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ЧАСТИНА І
РАДЖАДХАРМАНУШАСАНАПАРВА — ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЦАРІВ ТА ВОЖДІВ, СЕРЕД 

ІНШОГО

Р о з д і л  1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Запропонувавши підношення води усім своїм друзям і родичам, сини Панду, Відура, Дхрітараштра, та всі  

жінки бгаратів, продовжували жити там, на берегах священної ріки. Піднесені сини Панду бажали пройти  
траур,  який продовжили ще на місяць,  за  межами міста куру.  Опісля,  цар Юдхіштхіра,  окропив багатьох 
славних  мудреців  увінчаних  успіхом  аскетизму,  піднесених  ріши,  які  в  першу чергу прийшли туди,  щоб 
побачити  царя. Серед  них  були  Народжений  на  острові  Вьяса,  Нарада,  великий подвижник  Девала, 
Деваштхана і Канва. Усіх їх супроводжували кращі учні. Багато інших двічінароджених, володарів мудрости, 
знавців Вед, які проводять життя дома чи належать до стану снатака, прийшли, щоб поглянути на царя куру.  
Ті, хто прийшов, піднесені духом, були належним чином вшановані Юдхіштхірою. Великі ріши потім зайняли 
свої  місця  на  дорогих  килимах. Приймаючи  почесті,  належні  в  цей  час  жалоби  і  скорботи,  які  були 
запропоновані  їм,  вони сиділи у  належному порядку навколо царя. Тисячі  брахманів,  що проживають на 
берегах священної Бхагіратхи втішали й підтримували того Царя царів із серцем надзвичайно схвильованим 
горем. Тоді Нарада, після привітання мудреців з Народженим на острові, першим, у належний час, звернувся 
до Юдхіштхіри, сина Дхарми, говорячи: «Міццю твоїх рук і благодаттю Мадгави, вся Земля, о Юдхіштхіро, 
була отримана тобою праведно. Завдяки щасливій долі, ти не втратив життя в цій жахливій битві. Виконавши, 
як ти, обов’язок кшатріїв, чому ти не веселий, о сину Панду? Убивши всіх ворогів твоїх, чому не радієш ти 
разом з друзями, о царю? Отримавши це процвітання, сподіваюся, горе не здолало тебе ще.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Дійсно, вся Земля була підкорена мною за підтримки сили рук Крішни, через прихильність брахманів, і  

завдяки силі Бгіми та Арджуни. Проте, це тяжке горе завжди стримить у моєму серці, бо через жадібність я не 
поклав край цій жахливій різанині родичів. Спричинивши смерті дорогого сина Субхадри і синів Драупаді, ця 
перемога, о святий, мені здається поразкою. Що Субхадра, роду Врішни, невістка моя, скаже мені? Що також 
люди, які живуть у Двараці скажуть нищителю Мадгу,  коли він прийде туди звідси? Ця Драупаді, знову ж  
таки, яка завжди робить те, що приємне для нас, позбавлена синів і родичів, буде журити мене надзвичайно. І  
ще одне, о святий Нарадо, про що я буду говорити з тобою. Причина, через яку Кунті зберігала її від близьких,  
стосовно дуже важливого питання, яке забирає мій спокій і наповнює серце нескінченним жалем. Цей герой,  
який був силою рівний десяти тисячам слонів, який в цьому світі був неперевершеним колісничним воїном, 
який володів гордістю і ходою лева, який був наділений великим розумом і співчуттям, щедрість якого була 
надзвичайна, який дотримувався багатьох високих обітниць, який був притулком Дхрітараштри, був чутливий 
до своєї честі, доблесть якого була неперевершена, і який був готовий відплатити за рани і завжди був гнівним  
у  бою,  який  багато  разів  наносив  нам  поразки,  і  був  швидкий  у  застосування  зброї,  знайомий  з  усіма  
тонкощами війни, та володів великою майстерністю, наділений же і чудовою доблестю ― Карна той, був  
сином Кунті, народженим таємно, а, отже, наш брат.  Коли ми пропонували підношення води для померлих, 
Кунті  рекла  про  нього,  як  про  сина  Сурьї.  Сповнена  всіляких  чеснот,  та  дитина  була  кинута  у  воду.  
Помістивши її в плетений кошик, Кунті доручила її течії Ґанги. Той, хто вважався у світі Сином сути, що  
народився від Радхи, був насправді старшим сином Кунті й, отже, наш брат. Жадібний до царства, на жаль, я 
мимоволі став причиною того,  що мій брат був  убитий. Саме це пече мене наче вогонь,  ніби палає купа  
бавовни. Білокінний Арджуна не знав його як брата. Ні я, ні Бгіма, ні близнюки, не знали про це. Він, однак,  
відмінний лучник, знав нас, як своїх братів. Чулисьмо, що колись Прітха пішла до нього аби шукати нашого 
гаразду  і  звернувшись  до  нього,  мовила:  «Ти  син  мій!».  Цей  прославлений  герой,  проте,  відмовився  
підкоритися  словам Прітхи.  Згодом,  як  ми чули,  він  сказав  своїй  матері  ці  слова:  «Я  не  можу покинути  
Дурьйодхану  в  бою!  Якщо  я  зроблю  так,  це  був  би  безчесний,  жорстокий  і  невдячний  вчинок.  Якщо, 
піддавшись твоїм бажанням, я помирюся з Юдхіштхірою, люди скажуть, що я злякався Білокінного Арджуни.  
Перемігши Арджуну з Кешавою у бою, я згодом укладу мир із сином Дхарми. Саме це були його слова, які ми  
чули. Так відповів він Прітсі,  а  вона ще раз звернулася до сина,  впавши на широкі його груди:  «Бийся з  
Пхалгуною тоді, але пощади моїх чотирьох синів!». Мудрий Карна, обійнявши її тоді, відповів тремтливій 
матері, кажучи: «Якщо я здолаю твоїх чотирьох інших синів, я не буду вбивати їх. Без сумніву, о богине, ти  
будеш і далі мати п’ятьох синів. Якщо Карну вб’є Арджуна, матимеш п’ятьох! Якщо, з іншого боку, Арджуну 
уб’ю я, теж матимеш п’ятьох, зі мною». Бажаючи блага своїм дітям, його мати ще раз сказала йому: «Іди, о  
Карно, роби добро тим братам твоїм, чийого добра ти завжди шукаєш. Сказавши ці слова, Прітха відпустила  
його і повернулася в оселю. Цей герой був убитий Арджуною, ― брат, єдиноутробним братом! Ні Прітха, ні  
він, ніколи не розкривав таємниці, о пане! Цей герой і великий лучник тому й був убитий Арджуною на прі.  
Згодом я дізнався, о кращий з двічінароджених, що він мій брат. Дійсно, від Прітхи я дізнався, що Карна був  
народжений старшим! Ставши причиною вбивства мого брата, серце моє палає надзвичайно. Якщо б у мене  
були і Карна і Арджуна помічниками, я міг би здолати і Васудеву. Хоча я й був примучений на зборах злими 
душею синами Дхрітараштри, які раптом викликали мій гнів, він охолонув при вигляді Карни. Навіть коли я 
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слухав суворі та гіркі слова Карни, під час нашої гри в кості, ті слова, які вимовив Карна, з бажання робити те, 
що було приємно Дурьйодхані, мій гнів чомусь охолонув при вигляді ніг Карни. Мені здавалося, що ноги  
Карни нагадували ноги нашої матері Кунті. Бажаючи дізнатися причину схожости між ним і нашою матір’ю, я  
роздумував протягом тривалого часу. Навіть з найбільшим зусиллям мені не вдалося знайти причину. Чому,  
справді, земля поглинула колеса його колісниці під час битви? Чому мій брат проклятий? Тобі слід повідати 
мені все це. Я хочу почути все від тебе, о святий! Тобі відомо усе в цьому світі, й ти знаєш, як минуле так і  
майбутнє!

Так вістить розділ перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Той оповідач, мудрець Нарада, котрого так спитали, все повідав про те, як той, кого вважають  Сином 

сути був проклятий у минулі часи.
Н а р а д а  п о в і в :
Це саме так, о могутній носію зброї, як ти кажеш, о бгарато! Ніхто не може протистояти Карні та Арджуні 

в бою. Те, о безгрішний, що я збираюся розповісти тобі, невідоме і самим богам. Послухай мене, о могутньо-
озброєний,  як це сталося у минулому.  Як же всі  кшатрії,  очищені  зброєю повинні  досягти блаженства у 
вишніх, було питання? Для цього дитина і була зачата Кунті в її цноті, що була здатна спровокувати загальну 
війну. Наділена величезною енергією, та дитина попала до сут. Згодом вона осягла науку зброї у наставника  
Дрони,  який  був  нащадком  роду  Ангіраса.  Думаючи  про  могутність  Бгімасени,  швидкість  Арджуни  в 
застосуванні зброї, мудрість тебе самого, о царю, смиренність близнюків, дружбу із самих ранніх років між  
Васудевою і володарем Гандіви, й любов народу до всіх вас, юнака палила заздрість. У ранньому віці він  
подружився  з  царем  Дурьйодханою,  ведений  випадком  та  його  власною природою і  ненавистю,  яку  він 
відчував  до  вас  усіх.  Бачачи,  що  Дхананджайя  перевершував  кожного  в  науці  зброї,  Карна  одного  разу 
наблизився до Дрони сам і мовив йому: «Я бажаю, пізнати зброю Брахми, з усіма мантрами і її поверненням, 
бо я волію боротися з Арджуною. Без сумніву, твоя прихильність до кожного з твоїх учнів рівна прихильності 
до власного сина. Я молюся,  щоб усі  майстри науки  зброї  могли через твою прихильність,  вважати мене 
одним  з  найдосконаліших  у  зброї!». Так  запитаний,  Дрона,  з  прихильности  до  Пхалгуни,  а  також  од 
усвідомлення злоби Карни, мовив: «Ніхто, крім брахмана, який належним чином дотримувався всіх обітниць, 
або кшатріїв, які додержуються суворих покаянь,  ніхто інший не може отримати зброю Брахми». Коли Дрона 
відповів  так,  Карна,  вклонившись  йому,  отримав дозвіл  піти,  і  без  зволікання  направився  до  Рами,  який 
мешкав на горі Махендра. Підійшовши до Рами, він вклонився йому і мовив: «Я брахман з роду Бхрігу!». Цим 
отримав шану до нього. З цим знанням про його народження та сім’ю, Рама прийняв його люб’язно і сказав:  
«Ласкаво прошу!», ― чому Карна дуже зрадів. У той час як жив на горі Махендра, яка нагадувала саме небо,  
Карна зустрівся і потоваришував з багатьма гандхарвами, якшами і богами. Мешкаючи там, він придбав всю 
зброю належним чином, і став улюбленцем богів, гандхарвів і ракшасів. Одного разу він блукав берегом моря  
біля свого притулку. Далебі, син Сурьї, озброєний луком і мечем, бродив один, хоч і, зайнятий цим, о Партхо,  
він випадково вбив, без наміру,  жертовну корову одного проповідника брахмо, який щодня виконував свій 
обряд Агніхотри. Знаючи, що він вчинив діючи помилково, він повідомив про це брахмана. Дійсно Карна,  
цьому дивному власнику, неодноразово казав: «О святий, я вбив цю твою корову випадково. Прости мені це!».  
Сповнений гніву брахман, на докір йому, вирік ці слова: «О, ти нечестивцю, ти заслуговуєш смерти. Нехай 
плоди цього діяння будуть твоїми, о ти, негідна душе. Коли боротимешся з тим, кого так сильно ти негіднику 
бажаєш перемогти і заради кого ти тренуєшся так багато кожен день, земля поглине колесо твоєї колісниці! І в  
той час як колесо твоєї колісниці так застрягне у землі, твої вороги, додаючи зусиль у доблесті, відріжуть 
твою голову, поки ти будеш неуважним! Залиш мене, мерзенний чоловіче! Як ти від неуваги вбив цю корову 
мою, так і буде ворогом твоїм відрізана голова твоя, коли ти будеш неуважний!». Хоча й проклятий, Карна ще  
прагнув втихомирити того брахмана, пропонуючи йому корів, багатства і дорогоцінних каменів. Останній же,  
проте, ще раз відповідав йому: «Усі слова сказані мною не вдасться відвернути! Йди або залишайся, роби, що  
ти хочеш!». Таким робом проклятий брахманом, Карна, понуривши голову, зажурений, боязко повернувся до 
Рами, роздумуючи про цю подію.

Так вістить розділ другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
Н а р а д а  м о в и в :
Цей тигр роду Бхрігу, Рама, був дуже задоволений силою зброї Карни, його прихильністю до нього, його 

стриманістю і  послугами,  які  той зробив був  своєму наставнику.  Сповнений аскетичного покаяння,  Рама,  
радісно повідомив, в належній формі, своєму спостережливому учневі, все про зброю Брахми, з мантрами для 
її повернення. Отримавши знання, яке бажав, Карна почав проводити свої дні щасливо у притулку Бхрігу, і  
наділений чудовою майстерністю,  він присвятив себе,  з  великим запалом,  науці  зброї.  Одного разу Рама,  
великий  розумом,  блукаючи  з  Карною недалеко  від  оселі,  відчував  себе  дуже  слабким через  піст,  якого 
дотримувався. З прихильности породженої впевненістю, втомлений син Джамадагні поклав голову на коліна 
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Карни й міцно заснув.  Коли сивий його наставник так був  заснув,  головою на його колінах,  то страшний 
хробак, чий укус був дуже болючим і який живився мокротою, жиром, плоттю і кров’ю, підповз до Карни. 
Той хробак, наблизившись до стегна Карни, почав прогризати його. Через страх збудити наставника свого,  
Карна був не в змозі викинути чи вбити цього хробака. Хоча його нога була прогризена цим хробаком, о  
бгарато, син Сурьї, щоб його наставника не розбудити, страждав, даючи тому таку можливість. Хоч біль був  
нестерпним, Карна переносив його з героїчним терпінням, і продовжував утримувати сина Бхрігу на колінах,  
без тремтіння і не проявляючи жодних ознак болю. Коли ж кров Карни торкнулася тіла могутнього Рами, 
останній  прокинувся  і  сказав  ці  слова  зі  страху:  «Овва,  я  був  забруднився!  Що  це  ти  робиш,  скажи,  
відкинувши  всякий страх,  правду на  це  питання?!». Тоді  Карна  повідомив  йому про  укус  хробака.  Рама 
побачив того черв’яка, який виглядом нагадував кабана. Він мав вісім ніг і дуже гострі зуби, й був вкритий  
щетинками, подібними голкам. Названий «аларка», він був тоді заховав свої кінцівки з острахом. Як тільки 
Рама поглянув на нього, хробак припинив дихати, плаваючи в крові на яку він перетворився. Все це здавалося  
вельми дивним. Потім, в небесах показався ракшас, страшний виглядом, темного відтінку з червоною шиєю, 
здатний приймати будь-яку подобу за  бажанням,  він  висів між хмарами,  ― його намір  був  виконаний,  і  
ракшас, склавши долоні, мовив Рамі: «О кращий з аскетів, ти врятував мене з цього пекла! Благословенний ти,  
я дякую тобі, що ти вчинив мені добро!». Володар великої сили, могутній син Джамадагні сказав йому: «Хто  
ти? І чому ти потрапив у пекло? Розкажи мені про це». Він відповів: «Раніше я був великим асуром на ім’я  
Данса. В Крітаюґу, о пане, я був того ж віку що і Бхрігу. Я вкрав улюблену дружину того мудреця. Через його  
прокляття я був скинутий униз, на землю, у вигляді хробака. У гніві, твій предок сказали мені: «Харчуючись 
сечею і  мокротинням,  о нещасний,  ти будеш вести життя в  пеклі.  Потім я  благав його і  казав:  «Коли,  о  
брахмане, дійде це прокляття кінця?».  Бхрігу відповів мені, кажучи:  «Це прокляття закінчить Рама з мого  
роду.  Саме тому,  я  і  отримав таке  життя,  як  одна  із  занепалих душ.  О праведнику,  тобою,  однак,  я  був 
врятований од гріховного життя. Сказавши ці слова, великий асур,  схиливши голову до Рами, пішов. Тоді  
Рама гнівно звернувся до Карни, кажучи: «О дурню, брахман не міг би стерпіти такого болю. Терпіння твоє,  
як у кшатріїв.  Скажи мені  правду,  не боячись.  Так запитав він,  і  Карна,  побоюючись бути  проклятими,  і  
прагнучи задовольнити його, сказав ці слова: «О, ти роду Бхрігу, знай мене, як суту,  роду, який виник від  
змішання брахманів і кшатріїв. Люди називають мене Карна, син Радхи. О ти, з роду Бхрігу,  я став твоїм  
учнем од бажання отримати зброю. Я сказав тобі, що я брахман, і що, як і ти, я походжу з роду Бхрігу, і не  
брехав, бо вчитель, який дає всі знання своєму учневі, вважається батьком. Саме тому, я представився тобі як 
людина твого власного роду!». Тому сумовитому і тремтячому Карні, який вклонився зі складеними руками 
до землі,  посміхаючись,  хоча і  сповнений гніву,  відповів:  «Позаяк ти,  від жадоби до зброї  брехав,  тож, о  
негіднику, ця зброя Брахми не буде жити в пам’яті твоїй! Позаяк ти не брахман по-справжньому, ця зброя 
Брахми не згадається в мить твоєї смерти, коли ти будеш битися з воями, рівними тобі самому! Йди геть, це не 
місце для людини такої ганебної поведінки, як ти! На Землі немає кшатріїв рівних тобі в бою». Так вигнаний  
Рамою, Карна пішов, спитавши дозволу піти. Прибувши потім до Дурьйодхани, він сказав йому: «Я пізнав 
усю зброю!». 

Так вістить розділ третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4
Н а р а д а  м о в и в :
Отримавши таким чином зброю від того, з роду Бхрігу, Карна почав проводити свої дні у великій радості,  

в товаристві Дурьйодхани, о туре з роду Бгарати!
Одного  разу,  о  царю,  багато  царів  приїхало  на  сваямвару  у  столицю  Читрангади,  правителя  країни 

Калінга. Місто, о Бгарато, повне розкоші було відоме під назвою Раджапура. Сотні правителів прибуло туди  
для  завоювання  руки  дівчини.  Почувши,  що  багато  царів  зібралося  там,  Дурьйодхана  також,  на  золотій 
колісниці, вирушив туди у супроводі Карни. Коли святкування розпочалося на цій сваямварі, різні правителі,  
о царю, зібралися туди прагнучи руки дівчини. Були серед них Шишупала, Джарасандха, Бгішмака, Вакра,  
Капотароман, Ніла, доблесний Рукміні і Шрінга, правитель царства жінок, і Ашока, Шатадханван і героїчний 
правитель бходжів. Крім цього багато інших, які живуть у південний країнах, та багато наставників зі зброї 
племен млеччхів, багато правителів зі Сходу й Півночі, о бгарато, прийшло туди. Всі вони були прикрашені  
золотими ангадами і сповнені блиском чистого золота. Осяйні тілами, вони були лютістю подібні тиграм.  
Після того як усі ці царі посідали, о бгарато, дівчина вийшла на арену у супроводі її няні і охоронців-євнухів.  
Під час проголошення імен царів, коли дівчина йшла по колу, та дівчина, світла виглядом, пройшла повз сина  
Дхрітараштри, як пройшла і перед іншими. Дурьйодхана,  однак,  з роду Куру,  не зміг стерпіти відмови її.  
Зневажаючи всіма царями він наказав дівчині зупинитися. Хмільний гордою силою і спираючись на Бгішму та 
Дрону, царевич Дурьйодхана, підхопивши дівчину на свою колісницю, викрав її силою. Озброєний мечем і  
одягнений у кольчугу, з пальцями прикритими шкіряними наперстками, Карна, той найперший з усіх носіїв 
зброї, їдучи на своїй колісниці, прикривав Дурьйодхану із тилу. Великий шум тоді піднявся серед царів, усі з  
яких прагнули бою. «Одягайте броні! Готуйте колісниці!», це були крики, що звучали там. Сповнені гніву 
вони переслідували Карну і Дурьйодхану, ллючи на них свої стріли, наче купи хмар проливали дощ на пару 
пагорбів. Коли вони переслідували їх таким чином, Карна посік їхні луки й стріли, скидаючи на землю, кожне  
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однією стрілою. Серед них деяких позбавив луків, деякі ж нападали з луком у руці, деякі стріли були розітнуті  
так  і  не  злетівши,  а  деякі  переслідували  їх  озброєні  дротиками  та  булавами.  Вправнорукий  Карна,  той 
найперший з усіх згубників, упокорив їх усіх. Він позбавив багатьох царів їхніх візників і тим самим переміг  
усіх тих володарів землі. Тоді вони самі узялися за віжки й закричали «Їдь! Їдь!», відвернувшись од битви, із 
сумом у серці. Захищений же Карною, Дурьйодхана також поїхав геть з радісним серцем, везучи із собою 
дівчину у Місто слона.

Так вістить розділ третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
Н а р а д а  с к а з а в :
Почувши про славу сили Карни, правитель Магадхи, цар Джарасандха, викликав його на двобій. Обидва 

обізнані на небесній зброї, вступили у запеклий герць, в якому вони вдарили один на одного різними видами  
зброї. Нарешті, коли їх стріли скінчилися, а луки та мечі були зламані й обидві їх колісниці теж, вони почали,  
могутні,  боротися голіруч.  Зайнятий з ним смертельною сутичкою врукопаш,  Карна тиснув,  намагаючись 
розірвати на дві  частини тіло  свого  супротивника,  яке було  колись з’єднане  Джарою.  Цар Магадхи тоді, 
відчуваючи сильний біль, відкинув усі бажання ворожости й звернувся до Карни, кажучи: «Я задоволений!».  
За дружбу він тоді дав Карні місто Маліні. До цього, той тигр серед людей і підкорювач усіх ворогів, Карна, 
був лише царем Анги, але з того часу, нищитель ворожих сил став також правити Чампою, згідно бажання  
Дурьйодхани, як ти знаєш. Таким чином Карна став відомим на землі доблестю рук. Коли, на благо тобі, Бог  
богів просив у нього природні обладунки і сережки, одурманений небесною ілюзією, він віддав ці дорогоцінні  
надбання. Позбавлений своєї колісниці і його природного обладунку, він був убитий Арджуною у присутності  
Васудеви. Внаслідок прокляття брахмана, а також прокляття прославленого Рами, благання Кунті та ворожби 
використаної Індрою, його приниження Бгішмою, ніби він тільки половина колісничного воїна, в розповіді  
про ратхів і атіратхів, притлумлення його запалу Шальєю уїдливими словами, політики Васудеви, і, нарешті,  
небесної зброї, отриманої Арджуною від Рудри, Індри, Ями, Варуни, Кубери, Дрони і прославленого Кріпи, 
володар Гандіви досяг успіху у вбивстві сина Карни Вайкартани, осяйного немов Сурья. Тож, таким робом, 
брат твій був проклятий і обманутий багатьма. Та, як би там не було, він згинув у бою, тож ти не повинен  
сумувати за цим тигром серед людей!

Так вістить розділ п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Сказавши це слово, небесний ріши Нарада замовк. Царствений мудрець Юдхіштхіра, зажурений, поринув 

у медитацію. Бачачи, що герой сумний і змучений журбою, зітхає мов змій, проливаючи потоки сліз, Кунті,  
сама сповнена горя і  майже безтямна, звернулася до нього солодкими словами з глибоким змістом, добре  
підхожими випадку: «О міцнорукий Юдхіштхіро, тобі не слід піддаватися горю таким чином. O ти, великий  
мудрістю, відкинь це горе твоє, і слухай, що я скажу. Я намагалася раніше розповісти Карні про споріднення з  
тобою.  Бог Сурья  також, о кращий з усіх  праведників,  зробив те ж саме.  Все,  що доброзичливий друг,  з  
бажання добра, має сказати другові, сказано було Карні Богом уві  сні й ще раз у моїй присутності. Жодне  
нещастя чи вмовляння Сурьї або моє не мали успіху в заспокоєнні його, а чи заклик об’єднатися з тобою.  
Піддавшись впливу Часу, він зважився на розбрат із тобою. Коли ж він намірився нашкодити всім вам, я сама  
відмовилася від спроби напоумити його!». Вислухавши свою матір, цар Юдхіштхіра, зі сльозами на очах і 
серцем схвильованим горем,  сказав ці  слова:  «Через  твою таємницю, ця велика скорбота  здолала мене!».  
Володар великої сили, Цар справедливости, тоді, в зажурі, проклятий усіма жінками світу, мовив: «Відтепер 
жодній жінці не вдасться зберегти таємницю!». Цар, тоді, згадуючи своїх синів, онуків, родичів та друзів,  
наповнився тривогою і горем. Одержимий горем, велемудрий цар нагадував вогонь вкритий димом, через 
розпач, що оволодів ним.

Так вістить розділ шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Праведний душею Юдхіштхіра, зі схвильованим серцем і спалений горем, почав сумувати за могутнім  

воїном-колісничним Карною. Зітхнувши кілька разів, він звернувся до Арджуни, кажучи: «Якщо, о Арджуно, 
ми провели б життя жебруючи у містах врішни та андхаків, то цього нещасливого кінця не було б для наших  
вбитих родичів. Наші вороги, куру, жили в достатку, в той час як ми були позбавлені всіх засобів до життя, за 
що ж плоди праведности можуть бути нашими, коли ми були винні у самознищенні? Ганьба звичаям кшатріїв, 
ганьба  силі  й  доблесті,  ганьба  гніву,  коли  через  це  така  біда  спіткала  нас.  Блаженним  є  прощення  і  
стриманість, чистота, зречення і смиренність, ненашкодження, правдивість у слові на всі випадки життя, котрі 
є усі у лісових подвижників. Сповнені гордости та зарозумілости, ми самі бо, через жадібність і дурість, та від  
бажання того, щоб насолоджуватися верховною владою, потрапили в це тяжке становище. Бачачи цих родичів 
наших,  одержимих прагненням верховної  влади у  світі,  вбитими на  полі  бою,  подібне  горе  нас  не  може  
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радувати навіть верховною владою у трьох світах. На жаль, убивши всіх царів, позбавлені друзів і мети, ми 
повинні тепер нести тягар свого власного існування. Як зграя собак воювали один з одним за шматок м’яса, і  
велика  біда  осягла  нас!  Цей  же  шматок  м’яса  більше  не  любий  нам.  З  іншого  боку,  він  повинен  бути  
відкинутий. Всі хто був убитий, не повинні були бути вбиті заради навіть усієї Землі чи й гори золота, або всіх 
коней і корів у цьому світі. Наповнені заздрощами і пристрасним бажанням до усіх земних предметів, та під  
впливом  гніву  і  задоволення,  всі  вони  відправилися  шляхом  смерти,  йдучи  в  оселю  Ями.  Практикою 
аскетизму  і  брахмачарьєю,  правдою,  зреченням,  прагненням  народити  синів  наділений  кожен  вид 
процвітання. Достоту так само пости і жертви, обітниці, священні обряди і сприятливі церемонії зачаття для  
матерів. Вони тоді виношують плід протягом десяти місяців. Проводячи свій час у злиднях і в очікуванні  
плоду,  вони  завжди  запитують  себе  в  занепокоєнні:  «Чи  буде  народження  безпечним?  Чи  житиме  після  
пологів? Чи зростатимуть вони в силі й будуть шановані на землі? Чи зможуть вони дати нам щастя в цьому та 
іншому світі?». На жаль, позаяк їхні сини, молоді літами, у блискучих сережках, були вбиті й покинули їх, то  
ті очікування їхні стали марними. Без задоволень цього світу, і не віддавши обов’язку їх народженню і богам,  
вони  вирушили  в  оселю Ями.  На  жаль,  о  матінко,  ті  царі  були  вбиті  саме  в  той  час,  коли  їхні  батьки  
сподівалися пожинати плоди їх могутности і багатства. Вони завжди були заздрісними і прагнули до земних  
утіх, та були надзвичайно залежні від гніву й радости. Через це вони не могли сподіватися на вдоволення в 
будь-який час і в будь-якому місці, плодами перемоги. Я думаю, що ті серед панчалів і куру, які впали на цій  
прі, були вже втрачені, інакше, той хто вбив би, цією дією його, потрапив би у світи блаженства.1 Ми причина 
руйнування, яка осягла світ. Натомість, це, приписується синам Дхрітараштри. Серце Дурьйодхани завжди 
схилялося до хитрощів. Завжди плекаючи злобу, він був буквально схиблений на обмані. Хоча ми ніколи не 
ображали його, та він завжди поводився стосовно нас брехливо. Ми не отримали нашого царства і вони також.  
Ми не перемогли їх, а також і вони не перемогли нас. Сини Дхрітараштри не будуть насолоджуватися ні цією 
землею, ні жінками, ні музикою. Вони не слухали порад радників, друзів і мужів обізнаних на Писаннях. Вони  
не могли просто насолоджуватися їх дорогоцінними каменями, добре заповненою скарбницею та великим 
царством.  Згоряючи  від  ненависти,  вони  займали  нас  і  не  могли  знайти  щастя  та  миру.  Бачачи  наше 
звеличення, Дурьйодхана став байдужим, блідим і виснаженим. Син Субали повідомив цареві Дхрітараштрі  
це. Як батько, повний любови до свого сина, Дхрітараштра терпів зло політики його. Без сумніву, не слухаючи 
Відуру і піднесеного сина Ґанги, нехтуючи наслідками, його злий і жадібний син, повністю піддався своїм  
пристрастям, і царя осягло падіння, як і мене, бідного. Авжеж, Суйодхана, підбурюючи своїх єдиноутробних 
братів убивати і володіючи сходом, він потопаючи у вогні горя, втратив свою блискучу славу. Згораючи від 
ненависти до нас, Дурьйодхана завжди був гріховний серцем. Який ще родич високого походження міг би 
використовувати такі вирази до своїх родичів, як він, бажаючи битися, у присутності Крішни? Ми також, з  
вини  Дурьйодхани,  втратили  потойбічні  світи,  ніби  сонце  спалюючи  все  навколо  нього  власною силою.  
Лукавий душею муж, те втілення ворожости, був він нам злою зіркою. На жаль, за дії одного Дурьйодхани, 
цей рід наш був знищений. Убивши тих, кого ми ніколи не повинні були вбивати, ми викликали на себе осуд  
світу. Цар Дхрітараштра схвалив був тих нечестивих душею царевичів на гріховні вчинки, винищення його 
роду  через  верховну  владу,  а  сьогодні  сумує.  Наші  героїчні  вороги  були  вбиті.  Ми  вчинили  гріх.  Його 
володіння і царство відібрано. Убивши їх, наш гнів, умиротворено. Але горе туманить мене. О Дхананджайє, 
вчинені гріхи спокутуються сприятливими діями, виголошенням молитов, покаянням, милостинею, спокутою, 
поїздками до тіртх після відмови від усього, постійним осягненням Вед. Бо після всього, той хто практикував 
самозречення, вважається нездатним здійснювати гріхи заново. Шруті вістять, що він, самозреченний, більше 
не народжується і не вмирає, і отримуючи справедливу долю, та людина, стала душею, досягає брахмо. Я,  
таким чином, о Дхананджайє, з вашого дозволу, піду в ліс, о нищителю ворогів, позбавлений всієї двоїстости,  
прийнявши обітницю мовчання, і ходячи шляхом вказаних знань. O згубнику ворогів, шруті вістять те, і я сам 
бачив це своїми очима, що той,  хто відданий цій землі,  ніколи не може отримати ніякого добра.  Охочий  
отримати  щось  від  цієї  землі,  я  вчинив  гріх,  через  який,  як  шруті  заявляють,  народження  і  смерть 
поновлюються. Отже, відмовившись од усього мого царства, і того, що на цій землі, я піду в ліс, рятуючись  
від пут  світу,  звільнений від горя і  без прихильности до всього. Ти керуй цією землею, на якій мир було  
відновлено,  і  яка  була  позбавлена  всіх  своїх  шипів. О кращий з  роду Куру,  я  не  потребую  царства  або 
задоволень. Сказавши ці слова, цар Юдхіштхіра замовк. Його молодший брат Арджуна звернувся до нього з 
такими словами.

Так вістить розділ сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Як людина, яка не бажає пробачити образи, Арджуна,  гострий на слово і доблесний, сповнений сили,  

палаючи великою люттю і облизуючи куточки уст, сказав ці слова, важливі за змістом, посміхаючись в той же 
час: «О, як боляче, як сумно! Я пригнічений, бачачи це велике хвилювання твого серця, оскільки вчинивши 
такий надлюдський подвиг, ти схильний покинути цей великий добробут. Вбивши ворогів твоїх, і отримавши 
царство, яке був виграв шляхом дотримання обов’язків твого власного стану, чому ти збираєшся кинути все 
через непостійність серця свого? Де ж на землі є євнух чи особа загайна, яка б здобула царство? Нащо ж тоді  
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ти, обійнятий люттю, вбив усіх земних царів? Той, хто хоче жити з жебрацтва, не може, будь-якою дією його, 
насолоджуватися  благами  землі.  Позбавлений  процвітання  і  без  коштів,  він  ніколи  не  зможе  домогтися  
визнання на землі або народити синів і придбати тварин. Якщо, о царю, покидаючи це придбане царство, ти  
підеш,  дотримуючись  жалюгідного  способу  життя,  що  світ  буде  казати  про  тебе?  Чому  ти  сказав,  що 
відмовившись од усіх благ землі, звільнений від процвітання і багатства, ти будеш вести життя жебрацтвом, 
як простак? Ти народився в цьому роду царів. Вигравши, внаслідок завоювання, всю землю, ти бажаєш, з  
дурощів, жити в лісі після того, як покинеш усі чесноти і здобуток? Якщо ти втечеш у ліс, у твою відсутність,  
негідні  люди  знищать  жертовність.  Цей  гріх,  безумовно,  забруднить  тебе.  Цар  Нахуша,  вчинив  багато  
нечестивих діянь у стані бідности, тоді сказав цьому «ні» та, що бідність це для самітників. Не робити ніяких 
запасів  на  завтра,  це  дія,  яка  підходить  ріши.  Ти  знаєш  це  добре.  Однак,  те  що  називається  царським 
обов’язком повністю залежить від багатства. Той, хто позбавляє іншого багатства, позбавляє його своєї віри 
також. Хто серед нас, через це, о царю, пробачить грабіж, який вчинили нам? Знай, що бідну людину, навіть  
коли вона просто стоїть поруч,  звинувачують помилково.  Бідність це стан гріховности.  Тому тобі  не слід 
вітати злидні. Людина, яка впала, о царю, журиться, як і та що є бідною. Я не бачу різниці між занепалою  
людиною  і  бідною.  Всі  види  гідних  дій  від  володіння  великим,  як  гора,  багатством.  Від  багатства 
підіймаються всі релігійні дії, всі задоволення, і саме небо, о царю! Без багатства, людина не може знайти 
навіть  засіб  підтримки  свого  життя.  Дії  людини,  яка  хоч трохи володіє  розумом,  страждають  позбавлені 
багатства,  ніби все  висохло,  немов  дрібні  потоки  в  літню спеку.  Хто  має  багатство  має  друзів.  Хто  має 
багатство  має  родичів.  Хто  має  багатство  вважається  справжньою  людиною  у  світі.  Хто  має  багатство 
вважається вченим. Якщо людина, яка вже не має багатства бажає досягнення певної мети, вона не може вже  
її досягти. Багатство приносить збільшення багатства, як слони захоплюють диких слонів. Релігійні обряди,  
задоволення, радості, мужність, гнів, навчання і почуття власної гідності, все це виходять з багатства, о царю! 
Від багатства людина набуває честі сім’ї. Від багатства, збільшується релігійна заслуга. Без багатства вона не 
має ні цього світу, ні іншого, о кращий з людей! Людина, в якої немає багатства не має успіху у виконанні  
релігійних обрядів, для цього ж бо воно береться саме од багатства, як річки починаються з гори. Бідний на  
повагу,  власність,  коней,  корів,  слуг  і  гостей,  дійсно  бідний,  а  не  той  чиї  кінцівки  такі  худі.  Оціни 
справедливо, о царю, і подивися на поведінку богів і данавів. О царю, чи ж не боги колись не воліли нічого,  
крім  убивства  своїх  родичів  асурів?  Якщо  привласнення  багатства  приналежне  іншим  не  вважається 
праведним, як,  о царю, будуть  творити добродіяння царі  на цій землі? Вчена людина,  обізнана на Ведах,  
зробила цей висновок. Вчені встановили, що царі повинні жити, читаючи щодень три Веди, якщо прагнуть до 
придбання багатства,  і  ретельно здійснювати жертвопринесення з  багатством,  яке таким робом придбали.  
Боги,  через  міжусобні  сварки,  отримали місце  на  небесах.  Коли навіть  боги отримали процвітання  через  
котори, то, яка ганьба може бути в таких звадах? Боги, як ти бачиш, діяли таким робом. Вічними заповідями  
Вед також є покарання винуватців. Пізнавати, вчити, жертвувати і допомагати тим, хто потребує допомоги, ― 
ось наші основні обов’язки. Багатство, яке царі відібрали у інших, стає засобом їх процвітання. Ми ніколи не 
бачимо багатства, яке було б зароблено без деякої шкоди іншим. Це навіть при тому, що царі підкорюють цей  
світ. Підкоривши, вони називають те багатство своїм, так само, як сини говорять про багатство їх батьків, ніби 
про власне. Царствені мудреці, які пішли на небеса заявили, що це обов’язок царів. Як вода тече з кожної  
місцевості схилом ув  океан, так і багатство лине звідусіль від скарбниці царів. Ця земля раніше належала  
цареві  Діліпі,  Нахуші,  Амваріші та Мандхатрі.  Вона тепер належить тобі!  Велика жертва,  таким чином, з  
рясними подарунками будь-якого виду, вимагає величезної купи речей землі, і вона чекає на тебе. Якщо ти не 
зробиш  цю  пожертву,  о  царю,  то  гріхи  цього  царства  всі  будуть  твоїми.  Ті  речі,  коли  цар  виконуючи  
Раджасую,  роздає  багаті  подарунками,  стають  усі  очищені  й  освячені  після  омивання  в  кінці  
жертвопринесення. Собі, Магадева, вселенська форма, у велику жертву вимагає приношення всіх видів м’яса,  
дане спершу усім істотам, як жертовні приношення, а потім самому собі. Споконвічним є цей сприятливий  
шлях. Його плоди незнищенні. Це великий шлях, називається Дашаратха. Відмовившись від нього, о царю, і 
пішовши іншим, чого ти досягнеш?

Так вістить розділ восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
На деякий час, о Арджуно, збери твою увагу і укріпи свій розум, та прислухайся до своєї душі. Якщо ти 

прислухаєшся до моїх слів в такому стані, вони зустрінуть в тобі схвалення. Відмовившись від усіх мирських  
задоволень, я відправлюся тим шляхом, яким ступає справедливість. Я не буду, заради тебе, ступати шляхом 
запропонованим тобою. Якщо ти спитаєш мене, який шлях є сприятливим, котрим треба йти одному, скажу 
тобі.  Якщо ти не бажаєш спитати мене,  я  поки що не скажу тобі  про це.  Відмовившись від задоволень і  
шануючи мужів світу, які зайняті виконанням найбільших аскетичних обітниць, я буду бродити в лісі, серед  
тварин, які живуть там, живлячись фруктами і корінням. Ллючи узливання на обрядовий вогонь, омиваючись 
вранці і напередодні, я виснажу себе постом і вкривши себе шкурою, носитиму сплутане волосся на моїй  
голові.  Байдужий  до  холоду,  вітру,  тепла,  як  і  до  голоду,  спраги  й  праці,  я  буду  виснажувати  тіло  моє 
покаянням, визначеним у настановах.
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Зачаровуючи серце й вуха, я буду щодня слухати чисті звуки веселих птахів і тварин, які проживають у 
лісах. Я буду насолоджуватися запахами розквітлих квітів дерев і  ліан, та споглядати різноманітні чарівні 
рослини, що ростуть у лісі. Я також зустрічатиму багато прекрасних пустельників у лісі. Я не буду робити  
найменшої шкоди будь-якій істоті, що вже казати тоді про тих, які живуть у селах і містах? Ведучи самотній  
спосіб життя і присвятивши себе спогляданню, я буду жити спілими та неспілими фруктами, і власкавлювати  
пращурів і богів, пропонуючи дикорослі плоди, джерельну воду та молитовні подяки. Дотримуючись таким  
чином суворих правил лісового життя,  я  проводитиму мої  дні,  спокійно очікуючи смерті  мого тіла.  Або,  
живучи сам і дотримуючись обітниці мовчання, з чисто поголеною головою, я жебракуватиму щодня тільки  
під одним деревом. Змішуючи моє тіло з прахом, і використовуючи для притулку покинуті хати, чи лежачи 
біля підніжжя дерев, я буду жити відкинувши все дороге або ненависне. Не піддаючись горю чи радості, осуду 
чи  оплескам,  надії  чи  скорботі  в  рівній  мірі,  й  піднесений  над  парами  протилежностей,  я  буду  жити 
відкинувши всі  речі  світу.  Не розмовляючи ні  з  ким,  я буду прикидатися глухим і  причинним, живучи у  
достатку й отримуючи щастя від моєї власної душі. Не зробивши найменшої шкоди чотирьох видів рухомим і  
нерухомим  істотам,  я  буду  поводитися  однаково  стосовно  всіх  істот,  пам’ятаючи  про  їх  обов’язки  або 
слідуючи  лише велінням відчуттів.  Я  не  ображатиму нікого  і  не  буду  ображатися.  Приборкуючи  всі  мої 
почуття, я завжди буду мати веселе обличчя. Не буду нікого питати про небезпеку шляху і кого там можу 
зустріти,  просто буду йти далі,  не знаючи ні  країни,  ні  сторін світу в  які  піду.  Незалежно від того куди 
потраплю, я не буду озиратися. Відкинувши в собі бажання і гнів, та спрямувавши погляд усередину себе, я  
буду іти далі, відкинувши гордість душі й тіла. Природа завжди іде попереду, а значить, їжа і пиття буде так 
чи інакше.  Я не  думатиму про двоїстості,  які  стоять  на  шляху до такого  життя.  Якщо чисту їжу,  навіть 
небагато, я не зможу отримати в першій же хаті до якої я піду, я ходитиму від хати до хати. Якщо я не зможу 
забезпечити себе навіть так, я пройду сім хат поспіль, щоб вгамувати голод. Коли дим з коминів вщухне, а  
вогонь у пічці згасне, коли лущильні стрижні будуть відставлені вбік, а всі мешканці вже повечеряють, коли 
жебраки та гості перестануть блукати, я виберу мить для прохання милостині у двох, трьох або п’яти хатах, не  
більше. Я буду блукати по землі, звільнений від бажань. Зберігаючи врівноваженість в успіхах і невдачах, я  
отримаю великі заслуги подвижника. Я не поводитимуся, немов захоплений життям, або, як людина, яка ось-
ось помре.

Я не буду прихильним до будь-якого життя і не сприйматиму смерти. Якщо одна людина вдарить мене  
рукою, а друга змастить іншою рукою мене сандаловою пастою, я не бажатиму зла одній чи добра іншій.  
Облишивши всі  ці  дії,  які  робляться  задля  гараздування,  я  обмежуся  у  своїй  діяльності,  тим  лише,  щоб 
відкривати і закривати очі, пити та їсти трохи, для підтримки життя. Ніколи не будучи захопленим діями та 
завжди стримуючи почуття, я відмовлюся від усіх бажань і очищу душу від усякої скверни. Звільнившись від 
усіх  прив’язаностей  і  відкинувши  всі  зв’язки,  я  буду  жити  вільний  ніби  вітер.  Життя,  в  такій  волі  від  
прихильностей, буде моїм вічним задоволенням. Від бажань, які я маю, від невігластва скоїв я великі гріхи.  
Деякі люди, роблячи як сприятливі так і несприятливі вчинки тут, утримуючи їхніх жінок, дітей, родичів, всі  
пов’язані з ними путами причин і наслідків. Коли час їх життя закінчується, скинувши їх ослаблені тіла, ніхто 
не бере на себе всіх наслідків їх гріховних вчинків, лише діяч обтяжений цими наслідками. Таким чином,  
навіть наділені діями, істоти приходять у це колесо життя, яке безперервно крутиться немов колесо колісниці, 
й отже, навіть приходячи туди,  вони зустрічаються зі своїми ближніми. Проте, той, хто відмовляється від  
мирського життєвого шляху, який насправді скороминуща ілюзія, хоча й виглядає вічною, та який страждає 
від народження,  смерти,  старості,  хвороб і  болю,  безперечно,  отримує  щастя.  Коли,  знову ж,  навіть боги 
падають з неба, а великі ріши зі своїх відповідних високих місць, обізнані на істині про причини і наслідки, то 
хто ж хотів би мати навіть небесний добробут? Бува незначні царі, виконавши різноманітні дії пов’язані з  
різними способами мистецтва правління,  відомими як:  примирення,  подарунок тощо, часто вбивають царя 
завдяки підступу. Виходячи з цих обставин, цей нектар премудрости приходить до мене. Досягнувши цього, я  
хочу отримати постійне, вічне і незмінне місце для себе. Завжди керуючи собою з такою мудрістю і діючи так,  
я  спрямую  себе  на  ту  мужню  стежину  життя,  де  припиняється  дія  цього  фізичного  тіла,  підлеглого 
народженню, смерти, старінню, хворобам і болю.

Так вістить розділ дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
Б г і м а с е н а  с к а з а в :
Твоє розуміння, о царю, сліпе до правди, наче у дурня і немудрого читача Вед, який не розуміє їх, навіть 

неодноразово прочитавши. Якщо засуджуючи обов’язки царів, ти вестимеш життя ледарем, то, о туре з роду 
Бгарати, це знищення синів Дхрітараштри було зовсім недоречним. Чи ж прощенням і співчуттям, жалістю і  
ненашкодженням іти тому хто є кшатрієм? Якби ми знали, що це було твоїм наміром, ми б тоді не брали до  
рук  зброї  і  не  вбивали  б  жодної  істоти.  Ми б  тоді  жили  жебрацтвом до смерти.  Ця  страшна  битва  між 
правителями Землі також не мала б відбутися. Вчені сказали, що все те, що ми бачимо, це їжа для сильних.  
Дійсно, цей рухомий та нерухомий світ наш, об’єкт задоволення для людини сильної. Мудрі люди, знайомі з 
обов’язками кшатріїв заявили, що той, хто стоїть на шляху людини, яка прагне володіти землею, повинна бути 
вбита. Тож винні у цьому ті, що стояли, як вороги нашого царства, й усі вони були вбиті нами. Убивши їх, о  
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Юдхіштхіро, справедливо керуй цією землею. Цей вчинок наш, тобто відмова від царства, як у людини, котра 
риючи криницю зупиняється у своїй роботі до отримання води, бо бачте забруднилася. Або ж, цей вчинок 
наш,  як у людини,  яка піднявшись на високе дерево і  діставши звідти меду,  покінчила з  собою так і  не  
скуштувавши його. Чи ж, це, як у людини, яка, ставши на довгий шлях повертається в розпачі не досягнувши  
своєї мети. Чи ж, це, як у людини, яка убивши всіх своїх ворогів, о ти, з роду Куру, нарешті вбила себе своєю 
власною рукою. Чи ж, це, як у людини, що страждає від голоду, і яка, отримавши їжу, відмовляється прийняти 
її, чи людина під впливом бажання, яка, отримавши жінку його пристрасті, відмовляється від зустрічі з нею. 
Нас засудять,  о бгарато,  бо,  о  царю, ми йшли за  тобою, як за старшим братом. Ми володіємо могутніми  
руками, сповнені знання і  наділені величезною міццю. Проте ми слухняні словами євнуха,  ніби ми зовсім 
безпорадні. Ми притулок для всіх слабких людей. Проте, коли люди бачать нас такими, чому б їм не сказати, 
що стосовно придбання належного нам ми геть безсилі? Подумай над тим, що я речу. Було встановлено, що  
життя у відмові має бути прийняте лише у важкі часи, коли царі постаріли або переможені ворогами. Отже,  
мудреці не схвалюють відмови від обов’язку кшатрія. З іншого боку,  ті, прозрілі, вважають, що прийняття  
цього життєвого шляху кшатріїв включає в себе навіть втрату чесноти. Як можуть ті, які походять з цього  
стану, які присвячені практиці цього стану, і які мають притулок в ньому, засудити ці обов’язки? Дійсно, якщо 
ці обов’язки гідні осуду, то чому не можна Священні приписи гудити? Тільки ті люди, які втратили добробут і 
багатства,  чи,  які  втратили  свою віру,  що  проголошено  у  наставляннях  Вед  про  правильність  прийняття 
кшатріями життя зречення, можуть прийняти це як істину. Насправді ж, однак, це ніколи не личить робити  
кшатріям.  Той,  хто  спроможний підтримувати  життя  доблестю,  той,  хто  може  підтримувати  себе  своїми 
власними зусиллями, не живе,  але дійсно відступає від свого обов’язку в зовнішньому лицемірстві  життя  
зреченням. Та людина лише здатна вести пустельний спосіб життя щасливо в лісі, яка не може підтримувати  
синів, онуків, божества, ріши, гостей і предків. Як олені, кабани і птахи, хоча вони живуть у лісі, не можуть  
досягти неба,  так і  ті  кшатрії,  позбавлені доблесті,  вже не творять справ корисних і неспроможні досягти  
небес, живучи лісовим життям. Вони повинні отримати релігійні заслуги іншими способами. Якщо, о царю, 
хтось і мав би отримати успіх від зречення, то гори і дерева безсумнівно, отримали б його! Бо вони всі завжди  
живуть у зреченні. Вони не шкодять нікому. Вони, знову ж, завжди в стороні від мирського життя, і всі вони 
брахмачарьї. Якщо це істина, що успіх людини залежить від її власної долі в житті, і не від чогось іншого, то 
як людина, що народилася в касті кшатріїв, ти повинен вдаватися до дії. Той, хто не вдається до дії, ніколи не  
може мати успіху. Якщо б ті, які заповнюють тільки свої шлунки могли досягти успіху, то всі водні істоти 
отримали б його, бо вони не роблять нічого іншого. Ген, світ рухається далі, а кожна істота на ньому зайнята 
діями властивими її  природі.  Таким чином,  слід вдаватися до дії.  Людина позбавлена дії  ніколи не може 
досягти успіху.

Так вістить розділ десятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1
А р д ж у н а  м о в и в :
У зв’язку з цим старі історії вістять про бесіду між якимось аскетом і Шакрою, о туре з роду Бгарати!  

Якісь родовиті брахмани, юні та нерозумні, ще не маючи навіть бороди, покинувши їх домівки, пішли до лісу 
для лісового життя. Вважаючи це чеснотою, ті молоді багатії, бажаючи жити як брахмачарини відмовилися 
від своїх братів і батьків. Сталося так що Індра пожалів їх. Прийнявши подобу золотого птаха, святий Шакра  
звернувся  до  них,  сказавши:  «Те,  що  робиться  особами,  які  харчуються  залишками  жертвоприношень  є 
найбільш складним у виконанні того, чого люди можуть досягти. Такі дії є найвищою мірою похвальними.  
Життя таких людей гідне високої оцінки. Досягнувши мети життя, такі люди, досягнувши доброзвичайности 
пішли  найвищим  шляхом!».  Почувши  ці  слова,  ріши  сказали:  «Ось,  цей  птах  схвалює  тих,  які  існують  
залишками жертви. Він каже нам про це, бо ми живемо з таких залишків!». Потім птах мовив: «Я не схвалюю 
вас. Ви живете у бруді й дуже нечисті. Харчуючись залишками ви нечисті. Ви не є особами, які харчуються  
залишками жертвоприношень!».

Р і ш и  м о в и л и :
Ми вважаємо це наше життя вельми благочестивим. Повідж нам, о птахо, що для нас є благом. Твої слова 

надихають нас великою вірою.
П т а х  в и р і к :
Якщо ви довіряєте мені, тоді я скажу вам, що є істинним і корисним для вас.
Р і ш и  м о в и л и :
Ми будемо слухати тебе,  о батьку,  різних шляхів усі  знання відомі тобі.  О ти праведний душею, ми  

бажаємо також підкоритися твоїй волі. Навчи нас.
П т а х  с к а з а в :
Серед  чотириногих  корова  є  кращою,  з  металів  ―  золото,  зі  слів  ―  мантри,  а  серед  двоногих  ―  

брахмани, в першу чергу. Ці мантри керують усіма обрядами життя брахмана, починаючи з народження та  
часу після нього, і  закінчуючи смертю і  спаленням. Ці Ведичні обряди ― його небеса,  шлях,  і  найперша  
жертва. Якби це було інакше, як я міг би оцінити дії людей, які шукають небес, щоб стати успішними через  
мантри? Той, хто в цьому світі вклоняється своїй душі, твердо вважаючи її особливим божеством, отримує  

9



успіх у відповідності з характером цього конкретного божества. Періоди вимірюються половиною місяців, 
ведучи до Сонця,  Місяця чи зірок.2 Ці три види успіху залежні від дій, які бажані кожній істоті. Домашній 
спосіб життя важкодосяжний і священний, називається полем для зростання успіху.  Яким шляхом ідуть ті  
люди, що засуджують дії? Нерозумні і позбавлені багатства, вони впадають у гріх. І позаяк ці люди живуть  
нерозумно, відмовившись од вічного шляху богів, шляху ріши і шляху брахмо, отже, вони досягають шляху, 
який  не  схвалюють  шруті.  Існує  закон  у  мантрах,  у  якому  віститься:  «Ви  жертводавці,  зробіть  
жертвопринесення  коштовними речами.  Я  дам  вам  щастя  у  вигляді  синів,  тварин,  і  небес!».  Тож,  жити,  
відповідно до настанов, як кажуть,  найвищий аскетизм подвижників. Таким чином ви повинні робити такі 
жертви і  такі  покути у вигляді  подарунків.  Належне виконання цих вічних обов’язків,  а саме,  поклоніння 
богам, вивчення Вед, власкавлення предків, а також шанобливе ставлення до наставників ― вони називаються 
найбільшим покаянням. Боги, виконуючи такі надзвичайно важкі покаяння, отримали найвищу славу і владу.  
Тож я й кажу вам нести дуже важкий тягар обов’язків домашнього життя. Без сумніву, покаяння суть усього, 
всіх речей, і є коренем усіх істот. Аскетизм, проте, має підтримуватись домашнім життям, од якого залежить 
усе. Ті, які їдять залишки учт, після, належним чином розділених сніданків і вечерь у колі родичів, досягнуть  
цілей, які є надзвичайно важкі для досягнення. Вони називаються їдці залишків учт, що їдять після гостей,  
богів, пустельників і родичів. Тож, ті особи, які виконують їх власні обов’язки, дотримуючись обітниць, та  
правдиві у слові, стають вельми шанованими у світі, надзвичайно посиливши свою власну віру.  Вільні від  
гордині, ті успішні в найважчих подвигах, досягають небес і живуть нескінченний час у світі Шакри.

А р д ж у н а  п р о д о в ж у в а в :
Ті аскети потім, почувши ці слова, сприятливі та правдиві, відмовилися від зречення, кажучи: «Немає  

користі в ньому!», ― і відправилися жити домогосподарями. Так, о обізнаний на праведності, за допомоги 
твоєї вічної мудрости, правуй широким світом, о царю, який тепер позбавлений ворогів.

Так вістить розділ одинадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши ці слова Арджуни, о підкорювачу ворогів, Накула міцнорукий, з широкими грудьми, помірний у 

слові й велемудрий, з лицем, колір якого нагадував мідь, подивився на царя, кращого з усіх праведників, і  
вимовив ці слова, що турбували серця братів його, не без підстав.

Н а к у л а  м о в и в :
Сущі боги підтримували свої вогні в місці  названому Вішакхаюпа. Знай, отже,  о царю, що самі боги  

залежать  від  плодів  діянь.  Пітари,  які  підтримують  дощем життя  навіть  усіх  невіруючих,  дотримуючись 
настанов Творця,  як  оголошено у Ведах,  є,  о  царю,  залученими у дію.  Знай їх  за  явних невіруючих,  які  
відкидають настанови Вед, що вітають дієвість. Людина, обізнана на Ведах, слідуючи їм в усіх її справах,  
досягає, о бгарато, найвищих світів небес, шляхом божеств.

Цей  спосіб  життя  домогосподаря,  знову  ж  таки,  був  проголошений  усіма  знавцями,  знайомими  з  
ведичною істиною, як вищій за всі інші способи життя. Знаючи це, о царю, та людина, яка в жертву віддає 
його праведно нажите багатство тим брахманам, які добре знайомі з Ведами, і приборкана душею, о царю,  
розглядається, як істинно зречена. Той, натомість, хто, не звертаючи уваги на життя домогосподаря, яке є 
джерелом великого щастя, переходить до наступного способу життя, ― то це зречення самого себе, о царю, і є  
зреченням повитим темрявою. Та бездомна людина, яка блукає по всьому світі у своїх старцівських мандрах  
та має підніжжя дерева за своє житло, й дотримується обітниці мовчання, ніколи не готує для себе і прагне 
стримувати  всі  її  почуття,  є,  о  Партхо,  зречена,  дотримуючись  обітниці  жебрацтва.  Той  брахман,  який 
нехтуючи  гнівом  і  радістю,  й  особливо  обманом,  та  завжди  використовує  свій  час  для  вивчення  Вед,  є 
зреченим, дотримуючись обітниці жебрацтва. Чотири різні щаблі життя були свого часу визначені. Мудрі  
кажуть,  о  царю,  що,  коли  сімейне  життя  було  кинуто  на  одні  шальки  терезів,  для  врівноваження  їх  
знадобилося три інших на другій шальці. Бачачи результат цього зважування, о Партхо, та, бачачи, крім того,  
о бгарато, що сімейне життя одне вміщає обидва, небо і задоволення, то і годиться воно, як шлях великих  
ріши і притулок для всіх осіб, обізнаних на шляхах світу. Той, отже, о туре з роду Бгарати, котрий іде цим  
способом життя, вважаючи це за свій обов’язок, і відмовиться від усіх плодів бажань, є справді зреченим, а не  
та, людина, невизначених уявлень, яка йде до лісу, відмовившись від дому. Людина, знову ж таки, котра під  
лицемірним одягом правди не може забути своїх бажань, навіть живучи в лісі, відправляється у похмурі сіті  
Царя  смерти,  з  його  смертельним  путом  навколо  шиї.  Ті  дії,  які  чиняться  з  марнославства,  кажуть,  не  
приносять плодів. Ті дії, з іншого боку, о царю, що чиняться зі зреченням, завжди мають рясні плоди. Спокій, 
стриманість, стійкість, істина, чистота, простота, жертвопринесення, наполегливість, і правда, ― вони завжди 
розглядаються як чесноти рекомендовані  ріши.  У житті  домогосподаря,  кажуть,  дії  призначені  пращурам,  
богам,  гостям. В цьому житті  виключно,  о  царю, прагнуть  досягнути трьох цілей.  Зречений, який суворо  
дотримується цього способу життя, в якому кожен вільний робити всі дії, не втратить ні тут, ні в тому світі.

Безгрішний Господь усіх істот, з праведною душею, створив істот з наміром, що вони будуть вклонятися  
йому жертвопринесеннями з рясними подарунками. В’юнкі рослини та дерева, листяні трави і тварини, які є  
чистими, і пряжене масло, були створені в якості часток жертвопринесення. Для одного дотримання життя  
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домогосподаря на виконання жертви загрожує перешкодами, бо для цього, той спосіб життя, як кажуть,  є  
надзвичайно важким і недосяжним. Ті люди, отже, у дотриманні домашнього способу життя, які, одержимі  
багатством, зерном і тваринами, не здійснюють жертвопринесення, чинять, о царю, вічний гріх. Серед ріши є  
деякі, які вважають вивчення Вед ніби жертвою, а деякі вважають, що споглядання буде великою жертвою, 
яку вони виконують у їхніх думках. Найкращі боги, о царю, жадають дружби двічінародженого, як ті, які в  
результаті  рухаються шляхом, що полягає в зосереджені розуму,  і стають рівними Брахмі. Відмовляючись 
дати в жертву різні види багатства, які ти взяв від ворогів твоїх, ти тільки показуєш уявні потреби твоєї віри. 
Я ніколи не бачив,  о  царю, царя який дотримується життя домогосподаря і  який відмовляється від свого 
багатства в якийсь інший спосіб, за винятком Раджасуї,  Ашвамедхи та інших видів жертвоприношень. Як  
Шакра, володар богів, о володарю, виконуй ці й інші жертви, які схвалені брахманами. Той цар, через чий  
недогляд,  грабіжники  щось  поцупили,  і  який  не  забезпечує  захисту  тих,  кого  він  покликаний  захищати,  
кажуть,  є  справжнім  втіленням  Калі.  Якщо,  не  віддавши  коней,  корів,  невільниць,  слонів  прикрашених 
збруєю, села, та густонаселені області, поля й хати брахманам, ми підемо в ліс із серцем де не приховуємо  
дружніх почуттів до родичів, навіть ми будемо, о царю, подібні Калі в царському стані. Ті члени царського  
стану,  які  не  використовують  благодійність  і  захист  для  інших,  грішать.  Горе  ― їхня  доля  надалі,  а  не 
блаженство. Якщо, о володарю, не виконаєш великих жертв та обрядів на честь померлих предків твоїх, і так, 
без  омивання  у  священних водах ти  підеш до пустельного  життя,  то  зустрінешся  потім із  загибеллю,  як 
невелика хмара відокремлена від купи,  розвіяна бува вітрами. Ти позбудешся обох світів, і приймеш своє  
народження серед пішачів. Людина стає істинно зречена долаючи всі внутрішні й зовнішні прихильності, а не  
просто шляхом відмови від дому йдучи жити у лісі. Брахман, який живе в дотриманні цих таїнств, і в якому 
немає ніяких перешкод,  не позбавляється цього чи іншого світу.  Виконуючи обов’язки власної  варни,  ― 
обов’язки поважати традиції і старших з кращих із мужів, які є там, о Партхо, припини сумувати, о царю, за  
тим, що в одну мить скинув у бою своїх ворогів, великих добробутом, ніби Шакра винищив війська дайтьїв. 
Дотримуючись обов’язків кшатріїв ти підкорив світ  за допомогою твоєї  доблесті,  та  зробивши подарунки 
людям обізнаним на Ведах, о царю, ти зможеш отримати світи вищі, ніж небеса. Тож не варто тобі, о Партхо, 
віддаватися журбі.

Так вістить розділ дванадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3
С а х а д е в а  м о в и в :
Лише  звільняючись  од  усіх  зовнішніх  речей,  о  бгарато,  не  досягти  успіху.  Звільняючись  навіть  від  

мисленої прихильности, досягнення успіху сумнівне. Нехай є релігійні заслуги й щастя в того хто відкинув  
зовнішні речі, але, чий розум, як і раніше внутрішньо жадає їх, буде частиною наших ворогів! З іншого боку,  
нехай  ті  релігійні  заслуги  і  теє  щастя,  яке  мають  ті  хто  правує  землею,  відкинувши  всі  внутрішні 
прихильності, будуть нашими друзями. Слово «мама» (моє), що складається з двох літер, є сама Смерть, а 
протилежне слово «на-мама» (не моє), що складається з трьох літер, і є вічне брахмо. Брахмо і смерть, о царю, 
увійшовши невидимо в кожну душу, без сумніву, змушують усіх істот діяти. Якщо ця істота, о бгарато, що 
називається Душею, незнищенна, то, знищивши тіло істоти, ніхто не може бути винним у вбивстві. Якщо, з  
іншого боку, душа і тіло істоти народжуються або гинуть разом, та так, що, коли руйнується тіло руйнується і  
душа, то шлях, вказаний у священних писаннях обрядів і дійств був би непотрібним. Тож, відганяючи всі  
сумніви в безсмерті душі, розумна людина повинна прийняти той шлях, який був пройдений праведниками і  
древніми  раніше.  Життя  того  царя  безперечно  безплідне,  який  отримавши  всю Землю з  її  движними  та 
недвижними істотами, не користується нею. Що стосується людини, яка, знову ж, живе в лісі дикими плодами 
та коріннями, але чия прихильність до речей земних не відкинута,  така людина, о царю, проживає у пащі 
смерти. Ось, о бгарато, серця і зовнішні форми всіх істот є всього лише проявами себе. Хто всіх істот у собі 
самому бачить, уникає великого страху руйнування. Ти мій батько, ти мій захисник, ти мій брат, ти мій пан і  
наставник. Отже, тобі слід пробачити ці недоладні висловлювання скорботної стражденної людини. Правда чи 
брехня це, вимовлене, о володарю землі, сказано з належної поваги до тебе, о кращий з бгаратів, яку я маю!

Так вістить розділ тринадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :  
Коли  син  Кунті,  цар  Юдхіштхіра,  справедливий,  залишався  безмовним  після  слів  його  братів,  які  

говорили ці істини з Вед, тая перша жінка, Драупаді, велеока і надзвичайно красна, шляхетного походження, о 
царю, сказала ці слова тому турові серед царів, який сидів серед братів його, подібних до левів чи тигрів,  
немовби ватажок  усередині  стада  слонів.  Вона  була  улюблена  і  приємна всім  її  чоловікам,  але  особливо 
Юдхіштхірі, який постійно ставився з любов’ю і поблажливістю до неї. Обізнана на обов’язках і виконуючи їх  
постійно, пані з гарними стегнами, скинувши оком на свого володаря, привертаючи його увагу,  солодкими 
словами мовила наступне.

Д р а у п а д і  р е к л а :
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Ці твої брати, о Партхо, плачуть і сушать свої піднебіння, як чатаки (вид птаха), але ти не радуєш їх. О 
царю, порадуй твоїх братів, подібних потугою до розлючених слонів, відповідними словами, ― бо ж ці герої  
завжди пили чашу страждань. Чому, о царю, живучи біля озера Двайта, казав ти цим твоїм братам, які жили з  
тобою і  страждали  від  холоду,  вітру і  сонця,  ці  слова:  «Кидаючись  у  бій,  з  бажанням перемоги,  уб’ємо 
Дурьйодхану і насолоджуватимемося землею, яка здатна надати кожному за бажанням. Скидаючи великих 
воїв-колісничних  зі  своїх  колісниць  і  вбиваючи  величезних  слонів,  розкидаючи  ратним  полем  тіла  воїв-
колісничних, вершників і  героїв,  ви нищителі ворогів,  будете чинити різні  види великих жертв з рясними 
дарунками. Всі ці страждання і життя у вигнанні в лісі, закінчаться щасливо!». О найкращий з добродіяльних,  
сам ти говорив ці слова до братів твоїх тоді, чому ж, о герою, ти гнітиш наші серця зараз? Євнух ніколи не  
може насолодитися багатством. Євнух ніколи не може мати дітей, так само, як не може бути ніякої риби у  
багнюці без води. Кшатрій без жезла покарання ніколи не може сяяти. Кшатрій без жезла покарання ніколи не  
може користуватися землею. Хто належить царю, який не має жезла покарання,  ніколи не матиме щастя.  
Дружба з усіма істотами, благодійність, вивчення Вед, подвижництво, ― становлять обов’язки брахмана, а не 
царя,  о кращий з царів! Стримувати нечестивих,  дбати про чесних і  ніколи не відступати від бою, ― це  
найвищі обов’язки царів. Той, кажуть, обізнаний на обов’язках, в якому: прощення і гнів, давати і брати, страх  
і безстрашність, покарання і нагорода. Це було не навчання чи подарунок, чи жебрацтво, коли ти отримав 
землю,  а  те,  що  супротивник,  о  герою,  готовий кинутися  на  тебе  з  усіх  сил,  багатий  на  слонів,  коней і  
колісниці,  потужний  трьома  видами  сил,3 захищений  Дроною,  Карною,  Ашваттхаманом  і  Кріпою,  був 
переможений і убитий тобою, о герою! Саме тому, я прошу тебе насолодитися землею. Колись, о могутній, ти,  
о царю, примучив силою край, названий Джамбу, о тигре серед людей, густонаселену місцину. Ти також, о  
володарю мужів,  примучив  силою край,  званий Краунчадвіпа,  розташований на  заході  від  великої  Меру,  
рівний Джамбудвіпі. Ти примучив силою, о царю, й інші області, звані Шакадвіпа, на схід від великої Меру, і  
рівні Краунчадвіпі. Область, звана Бхадрашва, на півночі великої Меру і рівна Шакадвіпі, також примучена 
тобою, о тигре, серед людей! Ти б навіть проникнув ув океан і примучив би силою інші краї теж, о герою, і всі  
оперезані  морем  острови  й  багато  густонаселених  країв.  Маючи,  о  бгарато,  все  чого  домігся  такими  
неймовірними подвигами, і отримавши ними шанування брахманів, чому ж душа твоя незадоволена? Бачачи 
цих братів твоїх перед собою, о бгарато, ― ці герої, горді силою, нагадують міццю биків або розлючених 
слонів, ― чому ж не скажеш їм добрих слів? Всі ви, ніби небожителі. Всі ви здатні протистояти ворогам. Всі  
ви спроможні знищити ваших ворогів. Якщо б лише один з вас став моїм чоловіком, моє щастя навіть тоді  
було  б  вельми великим.  А що вже казати тоді,  о  тигре серед людей,  коли ви всі  п’ятеро мої  чоловіки і 
піклуєтеся  про  мене,  немов  п’ять  почуттів  надихають  фізичне  тіло?  Слова  моєї  свекрухи,  яка  володіє 
великими знаннями і далекоглядністю, не можуть бути неправдою. Звертаючись до мене вона сказала: «О,  
царівно  Панчали,  Юдхіштхіра  колись  подарує  тобі  щастя,  о  чудова  панно!».  Убивши  багато  тисяч  
надзвичайно доблесних царів,  я  бачу,  о  царю,  що через  твою дурість,  ти  збираєшся  зробити цей подвиг  
марним. А вони, чий старший брат божеволіє, все ще слідують за ним у божевілля. Через твоє безумство, о 
царю, всі пандави збожеволіють. Якщо б, о царю, ці твої брати були в тямі, вони тоді б кинули тебе з усіма  
божевільними у в’язницю і правили б цією землею. Та людина, яка є під діями власних дурощів, ніколи не 
буде  гараздувати.  Людину,  яка  ходить  шляхом  божевілля  слід  лікувати  за  допомогою  пахощів  і  очних 
крапель, чи краплями в ніс та іншими лікарськими засобами. О кращий з бгаратів, я найгірша з усіх моєї статі,  
бо я хочу жити навіть втративши моїх дітей. Не слід тобі не зважати на слова сказані мною і цими братами 
твоїми,  які  прагнуть  у  такий спосіб  відмовити тебе  від  твоїх  цілей.  Дійсно,  відмовою від  усієї  землі,  ти  
привабиш  негаразди  і  небезпеки  на  себе.  Ти  сяєш  нині,  о  царю,  як  і  два  кращих  з  царів,  Мандхатрі  й  
Амваріша,  знані  володарі  всієї  землі  у  минулому.  Захищаючи  твоє  царство  справедливо,  керуй  богинею 
Землею  з  її  горами,  лісами  і  островами.  О  царю,  не  будь  похмурим.  Вклонися  богам  у  різних 
жертвоприношеннях.  Борися  з  твоїми  ворогами.  Роздавай  дарунки,  багатство,  одяг  та  інші  предмети 
задоволення брахманам, о кращий з царів!

Так вістить розділ чотирнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :  
Почувши ці слова дочки Яджнясени, Арджуна ще раз мовив, вшановуючи належно свого міцнорукого 

старшого брата, невмирущого славою.
А р д ж у н а  м о в и в :
Людина, озброєна жезлом влади керує усіма і захищає їх. Жезл влади не спить, коли всі інші сплять. За  

це, мудрий називає жезл влади самою Справедливістю. Жезл влади захищає Справедливість, і Користь він 
захищає також, о царю! Тому, жезл влади ототожнюється з потрійними цілями життя. Зерно та багатство,  
обидва захищені жезлом влади. Знаючи це, о сповнений знання, візьми жезл влади і порядкуй у світі. Один  
прошарок грішних людей утримується від гріха через страх перед жезлом влади, у вигляді загонів царя. Інший 
утримується від подібних дій зі страху перед жезлом Ями, а ще один зі страху перед потойбіччям. Інші люди  
утримуються від гріховних вчинків зі страху перед суспільством. Так, о царю, в цьому світі з таким напрямом, 
все залежить від покарання жезла. Існують особи, які утримуються тільки жезлом влади від пожирання один  
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одного. Якщо би жезл влади не захищав людей, вони потонули б у темряві пекла. Жезл влади «данда», був  
названий так мудрими, бо він стримує некерованих і карає нечестивих, покаранням брахманів має бути слово,  
кшатріїв,  даючи  їм  лише  ту  кількість  їжі,  якої  достатньо  для  підтримки  життя,  вайшьїв  ― накладенням 
податків  та  конфіскацією майна,  а  для  шудри  немає  покарання.4 Для  захисту людей,  усвідомлення  своїх 
обов’язків і для захисту власності, наказ, о царю, був встановлений у світі під назвою покарання або карне  
законодавство. Там, де покарання, темне видом і червоне очима, стоїть у позі готовности боротися з кожним 
правопорушником, і цар праведний уявленнями, підлеглі ніколи не забуваються. Брахмачарин і домогосподар, 
пустельник у лісі і мандрівний жебрак, всі вони йдуть власним шляхом лише через страх покарання. Той, хто 
не має жодного страху, о царю, ніколи не жертвує. Той, хто без страху, ніколи не дарує. Людина без страху  
ніколи не дотримується ніяких обов’язків та угод. Без гострої життєво-необхідної потреби вбивати інших, як 
рибалкою риби,5 без виконання найважчих подвигів, жодна особа не може отримати великого добробуту. Без  
кровопролиття, жодна людина не в змозі домогтися слави в цьому світі або придбати багатство чи речі. Сам  
Індра  вбивством  Врітри став  великим Індрою.  Тих серед богів,  які  вбивали  інших обожнювало набагато  
більше людей. Рудра, Сканда, Шакра, Агні, Варуна, всі вбивці. Кала і Мрітью, Ваю і Кубера, Сурья і Васу,  
Марути, Садхьї і Вішвадеви, о бгарато, всі вбивці. Покірні їх силі, всі люди підкоряються цим богам, але не  
Брахмі чи Дхатрі, чи Пушану, всякий раз. Лише кількох мужів, які є шляхетної вдачі, обожнюють у всіх їхніх  
діях, тих серед богів, які однаково ставляться до всіх істот, і які говорять самі за себе стримано і спокійно. Я  
не бачив істот у цьому світі, які б підтримували життя без здійснення будь-якої дії, що травмує інших людей.  
Тварини живуть тваринами, сильніші слабкішими. Мангуст пожирає мишей, кішка пожирає мангуста, собака 
пожирає кішку, собаку, знову ж, пожирає плямистий леопард. Дивися, все, знову ж, поглинає Руйнівник, коли 
він  приходить!  Цей  рухомий  та  нерухомий  всесвіт  є  їжею для  живих  істот.  Це  було  визначено  богами.  
Обізнана  людина,  отже,  ніколи  не  одурена  цим.  Належить  тобі,  о  великий  царю,  стати  тим,  хто  ти  за 
народженням. Дурні кшатрії, стримуючи гнів і радість рятуються в лісі. Ба, навіть справжні аскети не можуть 
підтримувати своє життя не вбиваючи істот. У воді, на землі, у фруктах, існує незліченна кількість істот. Це  
не правда, що ніхто не вбиває їх. Який є вищий обов’язок, ніж підтримка життя свого? Є багато істот, які  
приблизно хвилину існують і здаються лише випадковими. За кліп ока вони зникають. Є мужі, які в пориві  
гніву й гордості вдаються до пустельного життя, і залишивши село чи місто йдуть до лісу. Прибувши туди, ці  
люди однак, дотримуються того ж способу життя що й передніше. Деякі, як і дома обробляють землю, полють 
бур’яни, вирубують дерева, вбивають птахів і тварин, здійснюють жертвопринесення і, нарешті, досягають 
небес. О сину Кунті,  я не сумніваюся в тому,  що дії  усіх істот досягають успіху лиш тоді,  коли політика 
покарання правильно застосовується. Якщо б покарання були скасовані у світі, істоти-дерева невдовзі були би 
знищені. Як і риба у воді, сильні тварини полюють на слабких. Ця істина була раніше проголошена самим 
Брахмою, а саме, що покарання, правильно застосоване, підтримує істот. Поглянь, сильний вогонь, коли загас, 
спалахує знову, жахаючи, роздмуханий. Це пов’язано зі страхом сили чи покарання. Якби не було покарання у 
світі, розмежування хорошого від поганого, то весь світ був би оповитий повною темрявою, і всі речі були б 
жахливі.  Навіть  ті,  хто  порушує  правила,  як  невіруючі,  що  сміються  з  Вед,  страждаючи  від  покарання, 
невдовзі стають схильними дотримуватися правил і обмежень. Все в цьому світі тримається безпосередньо на 
покаранні. Людина природно чиста і праведна буває не часто. Піддавшись же страху покарання, людина стає 
схильною  дотримуватися  правил  і  обмежень.  Кара  була  освячена  самим  Творцем  для  захисту  релігії  та 
користі, заради щастя всіх чотирьох станів, і для прийняття їх праведними і скромними. Якщо покарання не  
могло б вселяти страх, то ворони і хижі звірі з’їли б усіх інших тварин, людей і топлене масло призначене для  
жертвопринесення.  Якщо  покарання  не  підтримувати  і  захищати,  то  ніхто  б  не  вивчав  Веди,  дівчата  не 
виходили  б  заміж.6 Якщо  покарання  не  підтримувати  і  не  захищати,  то  спустошення  і  плутанина  б 
встановилася усюди, і всі обмеження були б зметені, а власність зникла би. Якщо покарання не підтримувати і 
не захищати, люди ніколи не могли б належним чином виконувати щорічні жертви з великими подарунками.  
Якщо покарання не підтримувати і не захищати нікого, до якого б способу життя хто б не належав, подивись,  
не дотримуючись обов’язку, як сказано у Писанні, ніхто б не мав успіху в отриманні знання. Ні верблюди, ні  
воли, ні коні, ні мули, ні осли, не тягнутимуть ярмо колісниці чи воза, якщо покарання не підтримувати і не  
захищати.  Від покарання залежать усі  істоти.  Вчені,  отже,  речуть,  що покарання є коренем всього.  Після 
покарання сподіваються на небо, котрого люди бажають, і на ньому ж покоїться цей світ також. Туди, де 
ворог не руйнує покарання і застосовується воно як слід, ніякого гріха, ніякого обману, і ніякого лукавства, це 
ж очевидно. Якщо жезл влади не піднято, собака буде лизати жертовне масло. Ворона також дозволить собі  
схопити першу жертовну їжу, якщо жезл не піднято. Праведно чи неправедно, це царство стало тепер нашим.  
Наш обов’язок зараз відмовитися від горя. Тож, насолоджуйся ним і здійснюй жертвопринесення. Мужі, яким 
пощастило, які живуть зі своїми любими дружинами і дітьми, їдять добру їжу, носять відмінний одяг, і веселі 
набувають  чеснот.  Всі  наші  дії,  безсумнівно,  залежать  від  багатства,  а  багатство  знову  ж,  залежить  від  
покарання. Ось і важливість покарання. Обов’язки були оголошені лише для підтримки стосунків у світі. Є дві  
речі, а саме, неушкодження і шкода, викликана праведними спонуками. З цих двох, найкраща та, яку можна  
отримати праведністю. Немає дій, які є цілком схвальні, немає і цілком нечестивих. Правильно це чи ні, у всіх  
діях є дещо з обох. Каструючи тварин і обрізаючи роги, знову ж, потім вони несуть вагу, прив’язані й карані. 
В цьому світі, нетривкому і прогнилому,  з огудою і хворобами, о царю, використовуй давні звичаї мужів,  
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відповідно  до  правил  і  обрядів,  наведених  вище.  Здійснювати  жертвопринесення,  давати  милостиню, 
захищати твоє надбання і справи праведности. Вбий ворогів твоїх, о сину Кунті, й захищай твоїх друзів. Хай 
смуток покине тебе, о царю, в той час як убиті вороги. Той, хто це робить, о бгарато, той не бере на себе 
найменшого гріха. Той, хто бере до рук зброю і вбиває озброєного ворога, ставши проти нього, не бере на себе  
плід гріха вбивства, бо гнів наступаючого ворога того, викликає гнів убивці. Втілена душа кожного тіла не  
може бути вбита. Коли душа незнищенна, то як можна бути вбитим іншими? Як людина вступає в новий  
будинок, так само у цьому випадку душа входить у наступне тіло. Покидаючи зношені тіла, душа отримує  
нові. Люди, які здатні бачити істину вважають це перетворення смертю.

Так вістить розділ п’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

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 :
Після завершення промови Арджуни, Бгімасена великий гнівом і потугою, зібравши все своє терпіння,  

сказав ці слова старшому братові: «Єси, о царю, обізнаним на усіх обов’язках. Немає нічого невідомого тобі. 
Ми завжди хочемо наслідувати твоїй поведінці, але, на жаль, ми не можемо зробити цього, ― «Я нічого не  
скажу! Я нічого не скажу!», ― це саме те, чого я хотів! Та все ж, спонукуваний великим горем я змушений 
щось сказати. Слухай ці мої слова, о володарю мужів! Через відкидання тобою влади, все знаходиться під  
загрозою, і ми самі стали сумні та слабкі.  Як вийшло, що ти, знавець правління світом, обізнаний на усіх  
галузях знання, потьмарився в розумі, впавши у смуток, мов боягуз? Праведні та неправедні шляхи відомі тобі 
у світі. Немає нічого з майбутнього чи теперішнього також, що невідоме тобі, о могутній! Якщо це так, о  
царю, я дам, о володарю мужів, доводи на користь твого отримання влади. Послухай мене уважно. Існують  
два види захворювань, а саме, фізичне і духовне. Одне походить від іншого. Жодне з них не існує окремо. Без  
сумніву, духовна хвороба йде від фізичної. Так само і фізичні хвороби виникають з духовних. Це правда. Той,  
занурений у жаль через минулі  фізичні або душевні біди, пожинає горе від горя і отримує подвійне горе.  
Холод, тепло і вітер, ― це три властиві тілу. Їх існування в рівновазі є ознакою здоров’я. Якщо одне з трьох 
переважає над іншими, треба застосувати ліки. Холод перевіряється теплом, а тепло перевіряється холодом. 
Благість, пристрасть і морок три властивості розуму.  Існування цих трьох у рівновазі є ознакою духовного  
здоров’я.  Якщо одне з  них переважає над іншими, варто використати ліки.  Горе перевіряється радістю, а  
радість перевіряється горем. Хтось живучи в сьогоденні задовольняється тим, що згадує  свої минулі  біди.  
Інший, що живе зараз, страждає від горя і хоче згадати своє минуле щастя. Ти, проте, ніколи не сумуй у біді  
або не радій у щасті. Ти, не використовуй свою пам’ять, стаючи сумним у часи щастя, або радісним у часи 
горя. Схоже, що доля всемогутня. Або, якщо це твоя природа, через що ти таким чином страждаєш, то отже 
тобі слід згадати, що ти бачив раніше, а саме, як напіводягнену Крішну витягли, коли почалися її місячні,  
перед зборами. Чому ж ти не згадаєш нашого вигнання з міста куру і нашого вигнання до лісу, одягненими у 
шкури оленів,  а також наше життя у великому лісі? Чому ти забув  образи нанесені Джатасурою,  битву з  
Читрасеною і  горе  нанесене  рукою царя  Синдху?  Чому ти  забув  удар  отриманий  царівною Драупаді  від 
Кичаки, коли ми жили в притулку? Запеклий бій, о підкорювачу ворогів, як той в якому ти боровся з Бгішмою 
і Дроною, тепер перед тобою, тож борися з твоїм розумом один. Далебі, ця битва тепер перед тобою, в якій  
немає необхідності у стрілах, друзях, родичах і близьких, але яку доведеться витримати розуму твоєму. Якщо 
ти віддаси своє життя до перемоги в цій битві, тоді, отримавши інше тіло, ти битимешся з цими справжніми  
ворогами  знову.  Тож,  борися  в  цій  битві  сьогодні  ж,  о  туре  з  роду  Бгарати,  не  щадячи  тіла  твого,  і 
підтриманий власними діями, підкори і визнач ворога твого розуму. Якщо ти не можеш перемогти в цій битві,  
яким же буде твій стан?

З іншого боку, вигравши її, о царю, ти досягнеш великого кінця життя. Застосувавши твій розум на це, та  
визначивши правильний і  неправильний шлях істот,  прийми царство батька  твого  і  керуй  ним належним 
чином. На щастя, о царю, гріховний Дурьйодхана був плямою, з усіма його посіпаками. На щастя, ти також 
вирівняв зіпсовані  чужою рукою локони Драупаді.  Виконай,  як слід,  обряди і  роздай рясні  подарунки  на 
Ашвамедсі. Ми, слуги твої, о сину Прітхи, так само й Васудева могутній!

Так вістить розділ шістнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Невдоволення,  необдумані  прихильності  до  земних  благ,  відсутність  спокою,  сила,  дурість,  

марнославство і тривога, ― заплямований цими гріхами, о Бгімо, ти жадаєш царства. Звільнений од бажань,  
стоячи  над  радістю  і  горем,  досягай  душевного  спокою  і  будь  щасливим.  Той  незрівнянний  цар,  який 
правитиме цією безмежною землею, все ж буде мати лише один шлунок. Чому ти тоді вітаєш цей життєвий  
шлях? Без своїх бажань,  о  туре  з  роду Бгарати,  не в змозі  ти існувати навіть день,  або й багато місяців.  
Бажання, яке не в силі задовольнити, не можна, зазвичай, досягнути навіть протягом всього життя. Вогонь,  
підживлений паливом, розгоряється більше. Коли ж його не підживлюють, він гасне. Ти, отже, пригаси вогонь 
трошки їжею у твоєму шлунку, коли він з’явиться. Той, хто позбавлений мудрости прагне багато їжі для свого 
шлунку.  Запануй  над шлунком спершу,  тоді  ти зможеш завоювати Землю.  Земля будучи  завойованою,  та  
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котра є для твого постійного добра, буде тоді виграна тобою. Ти схвалюєш бажання, задоволення і добробут.  
Ті ж, однак, хто відмовився від усіх задоволень і зменшив свої тіла покаянням, досягли блаженних світів.  
Придбання та збереження царства супроводжується, як праведністю так і неправедністю. Бажання для себе 
існує в тобі. Звільни себе від твоєї великої ноші і прийми зречення. Тигр, заповнюючи лише свій шлунок,  
вбиває багатьох тварин. Інші тварини, слабосилі й спонукувані жадібністю, живуть здобиччю тигра. Якщо 
царі, приймаючи земне майно, практикують зречення, вони ніколи не зможуть мати вдоволення. Ось втрата  
розуміння того, що помітно в них. Насправді, однак, ті, хто годується листям дерев або використовують два  
каменя чи лише зуби для лущення зерна, або живуть водою чи одним повітрям, досягають пекла.7 Цар, який 
править цією широкою, безмежною землею, та, людина, яка ставиться до золота і грудки однаково, серед цих  
двох,  останній,  речуть,  досяг  мети свого життя,  а  не  перший.  В залежності,  отже,  від того,  що є  вічним 
притулком радості, як тут, так і надалі, припини ти дію і надію на збереження твоїх бажань, які прив’язують  
до них. Ті,  які відмовилися від бажань і  задоволень,  жодного разу не сумували. Ти, натомість, сумуєш за 
насолодами. Відкинувши бажання і насолоду, ти можеш досягти звільнення себе від облудних промов. Існує  
два відомих шляхи для нас, а саме, шлях пращурів і шлях богів. Ті, які здійснюють жертвопринесення, йдуть  
шляхом предків,  у той час як ті,  які  прагнуть  порятунку,  йдуть  шляхом бога.  Покутою,  брахмачарьєю, за 
твердженням Вед, великі ріши, покинувши їх тіла, йдуть у місця, що знаходяться вище влади смерти. Мирські  
насолоди маючи, як окови, вони також названі Дія. Звільнена від цих двох гріхів, а саме, оков і дії, людина 
досягає вищої мети.  Згадується вірш проспіваний древнім Джанакою,  який був  вільний від двоїстости ― 
бажань і  задоволень,  та виконував  обітницю Мокша. Цей вірш звучить так:  «Мої  скарби величезні,  але я 
нічого не маю! Якщо знову ціла Мітхіла буде спалена дотла, нічого мого не буде спалено! Як людина, на  
вершині пагорба дивиться на людей унизу, так і той, хто став на вершині палацу знання, бачить людей, які  
сумують  за  речами  не  вартими суму.  Той,  однак,  хто  має  погане  розуміння,  не  бачить  цього.  Той,  хто,  
кинувши свій погляд на видимі речі, дійсно бачить їх, кажуть має очі і розуміння. Дар, названий ― розуміння,  
називається так тому, що знаннями і розумінням він відкриває невідомі і незрозумілі речі. Тому, хто знайомий  
зі словами осіб, які пізнали й мають чисті душі, і які досягли стану брахмо, вдається отримати великі почесті. 
Коли людина бачить нескінченне розмаїття істот, як одне і те ж, хоча й розділене, але таким, що виходять з  
тієї ж сутності,  тоді говорять, що досягла вона брахмо. Той, хто досягає цього високого стану розуміння,  
досягає вищого і  блаженного кінця,  а не ті,  хто не відає чи ті,  які  мають малі  й ниці  душі,  чи ж ті,  хто 
позбавлений розуміння, або непокаянні. Далебі, все ґрунтується на розвитку розуміння!

Так вістить розділ сімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли Юдхіштхіра, сказавши ці слова, замовк, Арджуна, страждаючи від цієї промови царя і змучений 

сумом  і  скорботою,  ще раз  звернувся  до  свого  старшого  брата,  кажучи:  «Люди  переповідають  цю стару 
історію, о бгарато, про бесіду між правителем Відехи та його царицею. Це історія посилається на слова, які  
вбитій горем дружині царя Відехи сказав її пан, коли він, відмовившись від свого царства, зважився вести  
життя жебрацтвом, покинувши багатство, дітей, дружин і цінне у різних речах, та став на шлях отримання  
релігійної  заслуги  і  звільнення.  Цар  Джанака  поголив  голову  і  одягнув  на  себе  вбрання  жебрака.  Свого 
дорогого  чоловіка  побачила  вона  позбавленим  багатства,  який  прийняв  обітницю жебрацтва,  вирішивши 
утриматися від заподіяння будь-якої  шкоди іншим, вільним від марнославства будь-якого виду,  і  готовим  
жити жменькою впалого з колосу ячменю, вибираючи зерна з оранки. Підійшовши до володаря на самоті, 
цариця, наділена великою силою духу, безстрашно і в гніві, сказала йому ці небезпідставні слова: «Навіщо ти  
прийняв життя жебрака, відмовившись од царства твого, повного багатства і зерна? Жменька опалого ячменю 
не може бути належною для тебе. Твоя рішучість не відповідає твоїм діям, бо твоє прагнення відмовитися від  
твого великого царства, о царю, за жменю зерна! З цієї жменьки ячменю, о царю, чи хочеш ти обдарувати  
своїх гостей, богів, ріши і пращурів? Отже, усе нажите трудами, тоді є марним. Та ба, покинутий усіма тими 
богами, гостями і предками, ти пішов у життя мандрівного жебрака, о царю, відкинувши всі обов’язки. Ти був,  
до цього прихильником тисячам брахманів обізнаних на трьох Ведах і багатьом іншим. Як можеш ти воліти 
тепер просити у них їжу? Залишивши процвітання твоє, ти шукаєш тепер очима, мов собака, їжу. Матір свою 
позбавив ти сьогодні сина, а дружину, царівну Косали, залишив удовою. А ці безпорадні тепер кшатрії, варті  
плодів релігійних заслуг,  сподівалися на тебе, покладаючи всі свої надії.  Убивши ті надії їх, в які краї ти  
підеш, о царю, особливо коли порятунок сумнівний, а істоти залежать від дій? Грішний, як ти, не матимеш ні  
цього світу,  ні іншого, бо ж хочеш ти жити, відкинувши твою дружину?  Справді, чому ж ти ведеш життя  
мандрівного жебрака, утримуючись од будь-яких дій, після того, як покинув плетениці, пахощі, прикраси та 
одяг  різних  видів?  Будучи,  як  раніше,  великим  і  священним  для  всіх  істот,  могутнім  деревом  гідним 
поклоніння,  і  надаючи  притулок  усім,  на  жаль,  як  можеш чекати  на  шану від  інших?  Якби  навіть  слон 
втримався від усіх дій, зграї м’ясоїдних звірів і незліченні хробаки з’їли б його. А що вже казати про таких  
безсилих?  Як  могло  серце  твоє  прихилитися  до  того  способу  життя,  який  пропонує  глиняний  горщик  і 
потрійну палицю, і який змушує відмовитися від свого одягу та лише дозволяє споживати жменьку ячменю 
після відмови від усього? Якщо, знову ж таки, ти кажеш, що царство і жменька ячменю однакові для тебе, то  
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чому ж ти відмовився від першого! Якщо, знову ж, жменя ячменю стає об’єктом прихильності для тебе, тоді  
це твоє дивне рішення відмовитися від усього руйнує причини. Якщо, знову ж таки, ти діятимеш, в твоєму 
рішенні кинути все, хто ж тоді я для тебе, хто ти для мене, і що може бути твоєю милістю до мене? Якщо ти  
прихильний винагородити, то керуй тоді цією Землею! Ті, котрі бажають щастя, але дуже бідні, незаможні та 
залишені друзями, можуть прийняти зречення. Але той, хто вдає таку людину, відмовившись від розкішних 
будинків,  ліжок,  колісниць, одягу та прикрас,  діє неправильно, либонь.  Хтось завжди приймає подарунки,  
зроблені іншими, інший же завжди робить подарунки. Ти знаєш різницю між ними. Хто, насправді, з цих двох 
розглядатиметься найвищим? Якщо подарунок зроблено тому хто завжди приймає подарунки, чи тому, хто 
пихатий, той подарунок стає марним, як пряжене масло вилите на лісову пожежу. Як вогонь, о царю, ніколи 
не вмирає, поки він споживає все, що було кинуто в нього, так і жебрак ніколи не може змовчати, поки він не  
отримає подарунок. У цьому світі їжа, яку дають добродійній людині, надає підтримки благочестивим. Якщо  
ж цар не дає їжі благочестивим, де вони шукатимуть порятунку? Домогосподарями є ті, які мають їжу в своїй 
хаті.  Вони підтримують жебраків. Життя походить від їжі. Таким чином, хто живить інших, той подавець  
життя. Вийшовши з числа тих, які ведуть домашній спосіб життя, жебраки залежать від тих самих людей од  
яких вони походять. Ті, самоприборкані люди, які робили це, набували і слави і влади. Ніхто не називається  
відлюдником-жебраком лише тому що він відмовився від того, ким він був, чи коли живе на милостиню. Того  
ж, хто відмовляється від майна і задоволення світу в душі, слід вважати істинно зреченим. Неприв’язаний у  
глибині душі, хоча й ніби прив’язаний зовні, стоячи осторонь від світу,  відринувши всі свої зв’язки, щодо 
друга і ворога в рівній мірі, той, о царю, вважається звільненим! Поголивши голову і одягнувши червоний 
одяг, людина мандрує жебракуючи, але пов’язана різними зв’язками у пошуках оманного багатства. Ті, хто, 
відкинувши три Веди,  їх  звичайні  заняття,  дітей,  приймають життя чи жебракують,  піднімаючи потрійну 
палицю і  червоний  одяг,  дійсно  небагато  розуміють.  Не  відкинувши  гнів  та  інші  вади,  прийняття  лише  
червоного одягу, знай, о царю, пов’язано з бажанням заробляти кошти для існування. Такі особи, з поголеною  
головою, які встановили символ чесноти, мають лише придбання засобів до існування за мету їх життя. Тому, 
о царю, тримаючи твої пристрасті під контролем, ти досягнеш світів блаженства в подальшому, підтримуючи 
тих, які дійсно благочестиві серед людей зі сплутаним волоссям або голеними головами, голі чи в лахмітті, чи 
ж у шкурі або у червоному одязі. Хто ж є більш доброчесним, ніж той, хто підтримує свій священний вогонь, 
здійснює жертвопринесення з подарунками тварин і дакшину, і хто практикує благодійність удень і вночі?

А р д ж у н а  п р о д о в ж у в а в :
Цар Джанака вважався, людиною знавцем істини в цьому світі. Та навіть він, у цьому питанні, а саме,  

встановлення  обов’язків,  розгубився.  Не  дивуйтеся!  Саме  таким  робом,  обов’язки  домогосподаря 
спостерігаються  у  осіб,  які  займаються  благодійністю.  Утриманням  від  нанесення  шкоди  всіх  видів, 
відкиданням  бажання  і  гніву,  займаючись  захистом  усіх  істот,  дотримуючись  відмінних  обов’язків 
благодійности,  та,  нарешті,  піклуючись  про  батьків  і  старших  людей,  нам  вдасться  досягти  таких  світів 
блаженства,  які  нам подобаються.  Належним чином обдаровуючи  богів,  гостей і  всіх  істот,  вклоняючись  
брахманам, і правдиві у слові, ми, звичайно, досягнемо бажаних, блаженних світів.

Так вістить розділ вісімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я знайомий  з  обома  Ведами  і  священними писаннями,  які  ведуть  до  досягнення  брахмо.  У  Ведах є 

заповіді обох видів, а саме, ті, що схвалюють дії і ті, що схвалюють відмову від дії. Писання ці дивують, але їх 
висновки ґрунтуються на причинах. Однак, істинна, що є в мантрах, дійсно відома мені. Ти добре знайомий  
лише зі зброєю та спостерігаєш дії героїв. Ти не в змозі зрозуміти по-справжньому смисл Писання. Якщо ти б 
і  справді  був  обізнаний на обов’язку,  то ти міг би зрозуміти,  що такі  слова,  як ці,  не повинні були бути  
адресовані мені, котрий має ясне розуміння сенсу писань і знайомий з істинною релігією. Втім, ти сказав мені  
їх, спонукуваний братською любов’ю, тож вони були підхожі та належні, о сину Кунті! Отже, я задоволений  
тобою, о Арджуно!  Немає нікого,  рівного тобі  у трьох світах в усіх обов’язках,  пов’язаних з війною, а в 
майстерності, щодо різних видів дій ти здатний, отже, говорити про тонкощі, пов’язані з цими діями, ― тобто  
тонкощі, недоступні іншим. Однак тобі не слід, о Дхананджайє, сумніватися в моєму розумі. Ти знайомий з  
наукою битви, але ти ніколи не чекав на старих. Ти ж не знаєш висновків, до яких прийшли ті, які вивчали  
предмет  стисло  і  детально.  Саме  такий  цей  висновок  розумної  людини,  чиє  розуміння  спрямоване  на 
досягнення порятунку, а саме, що серед аскетичного покаяння, зречення, і знання брахмо, друге перевершує  
перше, а третє перевершує друге. Те, однак, що ти вважаєш ніби немає нічого вище багатства, є помилкою. Я  
переконаю тебе в цьому так, що багатство не зможе знову стати тобі в цьому світлом. Всі праведні люди, як  
зауважується, присвячені аскетичному покаянню і вивченню Вед. Мудреці також, у яких багато вічних світів 
для  них,  мають  заслугу  покаяння.  Інші  спокійні  душею,  не  маючи  ворогів,  живучи  у  лісі,  мають  через  
покаяння  і  вивчення  Вед,  шлях  до  небес.  Набожні  люди,  обмежуючи  бажання  володіти  мирським,  і  
покинувши ту темряву,  що народжується від незнання, йдуть північним шляхом, тобто, світлим шляхом, у  
світи призначені  для зречених.  Шлях, який лежить на південь,  веде до світів світла,  тобто,  місячні світи,  
призначені для людей присвячених діям. Цих двох шляхів досягають люди, піддані народженню й смерті. Той 
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кінець, однак, котрий люди бажають мати своїм спасінням, невимовний. Йога кращий засіб для досягнення  
цього. Не просто пояснити це тобі. Ті, які вивчили життя, розмірковують над писаннями, бажають знайти те, 
нереальне. Вони, однак, часто захоплюються цим, вважаючи, що об’єкт їхнього пошуку існує в цьому і в тому.  
Освоївши, однак, Веди, Араньяки, та інші священні писання, вони втрачають реальне, як люди не знаходять  
твердої деревини у вирваному банані. Дехто, хто не вірить у їхню єдність, розглядають душу, яка проживає в  
цій тілесній оболонці, що складається з п’яти елементів, і яка має властивостями бажання, відразу та інше. Не 
можна  побачити  оком,  надзвичайно  тонке  і  невимовне  словами,  воно  обертається  в  колі  повторного  
народження  серед істот  Землі,  зберігаючи у  своєму розпорядженні  те,  що є  коренем дії.  Заглибившись у 
власну душу,  наповнену усяким блаженством,  стримуючи всі  бажання розуму і  відкинувши всі  види дій,  
можна  стати  абсолютно  незалежним  і  щасливим.  Коли  є  такий  шлях,  яким  торували  праведні,  та  який  
досягається за рахунок Знань, нащо ж, о Арджуно схвалювати багатство, сповнене якихось нещасть? Мужі у 
стародавні часи, які були знайомі з Писанням, о бгарато, ― мужі, які завжди дарували подарунки, жертвували  
і  діяли,  затвердилися  на  цій  думці,  о  бгарато!  Є  деякі  дурні,  які,  добре  обізнані  на  науці,  заперечують  
існування душі, через силу їх переконань попереднього життя. Дуже важко змусити їх прийняти цю істину 
остаточного  звільнення.  Ті,  злі  люди,  хоча  й  володіють  великою  вченістю,  подорожують  по  всій  землі,  
промовляють на зборах, та все ж відкидають істинне вчення про звільнення. О Партхо, хто ще буде мати успіх 
в розумінні того, чого ми не розуміємо? Далебі, як ті мужі не можуть зрозуміти справжній зміст Вед, так само 
вони не можуть домогтися успіху в знаннях тих мудрих і благочестивих людей, які дійсно великі та, які мають 
глибокі знання в писанні. О сину Кунті,  мужі знайомі з істиною досягають брахмо аскетизмом, розумом і  
великим щастям самозречення.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Коли  Юдхіштхіра  зупинився,  великий  пустельник  Деваштхана,  володіючи  красномовством,  сказав  ці  

слова цареві, сповнені змісту.
Д е в а ш т х а н а  м о в и в :
Пхалгуна сказав тобі,  що немає нічого вище багатства. Я скажу тобі на це. Послухай мене уважно, о  

Аджаташатро, ти виграв праведно землю. Вигравши її, це зобов’язує тебе, о царю, не відмовлятися від неї без 
причини. Чотири щаблі життя вказані у Ведах. Ти, о царю, належним чином ішов через них, одне за одним.  
Тож, зараз ти повинен виконувати великі жертви з рясними подарунками. Серед істинних мудреців, деякі  
заглиблюються в жертвування вивченням Вед,  а деякі,  у пізнання.  Тому,  о бгарато,  ти повинен знати,  що 
істинні мудреці також прилюбилися до дії. Вайкханасас, однак, кажуть, проповідує, що той хто не прагне до 
багатства перевершує те, що він шукає. Я думаю, що той, хто буде слідувати цьому припису матиме багато 
помилок. Мужі збирають воєдино різноманітні речі для здійснення жертвопринесень просто тому що Веди  
приписують. Той, хто псує своє власне розуміння і дає від багатства негідній людині, не даючи це гідній, не  
знає, що тим він бере на себе гріх рівний убивству зародка. Здійснити обов’язок благодійності, розрізняючи 
гідних і негідних непросто. Вишній Бог створив багатства для жертвоприношень, і Він створив людину для  
турботи  про  теє  багатство,  та  для  проведення  жертвопринесень.  З  цієї  причини,  все  своє  багатство  слід  
застосовувати  для  пожертви.  Задоволення  від  цього слідує,  як  природний наслідок.  Сповнений могутньої  
сили, Індра виконував різноманітні жертвопринесення з рясними дарами багатств і тим перевершив усіх богів.  
Отримавши верховенство в такий спосіб,  він  сяє  на небі.  Тому все має  бути  використано для пожертви.  
Одягненого у шкуру оленя, піднесеного Магадеву, який пролив себе самого як узливання в жертву, назвали  
Шарва, і він ставши першим з богів, перевершивши всіх істот у всесвіті, пануючи над ними за допомогою 
цього досягнення, сяє. Цар Марутта, син Авікшита, у пишноті свого багатства, власкавив Шакру, володаря 
богів. У великому жертвопринесенні його, всі посудини були із золота, а Шрі особисто прийшла. Ти чув, що 
великий цар Харішчандра, приношенням жертви отримав великі заслуги і щастя. Хоча й людина, він, проте,  
власкавив Шакру своїм багатством. З цієї причини, все має бути використано на жертвопринесення.

Так вістить розділ двадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
Д е в а ш т х а н а  м о в и в :
У зв’язку з цим оповідають стару історію про роздуми того Бріхаспаті, якого запитав Індра.
Б р і х а с п а т і  с к а з а в :
Задоволеність  є  найвищим  небом,  задоволеність  є  вищим  блаженством.  Нема  нічого  вище  ніж 

задоволеність. Задоволеність є найвищою. Коли хтось втягує всі свої бажання, мов черепаха всі свої кінцівки, 
то природний блиск його душі невдовзі виявляється. Коли людина не боїться будь-якої істоти, а істота не  
лякається її,  коли людина перемагає бажання і  огиду,  тоді  вона каже,  що узріла  свою душу.  Коли хтось, 
дійсно, ні словом ні думкою, не прагне нашкодити нікому і не плекає бажань, він, речуть, досяг брахмо. Таким 
чином, о сину Кунті, якій би релігії не слідували істоти, вони отримують відповідні плоди. Осмисли в собі цю 
думку,  о  бгарато!  Деякі  схвалюють  Умиротворення,  деякі  схвалюють  Зусилля,  є  деякі,  які  хвалять  
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Споглядання, а деякі схвалюють, як Умиротворення так і Зусилля. Деякі схвалюють Жертвоприношення, інші  
ж Зречення. Деякі схвалюють Дарування, інші Прийняття. Деякі, кидають усе й живуть у мовчазній медитації. 
Деякі цінують силу і турботу про підданих після розгрому ворогів. Деякі з них проводять свої дні на самоті.  
Дотримуючись усього цього, висновок роблять вчені, що та релігія, котра полягає в ненашкодженні будь-якій 
істоті,  гідна  праведників.  Ненашкодження,  правдивість  у  слові,  справедливість,  співчуття,  стриманість,  
продовження  роду з  власною дружиною,  доброзичливість,  скромність,  терпіння,  ― використання цього є 
кращою з релігій, за словами Самосущого Ману. Тому, о сину Кунті, розглядай все це з обережністю. Той 
кшатрій, який добре знайомий з істинною чи царськими обов’язками, бере на себе владу, обмежуючи себе 
постійно, також стосовно того, що дороге і що ні, та харчуючись залишками жертовних учт, який карає злих і  
піклується про праведних, який зобов’язує своїх підданих іти шляхом чесноти і, який сам слідує цим шляхом,  
який  наприкінці  передає  свою владу своєму синові  та  йде  до  лісу,  щоб  там  жити  пустельником  і  діяти 
відповідно до настанов та Вед, відкинувши все неробство, ― той кшатрій, який поводить себе так, слідуючи 
відомим обов’язкам  царів,  обов’язково  отримає відмінні  плоди в  цьому і  наступному світі.  Це  остаточне 
звільнення, про яке ти говориш, надзвичайно важко отримати, і гонитва за ним супроводжується багатьма  
перешкодами.  У  тих,  хто  приймає  такі  обов’язки  та  практикує  благодійність  і  аскетичне  покаяння,  ким 
володіють  якості  співчуття  та  звільнені  від  бажання  і  гніву,  й  котрі  дотримуються  в  керуванні  своїми 
підданими правди і борються заради корів і брахманів, досягають високого шляху наприкінці. Рудри з васу і  
адітьї,  о  підкорювачу  ворогів,  садхьї  та  володарі  царів  прийняли  це  вчення.  Виконуючи  без  ледарства 
обов’язки приписані цим вченням, вони досягають небес через ті їх дії.

Так вістить розділ двадцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Після цього Арджуна ще раз звернувся до свого старшого брата, невимірного славою, царя Юдхіштхіри, 

невеселого серцем, і  сказав такі  слова:  «О обізнаний на усіх видах обов’язку,  діючи з обов’язку кшатрія,  
отримав єси верховну владу, якої так важко досягти, і здолав усіх твоїх ворогів, то чому ж ти журишся? О 
царю, що стосується кшатріїв, смерть у бою вважається більш гідною для них, ніж принесення різноманітних 
жертв. Так вістять настанови, які встановлюють обов’язки кшатріїв. Покаяння і зречення входить ув обов’язки 
брахманів.  Саме така  настанова  діє  для  двох каст  у  наступному світі.  Дійсно,  о  могутній,  смерть  у  бою 
закріплена для кшатріїв. Обов’язки кшатріїв надзвичайно жорстокі й завжди пов’язані із застосуванням зброї, 
і було закладено, о старший з бгаратів, що вони повинні, коли прийде час, загинути від зброї на полі бою.  
Життя навіть брахмана, о царю, який живе дотримуючись обов’язків кшатріїв, не засуджується, також для 
кшатріїв, які походять від брахмана. Ні зречення, ні жертви, ні покаяння, ні залежність од чужого багатства, о 
володарю мужів, не були призначені для кшатріїв. Ти знайомий з усіма обов’язками, і ти з праведною душею, 
о туре з роду Бгарати! Ти мудрий цар, обізнаний на усіх діях. Ти можеш відрізнити, що правильно в цьому 
світі,  а  що  ні.  Скинувши  це  пригнічення  покаянням,  спрямуй  самого  себе  сильною волею до  дії.  Серце 
кшатріїв особливо тверде наче блискавка. Виконуючи обов’язки кшатріїв перемагай ворогів твоїх і завоюй 
царство  без  шипів  у  ньому,  приборкай  свою  душу,  о  володарю  мужів  і  займися  відправленням 
жертвопринесень та благодійністю. Сам Індра, хоча й був брахманом, став кшатрієм у своїх діях і бився зі  
своїми гріховними родичами вісімсот десять разів. Ці дії його, о царю, дивовижні й гідні хвали. Через них він 
отримав,  чулисьмо, верховенство над богами. Зроби так само й ти,  о царю, здійснюй жертвопринесення з  
рясними подарунками, як Індра робив, о володарю мужів, і тим самим звільни себе від твоєї лихоманки. Тож,  
о туре серед кшатріїв, не сумуй за тим, що в минулому. Ті, які були вбиті досягли найвищих світів, освячені 
зброєю і приєднані до таїнств кшатріїв. Тому що сталося було призначено статися. Долі, о тигре серед царів,  
не можливо опиратися.

Так вістить розділ двадцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Так сказав бавовняноволосий Арджуна, а цар куру, син Кунті мовчав. Тоді Народжений на острові Вьяса 

сказав такі слова.
В ь я с а  в и р і к :
Слова Арджуни, о люб’язний Юдхіштхіро, справедливі. Високе вчення, відповідно до настанов писань, 

залежить від домашніх обов’язків. Ти знайомий з усіма обов’язками. Роби те належним чином, виконуючи  
обов’язки передбачені для тебе, тобто, обов’язки домогосподаря. Життям у лісі скидають із себе обов’язки  
домашні  й  таке  життя  не  для  тебе.  Боги,  пращури,  гості  й  слуги,  всі  залежать,  у  їх  прожитку,  від  
домогосподаря. Тож підтримуй усіх їх, о володарю землі! Птахи, тварини та інші істоти, о володарю мужів,  
підтримуються домогосподарем. Тож, таким чином, той хто належить до цього способу життя, перевершує  
всіх  інших.  Життя  домогосподаря  є  найбільш  складним  з  усіх  чотирьох  щаблів  життя.  Тож,  живи  цим 
способом життя, о Партхо, який дійсно важко пройти особам з неприборканими почуттями. Ти маєш гарні  
знання всіх Вед. Ти заробив великі аскетичні заслуги. Отже, тобі слід нести, як волові, тягар царства твоїх 
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предків. Покаяння, жертви, прощення, навчання, жебрацтво, приборкання почуттів, споглядання, самітництво,  
задоволеність і знання брахмо, о царю, залиш брахманам. Зараз я скажу тобі про обов’язки кшатріїв. Вони бо  
відомі  тобі!  Жертви,  навчання,  зусилля,  честолюбство,  володіння «жезлом  покарання»,  лють,  захист усіх,  
знання Вед, практика всіх видів покаяння, добра поведінки, придбання багатства, і подарунки гідним особам, 
― цим, о царю, виконується і отримується, особами царського стану, забезпечення їх цим і наступним світом,  
чулисьмо. Серед них, о сину Кунті, хто володіє жезлом покарання, був призначений головним. Сила завжди 
повинна знаходитися в кшатрі,  бо від неї залежить покарання. Ті обов’язки, які я вже згадував є, о царю,  
головними для кшатріїв і сприяють значному внеску в їх успіх. Бріхаспаті, про це, співав такий вірш: «Як змія 
пожирає мишу,  Земля пожирає царя,  що схильний до світу і  брахмо, та який надзвичайно прихильний до 
домашнього  життя.  Чулисьмо,  знову  ж,  що  той  царствений  мудрець  Судьюмна,  який  володів  жезлом 
покарання, ― отримав найбільший успіх, як і сам Дакша, син Прачетаса.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О святий, що вчинив Судьюмна, той володар землі, щоб отримати такий успіх? Я хочу почути історію,  

того царя!
В ь я с а  в і д п о в і в :
Оповідають  таку  стару  історію.  Було  два  брата,  Шанкха  і  Лікхіта,  суворі  обітники.  Обоє  мали  два 

окремих  житла,  доволі  гарних  на  вигляд.  Розташовані  на  березі  струмка  Вахуда,  обидві  ці  оселі  були  
прикрашені деревами, які буяли квітами й плодами. Одного разу Лікхіта прийшли до оселі брата Шанкхи. У 
той час, проте, Шанкха пішов зі свого дому без певної мети. Прийшовши у будинок свого брата, Лікхіта зірвав 
багато стиглих плодів. Зірвавши їх, піднесений Лікхіта почав їсти їх без будь-яких докорів сумління. Він усе  
ще їв коли Шанкха повернувся додому. Побачивши що той їсть, Шанкха звернувся до свого брата, кажучи: 
«Звідки  ці  плоди і  чому ти  їх  їси?».  Підійшовши до свого  старшого брата  і  привітавши його,  Лікхіта  із  
посмішкою відповів, кажучи:  «Я взяв їх з дерева у твоїй оселі!».  Сповнений великої люті, Шанкха сказав 
йому: «Ти скоїв крадіжку узявши собі ці плоди. Іди до царя і зізнайся в тому, що ти зробив. Скажи йому 
наблизившись: «О кращий з царів, я скоїв злочин, бо те що взяв не було дано мені. Знаючи мене, як злодія і  
підтримуючи  лад,  покарай,  о  володарю  мужів,  крадія!».  Так  вирішивши,  погодився  Лікхіта,  твердий  ув 
обітниці,  з  наказом  брата,  та  попрямував  до  царя  Судьюмни.  Тоді  почув  був  од  своїх  брамників  цар  
Судьюмна, велемудрий, зі своїми радниками, що прийшов Лікхіта. Зустрінувши його, цар звернувся до всіх 
головних осіб, обізнаних на обов’язках, кажучи: «Повідж мені, шанований, причину твого приходу. Вважай 
що це вже зроблено!». Так запитаний, піднесений мудрець сказав Судьюмні: «Не обіцяй заздалегідь того, що 
ти зробиш це. Це тоді личитиме тобі, коли вислухавши мене, виконаєш обіцянку. O туре серед мужів, я з’їв  
трохи плодів, які не давав мені мій старший брат. Ти, о царю, покарай мене за це без зволікання!». Судьюмна 
відповів: «Якщо цар вважається спроможним володіти жезлом влади, то він має бути спроможним, о туре  
серед брахманів, у рівній мірі й на помилування. Очищений у твоїх діях, о муже високих обітниць, вважай  
себе помилуваним. Скажи мені тепер інше бажання, яке маєш. Я, звичайно, виконаю це!

В ь я с а  п р о д о в ж и в :
Таким чином вшанував піднесений цар двічінародженого мудреця Лікхіту, однак той не просив іншого. 

Тоді  той  володар  землі  наказав  відтяти  дві  руки  піднесеного  Лікхіти,  після  чого  останній,  приймаючи 
покарання, пішов. Повертаючись до свого брата Шанкхи, Лікхіта, з великою любов’ю, сказав: «Тобі слід тепер 
пробачити цього нещасного, котрий був відповідно покараний за те, що він зробив!».

Ш а н к х а  м о в и в :
Я  не  серджуся  на  тебе,  і  немає  в  мені  образи,  о  перший  з  усіх  знайомих  з  обов’язками.  Твоя  

добросердність, проте, постраждала. Я врятував тебе від цього важкого становища. Негайно піди до річки 
Вахуда і власкав, за всіма правилами, з принесенням води, богів, ріши і пітарів, та ніколи більше не гріши  
твоїм серцем!».

Почувши ці слова Шанкхи, Лікхіта зробив омивання у священному потоці і зробив для початку обряд  
води.  При цьому дві  руки,  які  нагадують  два  лотоси,  з’явився  на  кінцях його обрубків.  Здивований,  він 
повернувся до брата і показав йому дві руки. Шанкха сказав йому: «Все це було досягнуто мною через моє 
покаяння. Не дивуйся, цьому. Провидіння було засобом тут. Лікхіта відповів: «О велешляхетний, чому ж ти не  
очистив мене одразу, коли, о кращий з двічінароджених, така була сила твого покаяння?». Шанкха, вирік: «Я  
не повинен був чинити інакше. Не я твій каратель. Правитель, який покарав тебе, був сам очистився, разом із  
тобою і пращурами!».

В ь я с а  п р о в а д и в :
Той цар, о старший сину Панду, піднісся цією дією і отримав найвищі успіхи, як і бог Дакша! Саме це є 

обов’язком кшатріїв, ― керування підлеглими. Будь-який інший, о царю, буде розглядатися, як невірний шлях 
для них. Не піддавайся журбі. О найкращий з усіх знайомих з обов’язком, послухайся корисного слова брата  
твого. Володіти жезлом покарання, а не голити голови, о царю, обов’язок царів.

Так вістить розділ двадцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 4
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Ще раз великий мудрець Крішна-Двайпаяна говорив ці слова до Аджаташатру,  сина Кунті:  «Нехай ці  

великі  вої-колісничні,  вельми розумні,  о  царю,  нехай  ці  брати твої,  о  Юдхіштхіро,  головний із  бгаратів, 
отримають бажане їм, те, що вони плекали перебуваючи в лісі. Пануй над землею, о сину Прітхи, як той Яяті,  
син Нахуші. До цих пір, страждання були твоїми, поки ви жили в лісі у дотриманні аскетичного покаяння. Це  
страждання закінчилося, о тигре серед людей! Тож, насолоджуйся щастям, протягом деякого часу. Маючи о  
бгарато, користь і насолодившись духовною заслугою, багатством і задоволенням протягом деякого часу з 
твоїми братами, ти можеш тоді, о царю, піти у ліс. Звільнися спершу, о бгарато, від обов’язку перед особами,  
які можуть просити тебе, пращурів і богів. Ти ж, о сину Кунті, займешся всіма іншими способами життя, які  
наступлять згодом. Виконай ти, о сину роду Куру, жертвопринесення Шарвамедха і Ашвамедха. Ти досягнеш, 
о царю,  найвищого у майбутньому.  Влаштувавши також,  із  братами,  великі  жертвопринесення з  рясними 
подарунками брахманам, ти, о сину Панду,  набудеш великої слави.  Існує  приказка,  о тигре серед мужів і  
кращий з куру! Послухай її, щоб діяти тобі, о царю, відповідно їй, не відхиляючись від чесноти. Ті чоловіки,  
лише, о Юдхіштхіро, чиї дії нагадують тих розбійників, вимагають од царя дій війни і перемоги. Той же цар, 
який, керуючись міркуваннями місця й часу, та обізнаний на писаннях, прощає навіть деяких розбійників, не  
має гріха. Той цар, який, беручи свою шосту частку данини, не захищає своє царство, бере четверту частину 
гріхів свого царства. Слухайте також, те через що цар не може відхилитися від чесноти. З відхиленням від  
настанов, людина бере на себе бруд, у той час як, підкоряючись їм можна жити не боячись. Той цар, який 
спираючись на розуміння, засноване на Ведах, та без хіті й гніву поводиться неупереджено, немов батько,  
стосовно усіх своїх підданих, ніколи не бере на себе гріх. О велепишний, якщо цар, страждаючи від долі, не в  
змозі виконати дію, яку він повинен, така відмова не була би названа злочином. Силою і політикою має цар 
придушити своїх супротивників. Він не повинен страждати від гріха, вчиненого в його царстві, але повинен 
добиватися дотримання справедливости. Хоробрі мужі, ті, яких шанують за їх учинки, за доброчесність у їх 
діях, знавці, о Юдхіштхіро, брахмани, знайомі з ведичними текстами і обрядами, і люди багаті, мають добре 
охоронятися.  У визначенні клопотань і  виконанні релігійних діянь,  лише ті,  які  сповнені великого знання  
можуть бути найняті. Розсудливий цар ніколи не буде покладатися на одну людину, навіть досконалу. Той 
цар,  який  не  захищає  своїх  підданих,  чиї  пристрасті  некеровані,  який  сповнений  суєти,  заплямований 
зверхністю та злістю, злочин бере на себе і заробляє ганьбу від свавільства. Якщо піддані царя, о володарю,  
марніють від нестачі захисту, дошкуляють богам і пригноблені грабіжниками, гріх цей падає на самого царя.  
Немає гріха, о Юдхіштхіро, там, де діють добросердно, після повного обговорення з мужами здатними надати 
добру пораду. Наші справи невдалі чи вдалі через долю. Однак, якщо зусилля докладені, гріх не торкнеться  
царя. Я повідаю тобі, о тигре серед царів, історію того, що сталося з древнім царем на ім’я Хаягріва, о сину 
Панду, ― історія героїчного Хаягріви незаплямованого вчинками, який після того, як убив велику кількість 
ворогів у бою, сам був переможений і убитий, коли не мав соратників на своєму боці. Він домігся всього, що 
повинно бути зроблено для втримання ворогів і прийняв усі ті заходи, за допомогою яких люди можуть бути 
захищені.  Хаягріва  досяг  великої  слави  у  битвах  і  зараз  користується  великим блаженством  на  небесах.  
Нівечачи грабіжників зі зброєю, сміливо борючись із ними і віддавши своє життя в бою, піднесений Хаягріва,  
завжди  уважний  до  своїх  царських  обов’язків,  досяг  мети  свого  життя  і  тепер  насолоджується  великим 
блаженством  на  небесах.  Лук  був  його  жертовним  стовпом,  а  тятива  була  мотузкою  для  прив’язування 
жертви. Ратища становили малий ківш, а великий меч і кров були узливаннями жертовним маслом. Колісниця  
була вівтарем, а гнів у бою був вогнем, і чотири щонайкращі з його коней запряжених у колісницю, були 
чотирма хотрі. Ллючи на жертовний вогонь своїх ворогів, як узливання жертви, а потім його власний подих 
життя при завершенні жертви, могутній лев серед царів, Хаягріва, звільнився від гріха і в даний час розкошує  
у  світах  богів.  Захистивши своє  царство політикою та  розумом,  піднесений Хаягріва,  самоприборканий  і 
великий силою духу, звиклий до здійснення жертвопринесень, наповнив увесь світ своєю славою, і в цей час 
блаженствує у світі богів. Отримавши заслугу здійсненням жертвопринесень, як і інші заслуги,  пов’язані з  
людськими справами, він володів жезлом покарання і правив Землею силою і без гордости. Цей доброчесний і  
піднесений Хаягріва блаженствує у світі богів. Завзятий у навчанні, практикуючи зречення, сповнений віри і  
подяки, той цар, виконавши різноманітні діяння, покинув цей світ людей і досяг місць, яких заслуговують  
розумні й мудрі та ті, які мають сталі звичаї, поведінку і готові віддати своє життя на прі. Вивчивши Веди, а  
також інші писання,  крім того,  правлячи своїм царством належним чином і  закликаючи всі  чотири стани  
дотримуватися  своїх  обов’язків,  піднесений  Хаягріва  блаженствує  у  світі  богів.  Вигравши  багато  битв  і  
захистивши  своїх  підданих,  випивши  сік  жертовної  соми  і  задовольнивши  всіх  брахманів  подарунками,  
розсудливо володіючи жезлом покарання для тих, кого захищав та, нарешті, віддавши своє життя в бою, той 
цар щасливо живе на небесах. Його життя було гідне високої оцінки. Вчені та чесні люди вітали його, як  
гідного,  кожен  оплесками.  Вигравши  небо  і  пішовши  у  світи  призначені  для  героїв,  піднесений  цар 
добродійних діянь був увінчаний успіхом.

Так вістить розділ двадцять четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 5
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  слова  Народженого  на  острові  й  бачачи  Дхананджайю  гнівним,  Юдхіштхіра,  син  Кунті, 

вшанував Вьясу та так відповів.
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ця земна верховна влада і різноманітні насолоди, що пов’язані з нею, не дають ніякої радости моєму 

серцю. З іншого боку, це пекуче горе, через втрату моїх родичів роз’їдає його. Почувши плач цих жінок, які  
втратили своїх героїчних мужів і дітей, я не в змозі досягти вмиротворення, о мудрецю!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді  добродійний  Вьяса,  найкращий  з  усіх  знайомих  із  Йогою,  володар  великої  мудрости  й  добре 

обізнаний на Ведах, сказав Юдхіштхірі наступні слова.
В ь я с а  м о в и в :
Жодна людина не може придбати що-небудь через свої власні дії чи жертви і поклоніння. Ніхто не може 

нічого  дати  ближньому.  Людина  набуває  все  з  Часом.  Творець  зробив  Час  засобом  придбання.  Простим 
роздумом або вивченням писань, люди, якщо Час несприятливий, не можуть отримати якесь земне надбання.  
Іноді й неосвічений дурень може домогтися успіху у багатстві. Час є дієвим засобом для виконання всіх справ.  
За часи негараздів, ні наука, ні заклинання, ні ліки, не дають ніяких плодів. Однак, у часи процвітання, ті самі 
речі,  правильно  застосовані,  стають  дієвими і  приносять  успіх.  Часом  вітри  дмуть  люто;  з  Часом  хмари 
приходять  з  дощем;  з  Часом  водойми уквітчують  лотоси  різних  видів;  з  Часом  дерева  у  лісі  зацвітають 
квітами. З Часом ночі стають темними або світлими. З Часом Місяць стає повним. Якщо Час не настав, дерева 
не квітнуть і не дають плодів. Якщо Час не настав, потоки річок не лютують. Птахи та змії, олені, слони й інші  
тварини ніколи не збуджуються, поки Час для цього не приходить. Якщо Час не настав, жінки не вагітніють.  
Саме з Часом, ті, зима, літо та сезон дощів приходять. Якщо Час не настав, ніхто не народжується і ніхто не  
вмирає. Якщо Час не настав, дитина не набуває дару мови. Якщо Час не настав, ніхто не здобуває молодість.  
Саме з Часом, посіяне насіння пускає паростки. Якщо Час не настав, сонце не з’являється над обрієм, і коли не  
на Часі, воно не відправляється за пагорби Асти. Якщо Час не настав, Місяць не прибуває і не спадає, а океан,  
з  його  високими  хвилями,  не  піднімається  і  не  відступає.  У  зв’язку  з  цим  оповідають  стару  історію,  о  
Юдхіштхіро, про горе царя Сенаджита: «Непереборний рух Часу несе усіх смертних. Все земне, дозріває з  
Часом,  і  руйнується  згодом.  Деякі,  о  царю,  убивають  кількох  людей.  Вбивці,  знову ж,  уражені  бувають  
іншими. Це мова світу. Далебі, ніхто не залишається і ніхто не убитий. Деякі думають «люди вбивають своїх  
ближніх».  Хтось думає,  що люди не вбивають.  Правда в тому,  що народження і загибель усіх  істот були  
визначені й відбуваються внаслідок своєї природи. При втраті свого багатства або смерті своєї дружини чи 
сина, чи ж царя, один плаче, кажучи: «Овва, яке горе!», і пам’ятаючи той сум, завжди підсилює його. Чому ж 
ти,  як  неосвічена  людина,  віддаєшся  журбі?  Чому ж ти  засмучуєшся  за  тими,  за  ким журитися  не  слід?  
Поглянь, горе зросло поблажливістю, як страх од поступок. Навіть це тіло не моє. Ніщо в цьому світі не моє.  
Чи ж речі цієї землі належать так само іншим, як і мені. Мудрий, бачачи це, не страждає введений ув оману. Є  
тисячі причин для смутку,  і сотні причин для радости. Цьому кожен день слідують лише неосвічені, але не  
мудрий. Це рух Часу веде об’єкти прихильности чи відрази, і з’являючись, як блаженство чи горе, обертається  
наче колесо, впливаючи на живі істоти. Існує тільки скорбота в цьому світі, але не щастя. Саме для цього, горе 
тільки  й  відчувається.  Насправді,  джерело  журби  від  того  лиха  називається  бажанням,  а  джерело  щастя  
виникає зі скорботи й називається горем. Скорбота приходить після щастя, а щастя після скорботи. Один не 
завжди страждає чи не завжди насолоджується щастям. Щастя завжди закінчується журбою, а іноді йде від 
горя. Тож, той хто бажає вічного щастя повинен відмовитися від обох. Коли скорбота має виникнути після  
закінчення щастя, а щастя після закінчення печалі, для цього потрібно скинути, як ящірка хвіст від свого тіла,  
те, від чого людина відчуває печаль або чим серце журиться, сповнене скорботи, чи ж те, що є причиною її  
занепокоєння. Будь-то щастя чи горе, будь-то приємне чи неприємне, все, що приходить, слід сприймати з 
незмінним серцем. О люб’язний, якщо ти утримаєшся, навіть трохи, від дій приємних для твоїх дружин і  
дітей, ти будеш тоді знати хто чий і чому так і для чого. Ті, що вельми дурні, й ті, що володарі своєї душі,  
насолоджуються щастям тут. Ті ж, натомість, які займають проміжне місце, страждають від злигоднів». 

Це, о Юдхіштхіро, те, що Сенаджит велемудрий, мовив, людина, добре обізнана на доброму і поганому в  
цьому світі, на обов’язках, на щасті та стражданні. Той, котрий важко переживає горе інших людей ніколи не 
може бути щасливим. Немає кінця журбі й горе виникає від щастя. Щастя і нещастя, процвітання і негаразди, 
придбання і втрата, смерть і життя, у свій час чекають усіх істот. З цієї причини, мудрець, спокійний душею,  
не повинен ні радіти від радости ні сумувати від горя. Битися, як було сказано, є жертвою для царя. Належне 
дотримання  науки  покарання,  це  його  Йога,  і  дарування  багатства  в  жертву у  вигляді  дакшини,  це  його 
зречення. Все це слід розглядати, як діяння присвяти. Розумно керуючи царством і політикою, відкинувши 
гордість,  здійснюючи  жертвопринесення,  і,  дивлячись  на  все  й  усіх  з  добротою  та  неупередженістю,  
піднесений цар, після смерти блаженствує у світі богів. Вигравши війну, захищаючи своє царство, п’ючи сік  
соми, підтримуючи своїх підданих, розумно володіючи жезлом покарання, і відійшовши з тіла врешті у бою, 
цар користується щастям на небесах. Вивчивши всі Веди й інші обов’язкові  писання, захистивши царство 
належним чином, і змусивши всі чотири стани дотримуватися своїх обов’язків, цар стає присвяченим і згодом 
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блаженствує на небесах. Той є щонайкращим з царів, поводження якого, навіть після його смерти схвалюють 
мешканці міст та країни, його радники і друзі.

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

Р о з д і л  2 6
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :  
У зв’язку з цим, піднесений Юдхіштхіра сказав Арджуні ці значущі слова: «Ти думаєш, о Партхо, що  

немає нічого вище багатства, і що бідна людина не може ні мати небеса, ні щастя, ні виконання її бажання. Це,  
однак, не відповідає дійсності. Багато людей є, увінчані успіхом через жертву вивчення Вед. Багато мудреців,  
відданих  суворій  аскезі,  отримали  вічні  світи  блаженства.  Ті,  о  Дхананджайє,  які  завжди  дотримувалися 
практики ріши, вдаючись до брахмачарьї і обізнані з усіма обов’язками, шануються богами, як брахмани. О 
Дхананджайє,  ти повинен завжди шанувати тих ріши,  які  присвячені  вивченню Вед і  тих,  які  присвячені  
досягненню істинного знання, осіб по справжньому доброчесних. O сину Панду, всі наші діяння залежать од 
тих, які,  віддані придбанню істинного знання.  Ми знаємо, що це думка Вайкханасаса,  о могутній! Аджас,  
Прішніс,  Шикатас,  о  бгарато,  Арунас  і  Кітавас,  усі  пішли  на  небеса  через  заслугу  ведичних  вивчень. 
Виконуючи  діяння,  о  Дхананджайє,  які  вказані  у  Ведах,  а  саме,  битва,  вивчення  Вед,  жертвопринесення,  
стримування  пристрастей,  важке  для  виконання,  кожен  іде  на  небеса  південним  шляхом  Сонця 
(Дакшинайяна). Я передніше казав тобі, що тих самих світів досягають особи, які виконують ведичні діяння.  
Ти побачиш проте, що північними шляхами (Уттарайяна) йдуть ті, які присвячені Йозі покаяння. Це вічні й 
світлі світи, до яких людей веде шлях Йоги. З цих двох ― північний шлях більше вітається обізнаними на 
пуранах. Ти повинен знати, що людина набуває неба через задоволеність. Від задоволености виникає велике 
щастя. Немає нічого вище, ніж задоволеність. Для йогина, який контролює гнів і радість, задоволеність є його 
висока хвала та успіх. У зв’язку з цим оповідають про бесіду старого Яяті. Слухаючи її можна домогтися 
успіху в подоланні всіх бажань, ніби черепаха, що ховає всі свої кінцівки. Коли людина не відчуває страху ні  
перед  чим,  коли  людина  не  боїться  нічого,  коли  ніхто  не  відчуває  найменшого  бажання,  коли  не  несе 
ненависті, про неї речуть, що досягла була стану брахмо. Коли людина не несе гріховного до будь-якої істоти, 
діями, думкою чи словом, то речуть, досягла була брахмо. Коли людина приборкує свої гордість і дурість, та 
віддалилася від усіх прив’язаностей, тоді ця благочестива людина з освітленою душею, здатна досягти того 
порятунку,  який полягає у відході від окремого існування. Слухай тепер мене з неослабною увагою, о сину 
Прітхи, що я скажу тобі. Деякі воліють сили, а деякі, хорошої поведінки, інші ж багатства. Хтось має бажання  
багатства, як засобу для придбання чесноти. Відмова, тим не менш, од такого бажання буде краще для нього.  
Є багато недоліків пов’язаних із багатством і, отже, до тих релігійних діянь, які виконуються з багатством. Ми  
бачили це на власні  очі.  Тобі  слід також побачити це.  Той, хто бажає багатства,  вважає,  що дуже  важко  
відмовитися від того, чого слід всіляко уникати. Добрі справи дуже рідкісні у тих, які накопичують багатства.  
Це свідчить, що багатство ніколи не може бути придбане без шкоди іншим, і про те, що коли накопичують, це  
приносить  чимало  клопоту.  Особа  з  ницим серцем,  ставлячи  за  ніщо страх  покаяння,  нападає  на  інших, 
спокусившись навіть невеликим багатством, не усвідомлюючи весь гріх проти брахмо, який вона бере на себе 
своїми діями. Отримання багатства, котре так важко придбати, приносить смуток, якщо треба віддати частину 
його слузі, ― горе, котре рівне тому що хтось відчуває, якщо його дійсно пограбують грабіжники. Якщо ж, з 
іншого боку, він не ділиться своїм багатством, лихослів’я переслідує його. Того ж з них, хто не має багатства, 
ніколи не осуджують. Зречена від усіх прив’язаностей, така людина може стати щасливою, і всіма шанованою, 
підтримуючи життя тим, що вона може отримати в якості  милостині.  Але ніхто не може бути щасливим, 
нагромаджуючи багатства. Про це, такі вірші, пов’язані з жертвопринесеннями, читають знавці давніх писань: 
«Багатство було створено Творцем заради жертви, а людина була створена ним для захисту того багатства й  
здійснення жертвопринесень. Для цього все багатство має бути застосоване на жертву. Це не правильно, що 
воно витрачається на задоволення бажань і насолоди. Тому Творець дарує багатства смертним для правлення 
жертви!».  Знай  це,  о  сину Кунті,  ти,  перший серед усіх  багатих людей!  Саме тому мудрі  вважають,  що 
багатство,  без  сумніву,  нічиє  на  землі.  Треба  здійснювати  жертвопринесення  ним  і  віддавати  його  з  
довірливим серцем. Слід віддати у дарунок те, що придбав, та не марнувати чи витрачати його на бажанні  
задоволення. Який сенс у накопиченні багатства, коли воно існує щоб витрачати його? Ті особи, котрі мало  
розуміють те, що віддали багатство людям, які відхилилися від виконання обов’язків їх касти, будуть існувати 
далі протягом ста років у гнойові та бруді. Те, що люди дають негідним і не дають тим хто заслуговує того, 
пов’язано з  нездатністю розрізняти гідних і  негідних.  З  цієї  причини,  практика  навіть чесноти милосердя 
важка. Це дві помилки, пов’язані з багатством, коли отримано подарунок негідною людиною і не дано його  
тому, хто заслуговує цього.

Так вістить розділ двадцять шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Через  смерть  юного  Абгіманью,  синів  Драупаді,  Дхріштадьюмни,  Вірати,  царя  Друпади,  Васушени,  

обізнаного на всіх обов’язках, царственого Дхріштакету й різних інших царів, родом з різних країв, у бою, 
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горе не покидає мене нещасного, бо я вбивця родичів. Далебі, я надмірно жадібний до царства, і я нищитель  
мого власного роду. Той, на чиїх грудях і руках я бавився малим, на жаль, син Ґанги був убитий мною у бою,  
через  хіть  до  влади.  Коли я  побачив,  як  лев  серед мужів,  наш дід,  подоланий Шикхандіном,  з  трепетом  
похитнувся  від  стріл  Партхи,  які  нагадували  силою гуркоти  грому,  коли я  побачив його високу постать,  
поцілену усюди палаючими стрілами, ніби в ослабілого старого лева, моє серце страждало від болю. Коли я 
побачив, що нищитель ворожих колісниць, як гірська вершина, падав безсилий на приступці своєї колісниці,  
повернувшись обличчям на схід, мої почуття були обімліли. Той син роду Куру, котрий з луком і стрілою у 
руках змагався у запеклому бою протягом багатьох днів з Рамою, з роду Бхрігу, на святому полі Куру, той син 
Ґанги, той герой, який, на Варанасі, заради наречених, був,  на єдиній колісниці, кинув виклик на бій усім  
кшатріям світу, той, хто спалив силою своєї зброї тих непереборних, перших з царів, а саме, Уграюдху, на  
жаль, той герой був убитий через мене на прі. Прекрасно знаючи, що Шикхандін, царевич Панчали був його 
згубником,  той  герой,  як  і  раніше  утримувався  від  убивства  царевича  своїми  стрілами.  Та  ба,  такий 
великодушний  воїн  був  убитий  Арджуною.  О  кращий  з  мудреців,  з  тої  миті,  коли  я  побачив  діда 
розпростертим на землі і вкритим кров’ю, сильна лихоманка батує моє серце. Той, хто захистив і виховав нас,  
коли ми були дітьми, на жаль, він зголосився бути убитим, через моє гріховне себелюбство і бажання царства.  
Я вбивця шанованих старців,  і  повний дурень,  бо це заради влади, яка триватиме лише кілька днів.  Наш  
наставник, великий лучник Дрона, обожнюваний усіма царями, наблизившись до мене був обманутий щодо 
його сина. Пам’ять про це пече мені усе тіло. Навчитель сказав мені: «Скажи мені по правді, о царю, що мій 
син  живий  до  цих  пір?!».  Чекаючи  від  мене  правди,  брахман  спитав  саме  мене,  з  усіх  інших.  Тихо,  
вимовляючи слово «слон»,  я повівся з ним облудно. Грішний, і надзвичайно жадібний до царства, вбивця  
старших, я повівся таким чином навіть стосовно мого наставника, у бою, скинувши одяг істини, який я нібито 
носив, я сказав йому, що Ашваттхаман був убитий, коли, насправді, слон з таким ім’ям був убитий. В які ж бо 
світи я піду після цього, вчинивши таке ганебне діяння? Я спричинився також до вбивства мого старшого  
брата Карни, цього страшного воїна,  який ніколи не тікав від бою. Хто ж більш гріховний, ніж я? Через  
жадібність  я  спонукав  юного  Абгіманью,  того  героя,  подібного  леву  народженому  в  горах,  проникнути 
всередину,  захищеного Дроною шику.  Я,  один винний у  дітовбивстві.  Грішник,  як  я,  не міг  я  з  тих пір, 
дивитися Арджуні, або лотосоокому Крішні у вічі. Я сумую також через Драупаді, котра позбавлена тепер 
п’ятьох синів, ніби Земля позбавлена її п’яти гір. Я великий злочинець, великий грішник, і руйнівник землі! 
Не встаючи з сидіння цього, на якому зараз сиджу, я ослаблю тіло моє голодом і зустрінуся зі смертю. Знай 
мене, я єсмь вбивцею мого наставника, того, який сидів тут, дотримуючись обітниці прая. Нищитель свого  
роду, я повинен зробити так для того, щоб не переродитися в будь-якій іншій істоті!8 Я відмовлюся від усієї 
їжі та пиття, і, не сходячи з цього місця, о великий пустельнику, віддам мої життєві сили, такі дорогі. Прошу 
вас зі смиренням, дайте мені дозвіл на це і рушайте куди ваша ласка. Нехай кожен надасть мені дозвіл. Я 
покину це тіло.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Утримуючи сина Прітхи, котрий, одурманений горем через загибель родичів, вимовив такі слова, Вьяса,  

кращий з пустельників, мовив таке, спершу сказавши йому: «Це неможливо!».
В ь я с а  в и р і к :
Тобі не личить це, о царю, піддаватися такій журбі. Повторю те, що я одного разу сказав. Все це доля, о  

могутній! Без сумніву, всі істоти народжуються проявленими в поєднанні різних речовин і сил. Розчинення, 
однак, досягають вони наприкінці. Як бульбашки на воді, вони підіймаються і зникають. Всі речі об’єднані 
разом, обов’язково кришаться, і все, що зростає мусить впасти. З’єднання закінчується розчиненням, а життя 
закінчується смертю. Ледарство, хоча й тимчасово приємне, закінчується стражданням, а праця зі знанням  
справи, хоча й тимчасово болюча, закінчується щастям. Достаток, Процвітання, Скромність, Задоволеність, і 
Слава живуть у праці та майстерності, а не в неробстві. Друзі не спроможні дарувати щастя, та й вороги не 
здатні завдати страждань. Так само мудрість не приносить багатства і, не багатство приносить щастя. Ти бо, о  
сину Кунті, був створений Творцем щоб діяти. Успіх виникає з дій. Тож, не личить тобі, о царю, уникати дій.

Так вістить розділ двадцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вьяса тоді розвіяв сум старшого сина Панду,  котрий, палаючи від горя, через убивство його родичів,  

зважився на самогубство.
В ь я с а  с к а з а в :
Про таке оповідає стара історія, о тигре серед людей, що відома, як бесіда Асми. Слухай її, о Юдхіштхіро! 

Джанака правитель Відехи, о царю, сповнений жури і скорботи, запитав мудреця-брахмана на ім’я Асма, аби 
розвіяти свої сумніви.

Д ж а н а к а  с п и т а в :
Як повинна людина, що бажає власного блага, поводитися у випадку набуття та згину обох: родичів і  

багатства?
А с м а  в і д п о в і в :

23



Відразу ж після формування людського тіла, радості й печалі приєднуються до нього. Хоча кожна з обох 
можливостей може осягнути людину, поки будь-яка дійсно осягне нею швидко позбавивши її причини, немов 
вітер розганяє скупчення хмар. В часи процвітання кожен думає так: «Я високого роду, я можу робити все, що 
мені заманеться! Я не звичайна людина!». Його розум стає просякнутий таким потрійним марнославством. 
Схильний до всіх земних насолод, він починає витрачати багатства накопичене його предками. Збіднілий з 
часом, він вважає присвоєння того,  що належить іншим, прийнятним. Мов мисливець простромлює оленя 
своїми стрілами, цар тоді карає цього нечестивця, того грабіжника чужого майна, того порушника закону і  
правил. Не досягнувши й ста років, звичайного часу життя людини, такі люди навряд чи житимуть за двадцять 
чи тридцять років. Уважно спостерігаючи за поведінкою усіх істот, той цар повинен, використовуючи свій 
розум, застосовувати засоби для полегшення великих скорбот своїх підданих. Причин усіх душевних лих дві,  
а саме, омана розуму і осягнення лихом. Ніякої третьої причини не існує. Всі ці різноманітні види скорботи,  
як і ті, які виникають від прихильності до земних насолод, що осягають людину, є саме такими. Дряхлість і  
Смерть, як пара вовків, пожирає всіх істот, сильних чи слабких, низьких чи високих. Жодна людина не може 
уникнути  старості  та  смерті,  навіть  підкорювач усієї  оперезаної  морем землі.  Будь-то  щастя  чи горе,  яке 
приходить до істот, людина не повинна сприймати це із захватом чи журбою. Бо немає способу порятунку від  
них. Зло життя, о царю, наздоганяє на початку, в середині чи на старість. Вони ніколи не можуть уникнути  
цього, а ті бажані джерела блаженства ніколи не приходять. Відсутність приємного, наявність неприємного,  
добро і зло, щастя і горе супроводжує Долю. Точно так само, народження істот і їх смерть, надбання і збитки,  
усе визначено. Навіть запах, колір, смак і дотик виникають природно, щастя і страждання виникає від того, що 
було зумовлено. Дивани, крісла, ліжка і колісниці, добробут, напої та їжа, колись покидають істоту, з часом. 
Навіть лікарі  хворіють.  Сильні  стають слабкими.  Ті  ж,  які  насолоджувалися  добробутом,  все втрачають і 
стають  незаможними.  Плин  часу  дивовижний.  Високе  народження,  здоров’я,  краса,  гаразди  та  предмети 
насолоди, все дає Доля. Незаможні, хоча вони можуть і не бажати того, мають багато дітей. Багаті ж бувають 
бездітні. Дивовижний хід Долі. Зло, спричинене хворобою, вогонь, вода, зброя, голод, отрута, лихоманка і  
смерть, падіння з великої висоти, осягають людину Долею, під якою вона народилася. Бачимо в цьому світі,  
що хтось без гріха, але страждає од різноманітних лих, а інший, маючи гріх, не згинається під вагою лиха. 
Бачимо, що хтось користуючись багатством гине у молодості,  в той час як хтось, тягнучи своє існування,  
старіє живучи  до ста років.  Хтось маючи нешляхетний рід,  має дуже  довге життя,  в  той час як інший, з  
шляхетної родини, гине швидко мов комаха. У цьому світі це дуже поширено, у багатих немає апетиту, в той  
час  як  незаможні  перетравлюють  і  тріски.  Спонукана  долею,  незалежно  від  гріхів,  людина  зла  душею,  
незадоволена своїм становищем, діє, кажучи: «Я роблю це», вона вважає, що все для її блага. Полювання,  
кості  (гра),  жінки,  вино,  бійки,  засуджуються  мудрими.  Багато  людей,  проте,  маючи  навіть  велії  знання 
священних писань, бачилисьмо, прилюбилися до них. Об’єкти, будь-які, бажані чи ні, приходять до істот у 
наслідок руху Часу. Ніякої іншої причини не бачимо. Повітря, простір, вогонь, місяць, сонце, день, ніч, осяйні 
тіла на небосхилі, річки та гори, ― хто їх творить і хто їх підтримує? Холод і тепло, дощ, ідуть один за одним, 
з плином Часу.  Саме це, у цьому випадку,  о туре серед людей, є щастям і нещастям людства. Ні ліки, ні  
заклинання, не рятують людину від старості чи смерті. Як дві колоди, плаваючі по великому океану укупі, й  
знову, коли прийде час, розділені, так і істоти приходять разом, і знову, коли прийде час, розділяються. Час 
діє однаково стосовно тих людей, які знаходяться в багатих обставинах, аби насолоджуватися принадами пісні  
й танцю в колі жінок, і тих беззахисних людей, які живуть випрошуючи їжу. У цьому світі обумовлені тисячі  
видів стосунків, наприклад, мати й батько, син і дружина. Насправді, однак, чиї вони і чиї ми? Ніхто не може 
стати  власником  нікого,  ніхто  не  може  стати  іншою  власністю.  Наш  союз  при  цьому  ―  з  дружинами,  
родичами та доброзичливцями, як у мандрівників у придорожній корчмі. Де я? Куди йти? Хто я? Чому я тут?  
Навіщо і за  ким сумую?  Міркуючи над цими питаннями, досягають спокою. Навколишнє життя постійно 
обертається, ніби колесо, а спілкування з дорогими минуще. Союз із братом, матір’ю, батьком і другом, як у 
мандрівників  у  корчмі.  Мужі  знань  споглядають,  наче  тілесними очима,  наступний  світ,  невидимий.  Без  
нехтування писаннями, хто бажає знання, повинен мати віру. Обізнаний повинен виконувати належні обряди  
в  повазі  до  пращурів  і  богів,  дотримуватися  всіх  релігійних  обов’язків,  здійснювати  жертвопринесення, 
розумно користатися силою, надбаннями і задоволеннями. На жаль, ніхто не розуміє, що світ тоне в океані  
Часу, який вельми глибокий і кишить тими величезними крокодилами старості та смерті. Багато лікарів може 
бачити  страждання  в  їх  родині,  хоча  вони  ретельно вивчили  науку  лікування.  Використання  настоянок  і 
різноманітних олійних ліків не дає уникнути смерти, як океану не перейти своїх меж. Люди добре обізнані на  
хімії, незважаючи на хімічні сполуки застосовані розумно, як бачимо, руйнуються старістю, як дерева зламані 
слонами.  Так  само  ті,  хто  володіє  аскетичними  заслугами,  присвячені  вивченню  Вед,  хто  практикує  
благодійність, а часто й здійснення жертвопринесень,  не уникають старості  та смерті.  Що стосується всіх  
народжених істот, ні через роки, ні місяці, ні двотижні, ні дні, ні ночі, колись пішовши, вже не поверталися. 
Людина, чиє існування таке минуще, змушена, з плином часу, чи хоче вона чи ні, та піти тим неминучим і  
загальним шляхом, яким прямує уся твар. Будь-яке тіло впливає на істот або істоти впливають на тіло та їхні  
союзи, однак, з дружинами й іншими друзями, як у мандрівників у корчмі. Не можливі міцні зв’язки з ким-
небудь. Ніхто не може отримати подібні дружні стосунки, навіть з власним тілом.9 То як же можна мати їх з 
кимось іще? Де, о царю, твій батько сьогодні, і де твій дід? Ти не бачиш їх сьогодні й вони не бачать тебе, о  
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безгрішний! Ніхто не може бачити ні раю, ні пекла. У писаннях, однак, такі очі є у доброчесних. О царю, дій  
же згідно писань. Хто чистий серцем, повинен практикувати спершу обітницю брахмачарья, а потім породити 
дітей, тоді здійснювати жертвопринесення, аби віддати борг обов’язку перед пращурами, богами і людьми. 
Здійснюючи  жертвопринесення  і  продовживши  свій  рід,  після  того,  як  спершу  пройдена  обітниця 
брахмачарьї, той, хто омився мудрістю для очей, відкинувши всі тривоги серця, нехай віддасться на суд небес, 
цього світу, та власної душі. Той цар, схильний до чесноти, який розумно прагне до придбання неба і землі,  
який бере від земних благ тільки те, що визначено, як частку царя у священних писаннях,  отримує славу 
поширену на всі світи і серед усіх істот, рухомих і нерухомих. 

Володар  Відехи,  з  ясним  розумінням,  почувши  ці  слова,  повні  смислу,  звільнився  від  горя,  і  
попрощавшись  із  Асмою,  який  рушив  до  своєї  оселі,  о  нев’янучий  славою,  відкинув  своє  страждання  і 
піднявся. Ти рівний Шакрі! Страждання твоєї душі радують. Але земля була завойована тобою на виконання  
обов’язків кшатрія. Тож насолоджуйся нею, о сину Кунті, й не залишай без уваги мої слова.

Так вістить розділ двадцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Перший  з  царів,  Юдхіштхіра,  син  Дхарми,  все  ще  залишався  в  заціпенінні,  й  син  Панду,  Арджуна 

звернувся до Крішни сказавши наступне:
А р д ж у н а  м о в и в :
Цей згубник ворогів,  син Дхарми,  сумує  через вбивство родичів.  Розрадь його,  о  Мадгаво,  ще раз,  о  

Джанардано, бо всі ми потрапили у велику небезпеку. Це до снаги тобі! O міцнорукий, розвій його журбу.
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Запрошений піднесеним Арджуною, лотосоокий Говінда, невимірний славою, повернувся обличчям до 

царя. Кешавою не міг, жодним чином, знехтувати Юдхіштхіра. Із самих ранніх років, Говінда був дорожчий 
ніж Арджуна Юдхіштхірі.  Взявши руку царя змащену сандаловою пастою і подібну до стовпа з мармуру,  
міцнорукий Шаурі почав говорити, радуючи серця усіх хто його слухав. Його обличчя, з гарними зубами і  
очима, було дуже красиве і яскраво світило наче великий лотос на світанку.

В а с у д е в а  в и р і к :
Не треба, о тигре серед людей, повнитися такого горя, виснажливого для твого тіла. Бо ж ті, які були 

вбиті на цій прі, нізащо не повернуться. Ті, кшатрії, о царю, які впали в цій великій битві, так само, як і речі,  
які хтось здобуває уві сні та, які зникають коли він прокидається. Всі вони були героями і окрасою битви.  
Вони були переможені, стоячи обличчям до своїх ворогів. Жоден з них не був убитий у спину або під час  
втечі. Всі з них, поборовшись з героями у великій битві і віддавши життєвий подих потім, присвячені зброї,  
пішли до небес. Тобі не слід сумувати за ними. Віддані обов’язкам кшатріїв, володіючи мужністю, прекрасно 
знайомі з Ведами та ведангами, всі вони досягли цього блаженного кінця, який може бути отриманий шляхом 
героїв. Тобі не слід сумувати за ними, вислухавши про тих піднесених володарів землі, старожитніх часів, які 
покинули були цей світ. Тут, бува, оповідають про бесіду Наради зі Срінджайєю, коли останній був глибоко  
засмучений від горя через смерть свого сина. Нарада мовив тоді: «Підвладні щастю і нещастю, я, ти та усі  
істоти, о Срінджайє, однаково помруть.  То що ж за причина для горя. Послухай мене, оповім про велике  
блаженство  одного  стародавнього  царя.  Послухай  уважно.  Тоді  ти,  о  царю,  відкинеш  своє  страждання. 
Слухаючи  розповідь  про  тих  піднесених  володарів  землі,  зменшиться  смуток  твій.  О,  почуй  мене,  як  я 
оповідатиму їх історії  тобі  докладно. Слухаючи цю чарівну і чудову оповідь про тих царів стародавності,  
погані зірки можна умилостивити і збільшити час життя. Чулисьмо, о Срінджайє, що був собі царем Марутта,  
син Авікшита. Навіть він став жертвою смерти. Боги, з Індрою, Варуною та Бріхаспаті на чолі, прийшли на 
жертвопринесення назване Вішвашрія, яку чинив піднесений цар. Викликаючи Шакру,  володаря богів, той 
цар переміг його в бою. Мудрець Бріхаспаті, бажаючи зробити добро Індрі, відмовився виконувати обов’язки  
в жертвопринесенні Марутти. Тому Самварта, молодший брат Бріхаспаті, задовольнив прохання царя. Під час 
правління того царя, о кращий з царів, земля дала багатий врожай, не будучи обробленою, і була прикрашена 
різноманітними  видами  прикрас.  У  жертвопринесенні  того  царя,  Вішведеви  сиділи,  як  надвірні,  марути  
виступали  розпорядниками  харчів  та  подарунків,  і  також  були  присутні  піднесені  садхьї.  В  цьому 
жертвопринесенні Марутти, марути пили сому. Жертовні подарунки, роздані царем, перевершили кількістю 
навіть ті, які коли-небудь зроблені були богами, гандхарвами та людьми. Коли навіть той цар, о Срінджайє, 
який перевершив тебе релігійними заслугами, знаннями, зреченням і достатком, та котрий був чистішим, ніж  
син твій, впав жертвою смерти, то не засмучуйся за своїм сином. Був також інший цар, на ім’я Сухотра, син 
Атітхи. Чулисьмо, о Срінджайє, що навіть він став жертвою смерти. Під час його правління, Магхаван сипав  
золотом, протягом цілого року, на його царство. Отримавши того царя своїм володарем, Земля насправді, а не  
тільки за назвою, як раніше, назвалася Васуматі (букв. «володіти багатством»). Річки, протягом правління 
того царя, сповнилися золотавими черепахами, крабами, крокодилами, акулами і морськими свинями, рясно 
даними їм, о царю, божественним Індрою. Бачачи цих золотавих риб, акул, черепах сотні й тисячі, син Атітхи 
вельми здивувався.  Збираючи те багатство золота, що вкрило землю, Сухотра зробив жертвопринесення в 
Куруджангалі та віддав його брахманам. Коли той цар Срінджайя, який перевершив тебе в чотирьох рисах  
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релігійної заслуги, знаннях, зреченні, достатку і, який був чистішим, ніж син твій, став жертвою смерти, то не  
сумуй за своїм мертвим сином. Твій син ніколи не зробив жертвопринесення і ніколи не робив подарунків.  
Знаючи про це, заспокой свій розум і не піддавайся журбі. Чулисьмо також, о Срінджайє, що Бріхадратха, цар  
Анги, став жертвою смерти.  Він роздав сто тисяч коней.  Також сто тисяч дівиць,  прикрашених золотими 
прикрасами, він віддав у якості подарунків на жертвопринесеннях, що він чинив. Також сто тисяч слонів,  
кращих порід, він віддав у якості подарунка на інших жертвопринесеннях, які чинив. Також сотні мільйонів 
биків, прикрашених золотими ланцюгами, у супроводі тисяч корів, він віддав у дарунках. У той час як цар 
Анги виконував свою жертву на горі названій Вішнупада, Індра упився був соми, а брахмани отримали свої  
подарунки. На жертвопринесеннях, о царю, ліком у сотні, які цей цар виконав у давнину, подарунки зроблені  
ним  далеко  перевершили  ті,  які  коли-небудь  зроблені  богами,  гандхарвами  і  людьми.  Ніякий  інший 
народжений муж, чи який колись буде народжений, не дав, чи не дасть ніколи стільки багатств, скільки було  
роздано царем Анги у семи жертвопринесеннях, кожне з яких освячувалось сомою. Коли, о Срінджайє, навіть  
цей Бріхадратха, який перевершував тебе в чотирьох чеснотах і, який був чистіше, ніж син твій, став жертвою 
смерти, не журися за мертвим сином. Чулисьмо також, о Срінджайє, що Шиві, син Ушинара, став жертвою  
смерти. Той цар хитав усю землю, коли хитався шкіряний щит у його руках. Їдучи на єдиній колісниці, він  
бував переможцем у кожному бою, цар Шиві змусив гучати усю землю від гуркоту його коліс і підпорядкував  
собі всіх царів. Шиві, син Ушинари, віддав на жертвопринесеннях усіх корів і коней своїх, як домашніх так і  
диких. Сам Творець думав, що ніхто серед царів минулого чи майбутнього не міг би нести тягар, о Срінджайє, 
який ніс Шиві, син Ушинари, той перший з царів, той герой, який володів доблестю рівною самому Індрі. Тож  
не слід сумувати по синові  твоєму,  який ніколи не виконував  такі  жертви і не зробив ніяких подарунків.  
Дійсно, о Срінджайє, коли Шиві, який був набагато вище тебе в чотирьох чеснотах і чистіший, ніж син твій, 
став жертвою смерти, не сумуй за померлим сином. Чулисьмо також, о Срінджайє, що піднесений Бгарата,  
син  Духшанти  і  Шакунтали,  у  якого  була  багата  і  добре  заповнена  скарбниця,  став  жертвою  смерти.  
Присвятивши три сотні коней богам на березі Ямуни, двадцять на березі Сарасваті, чотирнадцять на берегах 
Ґанги, той цар, великий потугою, у минулому, виконав, у цьому порядку, тисячу Ашвамедх і сто Раджасуй.  
Ніхто серед царів землі не може повторити великих діянь Бгарати, як і ніхто не може, силою рук ширяти в  
піднебессі.  Спорудивши  численні  жертовні  вівтарі,  він  віддав  незліченних  коней  і  незліченні  багатства  
мудрецеві Канві. Якщо навіть він, о Срінджайє, який був набагато вище тебе у чотирьох чеснотах і який був 
чистішим, ніж син твій, став жертвою смерти, то не сумуй за померлим сином. Чулисьмо також, о Срінджайє,  
що Рама, син Дашаратхи, став жертвою смерти. Він завжди опікувався своїми підданими, ніби вони були його  
власними синами. У його володіннях не було вдів і нікого, хто б не мав помочі. Дійсно, Рама в керуванні  
царством  завжди  діяв,  як  його  батько  Дашаратха.  Хмари  дощових  сезонів  використовуючи  уміло, 
вирощувались  рясні  врожаї.  В часи його правління,  їжа  була  завжди у достатку в  його  царстві.  Не було 
смертей через утоплення чи пожежу. До тих пір, поки Рама правив, не було ніякого страху в його царстві  
перед хворобами. Кожна людина жила тисячу років, і кожна людина була благословенна тисячею дітей. В час  
правління Рами, всі люди були здорові й усі досягали плодів їхніх бажань. Жінки не дуже й сварилися друг з 
другом, а що вже й казати про чоловіків? Під час його правління його піддані завжди дотримувалися чеснот. 
Задоволені, успішні, щодо всіх об’єктів своїх бажань, безстрашні, вільні й віддані обітниці правди, були всі  
люди, коли Рама керував царством. Дерева завжди давали квіти і плоди, й не було нещасних випадків. Кожна  
корова давала молока, заповнюючи дрону до країв. Мешкаючи, дотримуючись суворої аскези від чотирьох до 
десяти років у лісі, Рама виконав десять Ашвамедх з великою пишністю і на них був усім вільний доступ.  
Сповнений молодости, смаглявий, з червоними очима, він виглядав немов ватажок стада слонів. Мав довгі  
руки великої сили, гарне обличчя та плечі наче у лева. Зійшовши на престол Айодхьї, він правив десять тисяч 
і  десять  сотень  років.  Коли він,  о  Срінджайє,  який  перевершив тебе  в  чотирьох  основних  чеснотах,  був 
чистішим, ніж син твій,  проте, став жертвою смерти, то не сумуй за своїм померлим сином. Чулисьмо, о  
Срінджайє, цар Бхагіратха також помер. В одному з жертвопринесень того царя, сп’янів був від соми Індра,  
переможець Паки і володар богів, який силою своїх рук підкорив був тисячі асурів. Цар Бхагіратха, в одному з 
чинених жертвопринесень, віддав мільйон дів прикрашених оздобами із золота. Кожна з тих дівиць сиділа на 
колісниці й у кожну колісницю було упряжено чотири коня.  З кожною колісницею було сто слонів,  всі з  
найкращих порід, прикрашені золотими ланцюгами. За кожним слоном була тисяча коней, а за кожним конем 
тисяча корів, а за кожною коровою тисяча кіз і овець. Річка-богиня Ґанга, названа відтоді Бхагіратхі, сиділа на  
коліні цього царя, котрий мешкав поруч з її потоком, і від цього вона стала називатися Урваші. Потрійно-
поточна Ґанга погодилася бути дочкою Бхагіратхи з роду Ікшваку, того царя, колись зайнятого виконанням 
жертвопринесення з багатими подарунками для брахманів. Коли він, о Срінджайє, який перевершив тебе щодо 
чотирьох основних чеснот, і який був чистішим, ніж син твій, став жертвою смерти, то не журися через смерть  
сина. Чулисьмо, о Срінджайє, що піднесений Діліпа також став жертвою смерти. Брахмани люблять читати 
про його незліченні діяння. В одному зі своїх великих жертвопринесень, той цар, із приборканим серцем,  
віддав усю землю, рясну багатством, брахманам. У кожному жертвопринесенні, у його виконанні, головний  
священик отримував у якості оплати, тисячу слонів із золота. В одному зі своїх жертвопринесень, стовп для 
забою жертв, був зроблений із золота і виглядав надзвичайно красно. Виконуючи покладені на них обов’язки,  
боги, які мають Шакру своїм вождем, шукали захисту у того царя. На тому золотому стовпі,  охопленому 
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великим сяйвом і прикрашеному кільцем, шість тисяч богів і гандхарвів танцювали від радості, і Вішвавасу 
серед них, грав на своїй віні сім нот, згідно правил, які регулюють їх комбінації.  Музика Вішвавасу була  
такою, що кожна істота, яка б не була, вважала, що великий гандхарв грав лише їй. Ніякий інший цар не міг  
наслідувати  цим  досягненням  царя  Діліпи.  Слонами  того  царя,  хмільними  і  прикрашеними  попонами  із  
золота, встеляли дороги.10 Ті мужі, яким вдалося отримати навіть погляд піднесеного царя Діліпи, царя який 
був завжди правдоустим і чий лук міг втримати сотню ворогів, рівних силою сотні Анантів, простували до  
неба. Ці три звуки ніколи не замовкали в оселі Діліпи, а саме: читання ведичних текстів, гучний звук лука і  
вигуки – «Хай буде дано!». Коли він, о Срінджайє, який перевершив тебе в чотирьох основних чеснотах і був 
чистішим,  ніж  син  твій,  став  жертвою  смерти,  не  слід  сумувати  за  померлим  сином.  Син  Юванашви,  
Мандхатрі, також, о Срінджайє, ми чули, став жертвою смерти. Дайтьї названі марутами витягли це дитя з  
черева його батька через один бік. Захмелівши від кількости пряженого масла, яке було освячене мантрами і 
яке помилково був  випив його батько,  а не його дружина,  той Мандхатрі народився з черева піднесеного  
Юванашви. Досягнувши великого добробуту, цар Мандхатрі завоював три світи. Бачачи, що дитина небесної  
краси лежала на колінах у свого батька, боги питали один одного: «Кого ж ця дитина має ссати?». Тоді Індра 
наблизився до нього, кажучи: «Він повинен буде ссати навіть мене!». Через це, володар дайтьїв став називати  
дитину ім’ям Мандхатрі (букв. «ссе мене»). Для насичення тої піднесеної дитини Юванашви, палець Індри, 
поміщений в рот, почав точитися струменем молока. Ссучи палець Індри, він виріс міцним молодиком за сто 
днів. У дванадцять днів він виглядав, як дванадцятирічний. Вся земля в один день захиталася під впливом того 
піднесеного, доброчесного і хороброго царя, який доблестю у бою нагадував самого Індру. Він переміг царя 
Ангади, Марутту,  Асіту, Гаю, і Вріхадратху, царя Анги. Коли син Юванашви бився на прі з Ангадою, боги  
вважали, що небесне склепіння розірветься від гучного звуку його лука. Вся земля, від сходу сонця до заходу,  
кажуть, край Мандхатрі. Зробивши Ашвамедху і сто Раджасуй, він віддав брахманам багато риби Рохіта. Ті  
рибини були, кожна десять йоджан у довжину і одну завширшки. Те, що залишилося після вмилостивляння 
брахманів, було розділено між собою іншими кастами. Коли він, о Срінджайє, який перевершив тебе щодо  
чотирьох основних чеснот і  був чистішим, ніж син твій, став жертвою смерти, то не журися за померлим 
сином. Чулисьмо, о Срінджайє, що Яяті, син Нахуши, також став жертвою смерти. Після підкорення всього 
світу з його морями, він відправився по ньому, прикрашаючи його, один за одним, жертовними вівтарями,  
проміжки  між якими вимірюють кидком важкого  шматка  дерева.  Справді,  він  досяг  самого берега  моря, 
продовжуючи виконання великих жертвопринесень на тих вівтарях, уздовж його шляху. Здійснивши тисячі 
жертвопринесень і сотні Ваджапей, він власкавив головних із брахманів трьома золотими горами. Убивши 
багатьох дайтьїв і данавів, належним чином споряджених до бою, син Нахуши, Яяті, поділив усю землю серед 
своїх дітей. Нарешті, відмовившись від своїх інших синів на чолі з Яду і Драхью, він посадив молодшого сина 
Пуру  на  троні,  а  потім  пішов  до  лісу  у  супроводі  своєї  дружини.  Коли  він,  о  Срінджайє,  який  далеко  
перевершив тебе у чотирьох основних чеснотах,  та був  чистішим, ніж син твій,  став жертвою смерти,  не  
журися за мертвим сином. Чулисьмо, о Срінджайє, що Амваріша, син Набхаги, також став жертвою смерти.  
Той захисник світу і перший серед царів вважався своїми підданими втіленням чесноти. Той цар, в одному зі  
своїх жертвопринесень призначив брахманам, які  очікували на них,  мільйон царів,  які  самі робили тисячі  
жертвопринесень кожен. Мужі благочестя схвалили Амварішу, сина Набхаги, заявивши, що такого подвигу 
ніколи не було до нього, і не буде після нього. Ті сотні й сотні, тисячі й тисячі царів, які чекали за командою  
Амваріши на правлення жертвопринесень для брахманів, прийшли туди,  ставши, через заслуги Амваріши,  
увінчаними плодами жертвопринесення коня, і пішли за своїм володарем Південним-шляхом, у світи осяйні  
та  блаженні.  Коли  він,  о  Срінджайє,  який  далеко  перевершив  тебе  в  чотирьох  основних  чеснотах  і  був  
чистішим, ніж син твій,  став жертвою смерти,  не сумуй  за померлим сином.  Чулисьмо,  о  Срінджайє,  що 
Шашабінду, син Читрасени, також став здобиччю смерти. Той піднесений цар мав сто тисяч дружин і мільйон 
дітей.  Всі  вони  носили  золоті  обладунки,  і  всі  вони  були  чудовими  лучниками.  Кожен  з  тих  царевичів 
одружений  на  ста  царівнах,  і  кожна  царівна  з  приданим у  сто  слонів.  З  кожним із  цих слонів  було  сто 
колісниць.  З  кожною колісницею було  сто коней,  всі  доброї  породи і  всі  прикрашені  золотою збруєю.  З  
кожним конем було сто корів, а з кожною коровою було сто овець і кіз.  Ці незліченні багатства, о царю, 
Шашабінду віддав у великому жертвопринесенні брахманам. Коли він, о Срінджайє, який далеко перевершив 
тебе в чотирьох основних чеснотах і був чистіше, ніж син твій, став жертвою смерти, не сумуй за померлим 
сином. Чулисьмо, о Срінджайє, що також Гая, син Амуртараяси, став жертвою смерти. Протягом ста років,  
цар існував на залишки жертовної їжі. Задоволений такою відданістю, Агні побажав дати йому дарунки. Гая 
попросив:  «Нехай  моє багатство буде  невичерпним,  навіть  якщо я  даю безперервно.  Нехай моя  увага  до 
чеснот буде вічною. Нехай моє серце ніколи не насолодитися істиною, через благодать твою, о дарувальнику  
жертовних узливань». Ще чулисьмо, що цар Гая одержав усі ті дарунки від Агні. У дні молодика, на повний 
місяць,  і  на  кожній  чвертці  місяця,  протягом  тисячі  років,  Гая  неодноразово  виконував  Ашвамедху.  
Збільшуючи, по завершенні кожного жертвопринесення, він давав сотню тисяч корів і сотні мулів брахманам 
у цей час. Цей тур серед мужів вмилостивив богів сомою, брахманів багатством, пітарів свадхою, а жінок  
виконанням усіх їх бажань. У його великому жертвопринесенні коня, цар Гая зробив землю всіяною золотом 
на відстань сто ліктів у довжину і п’ятдесят завширшки, і віддав її в якості жертовної плати. Цей перший  
серед мужів, Гая, син Амуртараяси, віддав стільки корів, скільки піщинок, о царю, у річці Ґанга. Коли він, о 
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Срінджайє, який далеко перевершив тебе в чотирьох основних якостях і  був чистішим, ніж син твій, став  
жертвою смерти, то не слід сумувати за померлим сином. Чулисьмо, о Срінджайє, що син Шанкріті, Рантідева  
також  став  жертвою  смерти.  Пройшовши  суворі  покаяння,  шанований  усіма  сильними  світу  великою 
пошаною, він отримавши ті блага від Шакри, і досягнувши їх, мовив: «Давай нам удосталь їжі та численних  
гостей. Нехай моя віра не зменшується і нехай не проситимемо ми нічого у будь-кого!». Тварини, домашні й 
дикі для забиття у його жертвопринесеннях, приходили до нього, піднесеного Рантідеви, суворого в обітницях 
і  вельми  славного,  за  власним  бажанням.  Виділення,  які  текли  зі  шкур  тварин  забитих  у  його  
жертвопринесеннях, створили могутню і знамениту річку,  яка і донині відома під назвою Чарманваті.  Цар 
Рантідева робив подарунки брахманам у просторих огорожах. Коли цар сказав: «На тобі сто нішків! Даю тобі  
сто!»,  брахмани, не беручи те, що пропонувалося,  гомоніли відмовляючись. Коли, однак, цар казав: «Даю 
тисячу нішків!»,  подарунки  приймалися.  Всі  посудини  і  тарілки,  у  палаці  Рантідеви,  для  їжі  та  інші,  всі 
глечики  та  горщики,  казани  й  тарілі,  чашки,  були  золоті.  У  ті  ночі,  протягом  яких  гості  жили  в  оселі  
Рантідеви,  двадцять  тисяч  і  сто  корів  були  забиті.  Але  навіть  у  таких  випадках,  кухарі,  всі  у  сережках,  
оголошували там серед присутніх: «Є безліч супу, беріть скільки бажаєте, але м’яса не так багато сьогодні, як 
раніше». Коли він, о Срінджайє, який далеко перевершив тебе в чотирьох основних чеснотах і був чистішим,  
ніж син твій, став жертвою смерти, то не сумуй за мертвим сином. Чулисьмо, о Срінджайє, що піднесений 
Сагара  також  став  жертвою смерти.  Він  був  з  роду Ікшваку,  тигр  серед  людей,  і  надлюдської  доблесті.  
Шістдесят тисяч синів ходило за ним, немов міріади міріад зірок очікують на Місяць у безхмарному небі 
осені. Його вплив поширювався на всю цю землю. Він вдовольнив богів, виконуючи тисячу Ашвамедх. Він  
роздав  заслуженим брахманам розкішні  будинки  з  колонами із  золота  та  іншими частинами,  зробленими 
повністю з  дорогоцінного металу,  з  дорогими ліжками,  і  гурти  прекрасних жінок з  очима,  які  нагадують 
пелюстки лотосу,  а також різні  інші  види цінних речей.  За його наказом брахмани поділили ці  дари між  
собою. Через гнів, той цар наказав копати землю в місці де океан був на її грудях, і через це океан стали  
називати Сагара,  його  ім’ям.  Коли він,  о  Срінджайє,  який  далеко  перевершив  тебе  в  чотирьох  основних 
чеснотах і  був  чистішим,  ніж син твій,  став жертвою смерти,  не сумуй  за  померлим сином.  Чулисьмо,  о  
Срінджайє, що цар Прітху також, син Вени, став здобиччю смерти. Великі ріши, зібравшись разом у великому 
лісі, оголосили його владцею Землі. І позаяк він рухав уперед усе людство, його назвали Прітху (Передовий). 
А позаяк він також захищав людей від травм (кшата), його називали Кшатрій (захисник). Побачивши Прітху, 
сина Вени, всі творіння землі вигукнули: «Ми залюбки приєднаємося до нього». Через цю прихильність його  
до всіх істот, він став називатися Раджа (прихиляє до себе). Земля, під час його панування давала врожаї навіть 
без оброблення, кожен листок з дерев давав нектар, а кожна корова давала глечик молока. Всі люди були  
міцні й усі їхні бажання вінчалися успіхом. У них не було ніякого страху. Вони використовували для жити, як  
їм заманеться, чи поле чи хати. Коли Прітху бажав піти морем, вода тверділа. Річки також ніколи не бурлили,  
коли  він  мав  був  перетнути  їх,  а  залишалися  вельми  спокійними.  Прапор  на  його  колісниці  вільно 
переміщався скрізь, без перешкод. Цар Прітху, в одному зі своїх великих Ашвамедх, віддав брахманам одну і  
двадцять золотих гір, кожна розміром у три нальви.11 Коли він, о Срінджайє, який далеко перевершив тебе в 
чотирьох основних якостях і був чистішим, ніж син твій, став здобиччю смерти, не сумуй за померлим сином. 
Чому ж, о Срінджайє ти мовчиш? Здається, о царю, що ти не чуєш мене? Якщо ти не чуєш ці слова, то ця  
оповідь моя була безплідною похвальбою, ніби ліки чи пости для людини при смерті».

С р і н д ж а й я  м о в и в :
Я чую, о Нарадо, оповідь твою, відмінного змісту і приємну, немов гірлянда квітів, ― ця оповідь про  

поведінку  піднесених  царствених  мудреців,  гідних  справами  і  вельми  славетних,  вона,  безумовно,  може  
розвіяти горе. Твоя оповідь, о великий мудрецю, не була безплідним звуком. Я звільнився від суму твоїм  
баченням. Як хтось ніколи не насичується нектаром, так і я не наслухаюся слів твоїх. О ти, істинного погляду,  
якщо ти, о володарю, був схильний виявляти твою милість до тієї людини, котра палає через смерть свого  
сина, тоді той син, через цю чесноту твою, обов’язково буде відроджений і з’єднається ще раз зі мною в цьому 
житті.

Н а р а д а  м о в и в :
Я поверну того сина твого, названого Суварнаштхивін, якого Парвата дав тобі і який був позбавлений  

життя. В блиску золота, та дитина матиме тисячу років.
Так вістить розділ двадцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як син Срінджайї став Суварнаштхивіном (букв. «Той, чиї екскременти золото»)? Чому також Парвата 

дав Срінджайї цю дитину? І чому він помер? Коли життя всіх людей у ті дні було тисячу років, чому син  
Срінджайї помер у дитинстві? Чи ж він був лише за ім’ям Суварнаштхивіном? Яким робом він дійшов до 
цього? Я хочу знати все це.

К р і ш н а  в і д п о в і в :
Я повідаю тобі, о царю, події, як вони відбувалися. Було два пустельника, найперші у світі, ім’ям Нарада і  

Парвата. Нарада вуй, а Парвата син його сестри. З веселим серцем, дядько Нарада і племінник Парвата жили у  
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старі часи, о царю, сходячи з небес для приємних прогулянок по землі й куштування пряженого масла і рису.  
Обидва  вони,  володіючи  великою аскетичною заслугою,  блукали  по  землі,  харчуючись  їжею для  людей. 
Наповнені радістю і приймаючи один одного з великою прихильністю, вони уклали угоду, що, незалежно від 
бажання,  добре  сталося  чи  погане,  казатимуть  про  це  іншому,  а  хто  не  зробить  так,  буде  проклятий.  
Погодившись з тією угодою, ті два великих ріши, обожнювані всіма світами, відправилися до царя Срінджайї,  
сина Сітьї і  сказали йому:  «Ми двоє, для твого добра, житимемо у тебе декілька днів. О володарю землі,  
виконуй  усі  наші  бажання  належним  чином.  Цар,  сказавши:  «Хай  буде  так»,  узявся  їх  гостинно 
власкавлювати.  Через  деякий  час,  одного  дня,  цар  сповнений  радости,  представив  тим  уславленим 
подвижникам свою чарівнолицю дочку, кажучи: «Ця моя дочка буде прислужувати вам обом. Світла, немов 
волокна лотосу, вона красива і бездоганнотіла, досконала і гарної поведінки, ім’я її Шукумарі». «Добре», ― 
рекли пустельники у відповідь цареві, який направив свою дочку, сказавши їй: «О, дитиною, прислужуй цим 
двом  брахманам,  ніби  богам  або  володарю».  Доброчесна  царівна,  сказавши:  «Хай  буде  так»,  ―  почала 
відвідувати їх, слухняна волі батька. До неї, старанної ув обов’язках та неперевершеної краси, дуже скоро 
запалав ніжним почуттям Нарада. Ті ніжні почуття почали рости у серці прославленого святого, як Місяць 
поступово зростає у освітлені два тижні. Доброчесний Нарада, однак, вражений соромом, не міг розкрити, що 
палає  пристрастю,  племіннику,  піднесеному Парваті.  Своєю подвижницькою силою,  а  також по  ознакам, 
Парвата зрозумів усе.  Розлючений, він через це вирішив проклясти любов Наради. Й він сказав: «Зі  своєї  
власної волі уклав був угоду зі мною, що, яке б не було, добре чи погане, будеш ділитися тим, а ти порушив її.  
Це були твої власні слова. О брахмане! Саме через це я прокляну тебе. Ти не повідав мені, що твоє серце  
простромлене  дівочою  принадністю  Шукумарі!  Саме  тому  я  прокляну  тебе.  Ти  брахмачарин.  Ти  мій  
наставник. Ти аскет і брахман. Але ти порушив угоду укладену зі мною. Розлючений, я прокляну тебе за це.  
Послухай мене. Ця Шукумарі повинна, без сумніву,  стати твоєю дружиною. Проте з часу твого шлюбу, о  
могутній,  і  вона,  і  всі  люди  бачитимуть  тебе  мавпою,  бо  твої  справжні  риси  зникнуть,  мавпою  будеш 
з’являтися всім». Почувши ці слова його, вуй Нарада, сповнений гніву прокляв натомість племінника Парвату,  
мовивши:  «Хоча  ти  аскетичних  заслуг  і  брахмачарин,  чесний  і  самоприборканий,  і,  хоча  ти  завжди 
присвячений чесноті, ти поки не досягнеш успіху у шляху до небес!». Сповнені люті й бажання помсти таким 
чином, вони, проклявши, запалали один на одного ніби пара розлючених слонів.  З цього часу піднесений 
Парвата почав блукати по Землі, вшанований, як він заслуговував, о бгарато, за його власну силу. Нарада ж  
тоді,  той найперший з  брахманів,  отримав,  згідно обрядів,  руку  дочки Срінджайї,  бездоганної  Шукумарі.  
Царівна,  однак,  побачила  Нараду саме так,  як  рекло прокляття.  Дійсно,  відразу після останньої  весільної 
мантри,  Шукумарі  побачила  небесного пустельника  з  мордою мавпи.  Проте,  вона  не  зважала  на  те,  і  не 
знехтувала своїм паном. Натомість, вона присвятила свою любов йому. Дійсно, цнотлива царівна, якою вона  
була, віддала цілком себе своєму володареві й не було в її серці навіть бажання взяти кого-небудь ще серед  
богів, мудреців і якшів за чоловіка. Одного разу, коли прославлений Парвата, під час своїх мандрів, вступив у  
самотній ліс, він побачив там Нараду. Вітаючи його, Парвата сказав: «Яви милість до мене, дозволивши мені,  
о  могутній,  приєднатися  до  небес».  Побачивши сумного  Парвату перед  собою на  колінах  зі  складеними 
руками, Нарада сам суцільний сум, сказав йому: «Ти прокляв мене першим і сказав: «Будь мавпою!». Коли ти 
сказав мені так, я прокляв тебе від гніву, кажучи: «З цього дня ти не будеш жити на небесах! Це було не дуже  
добре до тебе, оскільки ти, ніби син мені!». Обидва пустельника потім звільнили один одного від їх взаємних 
проклять. Знову побачивши свого чоловіка у небесній подобі,  привабливого красою, Шукумарі  втекла від  
нього, прийнявши його за когось іншого. Уздрівши прекрасну царівну, яка тікала від свого володаря, Парвата  
звернувся до неї, кажучи: «Він справжній твій муж. Не вагайся. Це прославлений і могутній ріши Нарада, той  
перший з доброчесних. Він твій володар, одна душа з тобою. Не маю жодних сумнівів». Запевнена по-різному 
високим Парватою і про причини прокляття її володаря теж, царівна заспокоїлася. Тоді Парвата рушив на  
небо, а Нарада до себе додому.

В а с у д е в а  п р о д о в ж и в :
Прославлений ріши Нарада, який сам був діячем у цій історії, є тут. О кращий з людей, запитай його, він  

скаже тобі все, як відбулося.
Так вістить розділ тридцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Царствений син Панду тоді звернувся до Наради, кажучи: «О святий, я бажаю почути про народження  

дитини, кал якої був золотим!». Так звернувся цар Юдхіштхіра, і мудрець Нарада заходився розповідати йому 
про все, що сталося у зв’язку з тією дитиною із золотими екскрементами.

Н а р а д а  с к а з а в :
Це саме так, о міцнорукий, як Кешава тут сказав. Ти спитав, і я зараз повідаю частину тієї історії. Я і син  

моєї  сестри,  великий  подвижник  Парвата,  прийшли  в  одній  справі  до  Срінджайї,  до  того  першого  з 
переможців царів, щоб пожити у нього. Обласкані ним, згідно обрядів і задовольнивши всі наші бажання, ми 
отримали житло у його оселі. Після сезону дощів ми пішли, і коли прийшов час для нашого від’їзду, Парвата 
сказав мені ті слова, вагомі та підхожі часу: «Ми, о брахмане, жили в оселі цього царя деякий час, у великій  
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пошані. Вважаю час нам піти».  Я тоді,  о царю, блаженному виглядом Парваті,  сказав:  «О племіннику,  це  
бажання твоє, і, о велесильний, все це залежить від тебе. Твоїм благодіянням нехай цар буде щасливий і нехай 
він отримає бажане. Або, якщо ти не проти, нехай увінчається успіхом, через аскетичні чесноти обох нас».  
Після цього Парвата покликавши царя Срінджайю, того першого з переможців, сказав йому ці слова, о туре з 
роду Куру:  «Ми були надзвичайно задоволені, о царю, твоєю гостинною увагою до нас, вельми щирою. З  
нашого дозволу, о перший з мужів, подумай про приємне тобі бажання. Нехай благом, проте, не матиметься 
на увазі ворожнеча до богів або знищення людей! Прийми те, о царю, благо, тебе гідне, так ми вважаємо».  
Почувши ці слова, Срінджайя відповів: «Якщо ви були задоволені мною, то бажане мені було отримано, а це я 
вважаю найбільшою насолодою всіх моїх бажань». Срінджайї, який мовив так, Парвата знову сказав: «Проси,  
о царю, плід бажання, який ти давно плекав у серці своєму. Срінджайя відповів: «Я волію сина, який був би 
героєм і  володів  би величезною силою,  твердого в своїх  обітницях і  з  довгим життям,  високих чеснот і  
пишнотою рівного Володареві  богів».  При цьому Парвата сказав:  «Це твоє бажання буде  виконано.  Твоя  
дитина, однак, не буде довгожителем, бо твоє бажання такого сина переважає навіть Володаря богів. Син твій 
буде відомим під ім’ям Суварнаштхивін. Він буде мати блиск, як у Володаря богів, але подбай, аби захищати 
його завжди від цього божества». Почувши ці слова піднесеного Парвати, Срінджайя почав благати цього  
святого  для  визначення  іншого,  кажучи:  «Нехай  мій  син  бути  довговічним,  о  муні,  твоєю  аскетичною 
чеснотою». Парвата, однак, нічого не сказав, через прихильність до Індри. Побачивши царя дуже засмученим,  
я сказав йому: «Думай про мене, о царю, в твоєму лихові, і я обіцяю прийти, коли ти подумаєш. Не журися, о  
володарю землі!  Я поверну тобі  улюблену дитину,  навіть якщо вона буде  мертвою».  Сказавши, так тому 
цареві, ми обидва залишили його, пішовши куди воліли, а Срінджайя повернувся у свою оселю. Через деякий 
час, у царственого мудреця Срінджайї народився син, великої доблесті і в сяйві власної сили. Дитина виросла  
немов великий лотос ув озері, і став Суварнаштхивіном насправді, як в імені. Цей дивовижний факт, о кращий 
з куру, незабаром став широко відомим у всьому світі. Головний з богів також дізнався про цей дар Парвати. 
Побоюючись  приниження  від  рук  дитини,  коли  вона  виросте,  вбивця  Бали і  Врітри почав  пантрувати  за 
недбалістю царевича. Він наказав своїй небесній зброї Грому, який стояв перед ним втіленим, мовивши: «Іди, 
о могутній, і прийми подобу тигра та вбий того царевича. Бо коли виросте це дитя Срінджайї, воно може  
досягненнями перевершити мене, о Громе, як вирік Парвата». Відправлена Шакрою, небесна зброя Грім, той  
підкорювач ворожих міст, почав з того дня постійно стежити за недбалістю царевича. Срінджайя тим часом,  
отримавши ту дитину,  яка пишнотою нагадувала самого Індру,  сповнився радости.  Цар,  у супроводі  своєї  
дружини та інших жінок його сім’ї, оселився посеред лісу.  Одного разу,  на берегах Бхагіратхи, хлопчик у  
супроводі своєї няні,  бігав туди-сюди, граючись. Хоча лише п’яти років, його сила навіть тоді нагадувала  
могутнього слона. Хоча, так зайнятий, хлопчик зустрів могутнього тигра, який наскочив на нього раптово.  
Дитина-царевич затремтіла, схоплена тигром, і незабаром впала непритомна на землю. Побачивши це, няня  
гучно закричала від горя. Убивши царевича, тигр, силою ворожби Індри, зник там тоді. Почувши голосіння  
няні, цар, у великій тривозі кинувся до нього. Він побачив там сина, з випитою зовсім кров’ю, розпростертого 
на землі,  ніби місяць впалий з небосхилу.  Схопивши залитого кров’ю хлопчика на коліна,  цар,  із серцем  
враженим горем, почав жалібно голосити. Цареві жінки тоді, страждаючи від горя і плачу, швидко побігли до 
того місця, де був цар Срінджайя. У цю мить цар думав про мене з неослабною увагою. Знаючи, що цар мав на 
увазі мене, я постав перед ним. Вбитому горем цареві, я читав усі ті історії, о царю, того героя роду Яду, вже  
повідані  тобі.  Я  повернув  дитину  Срінджайї  до  життя,  з  дозволу  Індри.  Те,  що  визначено,  має  статися.  
Неможливо,  щоб  це  було  інакше.  Після  того,  царевич  Суварнаштхивін,  великий  славою  і  силою,  почав 
радувати серця своїх батьків. Великої сили, він зійшов на трон свого батька після того, як той пішов на небо, і  
правив протягом однієї тисячі і сотні років. Він вклонявся богам у багатьох великих жертвопринесеннях з 
рясними подарунками. Володіючи великою пишнотою, він задовольнив богів і пращурів. Породивши багато 
синів, кожен з яких збільшив рід, він відправився шляхом всієї природи, о царю, після багатьох років. Ти ж бо,  
перший з царів, розвій цей сум у своєму серці так, як Кешава радив тобі,  як і Вьяса суворий обітницями.  
Встань,  о  царю,  і  неси  цей  тягар  царства  твоїх  предків,  а  також виконай  високі  й  великі  пожертви  аби 
отримати надалі усі світи, бажані тобі!

Так вістить розділ тридцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Цареві Юдхіштхірі, який все ще залишався мовчазним і зануреним у зажуру, Вьяса, великий подвижник 

народжений на острові, обізнаний на істині, мовив знову.
В ь я с а  с к а з а в :
О  ти,  з  очима  подібними  до  пелюсток  лотосу,  захист  є  обов’язком  царів.  Ті  люди,  які  завжди  

дотримуються обов’язку бувають всемогутніми. Тож ти, о царю, йди слідами твоїх предків. Подвижництво є  
обов’язком брахманів. Це вічна настанова Вед. Тому покаяння, о туре з роду Бгарати, являє собою вічний 
обов’язок брахманів. Кшатрії ж захисники всіх осіб, які шанують свої обов’язки. Людина, яка, прилюбилася  
до земних володінь, переступає обмеження корисного, ніби злочинець проти рівноваги громади, то ж має бути  
покараний сильною рукою. Ця безглузда людина, яка прагне порушити підвалини, будь він служитель, син, 
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або навіть святий, насправді, ― всі люди такої гріховної природи, повинні всіляко бути покарані або навіть 
убиті.  Той цар,  котрий поводиться інакше, бере на себе гріх.  Той, хто не захищає моральність,  коли вона 
знехтувана, сам є порушником проти моральності. Каурави були порушниками проти моральності. Вони, зі 
своїми поплічниками були вбиті тобою. Ти був уважним до свого власного обов’язку. Чому ж, о сину Панду,  
тобі  перейматися  горем?  Цар  повинен  убити  тих,  хто  заслуговує  смерти,  робити  подарунки  тим,  хто 
заслуговує милосердя та захищати своїх підданих, такий закон.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я не сумніваюся в словах із  вуст  твоїх,  о  великий подвижнику!  Все,  що належать до моральности і  

обов’язку відоме тобі, о найперший серед усіх обізнаних на законі та обов’язку! Я, проте, заради царства скоїв  
багато вбивств! Ті вчинки, о брахмане, палять і поглинають мене!

В ь я с а  с к а з а в :
О  Бгарато,  чи  Бог  є  діячем,  чи  ж  людина?  Чи  все  наслідок  випадку  у  світі,  чи  плоди,  якими  ми 

насолоджуємося або страждаємо, наслідок попередніх дій? Якщо людину, о бгарато, до всіх дій, добрих чи 
поганих,  спонукає  Вища Істота,  то плоди цих діянь,  маємо покласти на неї.  Якщо людина утне  сокирою 
дерево в лісі,  ця людина бере на себе гріх,  а  не сокира,  як засіб.  Або,  якщо сказати,  що, сокира є лише  
матеріальною причиною, наслідки дії, рубання, мусимо покласти на живу істоту, а не на неживі засоби, тож  
гріх, можна сказати, стосується людини, яка зробила сокиру. Це, однак, навряд чи може бути правдою. Якщо 
розглядати так, о сину Кунті, то одна людина повинна взяти на себе наслідки вчиненого іншою, і керуючись 
цим, ти повинен покласти всю відповідальність на Вищу Істоту. Якщо, знову ж, людина сама собі діяч усіх її  
чинів, доброчесних і гріховних, тоді Вищої Істоти там немає, і, отже, все, що ти зробив не може принести  
поганих наслідків для тебе.12 Ніхто, о царю, ніколи не може уникнути того, що судилося. Якщо, знову ж, Доля 
є наслідок дій минулих життів, то ніякий гріх не може додатися в цьому житті, навіть такий гріх, як вирубка 
дерев не може торкнутися виробника сокири.13 Якщо ти думаєш, що те є випадковістю тих діянь у світі, тоді  
така дія знищення, ніколи не може відбутися і ніколи не трапиться. Якщо необхідно з’ясувати, що є добро і  
що є зло у світі, поглянь у священних писаннях. В цих писаннях було встановлено, що царі повинні стояти з  
жезлом покарання піднятим у руках. Я гадаю, о бгарато, що діяння, добрі та погані, постійно обертаються тут  
наче  колесо,  і  люди  отримують  плоди  цих  діянь,  добре  чи  погане  вони  роблять.  Одне  гріховне  діяння 
походить від іншого.  Отже, о тигре серед царів, уникай усіх злодіянь і  не занурюй своє серце у горе.  Ти  
повинен  дотримуватися,  о  бгарато,  своїх  обов’язків,  навіть  якщо  огуджений  єси,  за  твій  наказ.  Це  
самокатування, о царю, не личить тобі. Спокути, о царю, мають бути за злі діяння. Живий може виконувати їх,  
але  мертвий  не  успішний  у  їх  виконанні.  Тому,  о  царю,  живи,  аби  виконувати  ці  спокути.  Якщо  ти  не 
виконаєш їх, ти муситимеш каятися в іншому світі.

Так вістить розділ тридцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Синів  і  онуків,  братів  і  батьків,  тестів  і  наставників,  вуїв  і  дідів,  багато  піднесених кшатріїв,  багато 

родичів за шлюбом, друзів, товаришів, племінників і родичів, о діду, та багато найперших з мужів з різних 
країн, убито. Всі вони, о діду, були вбиті мною через хіть до царства. Знищивши так багато героїчних царів,  
які були завжди присвячені Праведності й усі випили були соми у жертвопринесеннях, який кінець чекає на  
мене, о великий подвижнику! Думаючи, що ця земля була позбавлена багатьох левів серед царів, усі з яких  
були  у вельми великому добробуті,  я  все  ще палаю безперервно донині.  Ставши свідком цього вбивства  
родичів і мільйонів інших чоловіків, я палаю від зажури, о діду! Овва, яким буде становище людей, головних з 
жінок, які були позбавлені синів, чоловіків і братів. Дорікаючи пандавам і врішніям, як жорстоким вбивцям, ті 
жінки,  з  виснаженим  обличчям,  занурені  в  сум,  будуть  блукати  по  Землі!  Не  бачачи  їх  батьків,  братів,  
чоловіків  і  синів,  ті  жінки,  через  скорботу,  припинивши  дихати,  підуть  ув  оселю  Ями,  о  найперший  з 
брахманів! Я не сумніваюся в цьому. Звичайно мораль є дуже тонкою. Цілком очевидно, що нас огудять жінки 
за ці вбивства. Убивши наших родичів і друзів, і тим самим вчинивши злочин неспокутуваний, ми впадемо 
униз головою у пекло. Отже, о кращий з мужів, ми повинні, піддати наші тіла суворому посту. Скажи мені, о 
діду, до якого способу життя я повинен вдаватися?

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ці слова Юдхіштхіри, ріши, Народжений на острові, прислухаючись до голосінь деякий час,  

звернувся до сина Панду наступним чином:
В ь я с а  с к а з а в :
Пам’ятаючи обов’язки кшатріїв, о царю, не йдуть шляхом суму.  Всі ті кшатрії, о туре серед кшатріїв, 

впали з дотриманням їм властивих обов’язків. У гонитві за великим добробутом і великою славою на землі, ті  
найперші з мужів, і всі, пішли до оселі Смерти, загинули під впливом Часу.  Ти не був їх убивцею, ні цей 
Бгіма, ні Арджуна, ні близнюки. Настав час забрати їх життєві сили, відповідно до великих законів зміни. Час 
ні до матері, ні до батька, ні до будь-кого не прихильний. Він є Свідком дій усіх істот. Він їх забрав. Ця битва,  
о туре з роду Бгарати, була лише приводом, визначеним ним. Він спонукає істот вбивати через інших істот.  
Таким чином він проявляє свою непереборну силу. Знайте, що час у його розподілі серед істот, залежить від 
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дій і є свідком усіх дій, добрих і поганих. Це Час, коли приносить плоди, дає блаженство чи горе за наші  
діяння. Подумай, о міцнорукий, про діяння тих убитих кшатріїв. Ті діяння були причиною їх знищення, а  
наслідок,  їх  загибель.  Подумай  також  про  твої  власні  діяння,  які  складаються  з  урочистих  обітниць  з 
приборканою душею. І подумай також, як ти був змушений Господом вчинити такі діяння, як винищення  
багатьох людських істот. Як зброя, зроблена ковалем чи теслею, знаходиться у руці мужа, який володіє нею і 
переміщується,  коли  він  крутить  нею,  так  само  цей  всесвіт  підпорядкований  діям  руйнування  в  Часі,  
рухається, коли ті діяння переміщують його. Бачачи, що народження і смерть істот відбувається без будь-якої 
можливої причини і в чудовій витівці, горе і радість є цілком зайвими. Хоча ця заплутаність твого серця є  
простою оманою, все ж, якщо тобі завгодно, о царю, виконуй обряди спокути для очищення себе від так 
званого гріха. Речуть, о Партхо, що боги і асури воювали друг з другом. Асури були старші, а боги молодші  
брати. Од жадоби до гаразду,  була запекла битва між ними. Боротьба тривала дві й тридцять тисяч років.  
Заливши безмежний простір землі кров’ю, боги вбили дайтьїв і отримали у володіння небеса. Отримавши 
володіння  землею,  велика  кількість  брахманів,  знайомих  з  Ведами,  озброїлася,  одурманена  гордістю,  для  
надання допомоги данавам на прі. Вони були відомі, як шалавріки та налічували вісім і вісімдесят тисяч. Всі  
вони, однак,  були вбиті  богами. Ці нечестиві  душею люди, які  хотіли знищити чесноту і  чинили на ходу 
гріховність, заслужили були того, щоб бути вбитими, бо навіть люті дайтьї були вбиті богами. Якщо, убивши 
одну людину можна врятувати родину,  і  якщо, убивши одну сім’ю можна врятувати царство,  таке діяння 
знищення  не  буде  злочином.  Гріх,  о  царю,  іноді  приймає  подобу чесноти,  а  чеснота  іноді  подобу гріха. 
Обізнані ж проте, знають, що є чим. Отже, втіш себе, о сину Панду, бо ти добре розбираєшся в Писанні. Ти, о  
бгарато, лише пішов шляхом раніше пройденим вже богами. Мужі, як ви, ніколи не йдуть у пекло, о туре з  
роду Панду!  Розрадь цих твоїх братів  і  всіх друзів,  о згубнику ворогів!  Той, хто свідомо присвячує  себе  
гріховним вчинкам, і вчиняє їх не соромлячись і надалі,  у Писанні зветься, ― великим грішником. Немає 
спокути для нього і його гріхи не знають жодного зменшення. Ти ж народився у шляхетному роду. Змушений 
вчинками  інших,  ти  сам  мимоволі  зробив  це,  і,  зробивши  це  ти  шкодуєш.  Жертвопринесення  коня,  той 
великий обряд, був визначений у якості спокути тобі. Підготуй проведення цього жертвопринесення, о царю, і  
ти будеш звільнений од гріхів твоїх. Божественний згубник Паки, підкоривши своїх ворогів за допомогою 
марутів,  поступово  виконав  сотні  жертвопринесень  і  став  Шатакрату.  Звільнившись  од  гріха,  володіючи 
небесами, і отримавши багато світів блаженства та велике щастя і процвітання, Шакра, в оточенні марутів, сяє  
у красі та освітлює всі сторони світу своєю пишнотою. Володар Шачи, обожнений на небесах апсарами. Ріши 
та  інші  боги,  всі  вклоняються  йому  з  повагою.  Ти  отримав  землю  власною  доблестю.  Усі  царі  були  
переможені тобою, о безгрішний, твоєю доблестю. Йдучи з твоїми друзями в їх царство, о царю, посади їх  
братів, синів, або онуків на їх престолах. Поводячи себе з добротою навіть до дитини в утробі матері, зроби 
твоїх підданців радісними та щасливими, і прав землею. Посади на їх престолах дочок тих, які не мають синів.  
Жінки люблять задоволення і владу. Через це вони покинуть свою зажуру й стануть щасливими. Втішивши 
все царство таким робом, о бгарато, вклонись богам у жертвопринесенні коня, як добродій Індра зробив у  
старожитні часи. Не личить нам сумувати за тими піднесеними кшатріями, о туре, які за твоїм наказом впали у 
бою.  Одурманені  силою  руйнівника,  вони  загинули  дотримуючись  обов’язків  свого  власного  стану.  Ти  
виконав обов’язки кшатрія і отримав землю без шипів на ній. Дотримуйся твоїх власних обов’язків, о сину 
Кунті, бо тоді, о бгарато, ти будеш мати можливість отримати щастя.

Так вістить розділ тридцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 ― 3 5
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Після, вчинення якого діяння людина повинна виконати спокуту? І які ті дії, котрі вона мусить зробити 

для звільнення від гріха? Повідж мені це, о діду.
В ь я с а  в і д п о в і в :
Допустивши ті  дії,  які  були  визначені,  й  ті,  які  були  заборонені,  та  повівши себе  брехливо,  людина 

зобов’язана виконати спокуту.  Людина в дотриманні обітниці брахмачарьї, котра встає з ліжка після сходу 
сонця  або лягає  спати в  той час,  як  сонце  сідає,  яка  має  гнилі  нігті  чи  чорні  зуби;  чий  молодший брат 
одружується першим; той, хто одружився перед старшим братом; той, хто був винен у вбивстві брахмана; той, 
хто говорить погано про інших; той, хто одружується на молодшій сестрі перед заміжжям старшої сестри; той,  
хто одружується на старшій сестрі після того, як одружився на молодшій; той, хто порушує обітниці; той, хто  
вбиває будь-кого з духовних станів;  той,  хто передає знання Вед людям негідним того;  той, хто не надає 
знання людині, яка гідна того; той, хто забирає багато життів; той, хто продає м’ясо; той, хто відмовився від 
свого священного вогню; той, хто продає знання Вед; той, хто вбиває свого наставника або жінку; народжений 
в грішній сім’ї; той, хто вбиває тварин навмисно; той, хто підпалює хати; той, хто живе обманом; той, хто 
суперечить своєму наставнику і той, хто порушив угоду, ― ці всі є винні у гріхах, що вимагають спокути. Я 
зараз нагадаю про інші діяння, які люди не повинні робити, а саме, діяння, які заборонені обома світами і  
Ведами. Послухай мене уважно. Відмова від своєї власної віри і використання віросповідання інших людей;  
надання  допомоги  в  жертвопринесеннях  чи  релігійних  обрядах  тому,  хто  не  гідний  такої  допомоги;  
споживання забороненої їжі; зрада того, хто просить захисту;  нехтування підтримкою слуг  та утриманців;  
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продаж солі,  патоки та інших подібних речовин; вбивство птахів і  тварин; відмова, хоча і  спромога,  дати 
потомство,  на  вимогу  жінки;  пропущення  щоденних  дарунків,  жмені  трави  коровам  тощо;  пропущення 
щоденної дакшини; образа брахмана, ― всі ці діяння бувають явними людям обізнаним на обов’язках, як такі,  
що ніхто не повинен робити. Син, який свариться з батьком, людина, яка опоганює ложе свого наставника, 
той, який нехтує породженням потомства зі своєю законною дружиною, всі грішні, о тигре серед людей! Я 
тільки-но повідав тобі, й коротко і докладно, про діяння чи бездіяльність людей, які вимагають виконання 
спокути.  Слухай тепер про обставини, при яких люди,  навіть вчинивши ці  діяння,  не беруть  гріха.  Якщо  
брахман добре знайомий з Ведами береться за зброю і кидається на тебе в бою для вбивства, ти можеш діяти  
проти нього, аби забрати його життя. За такий вчинок вбивця не стає винним у смерті брахмана. Існує мантра 
у Ведах, о сину Кунті, яка полягає в наступному, я повідаю тобі лише ті дії, які дозволені Ведами. Той, хто  
вбиває брахмана, який відпав від свого обов’язку і нападає зі зброєю у руках, з наміром вбити, далебі не стає  
вбивцею  брахмана.  У  такому  випадку  це  гнів  убивці,  що  йде  проти  гніву  вбитих.  Людина,  яка  випила 
хмільного з  невідання чи за  порадою доброчесного лікаря,  бо її  життю є загроза,  повинна пройти очисні  
обряди ще раз в її випадку. Все, що я сказав тобі, о сину Кунті, про споживання забороненої їжі, може бути 
очищене такими обрядами спокути. Зв’язок з дружиною наставника за наказом наставника не плямує учня.  
Мудрець Уддалака отримав свого сина Шветакету за  допомогою учня.  Особа,  вчинивши крадіжку заради 
свого наставника в  лихі  часи,  не має гріха.  Однак,  той хто вкрав щось аби отримати насолоди для себе,  
плямується. Не плямується той, хто вкрав у інших, окрім брахманів, в часи лиха, заради свого наставника.  
Лише той, хто краде при таких обставинах, не привласнюючи собі будь-якої частки, залишається безгрішним. 
Брехню можна говорити для збереження власного життя або чужого,  або заради свого наставника, чи для 
задоволення жінки, або заради шлюбу. Виконуючи обітницю брахмачарьї не грішиш маючи «мокрі сни». У 
таких  випадках  спокута  полягає  в  узливанні  очищеного  масла  на  палаючий  вогонь.  Якщо старший брат  
загинув чи відрікся від світу, молодший брат, одружившись, не бере на себе гріх. Запрошення жінкою для  
любощів  з  нею,  не  руйнує  чесноти.  Не  слід  вбивати  чи  примушувати  вбивати  тварин,  за  винятком 
жертвопринесень.  Тварини  стають  священними,  придатними  для  жертвопринесення  завдяки  доброті 
проявленої до них самим Творцем, в настановах закладених ним. Роблячи подарунок від неуцтва, негідний  
брахмана, ніхто не бере на себе гріх. Упущення, через незнання, щедрого поводження стосовно гідної особи, 
не приводить до гріха. Хто кинув невірну дружину, не бере на себе гріха. Таким поводженням самої жінки 
можна бути очищеним у той час, як чоловік може уникнути гріха. Той, хто знає справжнє використання соку 
соми,  не  бере  на  себе  гріх,  продаючи його.14 Хто  звільняє  слугу-нездару,  не  плямується  гріхом.  Тепер  я 
повідав тобі ті діяння, виконавши які не береш на себе гріх. Зараз я розкажу тобі про спокуту докладніше.

Так вістить розділ тридцять четвертий - тридцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6
В ь я с а  п р о в а д и в :
Покаяннями, релігійними обрядами і подарунками, о бгарато, чоловік може змити свої гріхи, якщо він не  

здійснює їх знову. Харчуючись лише один раз на день і отримуючи те жебрацтвом, роблячи все самостійно, не 
покладаючись на допомогу слуг, чинячи обхід жебрацтва з людським черепом в одній руці і кхаттангою в 
іншій,  ставши брахмачарином і  завжди готова до зусиль,  відкидаючи усяку злобу,  сплячи на голій землі, 
розповідаючи про свій злочин світу, роблячи все це цілих дванадцять років, людина може очистити себе від  
гріха убивства брахмана. Гинучи від зброї людини, яка живе за рахунок використання зброї, за своїм власним 
бажанням і за порадою людей обізнаних на писаннях, або, кинувши самого себе тричі,  з головою вниз, у  
палаючий  вогонь,  або  пройшовши  сотню  йоджан  весь  час  читаючи  Веди,  або  жертвуючи  все  майно 
брахманові, обізнаному на Ведах, або приймаючи стільки, щоб забезпечити лише життя, або даруючи будинок 
належно обставлений, захищаючи корів і брахманів, можна очиститися від гріха вбивства брахмана. Живучи  
на вбогій їжі кожен день протягом шести років,  людина може очиститися від цього гріха.  Дотримуючись  
суворої  обітниці  в  харчуванні,  можна очиститися через  три роки.  Споживаючи їжу раз на місяць,  можна 
очиститися  протягом  всього  лише  року.  Дотримуючись,  знову  ж,  безумовно  суворо,  можна  очиститись 
протягом дуже короткого часу. Не існує ніяких сумнівів, що знову ж: хтось очищається Ашвамедхою. Мужі,  
винні  в  убивстві  брахмана,  але які  домоглися успіху в  останньому омиванні  при завершенні  Ашвамедхи,  
очищуються від усіх своїх гріхів. Це припис великих мудреців у шруті. Знову ж, втрачаючи своє життя в битві  
заради брахмана, очищаєшся від гріха вбивства брахмана. Даючи сотню тисяч корів особам гідним подарунку,  
людина  очищається  від  гріха  вбивства  брахмана,  як,  втім,  од  усіх  її  гріхів.  Хто  віддає  двадцять  п’ять  і  
двадцять тисяч корів виду Капіла і в той час як усі вони потелилися, очищається від усіх своїх гріхів. Той, хто,  
в час смерти, віддає тисячу корів з телятами бідним, але гідним особам, звільняється від гріха. Та людина, о 
царю, яка віддає сто коней породи Камбоджа брахманам гідної поведінки, звільняється від гріха. Та людина, о  
бгарато,  яка дає навіть одній людині все,  що вона просить,  і  хто,  давши їй, не говорить про свій вчинок  
нікому, звільняється від гріха. Якщо людина, яка колись взяла хмільні напої, як спокуту вип’є окріп, вона  
освячує себе як тут, так і в потойбіччі. Падінням з вершини гори або сходженням на палаючий вогонь, чи, 
переходом  у  вічну  подорож  відмовою  від  світу,  людина  звільняється  від  усіх  гріхів.  Виконуючи 
жертвопринесення встановлені Бріхаспаті, брахман, який п’є хмільне, може отримати успіх у досягненні світу 
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Брахми. Це сказав сам Брахма. Якщо людина, випивши хмільного, стає згодом смиренною і дарує землю, і 
ніколи  не  вимагає  її  назад,  після  цього  вона  стає  освяченою  та  очищеною.  Хто,  опоганив  ліжко  свого 
наставника, повинен лягти на лист розпеченого заліза і відрізавши собі природження повинен залишити світ  
для життя у лісі, з очима завжди піднятими вгору. Відринувши своє тіло, людина очищається від усіх своїх 
злодіянь.  Жінки,  ведучи  впорядковане  життя  один  рік,  очищаються  від  усіх  своїх  гріхів.  Людина,  яка  
дотримується дуже суворої обітниці, або віддає все своє багатство, або гине в битві заради свого наставника, 
очищається від усіх  своїх гріхів.  Той,  хто використовує  брехню перед його наставником або діє  супроти 
нього,  очищається  від  того  гріха,  зробивши  щось  приємне  для  свого  наставника.  Той,  хто  відійшов  від  
обітниці  брахмачарьї,  може  очиститися  від  цього  гріха,  носячи  шкуру  корови  протягом  шести  місяців  і  
дотримуючись покаяння, викладеного для випадку вбивства брахмана. Той, хто був винен у перелюбстві, або 
крадіжці, може очиститися, рік дотримуючись жорстких обітниць. Коли людина краде чуже майно, слід усіма  
засобами повернути те майно або вартість того, що було вкрадено. Тоді можна очиститися від гріха крадіжки.  
Молодший брат, який одружився до весілля старшого брата, а також старший брат, молодший брат якого  
одружився  перед  ним,  очищається  дотриманням  суворої  обітниці  із  зосередженою  душею,  протягом 
дванадцяти ночей.  Молодший брат,  однак,  має  одружитися  знову для порятунку своїх  померлих предків.  
Після такого другого  весілля,  перша дружина  очищується,  а  її  чоловік  не  матиме гріха,  беручи  її.  Мужі, 
знайомі з писаннями заявляють, що жінки можуть бути очищені від навіть найбільших гріхів, дотримуючись  
обітниці чатурмасья, всі, живучи на мізерну, але чисту їжу. Мужі знайомі з писаннями не враховують гріхи  
тих  жінок,  які  здійснюються  у  глибині  душі.  Незалежно  від  їх  гріхів,  описаних,  вони  очищені  їхніми  
місячними, зазвичай, як ті металеві тарілки, очищуються золою. Тарілки зі сплаву латуні та міді опоганені  
їжею шудри, або посудина з того ж металу, яка пахне коровою, або забруднена Гандушею брахмана, може  
бути очищена за допомогою десяти очисних речовин.15 Було встановлено, що брахман має здобувати і навчати 
в повній мірі, чесноті. Для людини в царському стані було встановлено отримання і навчання визначенням  
чесноти менше на чверть. Так, вайшьї мають придбати на чверть менше ніж кшатрії, а шудри на чверть менше 
ніж вайшья. Тяжкість або легкість гріхів для спокутування кожного з чотирьох каст, має бути визначена на 
цьому принципі. Убивши птаху або тварину, чи зрубавши живі дерева, людина повинна оголосити про свій  
гріх швидко,  протягом трьох ночей.  За  статеві  зносини з  тим,  хто  для  такого є  забороненим,  спокута  ― 
блукати в мокрому одязі і спати на ложі з попелу. Ці, о царю, спокути за гріховні вчинки, згідні з минулим,  
причиною, писаннями і законами. Брахман може бути очищений од усіх гріхів, читаючи Гаятрі у священному 
місці, весь час живучи скромно, відкинувши злобу, відмовившись од гніву та ненависті, байдужий до похвали 
й осуду, і у мовчанні. Він повинен протягом дня перебувати під небом, і має лягти вночі саме у такому місці.  
Тричі  протягом дня,  і  тричі  протягом ночі,  він  повинен також зануритися  в  одязі  у  потік  або озеро  для 
виконання  омивання.  Дотримуючись  суворих  обітниць,  він  повинен  утримуватися  від  розмов  з  жінкою, 
шудрою  і  ницою  людиною.  Брахман,  дотримуючись  подібних  правил,  може  очиститися  від  усіх  гріхів,  
несвідомо вчинених ним. Людина отримує в іншому світі плоди, добрі чи погані, її дій тут, які є всі засвідчені 
обставинами. Будь то чеснота чи порок, згідно істинної міри, яку людина набуває також, вона насолоджується  
або страждає від наслідків, навіть тут. Пізнанням, покутою, і праведними вчинками, отже, вона підвищує своє 
благо навіть тут. Тож, хтось може також збільшити свої страждання, здійснюючи неправедні діяння. Слід,  
таким чином, завжди чинити праведні діяння та взагалі утриматися від тих, які неправедні. Я повідав зараз, як  
мають  спокутувати  гріхи,  які  були  згадані.  Існує  спокута  за  кожен  гріх,  за  винятком тих,  які  називають 
магапатакас (дуже огидні гріхи). Що стосується гріхів щодо нечистої їжі тощо, і недоречних слів тощо, вони 
мають два види, а саме: вчинені свідомо і несвідомо. Всі гріхи, які вчиняються свідомо є серйозними, а ті, що 
вчиняються  несвідомо  дрібні  чи  легкі.  Існує  спокута  для  обох.  Достоту,  гріх  можна  змити  дотриманням 
закону, кажуть. Ті закони, однак, були встановлені лише для віруючих у Бога, й тих, які мають віру. Вони не 
для атеїстів або тих, які не мають віри, чи тих, у кого пиха і злоба переважають. Людина, о тигре серед людей,  
що бажає блага як тут, так і в майбутньому, повинна, о головний з доброчесних людей, вдатися до праведних  
поведінкою,  до  порад  мужів  праведних  і  до  обов’язків,  які  були  призначені  для  неї.  Так,  з  причин  вже 
виречених мною, ти, о царю, будеш очищений від усіх гріхів твоїх, бо ти згубив ворогів твоїх на виконання  
твоїх обов’язків,  як царя,  і  для захисту життя твого і  твого спадку.  Отже,  якщо ти все ще вважаєш себе  
гріховними через це, то виконай спокуту.  Не полишай життя твого через таке горе, що є не гідним мудрої  
людини.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Так скерований святим мудрецем, цар Юдхіштхіра просто помовчавши, по короткім часі, мовив ці слова 

мудрецеві.
Так вістить розділ тридцять шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 7
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Скажи мені, о діду, яка їжа чиста і нечиста, який подарунок гідний похвали, і кого вважати гідним та  

негідним подарунків.
В ь я с а  в и р і к :
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У зв’язку з цим оповідають стару байку про бесіду між аскетами і тим Творцем, Ману. У Крітаюґу, на 
збори  мудреців,  суворих  ув  обітницях,  завітав  великий  і  могутній  Творець  Ману,  коли  сівши  зручно,  
запросили його на бесіду про обов’язки, кажучи: «Яка їжа повинна бути прийнята, кого слід розглядати, як 
гідну  людину  для  подарунків,  які  подарунки  повинні  бути  зроблені,  як  повинна  людина  вчитися,  і  які  
покаяння має виконувати та, як, і які діяння творити, а які ні, о Володарю створінь. Повідай нам все про це!».  
Так  запитаний  ними,  божественний  і  самонароджений  Ману  сказав  їм:  «Послухайте  мене,  як  я  викладу 
коротко і докладно обов’язки. У світах, що не були заборонені, тихе шептання священних мантр, хома, пости, 
пізнання себе,  священні річки, місця населені людом, відданим набожним діянням, ― були закріплені,  як  
діяння та об’єкти, що є очищені. Деякі гори також є очисними, а також вживання у їжу золота і купання у 
водах,  в котрих були занурені  самоцвіти і  дорогоцінні камені.  Проживання у святих місцях і  споживання  
освяченого масла ― це також, без сумніву, швидко очищає людину. Мужа, ніколи не назвуть мудрим, якщо  
він потурає гордощам. Якщо він хоче мати довге життя, він повинен протягом трьох ночей пити гарячу воду в  
якості спокути за те, що віддавався гордості. Відмова від привласнення того що не дано, дарунок, вивчення 
писань, покаяння, утримання від шкоди, правдивість, свобода від гніву, і жертовне поклоніння богам, ― це 
характерні чесноти. Та знову ж, будь-яка чеснота, в залежності від часу й місця, може бути і гріхом. Також і  
привласнення того, що належить іншим, неправда, шкода і вбивство, можуть, за особливих обставин, стати 
чеснотою. Щодо осіб, здатних судити, дії бувають двох видів, а саме: доброчинними і гріховними. З мирської  
і ведичної точки зору, знову ж, чеснота і гріх є добром чи злом залежно від їх наслідків. З ведичної точки зору,  
чеснота  і  гріх,  тобто,  все,  що людина може робити чи  не  робити,  буде  оцінено від  дії  та  бездіяльности. 
Бездіяльність, тобто, утримання від ведичних обрядів і прийняття життя в спогляданні, веде до звільнення від 
перероджень,  в  той  час  як  наслідки  дій,  тобто,  практика  ведичних  обрядів  повторюються  смертю  і 
переродженням. З мирської точки зору,  злодіяння ведуть до зла, а добрі справи до добра. Тож, з мирської 
точки зору, чеснота і гріх відрізняються від добра і зла характером їх наслідків. Діяння, які є явне зло, коли  
вчиняються з  міркувань  пов’язаних із  богами,  писаннями,  самим життям,  і  засобами,  за  допомогою яких 
життя підтримується,  створюють хороші наслідки.  Коли ж відбувається  така дія від очікування,  однаково 
сумнівно, що це буде створювати шкоду комусь у майбутньому, або коли дія відбувається, в наслідок якихось 
пустощів,  то покладена спокута.  Коли дія  відбувається  від гніву чи нечесного суду,  то спокута  має бути 
виконана болем для тіла, керуючись минулим, писаннями і причинами. Коли нічого, знову ж таки, з цього не 
робиться для задоволення чи невдоволення розуму, гріх, що виник звідти, може бути очищений освяченою  
їжею і читанням мантр. Цар, який відкладає в сторону, у якомусь випадку,  жезл покарання, має постувати  
протягом  однієї  ночі.  Жрець,  який,  з  якоїсь  причини  утримується  від  порад  царя  на  покарання,  повинен 
постувати протягом трьох ночей для спокути.  Людина,  яка,  від горя,  намагається вчинити самогубство за  
допомогою зброї, має постувати протягом трьох ночей. Немає спокути для тих, які відкинули обов’язки та дії 
своєї касти і стану, країну, сім’ю, і відмовилися від свого віросповідання. Коли виникає привід для сумнівів  
стосовно  того,  що  має  бути  зроблено,  то  слід  звернутися  до  приписів,  виголошених  десятьма  мужами,  
обізнаними на Ведах,  чи ж до трьох з них,  які  часто читають їх і  можуть повідати.  Бик,  земля,  маленькі  
мурашки, черв’яки породжені в бруді та отруті, не повинні бути з’їдені брахманами. Вони не повинні також 
їсти  рибу  без  луски  і  чотириногих  водних  тварин,  як  жаби  та  інші,  крім  черепахи.  Водоплавних  птахів 
названих «бхашас», качок, супарн, чакраваків, пірнаючих качок, журавлів, ворон, бакланів, грифів, яструбів,  
сов, як і всіх чотириногих тварин, які є м’ясоїдними і, які мають гострі й довгі зуби, та птахів і тварин з двома 
зубами й тих, які мають чотири зуба, а також молока овець, ослиці, верблюдиці, також новотельних корів,  
ланей  і  оленів,  не  повинен  приймати  брахман.  Крім  того,  їжа,  яка  була  запропонована  людині,  і  була  
приготовлена жінкою, яка нещодавно народила дитину, та їжу, приготовлену невідомо ким, не можна їсти.  
Також молоко від  корови,  яка  нещодавно отелилася,  не  приймати.  Якщо брахман приймає їжу,  яка  була 
приготована для кшатріїв, він зменшує свою енергію, якщо він бере харчі, надані шудрою, його брахманічний 
блиск тьмяніє, а якщо він приймає їжу,  надану ювеліром або жінкою, яка не має ні чоловіка, ні дітей, він 
зменшує строк свого життя. Їжа, надана лихварем, дорівнює бруду, а від шльондри буде дорівнювати сімені.  
Також  їжа  надана  особами,  які  терпіли  блуд  своїх  дружин,  чи  особами,  якими  помикали  їх  дружини, 
заборонена. Їжа, надана людиною обраною для отримання дарунків на певному щаблі жертвопринесення; тим,  
хто не насолоджується своїм багатством або не робить подарунків; яка надається тим, хто продає сому, або  
шевцем; нецнотливою жінкою; пральником; лікарем; сторожем; безліччю осіб,  тим, ким гребує  ціле село;  
доглядальником  танцюристок;  особами,  які  одружилися  раніше  своїх  старших  братів;  професійними 
панегіристами;  бардами;  гравцями;  також їжу дану шуйцею чи не свіжу;  їжу,  яку змішують  із  хмільним; 
над’їденою їжею, і залишки учти, не слід приймати брахману. Пиріг, цукровий тросник, зелень і рис, зварений 
на підсолодженому молоці, якщо вони втратили свій смак, не повинні бути прийняті.  Борошно смаженого 
ячменю та інших видів смаженого зерна,  змішані з  сиром, якщо не свіжі,  не повинні бути прийняті.  Рис,  
зварений на молоці з цукром, їжа змішана з насінням «тіла», м’ясо і тістечка, які не були присвячені богам, не  
слід приймати брахманам, які ведуть домашній спосіб життя. Спершу вдоволення богів, ріши, гостей, предків  
і  домашніх божеств, лише потім брахман-домогосподар може взяти його їжу.  Домогосподар живучи так у 
власній  хаті,  стає  схожим на особу зі  стану «бхікшу»,  яка відреклася  від  світу.  Людина такої  поведінки,  
живучи зі своєю дружиною домашнім життям, отримує великі релігійні заслуги.  Ніхто не повинен робити 
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подарунок заради отримання слави, або зі страху засудження тощо, або добродійнику. Доброчесна людина не 
робитиме дари особі, яка живе співом і танцями, чи тій, що є професійним блазнем, чи п’яній людині, або  
причинній, або злодію, або наклепнику, або недоумку, або блідому обличчям, або каліці, чи карлику, чи злій 
людині, або тому хто народитися в низьких і нечестивих сім’ях, чи тому хто не дотримується обітниць. Не  
можна робити подарунка брахманові не обізнаному на Ведах. Подарунки повинні бути зроблені йому лише за  
знання Вед. Недоречний дарунок і неправильно прийнятий, породжує шкідливі наслідки, як для дарувальника  
так і обдарованого. Як людина, яка прагне перетнути океан за допомогою каменів або купи катеху (дубильний 
екстракт) тоне разом зі своєю підтримкою, так і дарувальнику з обдарованим, в даному випадку, опускатися  
разом.  Як  вогонь,  який  вкритий  вологими  дровами  не  палає,  так  і  обдарований  подарунком,  котрий 
позбавлений  покаяння,  вивчення  і  благочестя,  не  може  надати  будь-яку вигоду дарувальнику.  Як  вода  в 
людському черепі та молоко в мішку зі шкіри собаки стають нечисті, внаслідок неохайності посудини, в якій 
вони зберігаються, так само Веди стають марними в людині, яка не має гарної поведінки. Хтось може дати, зі  
співчуття, ницому брахманові, без мантр і обітниць, який не знає Писання і який таїть заздрощі. Хтось може,  
зі співчуття, дати людині бідній, стражденній чи хворій. Але він не повинен давати такій людині, вважаючи,  
що може мати якусь духовну користь від цього, чи що він заробить яку-небудь релігійну заслугу цим. Немає 
ніяких  сумнівів,  що  подарунок,  зроблений  для  брахмана  позбавленого  Вед,  стає  цілком  безплідними, 
внаслідок вини одержувача. Як слон зроблений з дерева, чи антилопа зі шкіри, так і брахман, який не вивчав  
Веди. Всі троє не мають нічого, крім імен. Як скопець не потрібен жінкам, як корова безплідна з коровою, як 
птах позбавлений пір’я живе марно, так і брахман без мантр. Як злаки без зерна, як без води криниця, як  
узливання вилите на попіл, так і подарунок ненавченому брахману. Неосвічений брахман є ворогом для всіх і  
руйнівником їжі наданої богам і предкам. Подарунок, зроблений такій людина йде за безцінь. Вона, таким 
чином,  подібна  грабіжникові  багатства  інших людей.  Вона  ніколи  не  може  добитися  успіху  в  отриманні  
блаженних світів майбутнього життя!». Тепер я повідав тобі коротко, о Юдхіштхіро, все, що було сказано  
Ману з цього приводу. Таку піднесену бесіду треба слухати всім, о туре з роду Бгарати.

Так вістить розділ тридцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О  святий  і  великий  подвижнику,  я  бажаю  почути  докладно,  про  обов’язки  царів  і  про  обов’язки, 

докладно, усіх чотирьох каст. Я хочу також почути, о найперший з брахманів, яка поведінка прийнятна в часи  
лиха, і як я можу підкорити собі світ, ступаючи шляхом моральности. Ця бесіда, мов спокута й лікування, і в 
той же час піст,  і  захоплює великою цікавістю, сповнюючи мене радістю. Діяння в чесноті  та відкидання  
царських обов’язків завжди суперечать одне одному. Завжди в роздумах про те, як можна примирити обидва,  
мій розум постійно приголомшений. 

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді  Вьяса,  о  царю,  той найперший з  усіх  обізнаних на  Ведах,  кидаючи погляд на  того  древнього і 

всезнаючого Нараду, мовив: «Якщо, о царю, ти бажаєш почути про обов’язки і моральність у повному обсязі, 
то  запитай  Бгішму,  о  міцнорукий,  старого  діда  куру. Знайомий  з  усіма  обов’язками  і  володіючи  всіма 
знаннями, той син Бхагіратхи зніме всі сумніви в серці твоєму, стосовно важкої теми обов’язків.  Та богиня, 
дух божественної ріки з трьох потоків, повідала те йому. Він бачив своїми очима всіх богів, на чолі з Індрою. 
Задоволені його виконанням обов’язку, небесні мудреці з Бріхаспаті  на чолі,  дали йому знання обов’язків 
царів. Той найперший серед куру отримав знання також тієї науки, з її тлумаченнями, від Ушанаса і того  
відродженого,  котрий  є  наставником  у  знаннях  небожителів. Дотримуючись  суворих  обітниць,  той 
міцнорукий, отримав знання всіх Вед і їх доповнень у Васіштхи та від Чьявани, з роду Бхрігу.  В давнину він 
навчався у старшого сина Прадіда, Санаткумари, осяйного блиском, добре знайомого з істинами розумової та  
духовної науки. Він вивчив обов’язки Ятіса, в повному обсязі, з вуст Маркандейї. Тур серед мужів отримав 
усю зброю від Рами і Шакри. Хоча народився серед людей, сама його смерть, як і раніше є за його власним 
бажанням. Хоча й бездітний, але у нього є  багато світів блаженства для майбутнього життя,  як ми чули.  
Піднесені мудреці з великими заслугами, завжди були його надвірними. Тож, нічого не залишилося в темах,  
які варто знати,  і  невідоме йому. Знайомий з усіма обов’язками і обізнаний на усіх тонкощах правди про 
чесноту, саме він повідомить тобі про обов’язок і доброзвичайність. Піди до нього, перш ніж він відмовиться 
від свого життя!». Так спрямований ним,  піднесений син Кунті,  премудрий,  сказав наступні  слова синові  
Сатьяваті, Вьясі, тому першому з красномовних мужів.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Викликавши велику і жахливу різанину родичів, я став злочинцем для всіх і руйнівником землі. Ставши 

причиною, за допомогою обману, вбивства Бгішми, того воїна, який завжди боровся чесно, як я підійду до  
нього, щоб розпитувати про обов’язки і чесноти?

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Спрямований бажанням користі  всім  чотирьом кастам,  міцнорукий  і  піднесений володар роду Яду в 

черговий раз звернувся до того першого з царів з наступним словом.
В а с у д е в а  м о в и в :
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Не слід тобі показувати таку завзятість у журбі.  Зроби це,  о кращий з царів, як святий Вьяса сказав.  
Брахмани,  о  міцнорукий,  і  ці  твої  брати,  великі  потугою,  які  стоять  перед  тобою благально,  як  людина  
благаючи божество про хмару наприкінці літа. Не вбиті залишки зібраних царів, а люди, які належать до всіх  
чотирьох  каст  твого  царства  Куруджангали,  о  царю,  тут.  Заради  діяння  узгодженого  цими  піднесеними 
брахманами, і покори шановному діду Вьясі, невимірному силою, та на прохання тих усіх доброзичливців, і  
Драупаді, о згубнику ворогів, зроби прийнятне і для нас, о нищителю ворогів, і для користі світу.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Так запрошений Крішною, піднесений цар Юдхіштхіра,  з  очима,  немов пелюстки лотосу,  піднявся зі  

свого місця на благо всього світу. Тигр серед людей, Юдхіштхіра, великий славою, переконаний Крішною, 
народженим  на  острові  Вьясою,  Девашханою,  Джишну,  та  багатьма  іншими,  відкинув  своє  горе  і 
занепокоєння. Цілком обізнані на приписах шруті, науки, яка розглядає тлумачення цих писань, і з усім, що  
люди зазвичай чують і всім, що заслуговує того, щоб бути почутим, син Панду відновив спокій і зважився на  
те, що він повинен далі робити. Оточений усіма ними ніби місяць зірками, цар, поставивши Дхрітараштру на 
чолі  процесії,  відправився  у  місто. Бажаючи  в’їхати  в  місто,  син  Кунті  Юдхіштхіра,  обізнаний  на  усіх 
обов’язках, вшанував богів і тисячі брахманів. Потім він піднявся на нову, білу колісницю, вкриту ковдрами і 
оленячими шкурами, в яку були запряжені шістнадцять білих волів, відзначених сприятливими знаками, і яка  
була освячена ведичними мантрами. Оспіваний співаками і бардами, цар сяяв на цій колісниці, як Сома на 
своїй неземній колісниці. Його брат Бгіма,  страшний доблестю,  узяв  віжки. Арджуна  встановив над його 
головою білий парасоль велесяйний. Цей білий парасоль, закріплений на колісниці виглядав красно, ніби зірка 
на білій хмарі в небесах. Два героїчних сина Мадрі, Накула і Сахадева, взяли два опахала з хвостів яка, мов у 
променях  місяця  прикрашені  дорогоцінними каменями,  для  прохолоди  цареві. П’ятеро  братів,  вбраних  у 
прикраси,  зійшовши  на  колісницю,  о  царю,  були  схожі  на  п’ять  сутностей  у  складі  усього,  що  існує.  
Рухаючись на другій білій колісниці, до якої були запряжені коні, швидкі мов думка, Юютсу, о царю, слідував 
за старшим сином Панду. На своїй блискучій золотій колісниці, до якої були запряжені Сайнья і Сугрива, їхав 
за куру Крішна разом із Сатьякі. Старший дядько сина Прітхи, о бгарато, у супроводі Гандхарі, виступив на 
чолі процесії, на паланкіні, який несли на плечах чоловіки. Решта жінок дому Куру, а також Кунті та Крішна 
(Драупаді), всі їхали на чудових колісницях на чолі з Відурою. За ними рушила велика кількість колісниць і 
слонів у гарних оздобах, піхотинців та коней. Уславлений хвалами солодкоголосих співаків, цар приступив до 
міста Слона. Почет, о міцнорукий, царя Юдхіштхіри був настільки гарним, що такого ще ніколи не бувало на 
землі. Великий гул незліченних голосів, од сповнених здоров’я і веселощів людей, було чутно там. В час руху 
сина Прітхи, місто і його вулиці були повні веселих містян, усі з яких вийшли вшанувати царя.  Місця, через 
які  цар  проходив,  були  прикрашені  гірляндами  квітів  і  незліченними  прапорами. Вулиці  міста  були 
побризкані  пахощами. Місто  було  вкрите  пряними  порошками  і  квітами  запашних  рослин,  увішане 
плетеницями та вінками. Нові металеві глечики, повні до країв води, знаходилися біля входу в кожну хату, і 
гурти  красивих дівчат,  найвродливіших лицем,  стояли біля  окремих місць. У супроводі  своїх  друзів,  син 
Панду, уславлений солодкими промовами, увійшов у місто через його добре оздоблені ворота.

Так вістить розділ тридцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли, Партхи увійшли в місто, тисячі й тисячі містян вийшли споглядати видовище. Добре прикрашені 

площі та вулиці, з юрбами люду,  щомиті виглядали красиво, ніби океан під час зростання Місяця. Великі  
будинки по сторонах вулиць, прикрашені й повні жінок на дахах, здавалося тремтіли, о бгарато, під їх вагою. 
М’якими і лагідними голосами вони вимовляли хвали Юдхіштхірі,  Бгімі, Арджуні та двом синам Мадрі. І  
вони рекли: «Гідна усіляких похвал ти, о благословенна царівно Панчали, ввічлива єси до тих найперших  
мужів, подібно Гаутамі до семи ріши. Твої діяння та обітниці принесли свої плоди, о чарівна!».  Так, о царю, 
жінки вихваляли царівну Крішну. Через ці похвали, о бгарато, їх вигуками друг до друга і криками радости 
виголошених чоловіками, місто наповнилося гучним шумом. Пройшовши такими радісними вулицями, як і 
личить йому, Юдхіштхіра потім вступив у прекрасний палац куру, прикрашений усякими оздобами. Містяни і 
селяни, наближаючись до палацу, вигукували хвали, приємні для вуха: «Завдяки щасливій долі, о перший з  
царів, ти переміг недругів твоїх, о згубнику ворогів! Завдяки щасливій долі, ти повернув царство твоє силою і 
доблестю. Будь, о перший з царів, нашим раджею на сто років, і захищай підданих твоїх добродійно, як Індра  
захищає  мешканців  небес!». Так  супроводжуваний  до  брами  палацу,  даючи  і  приймаючи  благословення 
вимовлені  брахманами  з  усіх  боків,  цар,  осяяний  перемогою  і  схваленням  народу,  увійшов  до  палацу,  
подібному оселі самого Індри, а потім спустився зі своєї колісниці. Увійшовши у світлиці, благословенний  
Юдхіштхіра підійшов до статуй  богів  і  вклонився їм,  даючи дорогоцінні  камені  і  запашні  квіткові  вінки. 
Сповнений великої слави і добробуту, цар вийшов ще раз і побачив ряд брахманів, які чекали зі сприятливими 
речами у руках для проголошення благословень йому. Оточений тими брахманами, які воліли уславити його, 
цар виглядав гарно мов чистий місяць серед зірок.  У супроводі  свого жерця Дхаумьї  і  дядька,  син Кунті  
весело вклонявся, з належними ритуалами, і одарував тих брахманів солодощами, дорогоцінними каменями і  
золотом у достатку,  волами, одягом, о царю, та різними іншими речами, кожному бажаними.  Тоді гучний 

37



вигук: «Це благословенний день!», ― виник, заповнюючи цілком піднебесся, о бгарато. Солодкий для вух, 
той священний звук був дуже приємним друзям і доброзичливцям пандавів.  Цар чув той звук, вимовлений 
тими вченими брахманами, і це було так голосно і чисто, як кличі зграї лебедів.  Він слухав також промови 
сповнені  мелодійних  слів  і  важливі  суттю,  від  тих  осіб,  добре  знайомих  з  Ведами. Тоді,  о  царю,  гуркіт 
барабанів  і  чудовий  рев  мушель,  свідчачи  про тріумф,  виник  там. Трохи згодом,  коли  брахмани стихли, 
ракшас на ім’я Чарвака, який видавав себе за брахмана, звернувся до царя. Він був другом Дурьйодхани і 
стояв там ув одіянні пустельника. З чотками, з пучком волосся на голові, і з потрійним посохом у руці, він  
стояв гордо і безстрашно серед усіх тих тисяч брахманів, присвячених покаянню і обітницям, які зійшлися  
туди для проголошення благословення цареві. Той нечестивець, бажаючи зла високим душею пандавам і не 
радячись з тими брахманами, мовив цареві:

Ч а р в а к а  с к а з а в :
Всі ці брахмани, яких я тут представляю, кажуть: «Тьху на тебе! Ти злий цар. Ти вбивця родичів. Що ти  

отримаєш, о сину Кунті, знищивши таким робом свій рід? Убивши також твоїх батьків і наставника, варто  
тобі покинути власне життя!».

Почувши ці слова від лукавого ракшаса, брахмани глибоко схвилювалися. Вражені цією промовою, вони 
зчинили гучний ґвалт. І всі вони, з царем Юдхіштхірою, о царю, потім оніміли від тривоги і сорому.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я вклоняюся вам і благаю смиренно, будьте задоволені мною. Це не гідно вас, кричати на мене «тьху». Я 

невдовзі віддам власне життя!».
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді всі ті брахмани, о царю, голосно рекли: «Це не наші слова. Гараздів тобі, о царю!». Ті піднесені 

мужі, добре обізнані на Ведах, знавці чистого покаяння, прозріли того замаскованого мовця через їх духовний 
зір. І вони сказали: «Це ракшас Чарвака, друг Дурьйодхани. Одягнувши вбрання пустельника, він шукає блага  
своєму другові Дурьйодхані. Ми не казали, о праведний душею, щось подібне. Нехай це занепокоєння твоє  
буде розвіяне. Нехай процвітання буде тобі із братами твоїми!».

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Ці брахмани тоді, божевільні від люті, видали звук «хун». Очистившись від усіх гріхів, вони засудили 

гріховного ракшаса і вбили його там, тим потужним звуком. Знищений потугою того вигуку Брахми, Чарвака  
впав  трупом,  як  дерево  з  усіма  його  паростками  поцілене  громом  Індри.  Належним  чином  вшановані,  
брахмани пішли геть, подарувавши цареві їх благословення.  Царствений син Панду також, з усіма своїми 
друзями, відчув велике щастя.

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

Р о з д і л  4 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді  син Девакі  Джанардана,  всевідаючий,  звернувся  до  царя  Юдхіштхіри,  який стояв  там зі  своїми 

братами, кажучи: «В цьому світі, о царю, брахмани завжди є об’єктами поклоніння мого. Вони боги на землі,  
мають отруту в їх словах, їх вкрай легко власкавити. Раніше, в часи Кріти,о царю, ракшас на ім’я Чарвака, о  
міцнорукий,  здійснював  сувору  обітницю  протягом  багатьох  років  у  Бадарі.  Брахму  неодноразово 
наполегливо він просив про дарунок. Нарешті ракшас домігся свого, о бгарато, він не боявся нічиєї руки у  
всесвіті. Володар Всесвіту дав той високий дарунок, що він-де не може загинути від руки жодної істоти, з 
урахуванням  єдиного  обмеження,  якщо  він  не  образить  брахманів.  Отримавши  цей  дарунок,  грішний  і  
могутній ракшас, лютий справами і великий доблестю, почав гнобити богів. Боги, переслідувані  могутнім  
ракшасом, зібравшись разом, рушили до Брахми, щоб оточити і вбити їхнього ворога. Вічний і незмінний Бог 
відповів їм, о бгарато, кажучи: «Я вже влаштував спосіб, за допомогою якого смерть цього ракшаса незабаром  
може бути досягнута. Буде цар на ім’я Дурьйодхана. Серед людей, він буде другом цієї істоти. Пов’язаний 
прихильністю до нього, ракшас образить брахманів. Спонукуваний злом, він завдасть образи тим брахманам, 
чия сила міститься у слові, і у гніві їх осуду він зустрінеться із загибеллю. Тож, той ракшас Чарвака, о перший 
з царів, убитий прокляттям брахманів, лежить там позбавлений життя. Тому, о туре з роду Бгарати, не впадай  
у відчай. Родичі,о царю, всі  загинули дотримавшись обов’язку кшатріїв. Ті  тури серед кшатріїв, піднесені 
душею герої, всі пішли на небеса. А ти виконуй свої обов’язки тепер. О ти, невмирущий славою, хай сум не 
лягає на тебе. Стій проти ворогів твоїх, захищай підданих і вклоняйся брахманам. 

Так вістить розділ сороковий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Царствений син Кунті, звільнившись від журби і лихоманки серця свого, зайняв своє місце, з обличчям на  

схід, на відмінному сидінні із золота. На інше сидіння, красиве і блискуче, зроблене із золота, сіли, лицем до  
нього, ті два згубника ворогів, Сатьякі й Васудева. Поруч царя, з двох сторін сиділи Бгіма і Арджуна, на двох  
красивих сидіннях, прикрашених дорогоцінними каменями. На білому троні зі слонової кістки, прикрашеному 
золотом, сиділа Прітха із Сахадевою і Накулою. Судхарман (жрець кауравів), Відура,  Дхаумья і  цар куру 
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Дхрітараштра, кожен сидів на окремих сидіннях у блискові сяйва вогню. Юютсу, Санджайя і Гандхарі, велика 
славою, всі  сіли біля царя Дхрітараштри. Цар справедливости,  сидячи там, торкнувся гарних білих квітів, 
сварги, посудини, повної різноманітних речей ― землі, золота, срібла, дорогоцінних каменів поміщених в  
ньому. Тоді  всі  піддані  на  чолі  з  жерцем,  прийшли  до  царя  Юдхіштхіри,  несучи  із  собою  різні  види 
сприятливих речей. Тоді земля, золото, багато видів дорогоцінних каменів, і всі речі,  в достатку,  які були 
необхідні для виконання обряду окроплення, були привезені туди. Були золоті глечики, повні до країв водою, 
та інші, з міді та срібла, з землею, квітами, смаженим рисом і травою куша, коров’ячим молоком і жертовним  
паливом  з  дерев  Самі,  піппала  і  палаша,  мед,  пряжене  масло  і  жертовні  ковші  з  удумбара  (лат.  Ficus 
glomerata)  і  мушель  прикрашених  золотом. Потім  жрець  Дхаумья,  на  прохання  Крішни,  спорудив,  у 
відповідності  з  правилами,  вівтар,  який  поступово,  на  кидок,  відхилявся  на  північ. Піднесений  душею 
Юдхіштхіра тоді, з Крішною, дочкою Друпади, сівши на красиве сидіння, назване Шарватобхадра, з твердим 
підніжжям, вкрите шкурою тигра і блискуче сяйвом, почав лити узливання очищеного масла на жертовний 
вогонь  з  відповідними мантрами. Потім нащадок  з  роду Дашаратхи,  піднявшись  зі  свого  місця  і  взявши 
освячену мушлю,  вилив  воду з  неї  на  голову  того  володаря  землі  Юдхіштхіри,  сина  Кунті.  Царствений 
мудрець Дхрітараштра й усі піддані, також зробили те саме, на прохання Крішни. Син Панду тоді, разом зі 
своїми  братами,  таким  чином окроплені  освяченою водою з  мушлі,  виглядали  надзвичайно  красно. Тоді 
загучали барабани Панавас і Анакас. Цар Юдхіштхіра належним чином прийняв подарунки, зроблені йому 
підданими. Завжди роздаючи подарунки  в  достатку на  всіх  його  жертвопринесеннях,  цар вшанував  своїх 
підданих у відповідь. Він дав тисячу нішків брахманам, які намовляли особливі благословення на нього. Всі 
вони вивчали Веди і були наділені мудрістю й гарною поведінкою. Задоволенні подарунками брахмани, о 
царю, побажали йому процвітання і перемоги, і з голосом мелодійним, як у лебедів, вимовили йому похвали, 
кажучи: «О Юдхіштхіро міцнорукий, удача, о сину Панду, і перемога хай будуть твоїми.  Завдяки щасливій 
долі,  о великий пишнотою, ти повернув  царство власною доблестю. Завдяки щасливій долі,  власник луку 
Гандіви,  Бгімасена,  ти сам і  два сина Мадрі,  всі  гараздують,  убивши своїх супротивників  і  залишившись 
живими в  бою,  такому згубному для  героїв. Виконай же,  о  бгарато,  без  загайки  ті  дії,  які  повинні  бути 
зроблені далі». Так схвалений тими благочестивими людьми, цар Юдхіштхіра, зі своїми друзями, повернувся 
на престол великого царства, о бгарато!

Так вістить розділ сорок перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 2
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши ті слова, підхожі часу й місцю, від його підданих, цар Юдхіштхіра відповідав їм так: «Великими 

мусять  бути  сини Панду в  правді,  чиї  заслуги,  правда  чи кривда,  так  проголошені  вустами  найперших з 
брахманів зібраних разом. Без сумніву, ми всі об’єкти прихильности вашої, оскільки ви так вільно описали нас  
сповненими таких якостей. Цар Дхрітараштра, однак, наш батько і бог. Отже, якщо ви бажаєте зробити те, що 
є прийнятним для мене,  завжди будьте слухняними йому і тому,  що йому до вподоби. Вбивши усіх  моїх 
родичів, я живу лише для нього. Мій великий обов’язок завжди служити йому з пильною увагою. Отже, якщо  
ви, як і мої друзі, думаєте так, я буду прихильним до вас і них, дайте мені тоді, прошу вас усіх, виказувати ту  
ж повагу до Дхрітараштри, яку ви надавали йому раніше. Він володар світу для вас і для мене. Весь світ, з  
пандавами, належить йому. Завжди зберігайте слова мої у вашому розумі!». Потім цар наказав їм іти, куди їм 
бажано. Відпустивши городян і селян, утішник куру призначив свого брата Бгімасену ювараджею.  І він з 
радістю призначив Відуру,  велерозумного,  радником з  шести видів керування  державою.16 Він призначив 
Санджайю,  зрілого  літами  і  сповненого  виконання  кожного  обов’язку,  головним  розпорядником  та 
керівником скарбницею. Цар призначив Накулу розпорядником переліку своїх військ, їх харчування і плати,  
та наглядачем інших справ військових. Цар Юдхіштхіра призначив Пхалгуну ватажком війська і карателем 
нечестивців. Він  також  призначив  Дхаумью,  першого  з  жерців,  для  щоденних  відвідин  брахманів  і  всіх 
обрядів на честь богів та інших релігійних справ. Також він призначив Сахадеву завжди бути при собі, бо цар 
думав,  о царю, що він повинен за всіх обставин бути захищеним своїм братом. І цар з радістю призначив 
інших  до  всіляких  справ,  які  вважав  їм  до  снаги. Той  згубник  ворожих  героїв,  Цар  справедливости 
Юдхіштхіра, завжди присвячений добродіянням, наказав Відурі та піднесеному Юютсу: «Ви повинні завжди з  
готовністю і увагою робити все, що хоче мій царствений батько Дхрітараштра. Незалежно від того, також, що 
має бути зроблено щодо громадян і жителів провінцій вами у ваших відповідних напрямках, після отримання  
дозволу царя!».

Так вістить розділ сорок другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 3
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Після цього, цар Юдхіштхіра, великодушний, виконав обряди шраддха для кожного родича убитого в 

бою. Цар Дхрітараштра також, велеславний, віддав на благо своїх синів в іншому світі, чудову їжу, корів, веле  
багатства і багато красивих та дорогих коштовних каменів брахманам. Юдхіштхіра у супроводі Драупаді, дав 
веле багатства заради Дрони і високого душею Карни, Дхріштадьюмни і Абгіманью, ракшаса Гхатоткачи, 
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сина Хідімби, Вірати та інших соратників, які служили йому вірою і правдою, а також Друпади і п’ятьох синів  
Драупаді.  Заради  кожного  з  них,  цар  власкавив  тисячі  брахманів  подарунками  багатства  і  дорогоцінних 
каменів, корів та одягу.  Цар виконав шраддху для добра на тому світі, а також для кожного з тих царств,  
полеглих у битві, які не мали родичів або друзів. І сам цар, для блага душ усіх своїх друзів, створив місця для  
роздачі харчів та місця для розподілу води, і наказав викопати ставки на їх честь. Так виконуючи обов’язки 
свої, стосовно них, він уникав можливости осуду в світі. Цар став щасливим і продовжував захищати своїх 
підданих релігійно. Він виказував належне шанування, як і раніше, до Дхрітараштри, Гандхарі і Відури, та до 
всіх чудових кауравів і всіх службовців. Повний доброти, цар куру вшанував і захистив усіх тих жінок, які 
внаслідок битви втратили своїх героїчних чоловіків і  синів. Могутній цар, з великим співчуттям висловив 
прихильність до знедолених,  сліпих та безпорадних,  даючи їм їжу,  одяг і  дах. Звільнившись од ворогів і 
підкоривши всю Землю, цар Юдхіштхіра отримав велике щастя.

Так вістить розділ сорок третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Повернувши  царство,  цар  Юдхіштхіра,  великої  мудрости  і  чистоти,  після  завершення  церемонії  

окроплення, склавши долоні, звернувся до лотосоокого Крішни з роду Дашарха, мовивши: «Твоєю милістю, о 
Крішно,  за  допомогою політики,  могутності,  розуму  та  майстерності,  о  тигре  серед  Яду,  я  повернув  це 
спадкове  царство  моє.  О  ти,  чиї  очі,  немов  пелюстки  лотосу,  я  неодноразово  схиляюся  перед  тобою,  о 
підкорювачу ворогів! Ти звешся Єдиним Сущим. Ти, як сказано, притулок для всіх прихильників. Відроджені 
обожнюють тебе під незліченними іменами. Вітання Тобі, о Творцю Всесвіту! Ти душа Всесвіту і Всесвіт 
виник із тебе. Ти Вішну, ти Джишну, ти Харі, ти Крішна, ти Вайкунтха, і ти найбільша з усіх істот. Ти, як 
сказано в Пуранах, прийняв народження своє сім разів у лоні Адіті. Це був ти, що прийняв народження в 
утробі Прішни. Обізнані кажуть, що ти три юґи. Всі досягнення твої священні.  Ти, володар наших почуттів. 
Ти великий Бог поклоніння в жертвопринесеннях. Тебе називають великим співаком. Ти триокий Шамбху. Ти 
єдиний, хоча відомий, як Вібху і Дамодара. Ти великий Вепр, Ти Вогонь, Ти єси Сонце, у тебе на прапорі бик, 
й  у  тебе  Гаруда  також  там. Ти  нищитель  ворожих  сонмів,  Ти  початок  первісних  форм  у  всесвіті  й  ти 
непереборний відвагою. Ти найперша з усіх тем, ти лютий, ти головний на прі, ти правда, ти дарувальник їжі, і 
ти Гуха, небесний полководець; Нетлінний, ти змусив ворогів Твоїх полотніти й гинути. Ти брахман чистого 
роду, і ти теє джерело виникнення зі змішання. Ти Великий. Ти йдеш у гору, ти єси гори, і тебе називають 
Врішадарбха та Врашакапі. Ти Океан, ти безякісний, маєш три горба, у тебе три оселі, і ти приймаєш людське 
тіло на Землі, сходячи з неба. Володар єси, ти Вірата і ти Сварат (царі-володарі). Ти володар небожителів і ти 
причина  виникнення  всесвіту. Ти Всемогутній,  ти  існування  мистецтва  в  будь-якій  формі,  мистецтво без 
форми, ти Крішна, ти Вогонь. Ти Творець, предок єси небесних лікарів, мудрець Капіла ти і карлик ти. Ти 
втілена Жертва, ти Дхрува,17 ти Гаруда, і тебе називають Яджнасена. Ти Шикхандін, ти Нахуша, ти Бабхру. Ти 
сузір’я  Пунарвасу простягнуте  в небесах,  Ти надзвичайно темно-жовтого відтінку,  Ти жертвоприношення,  
відоме під назвою Уктха, ти Сушена, ти барабан, що посилає свій звук в усі боки. Слід коліс твоєї колісниці 
світлом є. Ти лотос добробуту, ти хмара під назвою Пушкара, і ти прикрашений квітковими плетеницями.  Ти 
приплив, ти могутній, ти і найтонший, і це ти, кого описують Веди. Ти велике вмістище вод, ти Брахма, ти 
священний притулок,  і  ти  знане  місцеперебування  усього. Ти звешся  Хіраньягарбха,  ти  священні  мантри 
свадха і сваха, ти Кешава. Ти причина звідки все навколо походить, і ти ж розчинення цього. І на початку це 
ти,  хто  створив  всесвіт. Цей  всесвіт  знаходиться  під  орудою  Твоєю,  о  Творцю Всесвіту! Чолом Тобі,  о 
володарю  лука  Шарнги,  диску  і  меча!». Так  уславлений  царем  Юдхіштхірою,  просто  посеред  двору, 
лотосоокий Крішна був задоволений. Той, найперший з ядавів тоді обрадував старшого сина Панду багатьма 
приємними словами.

Так вістить розділ сорок четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Цар відпустив усіх його підданих, які за наказом царя, рушили домів. Радуючи своїх братів, Юдхіштхіра,  

сяючий красою, тоді звернувся до своїх братів ― Бгіми, страшного відвагою, Арджуни і близнюків, кажучи: 
«Ваші тіла у великій битві були скалічені різними видами зброї супротивника. Ви сильно втомилися, горе і  
гнів обпалили ваші серця. З моєї вини ви, о тури з роду Бгарати, перетерпіли нещастя вигнання до лісу, ніби  
низькі  люди. В радості та щасливій легкості насолоджуйтеся цією перемогою, о переможці. Відпочивши і 
повернувши  в  повній  мірі  використані  ваші  здібності,  прийдіть  до  мене  знову  вранці». Після  цього, 
міцнорукий Врікодара, як Магхаван входить у його власний гарний храм, увійшов до палацу Дурьйодхани, що 
був  прикрашений  багатьма  чудовими  будівлями  і  приміщеннями,  які  прикрашали  дорогоцінні  камені  
різноманітних видів та кишіли слугами, чоловіками і жінками, котрих Юдхіштхіра надав йому зі схвалення 
Дхрітараштри. Могутній Арджуна також, по команді царя, отримав палац Духшасани, який не поступався  
палацові Дурьйодхани і який складався з багатьох чудових будівель та був прикрашений брамою із золота, він 
сяяв  у  багатстві  і  був  повний  слуг  обох  статей.  Палац  Дурмаршани  був  навіть  краще,  ніж  Духшасани.  
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Виглядаючи,  як  житло  самого  Кубери,  він  був  прикрашений  золотом  і  різного  виду  самоцвітами.  Цар 
Юдхіштхіра  із  задоволенням  віддав  його  Накулі,  який  заслужив  це  найбільше,  виснажений  стражденним 
життям  у  великому  лісі.  Найперший  з  палаців,  який  належав  Дурмуксі,  був  надзвичайно  красний  і  
прикрашений золотом. Він повнився ліжками і красивими жінками з очима мов пелюстки лотосу.  Цар віддав 
його Сахадеві, який завжди робив те що було приємно цареві. Отримавши його, Сахадева зрадів, ніби Володар 
скарбів отримавши Кайласу. Юютсу, Відура, Санджайя, о царю, Судхарма і Дхаумья пішли до осель в яких 
жили раніше. Як тигр входить в його печеру у горах,  той тигр серед мужів,  Шаурі,  у супроводі  Сатьякі,  
увійшов  до  палацу  Арджуни.  Бенкетуючи,  з  наїдками  та  напоями,  які  були  приготовлені  для  них,  царі  
щасливо  провели  ніч.  Прокинувшись  уранці  з  благоволінням  у  серцях,  вони  постали  перед  царем 
Юдхіштхірою.

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

Р о з д і л  4 6
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Варто тобі, о вчений брахмане, повідати мені, що було потім зроблено Юдхіштхірою, міцноруким сином 

Дхарми,  після повернення царства? Повідж мені  також,  о мудрецю,  що героїчний Хрішикеша,  верховний 
володар трьох світів, зробив після цього?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Послухай мене,о царю, як я розповідатиму докладно, о безгрішний, що пандави, на чолі з Васудевою,  

робили після цього.  Отримавши своє царство,  о царю, син Кунті  Юдхіштхіра призначив кожну людину з 
чотирьох каст, до їх відповідних обов’язків. Старший син Панду дав тисячі піднесених брахманів-снатаків  
тисячу нішків кожному. Потім він задовольнив слуг підвладних йому і гостей, які прийшли до нього, у тому 
числі  осіб  негідних  і  тих,  які  дотримуються  єретичних  поглядів,  виконуючи  їх  бажання.  Своєму жерцю 
Дхаумьї він дав корів тисячами і веле багатства, золота, срібла та одягу різноманітного виду.  До Кріпи, о 
царю, цар ставився немов до свого наставника.  Уважний в обітницях,  цар продовжував  вельми шанувати 
Відуру. Той найперший з милосердних мужів, задовольняв усіх подарунками їжі та напоїв, одягу різних видів  
і  місць  для  сидіння.  Відновивши  мир  у  своєму  царстві,  о  царю,  кращий  з  царів  отримав  велику  славу,  
приділивши належні почесті Юютсу і Дхрітараштрі. Віддавши своє царство у розпорядження Дхрітараштри,  
Гандхарі та Відури, цар Юдхіштхіра продовжував свої дні щасливо. Задовольняючи всіх, у тому числі городян 
таким чином, Юдхіштхіра, о туре з роду Бгарати, тоді склавши долоні з’явився до високого душею Васудеви.  
Він  побачив  Крішну,  відтінку  блакитної  хмари,  сидячим  на  великому  дивані,  прикрашеному  золотом  і 
самоцвітами. Одягнений у жовтий одяг із шовку,  був прикрашений небесними прикрасами, а його обличчя 
сяяло пишнотою, нібито дорогоцінний камінь оправлений у золото. Його груди прикрашав камінь Каустубха, і 
він виглядав подібно горі Удайя прикрашеній висхідним сонцем. Так гарно він виглядав, що немає порівняння  
і у трьох світах. Підійшовши до високого душею, який був самим Вішну у подобі втіленого, цар Юдхіштхіра 
звернувся до нього, солодко і з посмішкою кажучи:  «О головний зі знавців, чи провів ти ніч щасливо? О 
нев’янучий славою, чи всі твої здібності у їх повній силі? О найперший зі знавців, чи все в порядку з твоїм  
розумінням? Ми повернули наше царство, всю землю узято під нашу владу, о божественний володарю, Твоєю 
благодаттю, о притулку трьох світів і, о Ти, триступний (заст. ступá - крок), Твоєю милістю ми перемогли і 
отримали велику славу та не зрадили обов’язку нашої варни!». Нищителю ворогів, цареві Юдхіштхірі, який 
звернувся так до нього, божественний Крішна не сказав ні слова, бо був тоді поглинений медитацією.

Так вістить розділ сорок шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
«Як прекрасно те, о невимірний відвагою, що ти поглинений медитацією! О великий притулку всесвіту,  

чи все до ладу у трьох світах? Коли ти, о Боже, відсторонюєш себе від світу, о туре серед мужів, у четвертому 
стані,18 мій розум сповнюється подиву.  П’ять життєвих подихів, які діють у межах тіла, контролюєш ти у 
тиші. Свої захоплені почуття ти зосередив у своїй голові.  Обидва, мова і розум,  о Говіндо, зосереджені в  
твоєму розумі. Всі почуття твої, далебі, були вилучені у душі твоїй. Волосся на тілі твоєму піднялося сторч.  
Твій розум і розуміння обидва нерухомі. Ти недвижний зараз, о Мадгаво, як дерев’яний стовп чи камінь. О  
прославлений Боже, ти недвижний, як полум’я лампи в місці, де немає вітру. Ти недвижний, як важка скеля.  
Якщо я гідний, щоб почути причину, якщо це не секрет Твій, розвій, о Боже, мої сумніви, я прошу тебе, молю 
тя про люб’язність. Ти Творець і Руйнівник. Ти руйнування і ти незнищенний. Ти без початку і без кінця. Ти 
перший і  головний з  істот.  О найперший з  праведників,  повідж мені  причину цієї  Йоги-зосередження.  Я 
прошу про милість твою, і я, твій відданий шанувальник, схиляюся перед тобою чолом!». На таке звернення,  
прославлений молодший брат Васави, повернувши свій розум, свідомість і почуття до звичного стану, сказав 
із м’якою посмішкою.

В а с у д е в а  м о в и в :
Той тигр серед людей, Бгішма, який тепер лежить на ложі зі стріл та який у цей час подібний вогню і  

збирається  піти,  думає  про  мене.  Отже  мій  розум  також  був  зосереджений  на  ньому.  Мій  розум  був 
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зосереджений на тому,  чийого протяжного звуку тятиви і  ударів у долоні  кого,  сам Індра був  не в  змозі  
стерпіти. Я думав про того, хто переміг в одну мить усіх присутніх царів на сваямварі дочок царя Каші, та  
викрав  трьох  царівен  для  шлюбу  свого  брата  Вічитравірьї.  Я  думав  про  того,  хто  боровся  безперервно,  
протягом трьох і двадцяти днів з Рамою з роду Бхрігу і кого Рама був не в змозі подолати. Зібравши усі свої 
почуття і зосередивши свій розум на сприянні його розуміння, він шукав мого притулку, думаючи про мене. 
Це для цього я зосередив мій розум на ньому. Я думав про нього, котрого Ґанга задумала і породила згідно  
звичайних людських законів, і котрого Васіштха взяв у якості учня. Я думав про того героя, могутнього силою 
і велемудрого,  який володіє знаннями всієї небесної зброї,  а також чотирма Ведами з усіма додатками. Я  
думав про нього, о сину Панду, улюбленого учня Рами, сина Джамадагні, того вмістища наук. Я думав про 
того найпершого з усіх людей, добре знайомих з мораллю і обов’язком, про того, о туре з роду Бгарати, хто  
знає минуле, майбутнє і сьогодення. Після того як тигр серед царів, внаслідок своїх досягнень, піднесеться на  
небо, земля, о сину Прітхи, буде виглядати, ніби безмісячна ніч. Тому, о Юдхіштхіро, покірно наблизившись 
до сина Ґанги, Бгішми, страшного відвагою, розпитай його про те, чому ти волієш навчитися. О володарю 
землі,  дізнайся  від  нього  про  чотири  галузі  знання  щодо  поведінки,  користі,  радості  й  порятунку,  про 
жертвопринесення і обряди, встановлені для чотирьох каст, про чотири способи життя, і про царські обов’язки 
у повному обсязі. Коли Бгішма, той найперший з роду Куру, зникне зі світу, кожен вид знання зникне разом із 
ним. Саме для цього я закликаю тебе піти до нього негайно.

Почувши  ці  корисні  слова,  високі  за  змістом,  від  Васудеви,  праведний  Юдхіштхіра,  з  голосом 
придушеним сльозами, відповів Джанардані,  речучи:  «Що ти сказав,  о Мадгаво,  про піднесеність Бгішми, 
цілком вірно. У мене немає найменшого сумніву щодо нього. Справді, я чув про високе щастя, як також і  
велич прославленого Бгішми від мудрих брахманів, які казали про нього. Ти, о згубнику ворогів, Творець усіх 
світів. Тому не може бути,  о насолодо ядавів,  найменшої зневаги до твоїх слів. Якщо серце твоє схильне  
виявити чесноту, о Мадгаво, то ми підемо до Бгішми, з тобою у наших серцях. Коли божественний Сурья  
поверне до півночі, Бгішма залишать цей світ для тих світів блаженства, яких він гідний. Цей нащадок роду  
Куру, отже, о міцнорукий, заслуговує того, щоб споглядати тебе. Якщо ти зглянешся на мою молитву, Бгішма 
отримає тебе, першого з богів, тебе руйнівника і незнищенного. Дійсно, о володарю, адже Ти єси безмежне  
вмістище брахмо!».

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  ці  слова  царя  Юдхіштхіри,  згубник  Мадгу звернувся  до  Сатьякі,  який сидів  поруч  із  ним, 

кажучи:  «Нехай закладуть  мою колісницю!».  Тоді  Сатьякі  швидко покинув  Кешаву і  пішов з наказом до 
Даруки: «Підготуй колісницю Крішни!». Почувши слова Сатьякі, Дарука швидко заклав колісницю Крішни.  
Та  найперша  з  колісниць,  прикрашена  золотом,  помережана  великою  кількістю  смарагдів,  місячних  і  
сонячних каменів, з покритими золотом колесами, осяйна, швидка мов вітер, оздоблена всередині різними 
іншими  видами  коштовностей,  красива,  як  ранкове  сонце,  увінчана  красивим  прапором  з  Гарудою,  і 
яскравими численними прапорцями, запряжена була найкращими з коней, прудкими ніби думка, Сугривою, 
Сайньєю, та іншими, в золотій збруї.  Заклавши її, о тигре серед царів, Дарука,  склавши долоні, повідомив  
Крішну про це.

Так вістить розділ сорок сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Як дід з роду Бгарати, який лежав на ложі зі стріл, покинув своє тіло і яку Йогу він прийняв?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Слухай,  о  царю,  з  чистим серцем і  зосередженням уваги,  про те,  як,  о  тигре серед куру,  піднесений 

Бгішма покинув своє тіло. Лишень Сонце, проходячи сонцеворот, ступило на свій північний шлях, Бгішма, із 
зосередженою увагою, спонукав свою душу, яка пов’язана і незалежна ж від тіла, увійти в її відсторонений і  
абсолютний стан. Оточений багатьма найпершими з брахманів, той герой, з тілом пронизаним незліченними 
стрілами, спалахнув надзвичайною красою, як сам Сурья з його незліченними променями. Оточений Вьясою 
зі  знавцями  Вед,  небесними  ріши:  Нарадою,  Деваштханою,  Асмака-Суматою,  Джайміні,  високим  душею 
Паілою,  Сандільєю,  Деваратою,  велерозумним  Майтрейєю,  Асітою,  Васіштхою  і  піднесеним  Каушикою, 
Харітою, Ломашою і сином Атрі велемудрим, Бріхаспаті  та Шукрою і великим Чьяваною, Санаткумарою,  
Капілою, Вальмікою, Тумбуру і Куру,  Маудгальєю і Рамою з роду Бхрігу, і великим мудрецем Трінабінду,  
Піппалою,  Вайю,  Самваратою,  Плахою,  Катхою,  Кашьяпою,  Пуластьєю,  Кратою,  Дакшею,  Парашарою, 
Марічею,  Ангірасом,  Касьмейєю,  Гаутамою  і  мудрецем  Галавою,  Дхаумьєю,  Вібхандою,  Мандавьєю, 
Дхаумрою,  Крішнанубхаутікою,  Улукою,  тим найпершим з  брахманів  і  великим мудрецем  Маркандейєю,  
Бхаскарою,  Пураною,  Крішною і  Сутою,  ― тими найпершими з  доброчесних людей та багатьма іншими 
піднесеними мудрецями з великою душею і сповнених віри, самоприборканих і спокійних розумом. Вони  
оточили того героя з роду Куру, що був схожий на Місяць серед планет і зірок. Розпростертий на ложі зі стріл,  
той тигр серед людей, Бгішма,  з  чистим серцем і  складеними долонями, тримав у думці  Крішну,  слова і  
діяння. Веселим і гучним голосом він славословив згубника Мадгу, цього майстра Йоги з лотосом у пупку,  
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того Бога всесвіту на ім’я Вішну та Джишну. Зі складеними долонями, той найперший з красномовних, той 
могутній Бгішма, високий доброчесною душею, так уславив Васудеву.

Б г і ш м а  с к а з а в :
О Крішно, о головна з істот, будь задоволений цими словами, які  я вимовляю, коротко і  докладно, з  

бажанням піднести похвали тобі. Ти чистий і сама чистота. Ти вище всього. Ти є тим, що люди звуть Те. Ти  
Верховний Господь. Всім серцем моїм я шукаю твого притулку, о вселенська душе і Володарю всіх істот!19 Ти 
без початку і без кінця. Ти найвищий із сильних світу Брахми. Ні боги, ні ріши не знають тебе. Божественний 
Творець, званий Нараяна або Харі, один знає тебе. Через Нараяну, мудреці, сіддхи, великі наги, боги і небесні  
подвижники знають трохи про тебе. Ти найвищий з високого і не відаєш знищення. Боги, данави, гандхарви, 
якшаси, паннагаси, не знають хто ти й звідки ти. Усі світи і все створене живе в тобі, і входить у тебе, коли 
прийде розчинення. Як дорогоцінні камені з’єднані ниткою, всі речі,  які мають якості знаходяться в тобі,  
Верховному Господі. Володіючи всесвітом для твоїх діянь і всесвітом для твого тіла, він складається з розуму 
і матерії, живучи в твоїй вічній і всепроникний душі, мов квіти нанизані разом на міцну нитку.  Ти звешся  
Харі, з тисячею голів, тисячею ніг, тисячею очей, тисячею рук, тисячею корон і тисячею облич, велепишних.  
Ти звешся Нараяна, божество і притулок всесвіту. Ти Найтонше з тонкого, найбільше з більшого, найважче з  
важкого і найвище з високого. У Ваках, Ануваках, Нішадах і Упанішадах, тебе вважають Вищим Джерелом 
непереборної сили.20 В Саманах також, чиї слова завжди вірні, тебе вважають Істиною! Ти єси чотиримісною 
душею.21 Ти  відображений  лише  в  розумінні  усіх  істот.  Ти  Володар  тих,  які  пов’язані  з  тобою  вірою.  
Обожнюють  тебе,  о  Боже,  віддані,  під чотирма чудовими,  високими і  таємними іменами.  Покути  завжди 
присутні в тобі. Виконані іншими істотами для твого задоволення покаяння, живуть у тобі. Ти Загальна Душа. 
Ти всесвітнє Знання. Ти Всесвіт. Ти Всевідаючий. Ти Творець усього у всесвіті. Як кілька паличок творять 
палаючий вогонь, ти народжений божественними Девакі і Васудевою для захисту брахмо на Землі. Для цього  
вічного спасіння, побожний вірянин, з розумом відстороненим од усього іншого і відринувши всі бажання, 
бачить тебе, о Говіндо, ту чисту душу у власній душі. Ти перевершуєш Сурью славою. Ти за межами зору,  
почуттів і розуміння. О Володарю всіх істот, я віддаю себе в руки Твої. У Пуранах ти названий Пурушею 
(всепроникний дух).  У випадках початку юґи,  Ти є,  кажуть,  Брахма,  в той час як у випадках всесвітнього  
розчинення Ти, говорять, немов Санкаршана. Дивовижний єси, і тому я обожнюю тебе. Хоча один, але ти  
народжуєшся в незліченних подобах. Ти тримаєш пристрасті твої у покорі. Твої благочестиві віряни, сумлінно 
виконуючи обряди, викладені в священних писаннях, жертвують Тобі, о дарувальнику бажань кожному! Ти 
оболонка, всередині якої розташовано всесвіт. Все створене живе в тобі. Як лебеді та качки плавають по воді,  
всі світи,  які ми бачимо, плавають у тобі.  Ти Істина. Ти один і незнищенний. Ти Брахма,  Ти є Те, що за 
межами розуму і матерії.  Ти без початку,  середини і кінця. Ні боги, ні ріши не знають тебе. Боги, асури,  
гандхарви,  сіддхи,  мудреці,  і  великі  Ураги із  зосередженою душею,  завжди вклоняються  тобі.  Ти велика  
розрада  всієї  журби.  Ти  без  народження  і  смерти.  Ти  Божественний.  Ти  Самостворений.  Ти  Вічний.  Ти  
невидимий і  позамежний розумінню.  Тебе  кличуть  Харі  і  Нараяна,  о  могутній.  Веди проголошують  тебе 
Творцем всесвіту і Богом всього сущого у всесвіті. Ти верховний захисник Всесвіту. Ти не малієш і ти те, що  
називають найвищим. Твоя шкіра золото. Ти згубник асурів. Хоча один, Адіті проявила тебе в дванадцяти 
формах.  Вітання тобі,  душе Сонця.  Вітання тобі,  у твоїй формі  Соми, котрого вважають головним з усіх  
відроджених, тих, хто радує нектаром богів у світлі два тижні, а пітарів у темні. Ти Джерело надзвичайного  
сяйва, що перебуває на іншій стороні кромішньої пітьми. Знають тебе, як втрату будь-якого страху смерти.  
Вітання  тобі  в  тій  подобі,  яка  є  об’єктом  пізнання.  У  великому  жертвопринесенні  Уктха,  брахмани 
вклоняються тобі,  як великому Багатству.  У великому вогняному жертвопринесенні,  вони співають тобі  в  
якості головного адхарвью (жрець). Ти єси душа Вед. Чолом тобі. Ріг, яджур і самани твоя оселя. Ти п’ять 
священних  узливань  в жертвопринесеннях.  Ти сім звуків  використовувані  у  Ведах.22 Вітання тобі  у  твоїй 
формі жертвопринесення. Узливання ллють у вогонь Хома, у супроводі сімнадцятьох односкладових звуків.  
Ти душа Хоми. Чолом тобі! Ти той Пуруша,  якого Веди оспівують. Ім’я Твоє Яджас. Ведичні розміри, то  
кінцівки  твої.  Жертвопринесення,  викладені  в  трьох  Ведах,  Твої  три  голови.  Велике  жертвопринесення 
Ратхантара твій голос, що викликає задоволення. Вітання тобі в твоєму вигляді священних гімнів! Ти ріши,  
що являє велике жертвопринесення, яке йде тисячу років у виконанні творців всесвіту.23 Ти великий лебідь з 
крилами із золота. Вітання тобі у твоїй формі лебедя. Корінь з усіма видами префіксів і суфіксів є кінцівки  
Твої.  Сандх’ї  суглоби  твої.  Приголосні  та  голосні  прикраси  твої.  Веди  оголошують  тебе  божественним 
словом. Вітання тобі у твоїй формі слова! Приймаючи подобу вепра, чиї кінцівки були утворені жертвою, ти 
підняв з води землю на користь трьох світів. Вітання тобі у твоїй подобі безмежної доблести! Ти покоїшся в 
Йозі на Твоєму змієві-ложі, що складається з тисячі каптурів-нагів. Вітання тобі у твоїй формі Сну! Ти будуєш 
міст  із  Істини,  на  благо,  для  перетину  моря  життя,  з  тих  засобів,  за  допомогою  яких  можна  отримати 
звільнення, і  за допомогою яких можна упокорити почуття.  Вітання тобі у твоїй формі Істини! Люди, які  
діють  за  різними  віровченнями,  діючи  за  бажанням  отримання  різних  плодів,  поклоняються  Тобі  в  
різноманітних обрядах. Вітання тобі у твоїй формі Віри! Від тебе всі речі з’явилися. Це ти збуджуєш усіх  
істот, які мають фізичні тіла та є джерелом бажання. Вітання тобі у твоїй формі Збудження. Великі мудреці 
шукають твоє невиявлене в явленому.  Названий Кшетраджнья,  перебуваєш у кшетрі.  Вітання тобі у твоїй  
формі Кшетри!24 Ти завжди свідомий і наявний у собі, Санкхья ще описує тебе, як існуючого в трьох станах ― 
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без  сну,  сну і  глибокого сну.  Крім того,  говорять  про тебе,  як  володаря  шістнадцяти якостей,  а  сам єси 
сімнадцятим. Вітання тобі у формі,  яку осягає Санкхья!25 Залишаючи сон, стримуючи дихання, заглиблені в 
собі, йогини з приборканими почуттями, споглядають тебе, як вічне світло. Вітання тобі у твоїй формі Йоги!  
Миролюбні  саньясини,  звільнені  від  страху  переродження,  через  знищення  всіх  своїх  гріхів  і  заслуг,  
досягають тебе. Вітання тобі у твоїй формі Звільнення! Наприкінці тисячі юґ, ти приймаєш подобу пожежі з  
палаючим вогнем і знищуєш усіх істот. Вітання тобі у твоїй формі Люті! Знищивши всіх істот і перетворивши 
всесвіт на один величезний водний простір, спиш на водах у вигляді дитини. Вітання тобі у твоїй формі Майї  
(ілюзія)! Із пупка Самонародженого, з очима наче пелюстки лотосу, виходить лотос. В той лотос вкладено цей 
всесвіт. Вітання тобі у твоїй формі Лотоса! Ти маєш тисячу голів. Ти проникаєш у все. Ти невимірна душа. Ти  
підкорив чотири види бажань, широченних, немов чотири великих океани. Вітання тобі у твоїй формі Йоги-
сну!  Хмари це волосся голови твоєї.  Річки в декількох суглобах кінцівок Твоїх.  Чотири океани в твоєму 
шлунку. Вітання тобі у твоїй формі Води! Народження і зміна в особі смерти походять від тебе. Всі речі, знову 
ж таки,  в загальному розчиненні розчиняються в тобі.  Вітання твоїй формі Причини! Ти не лягаєш спати  
вночі. Ти зайнятий також і в денний час. Ти спостерігаєш хороші і погані вчинки всіх. Вітання тобі у твоїй  
формі  всесвітнього  Спостерігача!  Немає  діянь,  які  ти  не  можеш  зробити.  Ти,  знову  ж,  завжди  готовий 
виконати дії праведні. Вітання тобі у твоїй формі діяння, у формі, яка зветься Вайкунтха! Гнівний ти, в бою 
винищив тричі по сім разів кшатріїв, які топтали доброчесність і закон своїми ногами. Вітання тобі у твоїй  
формі Жорстокості! Розділивши самого себе на п’ять частин ти став п’ятьма життєвими подихами, які діють в  
усіх і рухають кожною живою істотою. Вітання тобі у твоїй формі Повітря! Ти з’являєшся в кожній юзі у 
вигляді званому місяць і сезон, півріччя і рік, і є причиною створення і знищення. Вітання тобі у твоїй формі  
Часу! Брахмани є твоїми устами, кшатрії ― твої дві руки, вайшьї ― твій живіт і стегна, а шудри живуть в  
ногах твоїх. Вітання тобі у твоїй формі Касти! Вогонь складає уста твої. Небеса є тім’я твоє. Небо твій пупок. 
Земля ноги твої.  Сонце твоє око.  Напрямки світу вуха  твої.  Вітання тобі  у  твоїй формі  Трьох світів!  Ти 
володар Часу.  Ти краще з жертвопринесень.  Ти вище, ніж найвище. Сам без походження,  ти походження 
всесвіту. Вітання тобі у твоїй формі Всесвіту! Люди всього світу, згідно якостей приписуваних тобі вченням 
Вайшешики, вважають тебе захисником світу. Вітання тобі у твоїй формі Охоронця! Приймаючи форму їжі, 
пиття і палива, ти збільшуєш соки і життєві сили істот, та бережеш їх існування. Вітання тобі у твоїй формі 
життя!  Для  підтримки  життєвих  сил  ти  їси  чотири  види  їжі.26 Приймаючи  також  форму Агні  усередині 
шлунку,  ти перетравлюєш їжу.  Вітання тобі  у  вигляді  тепла травлення!  Приймаючи форму напівлюдини-
напівлева,  з  коричневими очима і  гривою,  озброєний зубами  та кігтями,  ти забрав життя ватажка  асурів.  
Вітання тобі у твоїй формі Потуги! Ні боги, ні гандхарви, ні дайтьї, ні данави, не знають тебе по-справжньому.  
Вітання твоїй формі  над тонкістю сприйняття!  Приймаючи форму красивого,  прославленого і  могутнього 
Ананти в нижніх краях, ти підтримуєш світ. Вітання твоїй формі Могутності! Ти обплутав усіх істот путами 
прихильности та  любови для продовження творіння.  Вітання тобі  у  твоїй  формі  Захвату!  Розглядаючи ті 
знання, котрі добре відомі п’ятьма елементами і є істинним Самопізнанням, до якого йогини прагнуть, люди 
наближають тебе пізнанням! Вітання тобі у твоїй формі Знань! Твоє тіло не піддається виміру. Твоє розуміння  
й очі присвячені всім. Ти нескінченний, виходиш за межі всіх вимірів. Вітання тобі у твоїй формі Простору!  
Ти прийняв форму відлюдника зі сплутаним волоссям на голові, палицею у руці, великим черевом, і маючи 
чашкою  для  милостині  твій  сагайдак.  Вітання  тобі  у  твоїй  формі  Брахми.  Ти  Сам  тризуб,  ти  володар  
небожителів, у тебе три ока, і ти піднесений. Твоє тіло завжди вимащене попелом, а твій фалічний символ 
завжди повернуто вгору.  Вітання тобі у твоїй формі Рудри! Півмісяць прикрашає твоє чоло. Ти маєш змій  
святою ниткою навколо твоєї шиї. Ти колись озброївся Пінакою і тризубом. Вітання твоїй формі Гніву! Ти 
душа всіх істот. Ти Творець і Руйнівник усіх істот. Ти без гніву, без ворожнечі, без любови. Вітання тобі у 
твоїй формі Миру! Все в тобі. Все від тебе. Ти сам усе. Скрізь ти. Ти завжди Все. Вітання тобі у твоїй формі  
Всього! Вітання тобі, чиє творіння ― всесвіт, до тебе, о душе Всесвіту, тобі, хто є джерелом всесвіту, тобі, хто  
є розчинення всіх речей, тобі, котрий є позамежним п’ятьом елементам з яких складено всі речі! Вітання тобі,  
котрий є трьома світами, тобі, котрий вище трьох світів! Вітання тобі, котрий є всіма напрямками! Ти все і ти 
одне вмістище всього. Вітання тобі, о божественний Володарю, о Вішну, і, о вічне походження всіх світів! Ти,  
Хрішикеша, Творець, ти Руйнівник і ти непереможний. Я не можу побачити ту Небесну форму,  в якій ти 
відображений у минулому, сьогоденні та майбутньому. Однак, я можу бачити справжній твій, вічний образ,  
явний у  твоєму творінні  і  справах.  Ти закриваєш небо головою,  і  земля  ноги твої,  а  своєю доблестю ти 
заповнюєш три світи. Ти Вічне і ти проникаєш в усе у Всесвіті. Напрями Твої руки, Сонце око твоє, і доблесть 
твої  життєві  соки.  Ти  володар  усіх  істот.  Ти  стоїш,  закриваючи  сім  шляхів  вітру,  безмірного  силою. 
Звільняються від усіх  подвигів,  хто поклоняється тобі,  о  Говіндо,  немеркнучий відвагою,  ти,  одягнутий в  
жовті  шати  кольору квітки  «атасі»  (лат.  Linum usitatissimun).  Навіть  один уклон  голови перед  Тобою,  о 
Крішно, рівний завершенню десяти жертвоприношень коня. Людина, яка вчинила десять жертвопринесень 
коня, не звільняється від потреби втілення. Однак людина, яка вклоняється Крішні, йде від переродження. Ті,  
котрі мають Крішну за їх обітницю, котрі думають про Крішну вночі і після пробудження від сну,  можна  
сказати, мають Крішну їх тілом. Ті люди, після смерти входять у Крішну, подібно узливанню пряженого масла 
освяченого мантрами в палаючий вогонь. Вітання тобі, який розганяє страх перед пеклом, тобі, о Вішну, який 
є човном для них, занурених у вири океану мирського життя! Вітання тобі, о Боже, котрий сам є брахмо, тобі  
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який є благодійником брахманів і корів, тобі, благодійнику всесвіту, тобі, який є Крішна і Говінда! Два склади 
Харі складають матеріальну опору тих, які поживають у пустелі життя і медицини, яка дієво лікує всі мирські  
пристрасті, крім існуючих способів полегшення скорботи і печалі. Як істина є цілковито Вішну, як всесвіт  
сповнений Вішну, як все насичує Вішну, так дайте моїй душі наповнитися Вішну і мої гріхи будуть знищені!  
Я шукаю захисту твого, і я відданий тобі, бажаючи отримати щасливий кінець, о ти, з очима подібними до 
пелюсток  лотосу,  о  кращий  з  богів,  подумай,  що  буде  моїм  благом!  Сам  непороджений,  о  Вішну,  ти 
породження Знань і Аскези. Таким ти знаний! О Джанардано, так вшанований мною в жертвопринесенні моїх  
слів лише,  будь,  о  Боже,  задоволений мною!  Веди присвячені  Нараяні.  Покути  присвячені  Нараяні.  Боги 
присвячені Нараяні. Все завжди є Нараяна!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Промовивши ці слова, Бгішма, з розумом зосередженим на Крішні, мовив: «Вітання Крішні!», і вклонився  

йому. Пізнавши його Йогу доблесті й відданість Бгішми, Мадгава, інакше іменований Харі, увійшовши в його  
тіло,  дарував  йому небесне  знання,  охоплююче Минуле,  Сьогодення  та  Майбутнє,  і  пішов.  Коли Бгішма 
замовк,  ті  провісники  брахмо,  які  сиділи  поруч  із  ним,  з  голосами  придушеними  сльозами,  вшанували  
піднесеного ватажка куру у відмінних словах. Ті найперші з брахманів, також виголосили хвалу Крішні, тій 
першій Істоті, а потім продовжували м’якими голосами вихваляти неодноразово Бгішму. Закликаний силою 
Йоги-відданості Бгішми до нього, той найперший із сущих, Мадгава, раптом піднявся зі свого місця і зійшов 
на свою колісницю. Кешава і Сатьякі були на одній колісниці. На другій рухалися ті два знаменитих царя,  
Юдхіштхіра і Дхананджайя. Бгімасена і близнюки їхали на третій; в той час як ті бики серед мужів, Кріпа і  
Юютсу, та той згубник ворогів, Санджайя, з касти сут, рушили на їхніх колісницях, кожна з яких була схожа  
на місто. І всі вони їхали так, що земля тремтіла від стукоту коліс їхніх колісниць. Ті найперші з мужів, як і  
він,  їдучи,  продовжували  радісно  слухати  промови,  сповнені  його  вихвалянь,  що  промовляли  брахмани. 
Вбивця Кеші, з радісним серцем вітав людей, які чекали на вулицях зі складеними долонями і схиленими  
головами.

Так вістить розділ сорок восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді Хрішикеша і цар Юдхіштхіра, і всі ті особи, на чолі з Кріпою, та чотири пандава, поїхали на тих 

колісницях, оглядаючи укріплене місто, вбране прапорами і стягами, і швидко попрямували до Курукшетри 
своїм загоном колісниць. Вони спустилися на це поле, яке було вкрите волоссям, мізками та кістками, і де  
мільйони  піднесених  душею  кшатріїв  покинули  свої  тіла.  Воно  рясніло  також,  багатьма  пагорбами, 
утвореними з органів і кісток слонів та коней, а людські голови і черепи лежали на ньому мов мушлі. Строката 
тисячами похоронних багать і повна куп обладунків та зброї, велика рівнина була схожа на розважальний сад 
Руйнівника,  використаний і закинутий нещодавно. Могутні  вої-колісничні швидко проїжджали, оглядаючи 
поле бою, часто відвідуване сонмами духів і юрмами ракшасів. Простуючи, міцнорукий Кешава, радість усіх  
ядавів, казав Юдхіштхірі про доблесть сина Джамадагні: «Он там, на відстані, о Партхо, видно п’ять озер  
Рами!  Там  Рама  запропонував  жертву кров’ю  принесених  кшатріїв  духам  своїх  предків.  Це  було  тут,  де  
могутній Рама, звільнивши землю від кшатріїв, тричі по сім разів, виконав свою обіцянку». 

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
У мене є великі сумніви в тому, що ти сказав, ніби Рама, тричі по сім разів знищував кшатріїв у минулі  

часи. Коли рід справжніх кшатріїв був спалений Рамою, о туре серед яду, як же стан кшатріїв відродився, о ти,  
невимірний відвагою? Як, о туре серед яду,  був стан кшатріїв винищений прославленим і високим душею 
Рамою, і як він знову відновився? У страшному зіткненні колісниць, мільйони кшатріїв були вбиті. Земля, о 
найперший з красномовних мужів,  була  вкрита трупом кшатріїв.  З якої  причини був  стан кшатріїв таким  
робом винищений у давнину Рамою, високим душею нащадком Бхрігу, о тигре серед яду? О ти з роду Врішни, 
розвій цей сумнів мій, о Птахознаменний герою! О Крішно, о молодший брате Баладеви, вище знання від  
тебе!».

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Могутній молодший брат Гади, тоді повідав Юдхіштхірі, незрівнянному доблестю все, що сталося, в усіх  

подробицях, про те, як земля переповнилася кшатріями.
Так вістить розділ сорок дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 0
В а с у д е в а  с к а з а в :
Слухай,  о сину Кунті,  оповідь про міць і  могутність  Рами та народження,  як почув  од великих ріши 

роздуми щодо цього. Прослухай оповідь про те, як мільйони кшатріїв були вбиті сином Джамадагні, та, як ті, 
хто з’явився знову, в різноманітних царських родинах у Бгараті, знову ж були вбиті. Яду мав сина на ім’я  
Раджас. Раджас мав сина на ім’я Валакашва. Цар Валакашва мав сина праведної поведінки, на ім’я Кушика.  
Схожий на тисячоокого Індру на землі, Кушика пройшов суворі покаяння, бажаючи отримати сина, володаря 
трьох світів. Бачачи його в суворій покуті і спроможного породити такого сина, сам тисячоокий Пурандара  
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надихнув царя його силою. Великим володарем трьох світів, згубником Паки, о царю, потім став син Кушики,  
відомий як Гадхі. Гадхі мав дочку, о царю, на ім’я Сатьяваті. Могутній Гадхі одружив її на Річиці, нащадкові  
Бхрігу.  Пан  її  з  роду  Бхрігу,  о  радосте  куру,  був  вельми  задоволений  нею за  чистоту її  поведінки.  Він  
приготував  жертовну їжу,  яка складалася з  молока  і  рису для Гадхі,  сина її  батька.  Погукавши дружину,  
Річика з роду Бхрігу вирік: «Цю частину освяченої їжі слід приймати тобі, а цю, іншу частину, твоїй матері.  
Син народжений нею, буде сяяти потугою і буде биком серед кшатріїв. Непереможний кшатріями на землі,  
він буде вбивцею найперших із кшатріїв. Що стосується тебе, о божественна жінко, ця частина їжі дасть тобі  
сина великої мудрости, втілення спокою, наділеного аскетичним покаянням, головного з брахманів. Сказавши 
ці слова дружині своїй, блаженний Річика з роду Бхрігу, зануривши своє серце у покаяння, пішов до лісу.  
Приблизно в цей час, цар Гадхі, зважився на паломництво до святих тіртх, прибувши зі своєю царицею в  
оселю Річики. Сатьяваті при цьому, о царю, узявши дві частини освяченої їжі, радісно і у великому поспіху,  
повідомила слова свого пана своїй матері.  Цариця-мати,  о  сину Кунті,  дала частину,  призначену їй своїй  
дочці, а сама взяла, з незнання, частину призначену останній. Через це у Сатьяваті тіло її запалало блиском,  
понесши дитиною страшної подоби, призначену стати винищувачем кшатріїв. Побачивши дитину-брахмана в  
її утробі, той тигр серед Бхрігу сказав своїй, небесної краси дружині ці слова: «Ти була обманута матір’ю, о  
доброчесна жінко,  внаслідок підміни освячених шматочків.  Твій син стане людиною жорстоких вчинків і  
мстивого  серця.  Твій  брат,  знову  народжений  у  твоєї  матері,  буде  брахманом  присвяченим  аскетичним 
покаянням. У освяченій їжі, призначеній для тебе, містилося зерно вищого та всесвітнього брахмо, а в тій, що  
призначена  для  матері  твоєї,  була  поміщена  вся  сила  кшатріїв.  Однак,  через  підміну  двох  частин,  о  
благословенна  жінко,  те,  що було  призначено не  відбудеться.  Мати твоя  отримає дитину брахмана,  а  ти 
матимеш сина,  який стане  кшатрієм!».  Так сповіщена  своїм паном,  благословенна  Сатьяваті  впала  долі  і  
припавши головою до його ніг, тремтячи, рекла: «Не личить тобі, о святий, говорити такі слова мені, ― «Ти 
матимеш нещастя серед брахманів через твого сина!».

Р і ч и к а  м о в и в :
Це не було задумано мною, о благословенна жінко, щодо тебе. Сина жорстоких вчинків було дано тобі 

просто внаслідок підміни освячених шматочків.
С а т ь я в а т і  в і д п о в і л а :
Якщо ти бажаєш, о мудрецю, ти можеш створювати інші світи, що вже казати про дитину? Тож годиться  

тобі, о могутній, дати мені сина, який був би праведним і відданим миру.
Р і ч и к а  м о в и в :
Ніколи не казав я брехні раніше, о благословенна жінко, навіть жартома. Що вже тоді можна сказати про 

такий урочистий випадок, як приготування освяченої їжі за допомогою ведичних обрядів після запалювання  
вогню? Це давно було визначено Долею, о люб’язна! Я впевнився в цьому всьому моєю покутою. Усі нащадки 
батька твого володітимуть брахманічною чеснотою.

С а т ь я в а т і  м о в и л а :
О могутній, нехай наш онук буде таким, але, о найперший з аскетів, дай мені сина спокійної вдачі.
Р і ч и к а  м о в и в :
О, ти, світла обличчям, немає ніякої різниці, я вважаю, між сином і онуком. Все буде, о люб’язна, як ти 

кажеш.
В а с у д е в а  п р о д о в ж у в а в :
Тоді Сатьяваті народила сина в роду Бхрігу, який був присвячений покаянню і мав спокійну вдачу, а саме, 

Джамадагні, суворого в обітницях. Син Кушики Гадхі породив сина на ім’я Вішвамитра. Сповнений усіляких 
якостей брахмана, той син, хоча і народився в касті кшатріїв, рівний був брахману. Річика, отже, породив 
Джамадагні, той океан покаяння. Джамадагні породив сина жорстоких вчинків. Найперший з мужів, той син  
освоїв науки, в тому числі науку зброї. Подібний палаючому вогню, той син був Рама, нищитель кшатріїв.  
Після власкавлення Магадеви в горах Гандхамадани, він попросив зброю великого бога, особливо потужну 
сокиру,  з  його  рук.  Через  ту  незрівнянну  сокиру,  вогняну  блиском  і  непереборну  потугою,  він  став  
неперевершеним на землі. Тим часом могутній син Крітавірьї, Арджуна з касти кшатріїв і правитель Хайхайї,  
наділений  великою  силою,  високий  доброчесністю в  поведінці,  і  володіючи  тисячами  видів  зброї,  через  
прихильність великого ріши Даттатрейї, підкорив у бою, силою своїх рук,  усю землю з її горами і сімома 
островами, ставши дуже могутнім володарем, та врешті віддавши землю брахманам у жертвопринесенні коня.  
З  якоїсь  там  причини,  на  просьбу  спраглого  Бога  вогню,  о  сину  Кунті,  тисячеозброєний  цар,  великий 
доблестю, дав милостиню тому божеству. Схопившись зі свого місця, бог вогню, володіючи великою силою, 
бажаючи  спожити  те,  що  пропонувалося,  спалив  села,  міста,  царства  і  селища  пастухів.  Силою  того 
найпершого з мужів, Крітавірьї, великого міццю, бог вогню спалив гори і величезні ліси. За підтримки царя 
хайхайїв, бог вогню, роздмуханий вітром, палахкотів уперед спустошивши пустельну оселю високого душею 
Апави.  Сповнений  великої  сили,  Апава,  о  могутньоозброєний  царю,  побачивши  свою  оселю  знищеною 
могутнім кшатрієм, прокляв того царя у гніві,  кажучи:  «Позаяк,  о Арджуно,  ти дощенту випалив цей мій  
чудовий ліс, то Рама, з роду Бхрігу, відітне твою тисячу рук. Однак могутній Арджуна, великий майстерністю, 
завжди  відданий  миру,  завжди  уважний  до  брахманів  і  прихильний  охороні  всіх  станів,  милосердний  і  
хоробрий, о бгарато, не думав про те прокляття, кинуте на нього тим високим душею ріши. Його ж могутні 
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сини, завжди гордовиті та жорстокі, внаслідок таких дій стали непрямою причиною його смерті. Царевичі, о  
туре з роду Бгарати, захопили і викрали теля корови для «хоми» Джамадагні, без відома Крітавірьї, правителя  
хайхайїв. Через це була свара між високим душею Джамадагні і хайхайями. Могутній Рама, син Джамадагні,  
сповнений люті, відтяв руки Арджуні та повернув, о царю, теля своєму батькові, який був блукав усередині  
внутрішньої огорожі царського палацу.  Тоді, нерозумні  сини Арджуни,  вдершись разом до оселі високого 
душею Джамадагні, відтяли своїми списами, о царю, голову мудреця від його тіла, в той час коли знаменитий  
Рама відлучився  для збору хмизу та  трави.  Запаленілий від люті  через смерть свого батька  і  спонуканий  
помстою,  Рама пообіцяв  звільнити землю від  кшатріїв  і  взяв  до  рук  зброю.  Тоді,  той тигр  серед Бхрігу,  
володар великої сили, власною доблестю, швидко перебив усіх синів і онуків Крітавірьї. Замордувавши тисячі 
хайхайїв у люті, нащадок Бхрігу, о царю, затопив землю кров’ю. Володіючи великою потугою, він швидко 
позбавив землю від усіх кшатріїв. І сповнений жалю, він пішов у ліс. Потім, коли кілька тисяч років минуло,  
могутній Рама, який був гнівливий за своєю вдачею, був звинувачений у боягузтві. Онук Вішвамитри і син 
Райвьї,  сповнений великих подвижницьких заслуг,  на ім’я  Паравасу,  о  царю,  звинуватив Раму прилюдно, 
кажучи: «О Рамо, чи ж були ті праведні мужі, Пратардхана та інші, які були скликані на жертвопринесення в  
час смерти Яяті, кшатріями за народженням? Ти не гідний обітниць, о Рамо! Порожні твої хвастощі перед 
людьми.  Від  страху перед  героями-кшатріями  ти  сховався  у  горах!».  Нащадок  Бхрігу,  почувши  ці  слова 
Паравасу, ще раз узявся за зброю і встелив землю сотнями тіл кшатріїв. Ті кшатрії, однак, о царю, лічбою в 
сотні, яких пощадив був Рама, розмножилися з часом, ставши могутніми царями землі. Рама ще раз винищив  
їх  швидко,  не  шкодуючи  навіть  дітей,  о  царю!  Далебі,  земля  ще  раз  встелилася  тілами  дітей  кшатріїв,  
передчасно народжених. Як тільки народилися діти кшатріїв,  Рама знищив їх.  Деяким жінкам-кшатрійкам 
однак,  вдалося  захистити  своїх  дітей  від  гніву  Рами.  Очистивши землю від  кшатріїв  тричі  по  сім  разів,  
могутній Бхаргава, у зв’язку із завершенням жертвопринесення коня, віддав землю, як жертву, Кашьяпі. Для  
збереження залишків кшатріїв,  Кашьяпа,  о  царю, показуючи рукою,  яка все ще тримала жертовний ківш,  
сказав ці  слова:  «О великий мудрецю,  відправляйся до берегів  південного океану.  Не варто тобі,  о Рамо,  
проживати в межах моїх володінь!». При цих словах, океан раптом створив для сина Джамадагні, на іншому 
його березі, край названий Сурпарака. Кашьяпа також, о царю, прийнявши землю в подарунок, і подарувавши 
її брахманам, пішов у великий ліс. Тоді шудри і вайшьї, діючи свавільно, побралися, о туре з роду Бгарати, з  
дружинами брахманів. Коли беззаконня встановлюється на землі, слабкий пригноблений сильним, і  жодна 
людина  не  господар  своєї  власності.  Незахищена  належним  чином  кшатріями,  охоронцями  чесноти,  і  
пригноблена  нечестивцями внаслідок  тих  безладів,  земля  швидко  потонула  у  найнижчу  безодню.  Бачачи  
землю потопаючою від страху, піднесений Кашьяпа тримав її на своїх колінах; і через те, що великий мудрець  
тримав її на колінах (уру), земля відома по імені Урві. Богиня землі, заради захисту, власкавила Кашьяпу і 
попросила у нього царя.

З е м л я  с к а з а л а :
Є, о відроджений духовно, деякі з найперших кшатріїв, приховані мною серед жінок. Вони народилися в 

роду хайхайїв. Дай їм, о мудрецю, захистити мене. Є ще однин муж з роду Пуру, син Відуратхи, о могутній,  
який був вихований серед ведмедів у горах Рікшават. Інший, син Саудаси, був збережений, через співчуття,  
Парашарою, безмірним силою і  постійно зайнятим жертвопринесеннями. Народжений в одному з духовно 
відроджених станів, досі, як шудра, він робить все для того ріши і, отже, був названий Шарвакарман ( слуга 
всіх робіт). Син Шіві, великий міццю, на ім’я Гопаті, був вихований у лісі серед корів. Нехай він, о мудрецю,  
захистить мене. Син Пратардани, названий Ватса великий потугою, був вихований серед телят у загоні. Нехай  
той, з царського роду захистить мене. Онук Дадхівахани і син Дівіратхи був прихований і захищений на березі  
Ґанги мудрецем Гаутамою. Його звуть Бріхадратха. Володіючи великою міццю і прикрашений численними 
благословенними якостями,  той  піднесений  царевич  був  захищений  вовками  в  горах  Грідхракута.  Багато 
кшатріїв, які належать до роду Маратта були збережені. Рівні володарю марутів силою, вони були виховані  
Океаном. Ці діти касти кшатріїв, чулисьмо, живуть у різних місцях. Вони живуть серед ремісників і ювелірів. 
Якщо вони захистять мене,  я залишуся  тоді  спокійною. Їх батьки та діди були вбиті  заради мене Рамою,  
великим доблестю. Це мій обов’язок,  о великий мудрецю,  побачити, що їхній обряд поховання належним 
чином виконаний. Я не бажаю бути захищена моїми нинішніми правителями. Вчини ж ти, о мудрецю, швидко 
такі дії, щоб я існувала як і раніше.

В а с у д е в а  п р о д о в ж и в :
Мудрець Кашьяпа потім, шукаючи тих кшатріїв, великих відвагою, яких назвала та богиня, поставив їх 

належним чином, за царів, для захисту її. Ті, нинішні з роду кшатріїв, це нащадки тих царів. Те, про що ти  
запитав мене, о сину Панду, відбулося в давнину саме так.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Розмовляючи так з Юдхіштхірою, той найперший з праведників, піднесений герой-ядава, швидко рухався  

на тій колісниці, освітлюючи всі сторони світу, ніби сам божественний Сурья.
Так вістить розділ п’ятдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 1
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Цар Юдхіштхіра, дізнавшись про ті подвиги Рами, сповнився здивування і мовив Джанардані: «О ти, з 

роду Врішни, доблесть високого душею Рами, який у гніві звільнив землю від кшатріїв, була мов у самого 
Шакри.  Нащадки кшатріїв,  змучені  страхом перед Рамою,  змушені  були  переховуватися  і  зростали серед 
корів,  океану,  леопардів,  ведмедів і  мавп.  Гідний усякої  похвали цей світ  людей і  щасливі  вони тим,  що  
проживають в цьому місці подвигу, що став знову таким справедливим, досягненнями брахмана!». Після цих  
слів, ті два прославлених мужа, Крішна, невимірний славою, та Юдхіштхіра, прибули туди, де могутній син  
Ґанги  лежав  на  ложі  зі  стріл.  Тоді  вони побачили Бгішму простягнутого  на  його гостроконечному ложі,  
нагадуючи  пишнотою  вечірнє  Сонце  вкрите  власними  променями.  Герой  куру  був  оточений  багатьма 
подвижниками,  як  Звершник  ста  жертвопринесень  божествами  небес.  Місце  на  якому  він  лежав  було 
священне, розташоване на березі річки Огхаваті. Побачивши його здаля, Крішна і царствений син Дхарми,  
чотири пандава та інші, на чолі з Шарадваті, зійшли з їх колісниць і приборкавши свій неспокійний розум і  
зосередивши всі свої почуття, наблизилися до великих мудреців. Привітавши тих найперших з мудреців, на  
чолі з Вьясою, Говінда, Сатьякі й інші, підійшли до сина Ґанги. Бачачи сина Ґанги, великого аскетичними 
заслугами,  царевичі  яду і  куру,  ті,  найперші  з  мужів,  зайняли свої  місця  навколо нього.  Бачачи  Бгішму, 
схожого на згаслий вогонь, Кешава з вельми сумним серцем, звернувся до нього як слід.

К е ш а в а  м о в и в :
Чи  чітке  твоє  сприйняття  тепер,  як  раніше?  Сподіваюся  твоє  розуміння,  о  головний з  красномовних 

мужів, не потьмарене. Сподіваюся тіло твоє не мучить біль ран од стріл. Від душевного горя тіло також стає  
слабким. Внаслідок дару, наданого тобі твоїм батьком, праведним Шантану, смерть твоя, о могутній герою, 
залежить від твоєї власної волі. Я сам не маю тої заслуги, внаслідок якої ти отримав цей дар. Найдрібніша  
булавка  встромлена  в  тіло  викликає  біль.  Що  вже  казати,  о  царю,  про  сотні  стріл,  які  пронизали  тебе?  
Напевно,  не  висловити  біль,  який  дошкуляє  тобі.  Ти  обізнаний,  о  бгарато,  на  вченні  самих  богів,  щодо  
виникнення  і  розчинення  живих істот.  Сповнений великих знань,  все пов’язане  з  минулим,  майбутнім та 
сьогоденням відоме тобі. Розчинення створених істот і нагорода праведности добре відома тобі, о великий  
мудрістю, бо ти океан чеснот і обов’язку. Навіть живучи в розкошах влади, я бачив твою відмову від зв’язку з  
жінками, хоча й міцні кінцівки твої і дивовижно сильний, ти був оточений жінками. Крім того син Шантану,  
Бгішма великий відвагою і твердо відданий праведности, сповнений героїзму і чеснот, єдиних речей до яких 
він прагне, ми ніколи не чули про будь-кого ще, у трьох світах, хто міг би досягти його аскетичної сили, хоча 
й лежить на ложі зі стріл при смерті, досі має повну владу над смертю, стримуючи її таким чином. Ми ніколи 
не чули про когось іще, хто був би таким відданим істині, покаянню, дарункам, жертвопринесенням, науці  
зброї,  Ведам  і  захисту інших,  хто  потребує  захисту,  таким  нешкідливим для  усіх  істот,  таким  чистим  у 
поведінці,  таким стриманим і  таким прив’язаним до блага всіх  істот,  а  також настільки великим воїном-
колісничним, як ти. Без сумніву,  ти здатний підкорити на одній колісниці богів, гандхарвів, асурів, якшів і  
ракшасів. О міцнорукий Бгішмо, ти завжди згадуєшся брахманами, як дев’ятий Васу. Однак, чеснотами своїми 
ти перевершив їх усіх і  рівний самому Васаві.  Я знаю, о кращий з людей, що ти став знаменитим своєю  
доблестю, о найперший з існуючих, навіть серед самих богів. Серед мужів на землі, о найперший з мужів, ми 
ніколи  не  бачили  і  не  чули  про  будь-кого  сповненого  таких  якостей,  як  ти.  О  ти  царського  стану,  ти  
перевершуєш самих богів, щодо кожної якості. Своєю аскетичною силою можеш створити всесвіт з рухомими 
і нерухомими істотами. Що вже тоді казати про отримані тобою численні благословенні світи, за допомогою 
твоїх чеснот? Розвій тепер горе старшого сина Панду, який палає сумом через знищення його родичів. Всі  
обов’язки, які були оголошені стосовно чотирьох варн у чотирьох щаблях життя, добре відомі тобі. Все, знову 
ж, що вказується в чотирьох галузях знання, у чотирьох Хотрах, о бгарато, а також і тих вічних обов’язках, які  
закладені в Йозі та вченні Санкхья, а також обов’язків чотирьох каст і тих обов’язків, що не суперечать їх  
оголошеним використанням, ― все це, а також їх тлумачення, о сину Ґанги, відоме тобі. Обов’язки, які були  
встановлені для тих, хто походить від змішання чотирьох станів, а також ті,  що передбачені для окремих 
країн, племен, сімей, та ті, проголошені Ведами і мудрецями, всі добре відомі тобі. Різні історії та Пурани всі  
відомі тобі. Всі священні писання у дотриманні обов’язку та діяння, утримує твій розум. Крім тебе, о туре  
серед мужів,  ніхто  інший не  може  розвіяти  сумніви,  які  можуть  виникнути  щодо  тих галузей  знань,  що 
вивчаються у світі.  За  допомогою твого розуму,  позбав  ти,  о  володарю мужів,  журби сина Панду.  Люди 
сповнені  такої  величі  та  такого  різноманітного  знання,  живуть  лише  для  розради  людей,  чиї  уми  були 
одурманені.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши  ці  слова  Васудеви,  велемудрого,  Бгішма,  піднявши трохи  голову,  сказав  ці  слова  склавши 

долоні.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Вітаю тебе, о божественний Крішно! Ти походження і ти знищення всіх світів. Ти Творець і ти Руйнівник.  

Ти, о Хрішикешо, непереможений будь-якими істотами. Всесвіт твоїх рук справа. Ти душа всесвіту і всесвіт  
виник з тебе. Вітання тобі! Ти кінець усього створеного. Ти вище п’яти елементів. Вітання тобі, який є трьома 
світами і знову ж вищим од трьох світів. О володарю йогинів, вітання тобі, притулку усього. О найперший з  
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істот, ті слова котрі ти сказав вшановуючи мене, дозволили мені бачити твої божественні якості, які славлять 
у трьох світах. Завдяки твоїй милості, о Говіндо, я також бачу твій вічний образ. Ти стоїш закриваючи сім  
шляхів Вітру, володаря безмірної сили. Небесне склепіння закриває голова твоя, а землю ноги твої. Напрямки 
твої дві руки, а Сонце ― око твоє, і Шакра є доблесть твоя. О невмирущий славою, твоє Тіло, одягнене в  
жовтий одяг,  нагадує  відтінок  квітки  «атасі»,  і  здається  нам хмарою,  пронизаною миготінням блискавки.  
Подумай про те, о кращий з богів, що краще, о лотосоокий, для моєї скромної особи, бо відданий я тобі,  
шукаю твого притулку, бажаючи отримати блаженні світи.

В а с у д е в а  м о в и в :
Позаяк,  о  туре  серед  мужів,  твоя  відданість  мені  дуже  велика,  тому,  о  царевичу,  я  показав  мій  

божественний образ тобі.  Я,  о перший з царів,  не показую себе тому хто не присвячує  себе мені,  або не 
щирому  відданому,  або,  о  бгарато,  неприборканому  душею.  Ти  відданий  мені  і  завжди  уважний  до 
праведности. З чистим серцем, ти завжди самоприборканий і постійно виконуєш покути і дарування. Через 
твої власні покаяння, о Бгішмо, ти здатний зріти мене. Ті світи, о царю, звідки немає повернення, готові для 
тебе.  Шість  і  п’ятдесят  днів,  о  найперший  з  роду  Куру,  залишається  тобі  жити!  Покинувши  своє  тіло,  
отримаєш тоді, о Бгішмо, благословенну нагороду по справах твоїх. Ген ті дайтьї і Васу, всі наділені подобою 
вогняної пишноти, на своїх колісницях чекають тебе непомітно, до миті переходу сонця на північний шлях.  
Відповідно всесвітньому часу, коли божественний Сурья переходить на його північний шлях, звичайно ти, о  
перший з усіх мужів, підеш у ті світи, звідки жодна людина знань ніколи не повернеться на цю землю! Коли  
ти, о Бгішмо, залишиш цей світ для того, то всі знання, о герою, зникнуть із тобою. Саме тому, всі ті люди,  
присутні тут разом, прийшли до тебе, аби почути роздуми про обов’язок і  закон. Тож повідай нині слова  
істини, повні моралі та Йоги, для Юдхіштхіри, твердого в істині, але чия вченість була затьмарена сумом  
через знищення його родичів, зроби так, аби цим швидко розвіяти те горе його!

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

Р о з д і л  5 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ці слова Крішни, повні чесноти й користі, Бгішма, син Шантану, у відповідь мовив йому такі  

слова.
Б г і ш м а  в и р і к :
О вчителю усіх світів, о міцнорукий, о Шиво, о Нараяно, о невимірний славою, слухаючі слова, сказані 

тобою, я наповнився радістю. Але які слова повчання, о владико мови, я можу сказати у твоїй присутності,  
особливо коли усі теми промов були повідані у виступі?27 Щоб не було в будь-якому світі зроблено або буде 
зроблено, виходить з твого розуму, о Боже! Та людина, яка здатна розмірковувати на тему неба в присутності  
головного з богів, здатна міркувати про тлумачення закону,  користі та порятунку у твоїй присутності. Мій 
розум, о згубнику Мадгу, надзвичайно збентежений болем ран од стріл. Мої кінцівки слабкі. Моє розуміння  
не ясне. Я так страждаю, о Говіндо, від цих ратищ, які нагадують отруту чи вогонь, що у мене немає сили 
вимовити бодай щось. Моя сила покидає мене. Мій життєвий подих поспішає залишити мене. Саме життя 
мого тіла вигорає. Моє розуміння потьмарене. Від слабкості, мої слова стають нечіткими. Як же я наважуся  
ректи?  О  примножувачу  слави  роду  Дашархи,  будь  задоволений  мною.  О  міцнорукий,  я  не  буду  нічого 
говорити. Вибач мені моє небажання. Сам володар слова Бріхаспаті, говорячи перед тобою, вагатиметься. Я не 
можу більше відрізнити ні напрями навколо, ні небо від землі! Твоєю силою, о нищителю Мадгу, я ще ледве 
живий. Отже, ти сам теє повідай, на благо царя справедливости Юдхіштхіри, бо ти Влаштовувач усіх таїнств.  
Як, о Крішно, коли ти, вічний Творець всесвіту, тут нині, можу я говорити про такі питання, ніби учень у  
присутності наставника?

В а с у д е в а  м о в и в :
Слова, сказані тобою гідні тебе, о найперший з роду Куру,  тебе наділеного величезною міццю, тебе, з  

великою душею, тебе, сповненого великого терпіння і обізнаного з кожним предметом. Що ж стосується того, 
що говорив ти мені про біль твій од стріл, отримуй, о Бгішмо, це благо, яке дарую тобі, о могутній, моєю 
ласкою. Незручності, потьмарення свідомості, нестерпний біль, голод і спрага не будуть, о сину Ґанги, долати  
тебе, о незнищенний славою! Твоє сприйняття і пам’ять, о безгрішний, має бути безхмарним. Розуміння, не 
залишить тебе. Розум, о Бгішмо, звільнений від якостей пристрасті й мороку, завжди буде підлеглим якості  
доброти, мов місяць, що вийшов з-за хмар. Твоє розуміння проникне в будь-яку тему, пов’язану з обов’язком,  
законом чи користю, про які ти будеш думати. О тигре серед царів, отримуючи небесний зір, ти будеш, о  
невимірний доблестю, бачити чотири стани створених речей. Наділений оком знання, ти будеш, о Бгішмо,  
бачити, як риба у прозорому потоці, всі створені речі, щоб ти міг без зусиль згадувати!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Тоді ті великі ріши, з Вьясою серед них, вшанували Крішну гімнами з Ріг-, Яджур- і Сама-Веди. Дощ 

небесних  квітів  усіх  пір  року,  впав  на  тому місці,  де  він,  з  роду Врішни,  з  сином Ґанги і  сином Панду 
перебували. Небесні інструменти, всякого виду, заграли в небесах і апсари заспівали. Жодного зла і поганого 
знамення не було видно там. Сприятливий, приємний і чистий вітер, сповнений усіма запахами, почав дути.  
Всі сторони світу стали ясні й тихі, а всі звірі та птахи почувалися спокійно. Незабаром після цього, наче  
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вогонь на краю великого лісу, божественний Сурья з тисячами променів опустився на захід. Великі мудреці  
тоді,  вставши,  вітали Джанардану,  Бгішму і  царя Юдхіштхіру.  Після цього Кешава,  сини Панду,  Сатьякі, 
Санджайя і син Шарадваті Кріпа, вклонилися на знак поваги, тим мудрецям. Віддані діянням доброчесности,  
ті  мудреці,  так  вклонившись  Кешаві  та  іншим,  швидко  пішли  до  їх  ашрамів,  кажучи:  «Ми  повернемося 
завтра!». Після цього, Кешава і пандави, вклонившись Бгішмі та обійшовши прадакшиною, піднялися на свої  
гарні колісниці. Ті герої потім виїхали у супроводі багатьох інших колісниць прикрашених золотою куварою, і  
лютих слонів, схожих на гори, та коней, швидких мов Гаруда, й піхотинців оружних луками і зброєю. Те  
військо,  рухаючись з великою швидкістю, линуло двома частинами, одна у колісницях, а інша позаду тих 
царевичів. Воно нагадувало дві течії  великої ріки Нармада в місці,  де вона поділена горами Рікшават, що  
стоять упоперек їй.  Радуючи того великого господаря,  божественний Чандрамас виріс перед ним на небі,  
знову наповнивши вологою власної сили земні трави і рослини, чий сік було випило Сонце. Тоді, той бик з  
роду Яду і сини Панду, увійшли в місто куру,  пишнота якого нагадувала місто самого Індри, прямуючи до 
своїх палаців, немов втомлені леви до своїх печер.

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

Р о з д і л  5 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Згубник Мадгу, на своєму скромному ліжку спав щасливо. Пробудившись, коли половиною Яма бажав 

вступити  в  день,  він  звернувся  до  медитації.  Зосередивши всі  свої  почуття,  він  розмірковував  про вічне  
брахмо.  Тоді  гурт  добре підготовлених і  солодкоголосих співаків,  знайомих з гімнами і  Пуранами,  почав 
вимовляти хвали Васудеві, цьому володареві всіх істот і творцеві всесвіту. Інші, притупцьовуючи, ляскаючи в  
долоні,  почали читати солодкі гімни, а співці  почали співати. В тисячі  мушель та барабанів засурмили та 
вдарили.  Почувся  чудовий  звук  він  (муз.  інстр.),  панавів  і  бамбукових  флейт.  Просторий палац Крішни, 
внаслідок цього, здавалося, сміявся музикою. У палаці царя Юдхіштхіри також чулися солодкі голоси, які  
вимовляли сприятливі побажання, а також звук пісень і музичних інструментів. Потім той, з роду Дашарха  
виконав омивання. Склавши долоні, міцнорукий герой, невмирущий славою, мовчки читав його таємні мантри 
і розпаливши вогонь лив узливання очищеного масла на нього. Віддавши тисячу корів тисячі брахманів, всім 
які були добре знайомі з чотирма Ведами, він спонукав їх вимовити благословення на нього. Торкнувшись  
всіляких  необхідних  сприятливих  речей  і  бачачи  себе  в  чистому дзеркалі,  Крішна  звернувся  до  Сатьякі, 
кажучи:  «О  нащадку  Шині,  відправляйся  у  житло  Юдхіштхіри,  і  переконайся,  що  цар,  великий  міццю, 
одягнений для відвідування Бгішми».  По цих словах Крішни, Сатьякі  швидко рушив до царственого сина  
Панду  і  сказав  йому:  «Найперша  з  колісниць,  що  належать  Васудеві,  велерозумному,  готова,  о  царю, 
Джанардана їхатиме аби побачити сина Ґанги.  О праведний царю,  великий пишнотою,  він чекає  на тебе.  
Личить тобі зараз, зробити, що слід».

Так запрошений, син Дхарми Юдхіштхіра відповів наступним чином.
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О Пхалгуно неперевершений блиском, нехай закладуть мою найпершу з колісниць. Сьогодні підемо без 

супроводу.  Той  найперший  з  праведників,  Бгішма,  не  повинен  сердитися.  Тож,  нехай  охоронці,  о 
Дхананджайє, залишаться сьогодні. З цього дня син Ґанги буде ректи про речі, які є велика таємниця. Тому я,  
о сину Кунті, не бажаю різних зібрань там, у присутності Бгішми.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Почувши ці слова царя, син Кунті Дхананджайя, той найперший з мужів, вийшов і повернувся доповівши 

йому,  що його краща колісниця  стоїть  чекаючи  на  нього.  Цар  Юдхіштхіра,  близнюки,  Бгіма  і  Арджуна, 
п’ятеро,  нагадуючи  п’ять  елементів,  тоді  попрямували  до  житла  Крішни.  Коли  піднесені  пандави 
поприїжджали,  Крішна,  велемудрий,  у  супроводі  онука  Шині,  зійшов  на  свою колісницю.  Вітаючи  один 
одного зі  своїх колісниць і  кожний питаючи іншого,  чи  щасливо минула  їх  ніч,  ці  тури  серед чоловіків,  
поїхали,  не  зупиняючись,  на  тих найкращих колісницях,  чий гуркіт  нагадував  гуркіт  хмар.  Коні  Крішни,  
Валахака,  Мегхапушпа,  Сайнья  і  Сугрива  керувалися  Дарукою.  Тварини,  спонукувані  ним,  о  царю, 
продовжували міряти землю копитами. Наділені великою силою і великою швидкістю, вони летіли вперед,  
мов поглинаючи самі небеса.  Об’їхавши священне поле Куру,  царі прибули до місця, де могутній Бгішма 
лежав на його ложі зі стріл, ув оточенні тих великих мудреців, нібито сам Брахма серед богів. Тоді Говінда і  
Юдхіштхіра,  Бгіма  і  власник  лука  Гандіва,  близнюки  і  Сатьякі,  зійшли  зі  своїх  колісниць,  привітавши 
мудреців, піднімаючи праву руку. Оточений ними, цар Юдхіштхіра, як місяць серед зірок, підійшов до сина  
Ґанги, ніби Васава йде до Брахми. Охоплений страхом, цар боязко окинув поглядом міцнорукого героя, що 
лежав на ложі зі стріл, подібний до Сонця, яке впало зі склепіння небес.

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

Р о з д і л  5 4
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Коли той тигр  серед людей,  праведний душею і  великий силою,  твердий у  правді  та  приборканий в 

почуттях, син Шантану і Ґанги, на ім’я Деваврата або Бгішма, невмирущий славою, лежав на ложі героя, з 
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синами Панду навколо нього, скажи мені, о великий мудрецю, про що розмовляти в цій зустрічі герої, після 
винищення військ?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Коли Бгішма,  головний з  Куру,  лежав на  ложі  зі  стріл,  багато  мудреців  і  сіддхів,  о  царю,  на  чолі  з 

Нарадою, прийшли на це місце. Не вбиті царі,  зібрані там на чолі з Юдхіштхірою, Дхрітараштра, Крішна, 
Бгіма,  Арджуна  і  близнюки,  також приїхали  туди.  Ті  високі  душею мужі,  наближаючись до  діда  бгарат, 
схожого  на  впале  з  неба  Сонце,  віддавалися  журбі  за  ним.  Тоді  Нарада,  з  богоподібним  обличчям,  по 
короткому часі,  звернувся до всіх пандавів і живих залишків царів, кажучи: «Настав, я гадаю, час для вас  
розпитати Бгішму на тему закону та релігії, бо син Ґанги йде, немов Сонце, що знаходиться в найвищій точці. 
Він збирається віддати свої життєві сили. Тож чи всі ви, проситимете його повідати все вам? Він знайомий з 
різноманітними обов’язками усіх чотирьох станів. Старий роками, як покине своє тіло він отримає високі  
світи  блаженства.  Тож,  запитуйте  його  без  зволікання,  щоб  очистити  сумніви  у  вашій  свідомості.  Так 
запрошені  Нарадою,  ті,  царі  підійшли до Бгішми,  але не в  змозі  спитати ні  про що,  подивилися один на 
одного. Тоді Юдхіштхіра, син Панду,  звертаючись до Хрішикеші мовив: «Немає нікого, крім сина Девакі,  
який міг би спитати діда. О найперший з роду Яду, тому ти, о нищителю Мадгу, говори першим. Ти, о пане,  
найперший  з  нас  усіх  і  ти  знайомий  з  кожним  обов’язком  та  діянням!».  Так  запрошений  сином  Панду,  
прославлений Кешава, невмирущий славою, наблизившись до непереможного Бгішми, мовив йому наступне.

В а с у д е в а  в и р і к :
Чи ти,  о  кращий з царів,  добре провів ніч? Чи твоє розуміння  стало безхмарним? Чи твоє знання,  о  

безгрішний, заблищало в тобі  внутрішнім світлом? Сподіваюся серце твоє більше не відчуває болю і твій 
розум більше не збуджений.

Б г і ш м а  м о в и в :
Пекучій  біль,  потьмарення  свідомості,  втома,  виснаження,  хвороба,  твоєю  благодаттю,  о  ти  з  роду 

Врішни, усі  залишили мене протягом одного дня. О незрівнянний пишнотою, все, що є минуле, все, що є  
майбутнє, і сьогодення, я бачу так само ясно, як плід у моїх руках. Всі обов’язки, оголошені у Ведах, всі ті, які  
передбачені в ведангах, я бачу чітко, о невимірний славою, внаслідок милості твоєї до мене. Обов’язки, які  
були оголошені вченими і праведними поведінкою, живуть у моїй пам’яті. Я знайомий також, о Джанардано, з  
обов’язками  і  діяннями,  складеними в  окремих  країнах  і  серед деяких  племен  та  родів.  Все,  пов’язане  з 
чотирма способами життя, знову повернулося до моєї пам’яті. Я знайомий також, о Кешаво, з обов’язками, які  
стосуються діянь царя. Що б не було і в будь-який час сказане, я повідаю, о Джанардано! Твоєю милістю, я  
отримав сприятливе розуміння.  Зосередившись на тобі,  відчуваю,  ніби я став знову молодим.  Через твою 
прихильність, о Джанардано, я здатний оповісти про те, що йде на користь для всього світу. Чому, однак, о 
святий,  ти  сам не  повідаєш синові  Панду все для його добра? Поясни мені  стосовно цього?  Скажи мені  
швидко, о Мадгаво!

В а с у д е в а  м о в и в :
Знай,  о ти з  роду Куру,  що я причина слави і всього,  що веде до добра.  Всі  речі,  хороші чи погані,  

виходять від мене. Хто на землі здивується, якщо сказати, що у місяця прохолодні промені? Так само, хто  
здивується,  якщо я  буду описаний,  як  сповнений слави?28 Я,  однак,  вирішив збільшити твою славу,  о  ти 
великий пишнотою! Саме для цього, о Бгішмо, я вдихнув у тебе ясність розуму. До тих пір, о володарю землі, 
поки земля буде тривати, доти й буде твоя слава сяяти неослабним блиском крізь усі світи. Що б не, о Бгішмо, 
сказав ти допитливому синові Панду, буде розглядатися на землі незаперечним, провіщеним тими Ведами. Та 
людина, яка буде вести себе згідно повноважень проголошених тобою тут, отримає надалі нагороду кожного  
схвального  вчинку.  З  цієї  причини,  о  Бгішмо,  я  передав  тобі  небесне  розуміння,  так  щоб  твоя  слава 
збільшилася  на  землі.  Поки  слава  людини триває  у  світі,  доти і  її  досягнення,  речуть,  живуть.  Не  вбиті  
залишки  зібраних  царів  сидять  навколо  тебе,  бажаючи  слухати  твої  міркування  про  мораль  і  обов’язок. 
Повідай їм,  о бгарато! Ти посивів з роками і поведінка твоя узгоджується з настановами шруті.  Ти добре 
знайомий з обов’язками царів і з будь-якою іншою наукою обов’язку. Ніхто ніколи не помічав найменшого 
злочину  в  тобі  від  твого  народження.  Усі  царі  знають  тебе,  як  обізнаного  на  усіх  науках  про  мораль  і  
обов’язок. Отже, як батько синам його, повідж ти, о царю, їм, про високі принципи поведінки. Ти завжди 
поклонявся мудрецям і  богам.  Тож ти зобов’язаний повідати ці  теми докладно людям бажаючим слухати 
роздуми  про  мораль  і  обов’язок.  Освічена  людина,  особливо  коли  домагається  праведности,  повинна  
міркувати про те ж саме.  Мудреці вістять,  що це обов’язок.  О могутній,  якщо ти не повідаєш про це,  ти 
нестимеш  гріх.  Тому,  запитаний  твоїми  синами  і  онуками,  о  вчений  муже,  про  вічні  обов’язки  людей,  
відповідай, о туре серед бгаратів, на їх питання про це.

Так вістить розділ п’ятдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 5
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Наділений величезною міццю, радість куру, Бгішма, сказав: «Я буду говорити про обов’язок. Мої слова і 

розум прояснені твоєю милістю, о Говіндо, вічна душе кожної істоти. Нехай праведний душею Юдхіштхіра  
питає мене про мораль і обов’язок. Я повідаю багато й казатиму про всі обов’язки. Нехай син Панду, той  
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царствений мудрець, доброчесний і великий душею, при чиєму народженні всі врішнії сповнилися радости,  
питає мене. Нехай син Панду, який не має собі рівних серед усіх куру, серед усіх, хто праведної поведінки, і  
серед  мужів  великих  славою,  розпитує  мене.  Нехай  син  Панду,  в  котрому  розум,  самоприборкання, 
брахмачарья, праведність, духовна сила та енергія, ставить питання мені. Нехай син Панду, який завжди добре 
вшановує своїх родичів, гостей, слуг та інших, які залежать від нього, ставить питання мені. Нехай син Панду,  
в якому є істина, милосердя, покаяння,  героїзм, миролюбність, розум і безстрашність, ставить питання до  
мене. Нехай праведний душею син Панду, який ніколи б не вчинив гріх під впливом бажання насолоди чи  
користі,  чи ж зі  страху,  питає мене.  Нехай син Панду,  який завжди вірний правді,  прощенню, знанням і  
гостям,  який завжди робить  подарунки  праведним,  питає  мене.  Нехай син  Панду,  який завжди зайнятий 
жертвопринесеннями, вивченням Вед, діяннями доброзвичайности та обов’язку, завжди мирний і, який чув усі  
таємниці, питає мене.

В а с у д е в а  м о в и в :
Просто  цар  Юдхіштхіра,  пригнічений  великим  соромом  і  боячись  твого  прокляття,  не  наважується 

підійти до тебе. Той володар землі, о царю, викликавши велике винищення, не наважується підходити до тебе 
зі страху перед твоїм прокльоном. Простромивши стрілами того хто заслужив його поклоніння, того, хто був 
люблячим до нього, того хто був його навчителем, того, хто був його сім’єю, родичем та того, хто був гідний  
його найвищого шанування, він не наважується підходити до тебе.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Як обов’язки брахманів складаються з діянь доброчесних, навчання і покаяння, так обов’язок кшатріїв 

покидати їхні тіла, о Крішно, в бою. Кшатрій повинен залишити батьків, дідів, братів, наставників, родичів та 
близьких, які можуть зійтися з ним у несправедливій битві. Це їх проголошений обов’язок. Той кшатрій, о  
Кешаво,  кажуть,  знайомий  з  його  обов’язком,  який  вражає  у  бою  його  наставників,  якщо  вони  стають 
гріховними,  корисливими  та  відпадають  від  обітниць  і  клятв.  Той  кшатрій,  кажуть,  знайомий  з  його 
обов’язком, який вражає в бою людину, котра від жадоби не зважає на вічні перепони чеснот. Той кшатрій,  
кажуть, знайомий з обов’язком, хто в бою творить на землі озеро крови, з волоссям убитих воїв, мов травою і  
соломою, що плаває на ньому, та маючи слонів його скелями, а прапори деревами по його берегах. Кшатрій,  
коли викликаний, завжди повинен боротися у бою, позаяк Ману сказав, що праведний бій у випадку кшатрія  
веде до обох, неба і слави на землі.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Після таких слів Бгішми, син Дхарми Юдхіштхіра, з великим смиренням наблизився до героя куру і став 

перед його очі. Він схопив ноги Бгішми, який у свою чергу порадував його ласкавими словами. Вдихнувши 
запах  його  голови,  Бгішма  попросив  Юдхіштхіру  зайняти  своє  місце.  Опісля,  син  Ґанги,  той  перший  з  
лучників, звернувся до Юдхіштхіри, кажучи: «Не бійся, о кращий з куру! Питай мене, о дитя, без тривоги.

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

Р о з д і л  5 6
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Вклонившись Хрішикеші, віддавши шану Бгішмі і  спитавши дозволу всіх старших, що зібрались там,  

Юдхіштхіра почав задавати питання Бгішмі.
Ю д х і ш т х і р а  п о ч а в :
Люди обізнані на обов’язку і моралі кажуть, що царські обов’язки складають найвищу науку обов’язку. Я 

також думаю, що тягар цих обов’язків є надзвичайно важким. Тож, повідай, о царю, про ті обов’язки. О діду,  
розкажи докладно про обов’язки царів. Наука царствених обов’язків є притулком усього світу живих. О ти,  
роду Куру,  Мораль,  Прибуток і  Насолода залежать від царствених обов’язків.  Ясно також, що діяння, які  
ведуть до звільнення, так само залежать від них. Як вуздечка для коня, чи залізний гак для слона, так і в цьому 
випадку наука  царствених обов’язків  є  віжками для  приборкання  світу.  Якщо людина відкине  обов’язки, 
провіщені  царственими  мудрецями,  розлад  постане  на  землі  і  все  сплутається.  Як  Сонце,  піднімаючись,  
розсіює несприятливу темряву, так ця наука руйнує всякого роду зло, внаслідок поваги світу. Тому, о діду,  
повідж, заради мене, роздуми про царські обов’язки в першу чергу, бо ти, о головний з бгаратів, найперший з  
усіх обізнаних на обов’язках. О підкорювачу ворогів, Васудева вважає тебе першим з усіх розумних людей.  
Тому, всі ми очікуємо вищих знань від тебе.

Б г і ш м а  м о в и в :
Вклонившись Дхармі,  котрий є Найвищим, та Крішні, який є брахмо цілком, і  до брахманів,  я почну 

вістити про вічні обов’язки людей. Почуй же від мене, о Юдхіштхіро, із зосередженою увагою, цілу низку 
царствених обов’язків, з точними деталями, та інших обов’язків, які ви маєте бажання знати. Насамперед, о  
найперший з роду Куру, цар повинен, від бажання догодити своїм підданим, очікувати зі смиренням на богів і  
брахманів, завжди поводячи себе згідно закону. Вклоняючись божествам і брахманам, о примножувачу роду 
Куру, цар платить свій борг обов’язку і моралі, та отримує повагу своїх підданих. О сину, ти повинен завжди 
швидко додавати зусиль,  о  Юдхіштхіро,  бо без  швидких зусиль,  лише долею,  ніколи не  здобудеш речей 
приємних цареві. Ці дві, зусилля і доля, рівні в їх роботі. З них, я вважаю, зусилля бувають вищі за долю, бо  
доля виходить з результатів того, що почалося зусиллями. Не впадай у смуток, якщо те, що почав, у кінці  
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зруйнувалося, адже мусиш тоді напружитися в тій самій дії з подвоєною увагою. Це високий обов’язок царів. 
Немає нічого, що сприяє більше успіху царів, ніж Істина. Цар, який присвячений Істині знаходить щастя і тут,  
і  в  подальшому.  Що стосується  мудреців,  о  царю,  Істина також їх велике багатство.  Точно так само,  що 
стосується  царів,  немає нічого,  що більше вселяє  впевненість  у  них,  ніж Істина. Цар,  сповнений усякого 
досягнення і хорошої поведінки, стриманий, скромний і праведний, який приборкує свої пристрасті, ставний і  
не надто допитливий, ніколи не втрачає добробуту.  Чинячи справедливо, і послуговуючись цими трьома, а 
саме: приховуванням власних слабостей, з’ясуванням слабостей ворогів і втаємниченням своїх нарад, так само  
як дотриманням доброчесної поведінки, цар, о радосте Куру, отримує процвітання. Якщо цар стає м’яким, всі  
не зважають на нього. З іншого боку, якщо він стане жорстоким, його піддані живуть у страху. Таким чином,  
дотримуйся обидвох видів поведінки. О найперший з доброчесних мужів, брахмани ніколи не повинні бути  
покарані тобою, бо брахмани, о сину Панду, є першими істотами на Землі. Піднесений Ману, о царю царів,  
проспівав це у двох шлоках. Стосовно твоїх обов’язків, о ти, з роду Куру, ти повинен завжди мати їх на увазі.  
Вогонь виник з води, кшатрій з брахмана, а залізо з каменю. Три, тобто, вогонь, кшатрій і залізо, можуть  
впливати своїми зусиллями на будь-які інші речі, але стикаючись зі своїми попередниками, їх сила зникає.  
Коли залізо вдаряє камінь або вогонь ратиться з водою, або кшатрій плекає ворожнечу до брахмана, ці три  
невдовзі стають слабкими. Якщо це так, о царю, ви побачите, що брахмани гідні поклоніння. Вони, найперші 
серед брахманів, боги на землі. Належно вшановані, вони підтримують Веди і Жертви. Але ті, о тигре серед 
царів, хто бажаючи мати таку шану, проте будуть перешкодою на шляху трьох світів, мусять бути усунені  
міццю твоїх рук. Великий ріши Ушанас, о сину, проспівав дві шлоки в минулі часи. Прислухайся до них, о  
царю, із зосередженою увагою: «Праведні кшатрії, пам’ятаючи про свої обов’язки, мають покарати брахмана,  
добре обізнаного на Ведах, якщо він кидається в бій з піднятою зброєю!». Кшатрій, знайомий з обов’язками,  
який відстоює правду, коли посягають на неї, не чинить таким діянням гріха, бо гнів нападника виправдовує  
гнів карателя. З урахуванням цих обмежень, о тигре серед царів, брахмани повинні бути захищені. Якщо вони 
стають  злочинцями,  то  вони  повинні  бути  вигнані  за  межі  володінь  твоїх.  Навіть  коли  заслуговують  
покарання, ти повинен, о царю, виказати їм співчуття. Якщо брахман стає винним у вбивстві брахмана, або  
опоганить ліжко свого наставника, чи іншого шанованого старшини, чи спричинить викидень, чи ж у змові  
проти царя, його покаранням має бути вигнання з володінь твоїх. Тілесні покарання не встановлені для них.  
Тим особам, які  виказують повагу до брахманів слід віддавати перевагу тобі в державних посадах.  Немає 
скарбу цінніше для царів,  ніж той,  який полягає у виборі  та  залученні  слуг.  Серед шести видів фортець, 
вказаних у Писанні, насправді, серед усякого виду фортець, та, що складається з послужливих і люблячих 
підданих, є найбільш неприступною. Тож, цар, сповнений мудрости, завжди повинен проявляти співчуття до 
чотирьох каст своїх підданих.  Цар,  справедливий душею і  словом,  стає приємним своїм підданим.  Ти не  
повинен, проте,  о сину,  завжди прощати кожного,  бо м’який цар вважається найгіршим, як слон, у якого 
відняли  лють.  У  Писаннях  написаних  Бріхаспаті,  була  шлока  в  минулі  часи,  стосовно  цього  питання.  
Послухай,о царю, я повідаю її: «Якщо цар, буде завжди прощати, найнижчий з людей пануватиме над ним, так  
само як наїзник, який сидить на голові слона спрямовує його!». Отже, цар, не завжди має бути м’яким. Не слід  
завжди бути і жорстоким. Він повинен бути як весняне Сонце, не холодне і не вганяти у піт. За прямими 
доказами почуттів, за припущеннями, порівняннями і за приписами Писання, о царю, цар повинен вивчати  
друзів і ворогів. О велещедрий, ти повинен уникати всіх тих злих діянь, які назвав Вьяса. Це не обов’язково, 
щоб ти ніколи не потурав їм. Що, однак, необхідно, так це, щоб ти не був прив’язаний до них. Той, хто не 
прихиляється  до  таких  діянь,  переважає  над  усіма.  Цар,  який  не  дорожить  своїм  народом,  наповнює 
останнього тривогою. Цар повинен завжди тримати себе стосовно своїх підданих, як матір до дитини в утробі  
своїй. Слухай, о царю, причину, чому це є бажаним. Як мати, не звертаючи уваги на речі, більш дорогі їй,  
шукає  блага  лише  своєї  дитини,  незважаючи  на  це,  так  само,  повинні  царі  поводитися  стосовно  своїх 
підданих. Праведний цар, о найперший з роду Куру, завжди повинен поводитись так, ніби зі старшим, котрий 
йому любий,  заради справи,  що  піде  на  користь  своєму народові.  Ти не  повинен ніколи,  о  сину Панду,  
втрачати сили духу. Цар, який володіє силою духу і який, як відомо, здатен дати відсіч беззаконникам, не має 
причин для страху. О найперший з мовців, ти не повинен потурати слугам. О тигре серед царів, слухай про  
недоліки такої  поведінки.  Якщо пан поводиться занадто вільно з ними, утриманці починають не помічати 
його. Вони забувають своє власне місце і далебі перейдуть межу між собою і паном. Отримавши якийсь наказ, 
вони  коливаються  і  розголошують  таємниці  пана.  Вони  просять  те,  чого  не  слід  просити,  і  беруть  їжу 
призначену для пана. Вони впадають, нарешті, у гнів, і намагаються затьмарити пана. Вони навіть прагнуть  
домінувати над царем,  беруть  хабарі  та  обманюють,  перешкоджаючи справам держави.  Вони викликають 
гниття  через  зловживання  спотвореннями  і  підробками.  Вони  злягаються  з  жінками  охоронців  палацу  і  
вдягаються так, як їхній пан. Вони стають настільки безсоромними, що відригують та плюють у присутності  
свого господаря, о тигре серед царів, і вони не бояться навіть ректи про нього з легковажністю, раніше за  
інших. Якщо цар стає м’яким і дозволяє жарти зі слугами, то не звертає уваги і на їзду їх на царських конях,  
слонах і колісницях. Його радники, зібрані на суді, відкрито вдаються до таких промов, як: «Це поза твоєю 
владою. Це нечестива спроба!». Якщо цар сердиться, вони сміються; і вони не радіють коли їм дарують щось,  
хоча вони можуть висловити радість з інших причин. Вони розкривають таємні задуми свого господаря і  
пліткують про його злодіяння. Без найменшого занепокоєння вони відкидають накази царя. Якщо коштовності 

53



царя, або їжа, чи речі для купання, чи мазі закінчуються, слуги, в його присутності, не показують найменшого  
занепокоєння.  Вони не  беруть  те,  що по праву належить їм.  З  іншого боку,  не задоволені  тим,  що було  
призначено їм, вони привласнюють належне царю. Вони воліють розваг із царем, як з птахом прив’язаним  
мотузком, і завжди дають людям зрозуміти, що цар дуже прихильний до них і ніжно їх любить. Якщо цар стає  
м’яким і схильним до жартів, о Юдхіштхіро, ці та багато інших лих йде від цього.

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

Р о з д і л  5 7
Б г і ш м а  с к а з а в :
Цар, о Юдхіштхіро, завжди повинен бути готовим до дії. Той цар не гідний похвали, котрий, як жінка  

позбавлена сили.  У зв’язку з  цим,  святий Ушанас проголосив шлоку,  о  царю.  Слухай її  уважно,  о  царю, 
читатиму її  тобі:  «Як  змія  ковтає  мишу,  земля  ковтає  їх  обох,  так  і  той цар не прихильний до битви та  
брахман, надзвичайно прив’язаний до дружин і дітей!». Належить тобі, о тигре серед царів, мати це завжди у 
твоєму серці. Укладай мир з тими ворогами, з якими за законом мир має бути укладено, і веди війну з тими, з  
ким війна повинна вестися. Будь він твоїм наставником чи твоїм другом, він, діючи вороже до твого царства,  
яке складається з семи частин, мусить  бути вбитий. Існує  стародавня шлока проспівана царем Маруттою,  
приємна думці Бріхаспаті, о царю, про обов’язок царів. «Відповідно до вічної настанови, є покарання навіть  
для наставника, якщо він стане гордовитим і байдужим до того, що має бути зроблено, а що ні, і якщо він  
переступає всі обмеження!». Син Яду, цар Сагара, велемудрий, з бажання робити добро громадянам, вигнав  
свого старшого сина Асаманджаса.  Асаманджас,  о царю, втопив був  дітей городян у Сараю. Тому батько  
засудив його і послав у вигнання. Мудрець Уддалака скинув свого улюбленого сина Шветакету, який згодом 
суворо покаявся,  бо останній використовував  для запрошення брахманів улесливі  обіцянки розваг.  Щастя 
своїх  підданих,  дотримання  істини та  щирість  поведінки вічний обов’язок  царів.  Цар не  повинен жадати 
багатства  інших.  Він  повинен  вчасно  дати  те,  що  слід.  Якщо  цар  сповнений  сили,  правдивий  у  слові  і  
поблажливий вдачею, він ніколи не розгубить добробуту. З душею очищеною від пороків, цар повинен бути 
спроможним керувати гнівом, і всі його вчинки мають бути співзвучні Писанню. Він повинен також завжди 
дотримуватися закону,  користі,  насолоді  та  порятунку розважливо.  Цар повинен завжди приховувати свої  
задуми щодо цих трьох, а саме, закону, користі та задоволень. Немає більшого зла яке може спіткати царя, ніж 
розкриття його задумів. Царі повинні захищати чотири стани, виконуючи свої обов’язки. Це вічний обов’язок 
царів, запобігати змішанню обов’язків щодо різних каст. Цар не повинен покладатися на інших, крім його 
власних слуг, але він не повинен покладатися цілком навіть на своїх слуг. Він повинен, за власним розумом,  
узяти до уваги всі переваги і недоліки шести основних речей держави. Цар, який зауважує хиби його ворогів, і  
розважливий у дотримані закону, користі та любові, й котрий відправляє кмітливих шпигунів для вивідування 
таємниць та прагне підкупити посадових осіб своїх ворогів подарунками, заслуговує оплесків. Цар повинен 
вершити правосуддя, як Яма, і накопичувати багатства, як Кубера. Він також повинен бути спостережливим за  
перевагами і недоліками своїх надбань і втрат у його власних володіннях. Він повинен нагодувати тих, хто  
потребує цього, і піклуватися про нагодованих. Сповнений солодких промов, хай говорить із посмішкою, а не 
з кислим виразом обличчя. Він повинен завжди спиратися на старців, і не гаятись. Він ніколи не повинен  
бажати того, що належить іншим. Він повинен твердо слідувати поведінці праведників і, також, триматися її  
неухильно. Ніколи не повинен приймати багатство від праведних. Забираючи багатство у негідних хай віддає 
його  праведним.  Цар  повинен  бути  вправним  битися.  Він  повинен  діяти  великодушно.  Бути  
самоприборканим. Одягатися з пишнотою. Має робити подарунки по сезону і постійно його їжею. Він також 
повинен  бути  хорошої  поведінки.  Цар  бажаючи  гаразду,  має  завжди  оточувати  себе  гідними  мужами,  
хоробрими, відданими, яких не одурять вороги, доброго роду, здоровими, гарної поведінки, і пов’язаними з  
сім’єю  доброго  поводження,  поважними,  не  схильними  ображати  інших,  знайомими  з  усіма  науками,  
знавцями світу та своєї справи, хто не переймається майбутнім станом існування, які завжди дотримуються  
своїх обов’язків, чесними і стійкими, немовби гори. Не повинно бути ніякої різниці між ним і ними, щодо  
об’єктів задоволень. Єдина відмінність має складатися в його парасолі та його силі чи віддаванні наказів. Його  
поведінка стосовно них, раніше чи згодом, має бути однаковою. Цар, який поводиться таким чином, ніколи не  
терпить поразки.  Того нечесного і  жадібного царя,  який підозрює всіх і  оббирає своїх підданих,  невдовзі  
позбавлять життя свої ж слуги і родичі. Той же цар, праведної поведінки, який прихиляє серця свого народу,  
ніколи не гине без нападу ворогів. Якщо ж перемагають його, то незабаром відновлює своє становище. Якщо 
цар не гнівний, якщо він не прилюбився до злих діянь і не важкі його покарання, якщо йому вдасться тримати 
свої пристрасті у покорі, він тоді стає об’єктом довіри усіх, як гора Хімаван усім істотам. Той є кращим з 
царів,  який має  мудрість,  володіє  щедрістю,  готовий скористатися  промахом недругів,  має  приємні  риси,  
обізнаний на тому що погано для кожної з чотирьох каст своїх підданих, швидкий на дії, приборканий має  
гнів, не мстивий, шляхетний, не запальної вдачі, який однаково займається жертвопринесеннями та іншими  
релігійними обрядами, без хвастощів, цілеспрямований у розпочатій справі.  Той є кращим із царів, у чиїх  
володіннях люди живуть  без страху,  як сини у хаті  батька.  Той є кращим із царів,  чиї  піддані не мусять  
приховувати своє багатство і  знайомі з тим, що добре і,  що погано для них. Той, насправді,  є царем, чиї  
піддані займаються своїми обов’язками і не бояться покинути їхні тіла, коли обов’язок закликає до цього; чий  
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народ, захищений як слід, всі мирної поведінки, слухняні, шанобливі, кмітливі, не бажають свар і привітні.  
Той цар заробляє вічну заслугу, в чиїх володіннях немає злоби, обману, шахрайства і заздрості. Той цар дійсно 
заслуговує того, щоб правити, який шанує знання, присвячений Писанням і добрий до народу; який ступає 
шляхом праведників і великодушний. Той цар заслуговує того, щоби правити, чиї шпигуни, радники та дії,  
завершені і незавершені, залишаються невідомими для ворогів. Наступний вірш проспівав у давнину Ушанас з  
роду Бхрігу, в оповіданні, названому Рамачаріта, з питання, о бгарато, царствених обов’язків: «Треба спочатку 
обрати царя, в чиєму володінні життя. Потім він повинен обрати собі дружину, а тоді нажити багатства. Якщо 
ж не буде там царя, що буде з його дружиною і надбанням?». Що стосується бажаючих царства, немає ніякого  
іншого вічного обов’язку більш важливого, ніж захист підданих. Захистом своїх підданих цар підтримує світ. 
Ману, син Прачетаса, співав ці два вірші, вшановуючи обов’язки царів. Послухай їх уважно: «Цих шістьох 
слід уникати наче дірявого човна у морі, а саме, наставника, що не говорить; жерця, не обізнаного в писаннях; 
царя, що не надає захисту; дружину, яка рече неприємне; пастуха, який любить блукати в селі, та перукаря,  
який збирається до лісу».

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

Р о з д і л  5 8
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Захист царства,  о Юдхіштхіро,  дуже гарна справа царствених обов’язків.  Божественний Бріхаспаті  не  

вітав  будь-який  інший обов’язок  так,  як  цей.  Божественний  Каві  (Ушанас)  велеокий  і  суворий  у  покуті, 
тисячоокий Індра і Ману, син Прачетаса, божественний Бхарадваджа, і мудрець Гаураширас, всі присвячені 
брахмо,  співаки  брахмо,  склали  трактати  про  обов’язки  царів.  Всі  вони  хвалять  обов’язок  захисту,  о  
найперший з доброчесних людей, стосовно царів. О ти, з очима, немов пелюстки лотосу, відтінку міді, слухай 
способи, за допомогою яких захист може бути забезпечено. Ті способи складаються з: найму шпигунів і слуг,  
віддаючи  їм  належну  плату  без  зарозумілости;  збору  необтяжливих  податків,  ніколи  не  беручи  нічого  у 
підданого  за  примхою і  без  приводу,  о  Юдхіштхіро;  вибору  чесних  людей  для  виконання  керівних  дій;  
героїзму; уміння і спритності у ведені справ; правди; пошуку блага народу; внесення незгод і розладу серед  
ворогів,  чесним чи нечесним способом; лагодження будівель,  старих чи зруйнованих; заподіяння тілесних 
покарань і штрафів, обмежених згідно випадку; ніколи не відвертатися від чесного; надання робочих місць і  
захисту  осіб  шляхетних;  зберігання,  того  що  слід  зберігати;  спілкування  з  людьми  тямущими;  завжди 
радувати воїв; нагляд за підданими; врівноважености у ведені справ; наповнення скарбниці; відсутності сліпої  
довіри охоронцям міста;  підбурення  до  непокори серед громадян ворожого міста;  ретельного дбання про 
друзів і союзників, що живуть усередині країни ворога; суворого стеження за слугами та посадовими особами 
держави; особисте спостереження за містом; недовіра челяді; приспання ворога запевненнями; неухильного 
дотримання приписів політики; готовности до дії,  не звертаючи уваги на ворогів;  і  відплати нечестивцям.  
Готовність до зусиль у царів є коренем царських обов’язків. Це було сказано Бріхаспаті. Слухай вірші у його  
виконанні: «Зусиллями була отримана амріта; зусиллями асури були вбиті; зусиллями отримав Індра владу на 
небі і  на землі. Герой зусиль перевершує героїв слова. Герої слова винагороджують і вклоняються героям 
зусиль!». Цар що не додає зусиль, навіть тямущий, завжди програє ворогам, як змія позбавлена отрути. Цар,  
навіть якщо має міць, повинен зважати на ворога, навіть слабкого. Іскра може призвести до великої пожежі, а  
крапля отрути може вбити. Навіть невеликими силами ворог усередині фортеці, може знищити всю країну 
могутнього і гараздуючого царя. Секрет промов царя, накопичувати сили для отримання перемоги, прихована 
мета в його серці, подібна намірам для досягнення визначених цілей, і неправильні дії чи наміри діяти повинні  
бути  приховані,  при  цьому  зовні  виглядаючи  відвертим.  Він  повинен  діяти  праведно  для  підтримки 
підвладних собі людей. Особи нечестиві розумом, не можуть нести тягар великого царства. М’який цар не 
може отримати високого становища, придбання якого залежить від зусиль. Царство, бажане всім, немов м’ясо,  
ніколи  не  захистити  щирістю  і  простотою.  Тож,  цар,  о  Юдхіштхіро,  повинен  завжди  поводитися,  як  зі  
щирістю так і вивертом. Якщо захищаючи своїх підданих, цар потрапляє у небезпеку,  він заробляє велику  
заслугу. Саме така має бути поведінка царів. Зараз я повідав був тобі лише частину обов’язків царів. Скажи 
мені, о кращий з куру, що ще ви хочете знати?

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Прославлений  Вьяса,  Деваштхана,  Ашва,  Васудева,  Кріпа,  Сатьякі  та  Санджайя,  сповнені  радости,  з 

обличчями подібними розкритим квітам,  мовили:  «Відмінно!  Відмінно!»,  і  уславили хвалами цього тигра 
серед людей,  Бгішму,  найпершого  з  доброчесних людей.  Тоді  Юдхіштхіра,  той головний  з  роду Куру,  з 
безрадісним серцем і очима повними сліз, обережно торкнувся ноги Бгішма і сказав: «О діду, я завтра буду 
питати про ті речі, стосовно яких маю сумніви, а сьогодні, сонце всотавши вологу з усієї землі, ось-ось сяде!».  
Тоді Кешава, Кріпа, Юдхіштхіра та інші, вітаючи брахманів на тих зборах і обійшовши навколо сина великої 
ріки,  бадьоро  зійшли  на  свої  колісниці.  Всі  вони,  виконуючи  чудові  обітниці,  потім  омилися  в  потоці  
Дрішадваті.  Запропонувавши принесеної води своїм пращурам,  мовчки читали священні мантри і  зробили 
інші сприятливі дії,  та створивши вечірню молитву з належними обрядами, ті згубники ворогів увійшли в  
місто Слона.

Так вістить розділ п’ятдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Піднявшись зі своїх ліжок наступного дня і виконавши ранкові обряди, викладені в священних писаннях,  

пандави і ядави відправилися до того місця, де лежав Бгішма, на своїх колісницях, які нагадували укріплені  
міста. Доїхавши до поля Куру і наблизившись до безгрішною Бгішми, вони спитали того найпершого з воїв-
колісничних, чи добре він ся має. Привітавши усіх ріши і благословенні ними в свою чергу, царі зайняли свої 
місця навколо Бгішми. Тоді цар Юдхіштхіра, володар могутньої сили, вклонившись Бгішмі належним чином, 
сказав ці слова, склавши долоні.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Звідки виникло слово Раджан (цар), яке використовується, о бгарато, на землі? Повідж про це, о згубнику 

ворогів! Володіючи такими ж руками, п’ястями й шиєю, як інші, маючи розуміння і  почуття,  як у інших, 
підлеглі тим же радостям і горю, маючи спину, рот і шлунок, як у решти світу, маючи життєві рідини, кістки,  
мозок, плоть і кров, як у решти світу, вдихаючи і видихаючи, як і інші, дихаючи і маючи тіло, як у інших 
людей,  нагадуючи інших у народженні  й смерті,  далебі,  схожі  на інших щодо всіх ознак людства,  яка ж 
причина, що одна людина ― цар, править рештою світу, з багатьма розумними і хоробрими мужами? Звідки 
це, що одна людина керує широким світом повним сміливих, енергійних, знатних людей доброї вдачі? Чому  
всі люди прагнуть отримати його прихильність? Чому, якщо один він задоволений, весь світ задоволений, а 
якщо стурбований, весь світ стурбований? Я хочу почути це докладно, о туре з роду Бгарати! О найперший з 
красномовних, повідай мені це повною мірою. О царю, не може бути, та ба ж, є вагома причина всього цього,  
бо бачив був, що весь світ вклоняється одній людини, мов до Бога.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Із зосередженою увагою, о тигре серед царів, слухай докладно про те, як у часи Кріти почалася верховна 

влада.  Спочатку  не  було  ніякої  влади,  ні  царя,  ні  покарання,  ні  карателя.  Всі  люди  захищали  інших 
справедливо. Оскільки вони жили таким робом, о бгарато, справедливо захищаючи один одного, вони дійшли 
до справи, невдовзі,  доволі болючої. Омана почала опановувати їхні серця. Ставши схильним до помилок,  
сприйняття людей, о царю, потьмарилося, а відтак їх чеснота почала маліти. Коли їх сприйняття потьмарилося  
і коли люди стали схильні до помилок, всі вони стали жадібні, о найперший з бгаратів! Позаяк люди прагнули  
отримати неналежне їм, інша пристрасть, названа ― хіть володіння, ― опанувала ними. Коли ними оволоділа 
хіть, друга пристрасть, на ім’я гнів, скоро забруднила їх. Впавши у гнів, вони втратили все розуміння, що ж 
слід робити і чого не слід. Нестримна статева поблажливість встановилася. Чоловіки почали оголошувати те,  
що вони обрали. Вся різниця між їжею чистою і нечистою, а також між чеснотою і пороком зникла. Коли ця  
плутанина встановилася серед людей, Веди зникли. За зникненням Вед, Праведність було втрачено. Коли і  
Веди і  праведність загинули,  боги були одержимі страхом.  Охоплені страхом, о тигре серед людей,  вони  
попросили захисту у  Брахми.  Вшанувавши божественного Прабатька  всесвіту,  боги,  стражденні  від  горя,  
рекли йому, склавши долоні: «О Боже, вічні Веди були втрачені у світі людей через жадібність і помилки.  
Через це нас обійняв страх. Через втрату Вед, о Вишній Боже, праведність також втрачено. Від цього, о Боже  
трьох світів,  ми падаємо до рівня людей. Люди ллють узливання «вгору»,  натомість,  ми ллємо дощ униз.  
Однак, внаслідок припинення всіх благочестивих обрядів серед людей, велике лихо спіткає нас скоро. Тож 
подумай, о Прабатьку, що буде нам на користь, та так щоб Всесвіт, створений твоєю силою, не загинув!». Так 
закликаний,  мовив їм Самонароджений і  чудовий Бог:  «Подумаю про те,  що піде на користь усім.  Ви,  о 
найперші з богів, позбудьтеся ж страху!». Тоді, Прабатько, приборканий розумом його, склав трактат зі ста 
тисяч розділів. В ньому оспівані теми Чесноти, Користи й Насолоди, що Самосущий визначив, як потрійну  
сукупність.  Він  же  визначив  і  четверту  тему,  названу  Звільнення,  з  протилежним  смислом  і  якостями.  
Потрійна  сукупність  щодо  звільнення,  а  саме,  до  якостей  святости,  пристрасти  й  невігластва,  та  іншої,  
четвертої:  діяння обов’язку без надії  на щастя чи винагороду в цьому чи іншому світі,  ― були оцінені в 
ньому.  Інше потрійне єднання пов’язане з покаранням:  розмова, ріст і  знищення,29 описано в ньому.  Інша 
сукупність шести складається у серцях людей: місце, час, засіб, явна дія, союз і причини, ― викладено в  
ньому.  Релігійні  обряди,  викладені  в  трьох  Ведах,  знання,  та  дії,  необхідні  для  підтримки  життя,  тобто, 
сільське господарство, торгівля тощо, о туре з роду Бгарати, і велика галузь навчання названа ― карні закони, 
були закладені в ньому. Також челядь, з поводженням із радниками, шпигунами, вказівки царевичам, таємним 
особам з різноманітними засобами, послами та агентами інших видів, примирення, розпалювання ворожнечі,  
дари  і  покарання,  о  царю,  з  терпимістю,  як  п’яте,  були  повністю  викладені  там.  Розгляд  усіх  видів,  
обговорення для роз’єднання, помилки обговорення, результати успіху або невдачі  від порад, угоди трьох 
видів ― погані, середні та гарні, зроблене через страх, добрі послуги і дари багатства, були описані докладно.  
Чотири  види  часу  для  рішення  про  поїздку,  деталі  сукупності  трьох,  три  види  перемоги  способами:  
праведністю,  багатством,  брехнею,  були  докладно  описані.  Три  види  якостей:  погані,  середні,  гарні  із 
сукупності п’яти: радники, царство, фортеця, військо, скарбниця, також розглянуто в ньому. Кара двох видів: 
відкрита та таємна, були вказані. Вісім видів відкритої кари, як і вісім видів таємної, розглянуті докладно.  
Колісниці, слони, коні й піхотинці, о сину Панду, служники, моряки, плата війську і провідникам у країні де  
воюєш,  ці  вісім  інструментів,  о  каураво,  відкритого  покарання  чи  сил,  діючих  відкрито.  Застосування  і  
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введення  рухомих  і  нерухомих  отрут  були  також  згадані  стосовно  трьох  видів  речей:  одягу,  харчів,  і  
заклинання.  Вороги,  союзники,  і  безсторонні,  ―  вони  також  були  описані.  Різноманітні  характеристики 
напрямків, прийнятних в залежності від зірок, планет тощо; властивості ґрунту на якому таборувати; захист  
себе;  керунок,  виготовлення та використання колісниць та іншого начиння війни; різноманітні  засоби для 
захисту і  підготовки людей, слонів,  колісниць та коней; різноманітні  види бойового шикування,  стратегії,  
маневрів у війні; астрологія в передбаченні лих; згубні кари (напр. землетруси); вмілі методи ведення війни й 
відступу; знання зброї і її належне зберігання; заворушення у війську і, як позбутися їх; засоби надихнути рать  
радістю та  впевненістю;  хвороби;  важкі  часи і  небезпеки;  знання  керування  піхотинцями в бою;  способи 
подання тривоги і наказів; вселення у ворога страху показом прапорів; дошкульні підривні способи в царстві  
ворога  за  допомогою грабіжників  і  лютих дикунів;  підбурювачі,  отруйники  і  підлотники:  для  свар  серед 
ватажків ворожих військ; для скорочення врожаю рослин; знищення навичок слонів супротивника; створення 
тривоги; вшанування тих серед ворогів, хто вельми прихильний до загарбника; навіювання ворогу довіри;  
трати,  зростання і  узгодження  семи основних ознак влади;  здатність передавати прогнози і  засоби для їх  
реалізації; методи розширення царства; кошти на оплату особам, які проживають у ворожому краї; покарання 
і знищення сильних; точне застосування правосуддя; винищування нечестивих; боротьба, стрільба і метання 
зброї; способи підношення подарунків і зберігання необхідних речей; годування голодних і нагляд за тими, які 
були нагодовані; дари багатства по порам року;  звільнення від пороків названих «вьяшанас»;  якості царів;  
вимоги  до  ватажків  війська;  джерела  сукупності  трьох  та  їх  чесноти  і  недоліки;  різноманітні  види  злих  
намірів;  поведінка утриманців;  підозра  проти всіх;  уникнення  безпечности;  отримання недосяжних речей;  
поліпшення речей уже придбаних; подарунки гідним особам, які сприяли поліпшенню; витрати багатства на 
благочестиві цілі для придбання бажаних речей і для уникнення небезпек і страждання, ― все розглянуто в  
цім трактаті. Злі пороки, о ватажку куру,  народжені характером, й ті, що від хіті, в усіх десяти видах, були  
згадані в цьому трактаті.  Чотири види пороків, які,  кажуть мудрі,  є породженням хіті,  а саме, полювання, 
азартні  ігри,  вживання  хмільного і  розпуста,  були  згадані  Самосущим у  трактаті.  Хамство словом,  лють, 
суворість  покарання,  заподіяння  болю тілу,  самогубства,  і  розчарування  у  власних  речах,  ці  шість  видів 
недоліків, народжених гнівом, також були згадані. Різноманітні види пристроїв та їхня робота була описана  
там.  Руйнування  краю супротивника,  напад на ворогів,  руйнування  і  видалення межових знаків та  інших 
свідчень, вирубка великих дерев для позбавлення ворога і його підданих їх освіжаючої тіні, облога фортеці,  
нагляд  за  сільським  господарством  та  інша  корисна  діяльність;  зберігання  необхідного,  простого  та 
військового  одягу,  а  також  кращих  засобів  їх  виготовлення,  все  було  описано.  Характеристики  та 
використання панавів, анаків, мушель і барабанів. 

О Юдхіштхіро, шість видів статей: дорогоцінні камені, тварини, землі, одяг, рабині, золото і способи їх  
придбання для себе самого і руйнування їх для заподіяння шкоди ворогам; умиротворення новопридбаних 
країв,  добре ставлення,  заведення дружби з ученим,  обізнаним на правилах щодо подарунків  і  релігійних 
обрядів,  таких  як  хома;  дотик  до  сприятливих  речей;  увага  до  прикраси  тіла;  способи  приготування  та  
використання їжі;  благочестя поведінки; досягнення добробуту,  йдучи одним шляхом; правдивість у мові;  
приємність у слові; дотримання дій, вчинених на випадки свята і громадських заходів та ті, що роблять у  
домашньому  господарстві;  відкриті  і  таємні  дії  осіб  у  всіх  місцях  зустрічі;  постійне  спостереження  за  
поведінкою  людей;  звільнення  брахманів  від  покарання;  розумне  використання  покарання;  вшанування  
підлеглих з урахуванням споріднення і  заслуг;  захист підданих і засобів розширення царства; задуми того  
царя,  який  живе  серед  дюжини  царів;  прагнення  поваги  щодо  чотирьох  видів  ворогів,  чотирьох  видів  
союзників, а також чотирьох видів нейтральних; дві й сімдесят дій, викладені в медичних роботах про захист, 
фізичні вправи і вдосконалення тіла; й практика окремих країн, племен та родин, всі обов’язки розглянуті в  
тій роботі.  Закон, Користь, Насолода і  Звільнення, також описані в ній. Різноманітні  засоби придбання та  
прагнення до різних видів багатства. О подавець рясних дарунків, способи сільського господарства та іншої  
діяльності,  які дають головне джерело доходів, різні засоби для створення та застосування ілюзій, методи, 
якими застійна вода забруднюється, описані там. Всі ці способи, о тигре серед царів, якими люди можуть бути 
позбавлені можливості відхилення від шляху праведности та чесноти, були описані там. 

Склавши той, вельми корисний трактат, божественний Володар приязно сказав божествам, з Індрою на 
чолі, такі слова: «На благо світу і для встановлення потрійної єдності: Закону, Користи та Насолоди, я склав  
цю науку,  яка  є  вершками слова.  Допомагаючи  покаранню,  ця  наука  буде  захищати  світ.  Заохоченням  і 
покаранням,  ця  наука  буде  діяти  серед  людей.  І  позаяк  люди  прагнуть  до  придбання  речей  в  їхньому 
існуванні, покаранням чи, іншими словами, покарання призводить або керує всім, тож буде ця наука відома в 
трьох світах, як Данданіті (наука про кару). Містячи сутність усіх властивостей зібраних у шести, ця наука 
завжди ретельно розглядатиметься всіма піднесеними мужами. Закон, Користь, Насолода і  Звільнення, все 
описано там». Після цього, володар Уми, ― божественний і багатоликий Шива, з великими очима, Джерело 
всіх  благ,  першим  вивчив  і  засвоїв  трактат.  Однак  через  поступове  зменшення  часу  життя  людини,  
божественний  Шива  скоротив  ту  науку,  важливу  суттю,  складену  Брахмою.  Скорочену,  названу 
Вайшалакаша, складену з десяти тисяч повчань, потім отримав Індра, відданий Брахмі й наділений великою 
аскетичною заслугою. Божественний Індра також скоротив її в трактат, що складається з п’яти тисяч повчань і 
назвав його Вахудантака. Після цього могутній Бріхаспаті, своїм розумом, далі скоротив трактат і склав три 
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тисячі  повчань,  назвавши  його  Вархаспатья.  Далі,  той  наставник  Йоги,  добре  знаний  Каві,  невимірний 
мудрістю, скоротив його до тисячі повчань. Таким чином, у зв’язку зі скороченням життя людей і загального 
зниження  всього,  великий  ріши,  для  вигоди  світу,  скоротив  ту  науку.  Боги  тоді,  наблизившись  до  того 
володаря істот Вішну,  мовили йому:  «Вкажи, о Боже, того зі смертних, хто заслуговує бути над іншими».  
Божественний і могутній Нараяна, осяйний, створив, за велінням своїм, сина, породженого його силою, на  
ім’я Віраджа. Благословенний Віраджа, однак, не бажав влади на землі. Його розум, о сину Панду, схильний  
був до життя у зреченні. Віраджа мав сина на ім’я Кріттімат. Він теж відмовився від користи і насолоди.  
Кріттімат  мав сина,  на  ім’я  Кардама.  Кардама також практикував  суворі  аскези.  Володар істот,  Кардама,  
породив сина на ім’я Ананга. Ананга став захисником істот, благочестивий поведінкою, і цілком знайомий з  
наукою покарання. Ананга породив сина на ім’я Атівала, добре обізнаного на політиці. Отримавши велику 
імперію у спадок від батька, він став рабом своїх пристрастей. Мрітью, о царю, мав дочку народжену його 
думкою, ім’ям Суніта, відому у трьох світах. Вона була одружена з Атівалою і народила сина на ім’я Вена. 
Вена, раб гніву і злоби, став нечестивим у поведінці до всіх істот. Ріши, ті співці брахмо, вбили його травиною  
куша, як зброєю, заговореною мантрами. Промовляючи мантри тоді, ті ріши прокололи праве стегно Вени. 
Потому, з цього стегна вийшов коротун на землю, подібний обгорілій головешці, з криваво-червоними очима і  
чорним волоссям.  Ці  співці  брахмо сказали йому:  «Нішида  («сядь»)  тут!».  Від  нього виникли нішади,  ці 
нечестиві племена, які живуть на пагорбах і в лісах, а також ті сотні й тисячі інших, названих млеччхи, які  
живуть  у  горах  Віндхья.  Великі  ріши потім  простромили  праву руку  Вени.  Звідти  виник  муж,  подібний 
другому Індрі. Одягнений у кольчугу, озброєний мечами, луками і стрілами, і добре обізнаний на науці зброї,  
він був цілком знайомий з Ведами і ведангами. Всі таїнства науки покарання, о царю, в їх втілених подобах,  
прийшли до того кращого з мужів. Син Вени тоді,  зі складеними долонями, сказав тим великим ріши: «Я  
осягнув те, що є істинна проникливість і спостережливість праведності. Розкажіть докладно, що мені робити з 
цим. Цю корисну справу, котру ви зробите із задоволенням, я буду виконувати без коливань». Так запитані,  
боги,  присутні  там,  а  також  ріши,  сказали  йому:  «Мужньо  виконуй  ти  всі  ті  завдання,  в  яких  живе  
справедливість. Ігноруючи те, що дороге, а що ні,  дивися на всіх істот однаково. Зовсім відринувши гнів, 
жадібність, повагу, завжди дотримуючись праведности, карай ти власною рукою людей, ким би вони не були,  
котрі відхилилися від шляху обов’язку.  Також присягни ти, що будеш, у думках, словах і справах, завжди 
підтримувати  релігії  викладеної  на  землі  у  Ведах.  Далі  заприсягнися,  безбоязно  підтримувати  обов’язки,  
викладені у Ведах за допомогою науки покарання, і що ти ніколи не діятимеш з примхи. О могутній, знай, що 
брахмани, звільнені від покарання, і зобов’яжись надалі захищати світ від змішання каст». Тоді, син Вени  
відповів божествам на чолі з ріши, кажучи: «Ті бики серед чоловіків, високо-благословенні брахмани, завжди 
будуть  вшановані  мною.  Ті  ж співці  брахмо тоді  сказали йому:  «Хай буде  так!».  Тоді  Шукра,  те широке  
вмістище брахмо,  став у нього жерцем.  Валакхільї  стали його радниками,  а сарасвати його супутниками.  
Великий і прославлений ріши Гарга став його звіздарем. Ця висока оповідь шруті тече серед людей відтоді, як  
Прітху восьмий від Вішну. Трохи раніше, існувало двоє, ім’ям Сута і Магадха. Вони стали його співаком і  
поетом. Радісний Прітху,  царствений син Вени, володар великої доблести,  дав Суті  землю, що лежить на  
березі моря, а Магадсі країну відому, як Магадха. Чулисьмо, що поверхня землі була колись не дуже рівною. 
Це Прітху був зробив земну поверхню рівною. У кожній манвантарі,30 земля стає нерівною. Син Вени зрушив 
навколишні гори і скельні маси, о царю, рогом свого лука. Через це, пагорби й гори збільшилися. 

Тоді Вішну і божественний Індра, мудреці, й царі світу, брахмани, зібралися разом для коронації Прітху,  
як царя світу.  Сама земля, о сину Панду, у втіленому вигляді, прийшла до нього, з даниною дорогоцінних  
каменів і коштовностей. Океан, той володар річок, Хімаван, цар гір, і Шакра, о Юдхіштхіро, обдарували його 
невичерпним багатством. Велика Меру, та гора золота, подарувала йому купи цього дорогоцінного металу.  
Божественний Кубера, що несе на плечах істот, той володар якшів і ракшасів, дав йому достатньо багатства  
для обрядових потреб, користі і задоволення. Коні, колісниці, слони і люди, мільйони, о сину Панду, ожили, 
як тільки син Вени подумав про них. У той час не було ні старості, ні голоду, ні лиха, ні хвороби на землі. Під  
захистом, того царя, ніхто не мав жодного страху від змій і злодіїв чи від будь-якого іншого джерела. Коли він  
підступав до моря, води тверділи. Гори давали йому шлях, і його прапору ніде не перешкоджали. Він витягнув 
із землі, як молоко з корови, сім і десять видів культур для харчування якшів, ракшасів, нагів та інших істот.  
Цей піднесений цар змусив усіх істот зважати на чесноту, як найпершу з усіх речей; і позаяк він вдовольняв 
весь народ, тому й був названий Раджан (цар). А позаяк він також зцілив рани брахманів, то отримав ім’я 
Кшатрія. Оскільки ж земля у його краю була віддана практиці чесноти, то багатьма вона стала називатися ― 
Прітхві.  Сам Вічний Вішну,  о бгарато,  підтверджуючи його силу,  сказав йому,  «Ніхто,  о  царю,  не  може  
перевершити тебе!». Божественний Вішну увійшов у тіло цього царя внаслідок його покаяння. З цієї причини,  
цілий всесвіт вклонявся божественному Прітсі, зарахованому до людських богів (тобто царів). 

О царю, царство твоє завжди повинно бути захищене за допомогою науки покарання. Ти повинен також, 
шляхом ретельного спостереження, зробленого через шпигунів твоїх, захистити його так, щоб ніхто не міг  
вразити його.  Усі добрі справи,  о царю, ведуть  до гаразду царя. Поведінка царя має спрямовуватися його 
власним глуздом, а також наявними можливостями і засобами. Які ще причини є, внаслідок яких народ живе в 
покорі у когось, зберігаючи божественність царя? У той час золотий лотос виріс із чола Вішну. Богиня Шрі 
народилася в цьому лотосі.  Вона стала дружиною Дхарми, велемудрого,  і  від Шрі, о сину Панду,  Дхарма  
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породив Артху. Всі троє: Дхарма, Артха й Шрі, затвердилися у верховній владі. Людина після виснаження її 
заслуг,  спускається з небес на землю і народжується,  як цар знайомий з наукою покарання.  Така людина  
наділена величчю, і це дійсно частка Вішну на землі. Він сповнений великого розуму і отримує перевагу над 
іншими. Встановлене богами, ніхто не здолає. Саме тому, дії кожного підпорядковані одному, і саме тому,  
світ не може керувати ним. Хороші дії, о царю, ведуть до гарного. Саме для цього, та безліч підкоряється його  
наказам, хоча він і належить до того ж світу і має таке ж тіло. Той, хто одного разу бачив добре лице Прітхи,  
ставав слухняним йому. З тих пір він починав вважати його красивим, багатим і дуже щасливим. Наслідки  
сили його жезлу,  дії  чесноти та праведної поведінки були тоді  помітні  на землі.  Саме через це,  та земля  
вкрилася  чеснотою.  Таким чином,  о  Юдхіштхіро,  історії  всіх  минулих  подій,  походження  великих  ріши, 
священні  води,  планети,  зірки  і  сузір’я,  обов’язки  щодо  чотирьох  щаблів  життя,  чотирьох  видів  «хоми», 
особливості  чотирьох  станів  людей і  чотирьох  частин  навчання,  все  розглянуто  в  цім  трактаті  Пращура.  
Незалежно від предмета або речі, о сину Панду, на землі, все було включено у цей трактат Пращура. Історії і  
Веди, наука ньяя, все розглянуто в ньому, як і покаяння, знання, утримання від шкоди, щодо всіх живих істот, 
правда,  брехня і  високі чесноти. Шанування старих, подарунки, чистота поведінки, готовність до зусиль і  
співчуття до всіх істот, були дуже докладно описані там. Немає жодних сумнівів в цьому. З того часу, о царю,  
обізнані почали говорити, що немає ніякої різниці між богом і царем. Я нині повідав тобі все про велич царів.  
Яку ще тему, о ватажку бгаратів, маю розкрити для обговорення?

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

Р о з д і л  6 0
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Після цього Юдхіштхіра, вшанував діда, сина Ґанги, і зі складеними руками і зосередженням уваги, ще 

раз запитав його: «Які загальні обов’язки чотирьох станів людей, і ті, особливі обов’язки кожного стану? Який 
спосіб  життя  прийнятий  у  якій  варні?  Які  особливі  обов’язки  названі  царськими?  Яким  чином  змусити 
царство збільшуватися, і які ті засоби, за допомогою котрих сам цар посилюється? Як, також, о туре з роду 
Бгарати, громадяни і слуги царя зростають? Яких видів скарбниць, покарань, фортець, союзників, радників,  
жерців і наставників, повинен цар уникати? Кому має цар довіряти, в яких бідах і небезпеках? Од якого зла 
має цар боронити себе кріпко? Скажи мені все це, о діду!

Б г і ш м а  м о в и в :
Я вклоняюся Дхармі, великому, і Крішні, який є брахмо. Вклонившись також до брахманів, присутніх тут, 

я повідаю про вічні обов’язки. Гамування гніву, правдивість у слові, справедливість, прощення, породження 
дітей від власних дружин, чистота поведінки, відмова від сварки, простота і підтримка підданих, ці дев’ять 
обов’язків належать усім чотирьом станам порівну. Однак, ті обов’язки, які належать виключно брахманам,  
повідаю тобі. Стриманість, о царю, була оголошена першим обов’язком брахманів. Вивчення Вед, і терпіння в 
перенесенні аскез, також їх другий обов’язок. Практикуючи ці два, всі їхні дії виконані. Якщо під час занять у  
дотриманні своїх обов’язків, не чинячи жодних нечестивих дій, багатство приходить до мирного брахмана  
сповненого  знання,  він  повинен  оженитися  і  породити  дітей,  а  також  має  практикувати  милосердя  і  
здійснювати  жертвопринесення.  Це  оголошено  мудрими,  що  отримане  таким  чином  багатство  має  бути 
доступним для розподілу його серед гідних осіб та родичів. Вивченням Вед, всі благочестиві діяння викладені 
для брахмана, здійснюються. Чи досягне він чогось ще, чи ні, якщо він присвячує себе вивченню Вед, він стає 
тим відомий, як брахман або друг усіх живих істот. 

Я також скажу тобі, о бгарато, які обов’язки кшатрія. Кшатрій, о царю, повинен давати, але не просити, 
сам повинен здійснювати жертвопринесення, але не виконувати обов’язки у жертвах інших. Він ніколи не  
повинен  навчати  Ведам,  але  вивчати  їх  з  наставником-брахманом.  Він  повинен захищати людей.  Завжди 
використовуючи себе для знищення грабіжників і злих людей, він має показувати свою доблесть у бою. Ті з  
кшатріїв-правителів, які дають великі жертви, сповнені знання Вед, перемагають у бою, стають першими з 
тих,  які  отримують  багато  благословенних  світів  у  майбутньому,  по  їх  заслугах.  Ті,  котрі  обізнані  на  
стародавніх писаннях не вітають тих кшатріїв, які тікають од прі. Така поведінка лише у нечестивого кшатрія. 
Адже, у нього немає вищого обов’язку,  ніж придушення злодіїв.  Дари, навчання і  жертва,  несуть  гаразди 
цареві. Тож, о царю, хто бажає придбати релігійну заслугу, має брати участь у битві. Примушуючи всіх його 
підданих  дотримуватися  своїх  відповідних  обов’язків,  цар  спонукає  усіх  їх  робити  все  згідно  вимог 
справедливости.  Чи  робитиме  він,  чи  ні,  що-небудь  інше,  якщо  він  тільки  захищає  своїх  підданих,  то  
вважається він виконує всі обрядові дії і називається кшатрієм та найпершим з мужів. Тепер я скажу тобі, о 
Юдхіштхіро,  про вічні  обов’язки  вайшьї.  Вайшья  повинен робити подарунки,  вивчати Веди,  здійснювати 
жертви, і збирати багатство чесним шляхом. З належною увагою він повинен також вирощувати і захищати 
всю  домашню  худобу,  як  батько  захищає  своїх  синів.  Все  інше,  що  він  буде  робити,  вважатиметься 
невідповідним  для  нього.  Захищаючи  худобу,  він  отримає  велике  щастя.  Творець,  створивши  домашніх 
тварин, дарував піклування про них вайшьї. Брахману і кшатрію він прикріпив турботу про всіх істот. Я скажу 
тобі, що є ремеслом вайшьї і, як він заробляє кошти на існування. Якщо він тримає для інших шість корів, він 
може приймати молоко однієї корови в якості оплати своїх послуг; а якщо він доглядає для інших сто корів,  
він може брати одну пару, як плату. Якщо він торгує добром іншого, він може брати сьому частку прибутку,  
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як  свою.  Сьома,  також  його  частка  прибутку,  одержаного  від  торгівлі  рогами,  але  він  повинен  взяти 
шістнадцяту,  торгуючи копитами. Якщо він вирощує зерно, надане іншими, він може зняти сьому частину 
врожаю.  Це його річна винагорода.  Вайшья ніколи не повинен відмовляться пасти худобу.  Якщо вайшья 
бажає пасти худобу, ніхто більше не повинен робити це. 

Я скажу тобі, о бгарато, якими є обов’язки шудри. Творець призначив шудру стати слугою трьох інших 
каст. Тому, обслуговування трьох інших каст є обов’язком шудри. За таку службу трьом іншим, шудра може 
отримати велике щастя. Він повинен чекати на три інші касти відповідно до їх порядку старшинства. Шудра 
не повинен накопичувати багатства, щоб, за них, він не підпорядковував людей вищих каст собі. Цим він коїть  
гріх. Проте, з дозволу царя, шудра, для здійснення обрядів, може заробити багатство. Зараз я скажу тобі чому 
він повинен слідувати  і  засоби,  якими він  може заробити собі  на життя.  Сказано,  що шудри,  безумовно,  
повинні  служити  трьом іншим станам.  Зношені  парасолі,  тюрбани,  ліжка  і  крісла,  взуття,  і  опахала,  слід 
давати шудрам. Драний одяг, не придатний для носіння, має бути відданий од вищих станів шудрі. Це законні  
придбання останнього. Мужі, знайомі з законом речуть, що якщо шудра приходить до когось, хто належить 
трьом вищим кастам, бажаючи виконувати службу,  останній повинен призначити йому відповідну роботу.  
Нащадку шудри, його господар повинен запропонувати похоронний калач. Про слабкого і  старого з шудр  
мають піклуватися. Шудра ніколи не повинен відмовлятися від свого господаря, якої б вдачі той не був і яке б  
лихо  його  не  спіткало.  Якщо  пан  втрачає  своє  багатство,  він  повинен  ретельно  підтримуватися  слугою-
шудрою. Шудра не може мати ніякого багатства, яке б було його власним. Чим би він не володів, це належить  
по закону його господарю. Жертвоприношення приписані обов’язком трьох інших станів. Це припис і для  
шудри також, о бгарато! Однак шудра не має права шепотіти сваха і свадха чи будь-яку іншу ведичну мантру.  
Тому шудра, без дотримання обітниць, викладених у Ведах, має вклонятися богам в незначних жертвах званих 
Пака-ягья. Дар названий Пурна-патра оголошується дакшиною таких жертв.31 Чулисьмо, що в минулі часи 
шудра на ім’я Пайджавана дав дакшину в одній зі своїх жертв, яка складалася зі ста тисяч Пурна-патр, за  
статутом, названа Айндрагні. Жертвопринесення, як уже було сказано, в такій же мірі приписані для шудри,  
як і для трьох інших каст. З усіх жертв, відданість є понад усе. Відданість це вище божество. Вона очищає всіх  
жертводавців.  Знову ж,  брахмани  є  головними з  їхніх  богів  для  шудр-слуг.  Вони  поклоняються  богам  в 
жертвах для отримання плодів різних бажань. Члени трьох інших каст усі пішли від брахманів. Брахмани боги 
самих богів. Що б вони не сказали, усе до твого великого блага. Тож, всі види жертвоприношень природно 
належать усім  чотирьом кастам.  Обов’язок не те,  чиї  приписи є не обов’язковими.  Брахману,  який добре 
знайомий з Ріг-, Яджур- і Сама-Ведами, завжди слід вклонятися, немов богу. Шудра, без Ріг-, Яджур- і Сами,  
має Праджапаті своїм богом. Жертва ж думкою, о царю, закріплена для всіх станів, о бгарато! Не правда, що 
боги та інші, найперші люди, ніяк не виявляють бажання ділитися підношенням у таких жертвах із шудрою.  
Адже,  жертва відданости закріплена за  всіма кастами.  Брахман найперший із  богів.  Не правда,  що ті,  які  
належать  такій  варні  не  виконують  жертв  інших  варн.  Вогонь  звуть  Вітана,  хоча  добутий  вайшьями  і 
підтриманий мантрами, все ж стишується.32 Брахман є виконавцем, який жертвує трьом іншим станам. Тож, 
усі чотири касти святі. Всі стани несуть, стосовно одна одної спорідненість через проміжні стани. Всі вони 
виникли з брахманів. У визначені старшинства чи послідовности людей, щодо їх створення, виявиться, що  
серед усіх станів брахман був створений першим. Спочатку Сама, Яджур, і Ріг були одним. Про це, люди 
знайомі з давньою історією цитують вірш, о царю, на честь жертвопринесення по Вайкханасі Муні, з нагоди  
проведення їх жертви. До, чи після сходу, людина з упокореними почуттями, із серцем, сповненим відданости,  
ллє узливання на жертовний вогонь за статутом. Відданість є могутнім засобом. Що ж стосується хоми, знову 
ж,  то розмаїтість,  яка  зветься  сканна є  первісною,  в  той час  як  те,  що зветься  асканна є  останньою,  але 
найпершою  серед  заслуг.  Жертви  різноманітні.  Їх  обряди  і  плоди  теж  різноманітні.  Брахман  сповнений  
відданости,  який,  наділений  знаннями  Писання  і  знайомий  з  ними  усіма,  здатен  виконувати  
жертвопринесення. Та людина, яка бажає зробити жертвопринесення вважається праведною, навіть якщо вона  
є злодієм, грішником чи гіршим з грішників. Ріши вітають таку людину. Без сумніву, вони мають рацію. Це і є 
висновок, що всі стани завжди і всіма засобами, які у їх владі, повинні здійснювати жертвопринесення. Немає 
нічого в трьох світах, рівного жертві. Тож, як реклося, кожен із серцем, вільним від злоби, має здійснювати 
жертву, спираючись на відданість, яка священна, в міру сил і розуміння.

Так вістить розділ шістдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 1
Б г і ш м а  м о в и в :
О міцнорукий, слухай нині мене, о ти, відважний і непохитний розумом, я називатиму назви чотирьох 

щаблів життя і обов’язки щодо кожного. Чотири щаблі: ванапрастхі, бхаїкшья, гархаштхья, велика заслугами, 
і  брахмачарья,  котру  приймають  брахмани.  Проходячи  очисний  обряд,  носячи  сплутане  волосся,  після 
проходження через обряд відродження і виконуючи протягом деякого часу обряди щодо священного вогню,  
вивчивши Веди,  слід,  з  очищеною душею і  впокореними почуттями,  попередньо ретельно виконавши всі  
обов’язки щабля,  який називається гархаштхья, іти,  з дружиною чи без,  у ліс,  для прийняття щабля,  який 
називається ванапрастха. Вивчивши Писання названі Араньяки, втягнувши свої індрії і покинувши всі мирські  
справи, доброчесний відлюдник може потім досягти поглинання з вічною Душею, знання незнищенного. Такі 
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ознаки муні,  які складають їх життєву рідину.  Вчений брахман, о царю, повинен спочатку практикувати і  
виконувати  їх.  Брахман,  о  царю,  який  бажає  звільнення,  як  відомо,  здатен  прийняти  щабель  бхаїкшья,  
пройшовши через щабель під назвою брахмачарья. Сплячи в тому місці, під час мандрів, де вечір його застав,  
без бажання покращити своє становище, без хати, харчуючись будь-яким харчем, отриманим у милостиню, 
схильний  до  споглядання,  діючи  стримано,  з  приборканими  почуттями,  без  бажань,  щодо  всіх  істот 
однаковий, без насолод, без неприязні ні до чого, брахман сповнений знання, прийнявши цей спосіб життя,  
досягає занурення у вічну Душу, незнищенну. Людина на щаблі життя гархаштхья повинна, після вивчення 
Вед, виконати всі релігійні дії, викладені для неї. Вона має народити дітей і насолоджуватися задоволеннями і  
втіхою. З ретельною увагою вона має виконати всі обов’язки цього способу життя, який вітають аскети і, який  
вкрай складно пройти без порушення. Вона має бути задоволена своєю власною, законною парою і ніколи не  
повинна  наближатися  до  неї,  крім  часу зачаття.  Вона  має  дотримуватися  таїнства  священних  писань,  не 
повинна бути хитрою і брехливою. Повинна бути стримана в їжі, присвячена богам, вдячна, м’яка, позбавлена 
жорстокости, і здатною прощати. Повинна бути зі спокійним серцем, слухняна і уважна у підношенні богам і 
предкам.  Завжди бути  гостинною з  брахманами.  Без  гордости,  і  її  благодіяння  не  повинні  обмежуватися 
якоюсь однією вірою. Бути завжди присвяченою виконанню ведичних обрядів. У зв’язку з цим, прославленні  
та  великі  ріши  читають  вірш  у  виконанні  самого  Нараяни,  вагомий  смислом  і  наділений  високою 
подвижницькою заслугою.  Послухай,  як  я  повідаю:  «Справді,  простота,  шана  гостей,  дотримання  закону,  
користи та насолоди власними дружинами, він задовольняє розмаїті види щастя тут і надалі!». Великі ріши  
рекли,  що підтримка  синів і  дружин,  вивчення  Вед,  утворюють  ті  обов’язки,  які  призводять  до  високого 
способу  життя.  Той  брахман,  який,  завжди  займається  здійснення  жертвопринесень,  належним  чином 
проходить через цей спосіб життя і правильно виконує всі свої обов’язки, отримує благословенні плоди на  
небесах.  Після  його  смерти,  нагороди,  бажані  йому,  стають  незнищенними.  Дійсно,  ці  його  очікування  
вічности,  мов у слуги  сигналу для  виконання  наказу свого  господаря.  Завжди проявляючи увагу  до Вед,  
мовчки читаючи мантри, отримані від його наставника, поклоняючись усім божествам, о Юдхіштхіро, покірно 
чекаючи і  обслуговуючи наставника свого,  з  тілом замазаним глиною і брудом,  людина,  яка веде щабель  
життя брахмачарьї повинна завжди дотримуватися суворих обітниць, і з упокореними почуттями, має завжди 
звертати  увагу  на  отримані  накази.  Розмірковуючи  про  Веди  і  виконання  всіх  обов’язків  у  повазі  до 
споглядання  і  діяння,  має  жити,  покірно  чекаючи  від  свого  наставника  і  завжди  вклоняючись  йому.  
Незайнятий  у  шести  видах  робіт,  наприклад  виконання  обов’язку  в  жертвопринесенні  інших,  та  не 
прив’язаний до дій, ніколи не виказуючи прихильности чи осуду будь-кому, роблячи добро навіть ворогам,  
він, о царю, виконує обов’язки брахмачарьї!

Так вістить розділ шістдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 2
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Розкажи про ті обов’язки щодо осіб, як ми, котрі будуть  сприятливі, плідні на щастя у майбутньому,  

доброзичливі, схвалені всіма, приємні й милі.
Б г і ш м а  м о в и в :
Чотири способи життя, о могутній,  були закріплені за брахманом. Інші три касти не приймають їх, о 

кращий з бгаратів! Багато діянь, о царю, які ведуть на небо і особливо підходять для царського стану, вже 
було оголошено. Ті, однак, не можуть бути повідані у відповідь на твоє теперішнє питання, бо всі вони були 
належним чином встановлені для таких кшатріїв, які не схильні до жорстокости. Брахман, який прилюбився 
до діянь кшатріїв, вайшьїв і шудр, бере на себе осуд в цьому світі,  як людина злостива, та йде у пекло в  
потойбічному  світі.  Ті  назви,  які  використовують  люди  для  рабів,  собак,  вовків  та  інших  тварин,  
застосовуються, о сину Панду, до брахмана, який береться до занять не гідних його. Той брахман, який, у всіх  
чотирьох  щаблях  життя,  належним  чином  займається  шістьма  діями  (регулювання  дихання,  споглядання  
тощо),  який  виконує  всі  свої  обов’язки,  умиротворений,  самоприборканий,  чиє  серце  чисте,  відданий 
покаянню, який не має ніякого бажання поліпшення свого становища, благий, має невичерпні краї блаженства  
в іншому світі. Всі отримують свою власну вдачу від природи, власних діянь, щодо їх обставин, місця, засобів 
і спонукань. Тому,  ти повинен, о царю, розглядати вивчення Вед, котрі несуть таку високу заслугу і  рівні  
діянням у царській владі, чи ж заняттям сільським господарством, торгівлею та полюванням. Світ перебуває у  
русі  Часу.  Його діяльність  скерована  ходом Часу.  Людина робить усі  свої  дії,  хороші,  погані  та  середні,  
повністю під  впливом часу.33 Ті ж серед гарних діянь у минулому житті людини, котрі дають найбільший 
вплив на наступне,  можуть бути вичерпані.  Люди, проте,  завжди зайняті  в тих діяннях до яких ведуть  їх  
нахили. Ті нахили, знову ж, ведуть живу істоту в кожному напрямку.34

Так вістить розділ шістдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Натягування тятиви, знищення ворогів, сільське господарство, торгівля, скотарство і служіння іншим за 

багатства, це негідно брахмана. Обізнаний брахман, що веде життя домогосподаря, має належно виконувати  
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шість  ведичних  дій.  Вихід  брахмана  в  ліс,  після  того,  як  належним  чином  дотримано  всіх  обов’язків  
домогосподаря,  схвалюється.  Брахману  слід  уникати:  служби  цареві;  багатства,  отриманого  сільським 
господарством; засобів до існування, отриманих від торгівлі; будь-якої негідної поведінки; близьких стосунків  
з будь-ким, окрім його дружин; і лихварства. Той нещасний брахман, який відпадає від своїх обов’язків і чия  
поведінка нечестива, стає, о царю, шудрою. Брахман, який одружується на жінці-шудрі, або стає негідний  
поведінкою, танцюристом чи сільським робітником, або робить інші негідні вчинки, стає шудрою. Чи читає  
він Веди чи ні, о царю, якщо він робить такі огидні дії, він стає рівним шудрі, а за столом має займати місце  
серед  шудр.  Такі  брахмани  стають  рівними  шудрам,  о  царю,  і  їх  слід  відринути  в  деяких  випадках  од  
поклоніння  богам.  Які  б  не  були  подарунки  їжі,  присвячені  богам  і  пращурам  зроблені  брахманам,  які 
переступили всі обмеження, стали нечистими в поведінці, схилилися до злих і жорстоких діянь чи відпали від  
своїх законних обов’язків, вони не надають жодних заслуг дарувальнику. Саме тому о царю, самообмеження,  
чистота і простота були закріплені обов’язками брахмана. Крім них, о царю, усі  чотири щаблі життя були  
закріплені за брахманом. Той, хто самоприборканий, випив соми у жертвоприношеннях, гарної поведінки, має 
співчуття  до  всіх  істот  і  терпіння  зносити  все,  не  має  бажання  поліпшення  свого  становища  шляхом  
придбання багатства, відвертий і простий, м’який, вільний від жорстокости і прощає усіх, воістину брахман, а  
не той, хто грішний у вчинках. Люди, бажаючі досягти чесноти, шукають допомоги, о царю, шудр, вайшьїв і 
кшатріїв. Тому, якщо члени цих трьох каст не обирають мирні обов’язки так, щоб бути в змозі допомагати 
іншим у придбанні чеснот, Вішну, о сину Панду, ніколи не поширює свою благодать на них. Якщо ж Вішну не 
задоволений, то щастя всіх на небесах, заслуги, які виникають від обов’язків покладених чотирьом кастам, 
вимовляння Вед,  всі  види жертвопринесень,  і  всі  інші  релігійні  дії  людей,  та  всі  обов’язки щодо кількох 
щаблів життя, втрачаються.

Слухай тепер, о сину Панду, ті обов’язки, яких мають дотримуватися на чотирьох щаблях життя. Вони  
повинні бути відомі кшатрію, який бажає аби члени трьох інших станів у його царстві суворо дотримуватися  
відповідних обов’язків цих каст. Для шудри,  який бажає чути писання,  що не заборонені для нього, який  
здійснює свої обов’язки, породив сина, між яким і вищими кастами існує  не так багато різниці, внаслідок  
чистоти  його  поведінки,  були  закріплені  всі  щаблі  життя,  за  винятком  дотримання  миролюбности  та  
самоприборкання, котре не є необхідними для нього. Для шудри, який практикує всі ці обов’язки, а також для 
вайшьї,  о  царю,  і  кшатрія,  щабель  бхікшу  було  приписано.  Виконавши  обов’язки  свого  стану,  а  також  
допомігши родичам, старий вайшья, з дозволу царя, може вдаватися до іншого щаблю життя.

Вивчивши Веди  належним чином,  і  трактати  про  обов’язки  царів,  о  безгрішний,  породивши  дітей  і  
виконавши  інші  діяння  згідно  вдачі,  випивши  соми  і  скерувавши  та  захистивши  підданих  праведно,  о  
найперший з мовців, виконавши Раджасую, Ашвамедху й інші великі жертви, запросивши вчених брахманів  
для вивчення Писання і  зробивши подарунки їм,  відповідно до їх бажання,  отримавши перемоги,  малі  чи 
великі, на січі, посадивши на престолі сина його або когось із кшатріїв хорошого роду для захисту підданих, 
вклонившись пітарам, виконавши з належними обрядами жертвопринесення, встановлені для шанування їх,  
ретельно  вклоняючись  богам  у  жертвопринесеннях  та  мудрецям,  які  вивчають  Веди,  кшатрій,  котрий  на 
старість бажає іншого способу життя, може, о царю, прийняти його, покинувши попередній, і це означає, що 
він обов’язково матиме аскетичний успіх. Кшатрій, який веде життя ріши, о царю, може прийняти щабель 
бхікшу,  але  він  ніколи  не  повинен  робити  це  заради  насолоди  радощами  світу.  Покинувши  життя 
домогосподаря, він може прийняти життя жебрацтвом, аби ледь підтримувати життя. Життя жебрацтва не  
обов’язкове для трьох станів:  кшатріїв,  вайшьїв,  шудр,  о подавцю рясних дарунків!  Однак,  оскільки вони 
можуть  прийняти  його,  при  бажанні,  то  цей  спосіб  життя  відкритий  для  чотирьох  каст.  Серед  мужів,  
найвищим обов’язком є ті, які практикуються кшатріями. Весь світ підкоряється силі їх рук. Всі обов’язки, 
головні і підлеглі, трьох інших станів, залежні від їх дотримання в обов’язках кшатрія. Веди стверджують це.  
Знай, що, як сліди всіх інших тварин покриває слон, так усі обов’язки кожного нижчого покриває той кшатрій. 
Мужі  обізнані  на  Писаннях  речуть,  що  обов’язки  інших  трьох  дають  невелику  допомогу  чи  захист,  і  
створюють невеликі нагороди. Знавці мовлять, що обов’язки кшатрія дають велику допомогу і  створюють 
великі  нагороди.  Серед  усіх  обов’язків,  царські  найперші.  Всі  касти  захищають  вони.  Кожне  зречення 
відбувається в царських обов’язках, о царю, а зречення, кажуть, перебуває у вічній чесноті та найперше з усіх.  
Якщо наука покарання зникає, Веди зникають. Також, усі ці писання, які прищеплюють обов’язки заблудлим 
людям. Дійсно, якщо ці стародавні обов’язки, що належать кшатріям, будуть відкинуті, всі обов’язки щодо  
всіх  щаблів  життя,  загубляться.  Всі  види  зречення  є  в  царських  обов’язках:  всі  види  або  встановлення  
походять з них; всі види навчання пов’язані з ними; всі види мирської поведінки входять у них. Як тварини,  
якщо вбиті негідно, стають засобом знищення доброчесности і релігійних діянь м’ясників, так само всі інші  
обов’язки,  якщо позбавлені  захисту наданого царськими обов’язками,  піддаються  нападам і  знищенню,  а 
люди, сповнені тривог, байдужіють до практики приписаної для них.

Так вістить розділ шістдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 4
Б г і ш м а  м о в и в :
Обов’язки щодо всіх чотирьох щаблів життя, ті яті, о сину Панду, і звичаї, стосовно поведінки людей у  

цілому, все входить у царські обов’язки. Всі ці діяння, о найперший з бгаратів, входять у обов’язки кшатрія.  
Якщо діяння царської влади зруйноване, всіх істот осягає зло. Обов’язки людей не очевидні. В них є, знову ж, 
багато  напрямків.  Керуючись  багатьма  помилковими  напрямами,  їх  вічна  вдача  іноді  хибить.  Інші,  які  
віддають  свою  віру  вискочкам  людським,  не  знаючи  нічого  про  істинні  обов’язки,  речені  в  писаннях, 
виявляються зрештою впалими і  збентеженими у вірі,  кінцеві  цілі  якої  невідомі.  Обов’язки,  покладені  на  
кшатріїв прості, творити велике щастя, очевидне щодо їх результатів, без обману, й корисне для всього світу.  
Як обов’язки трьох станів, а також брахманів і тих, які пішли до лісу від світу, о Юдхіштхіро, про що мовлено 
передніше, всі включені в ті зі священного способу життя, які називаються гархаштья, так само весь світ, з  
усіма добрими справами, підлеглий царським обов’язкам. Я казав тобі, о царю, скільки хоробрих царів було у  
минулі часи і зверталося до того володаря всіх живих істот, божественного і могутнього Вішну, велесилого, 
для розв’язання їх сумнівів з приводу науки покарання. Ті царі, пам’ятаючи про настанови писань, підкріплені 
прикладами, чекали в минулі часи на Нараяну, опісля зваживши кожну зі своїх дій проти обов’язків, кожного 
зі  щаблів  життя.  Ті  божества:  садхьї,  васу,  ашвіни,  рудри,  вішвавасу,  марути  й  сіддхи,  створені  в  дні 
стародавні першим з богів, всі уважні до обов’язків кшатрія. Тепер я повідаю тобі історію, сповнену моралі і  
користі. У минулі часи, коли данави розмножилися і змели всі перепони та відмінності, потужний Мандхатрі, 
о  царю,  став  царем.  Той  правитель  землі,  цар  Мандхатрі,  вчинив  велике  жертвоприношення,  бажаючи 
побачити могутнього Нараяну, того Бога богів, безпочаткового, безмежного. У тій жертві він поклонявся, зі 
смиренням, великому Вішну. Верховний Бог, приймаючи подобу Індри, став навіч перед ним. У супроводі 
багатьох гідних царів він вшанував його вклонившись тому могутньому божеству. Висока бесіда відбулася  
між цим левом серед царів і тим прославленим богом у вигляді Індри, стосовно Вішну, великого сяйвом.

І н д р а  с к а з а в :
Яка  твоя  мета,  о  найперший з  доброчесних,  в  пошуку  зустрічі  з  тим Стародавнім і  першим з  богів, 

Нараяною, незбагненної сили і нескінченної майї? Ні я, ні  сам Брахма,  не можемо зріти вигляд того бога 
всесвітньої форми. Я подарую тобі якісь інші речі, бажані твоєму серцю, бо ти найперший зі смертних. Твоя  
душа перебуває в спокої. Ти відданий Праведності. Ти самоприборканий і сповнений героїзму. Ти неухильно 
шукаєш справи приємної богам. За твій розум, а також відданість і високу віру, я дам тобі всі блага, бажані  
тобі.

М а н д х а т р і  м о в и в :
Я схиляюся,  втішений тобою.  Однак,  без сумніву,  я  бажаю бачити першого з  богів.  О божественний 

Володарю! Вибираючи з усіх земних бажань, я хочу отримати релігійну заслугу і вести спосіб життя, що веде  
шляхом  добра  і  високо  цінується  усіма.  Здійснюючи  високі  обов’язки  кшатрія,  я  заробив  багато  світів 
невичерпної  заслуги  у  майбутньому,  і  маю також,  за  ці  обов’язки,  широку славу.  Проте,  я,  не  знаю,  як 
виконувати ці обов’язки, найкращі у світі, які походять од першого з богів.

І н д р а  м о в и в :
Ті, котрі не є царями, проте, вони можуть бути уважні до їх обов’язків, все ж не можуть легко досягти 

високих нагород обов’язку.  Царські обов’язки спочатку пішли від першого з богів. Інші обов’язки вийшли 
згодом з його тіла. Нескінченні були інші обов’язки, в тих щаблях життя ванапрастха, які були створені потім.  
Всі  їх  плоди  виснажуються.  Царські  обов’язки,  однак,  відрізняються  від  них.  В  них  включені  всі  інші  
обов’язки.  З  цієї  причини,  обов’язки  кшатрія,  кажуть,  найперші  з  усіх.  У  минулі  часи,  Вішну,  діючи  
відповідно до обов’язків кшатрія, насильницьким чином придушив і знищив його ворогів і тим самим утішив  
богів та ріши, незмірних силою. Якби божественний Вішну,  з незбагненною силою, не убив би усіх  його 
ворогів серед асурів, то брахмани і Брахма, Творець світів, та обов’язки кшатріїв і обов’язки, які спочатку 
вийшли з Верховного божества, все було б знищено. Якби той, перший з усіх богів, не виявив би був свою 
доблесть, підкоривши землю з усіма її асурами, то всі обов’язки чотирьох каст і усі обов’язки чотирьох щаблів 
життя  були  би  знищені,  через  загибель  брахманів.  Вічний  обов’язок  людей  зазнав  би  руйнування.  Це  
виконанням обов’язків кшатрія їх відроджено. В кожній юзі обов’язки брахманів, щодо досягнення брахмо,  
стоять попереду. Однак, захист усіх є царським обов’язком. Останнє вважається вище за все. Загибель у бою, 
співчуття до всіх істот, знання справ світу, захист людей, порятунок їх від небезпеки, полегшення злиденним і  
пригнобленим,  все це відбувається  серед кшатріїв,  в  обов’язках царів.  Особи,  які  не  вважають корисною 
стриманість  і  підпалі  хіті  та  гніву,  не  чинять  відвертого  гріха  зі  страху  перед  царями.  Інші,  слухняні  і 
праведної  поведінки,  успішні,  внаслідок одного і  того ж впливу,  у  виконанні всіх своїх обов’язків.  Тому,  
обов’язки кшатрія вважаються праведними. Без сумніву, всі істоти живуть щасливо у світі, захищені царями, 
які здійснюють обов’язки кшатрія, як діти захищені батьками. Обов’язки кшатрія найперші з обов’язків. Ці 
вічні обов’язки вважаються першими у світі, включаючи в себе захист усякої тварі. Самі вічні, вони ведуть до 
вічного звільнення.

Так вістить розділ шістдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 5
І н д р а  м о в и в :
Обов’язків кшатрія, о царю, сповненого такої  сили, які включають в себе, при їх здійсненні,  всі  інші 

обов’язки, та які є головними з усіх обов’язків, повинні підтримуватися мужами, які, як і ти, такі ж піднесені,  
а  також  зайняті  пошуком  блага  для  світу.  Якщо  ці  обов’язки  належно  не  виконано,  всіх  істот  осягне 
руйнування. Царі співчутливі до всіх істот, повинні розглядати це, як найперші зі своїх обов’язків: освоєння 
землі для обробітку та угноєння її, великі жертвопринесення для самоочищення, байдужість до старцювання,  
та захист підданих. Відмова від подарунків називається мудрецями головною з чеснот. З усіх видів відмов,  
далебі,  відмова від  тіла у бою,  є  першою. Ти бачив на  власні  очі,  як правителі  землі,  завжди уважні  до  
обов’язків  кшатрія,  після  належного  поводження  з  наставниками  і  придбавши  велике  знання,  нарешті  
покинули  їх  тіла,  вступивши  у  бій  один  з  одним.  Кшатрій,  бажаючи  придбати  релігійну  заслугу,  має,  
пройшовши через щабель брахмачарья, вести життя домогосподаря, надаючи йому великої уваги. У судових 
рішеннях  звичайних  питань  права  між  своїми  підданими,  він  мусить  бути  вельми  неупередженим.  
Наглядаючи за всіма кастами у дотриманні їх відповідних обов’язків, для захисту вони можуть дозволити собі 
все, різні вигадки, засоби, доблесть і зусилля, якими вони прагнуть виконання їх наміри. Обов’язки кшатрія,  
включаючи  всі  інші  обов’язки  в  їх  межах,  кажуть,  найперші.  Інші  стани  дотримуються  своїх  обов’язків 
внаслідок царських обов’язків.  Тож Творець визначив,  залежність  від останнього щодо заслуги,  яку вони 
зароблять.  Ті  люди,  які  зневажають  усіма  корисними  обмеженнями  і  які  занадто  прихильні  гонитві  за 
мирським,  кажуть,  тваринної  вдачі.  Але  вони  змушені  діяти  справедливо  завдяки  здійсненню  царських 
обов’язків. Тому й речуть, що ці обов’язки найперші. Та поведінка, яка була встановлена для брахманів, котрі  
слідують трьом Ведам, і тим способам життя, визначеним для брахманів, повинні, перш за все, споглядати 
вічне брахмо. Якщо брахман діє інакше, він повинен бути покараний, як шудра. Обов’язки чотирьох щаблів 
життя і обряди, встановлені у Ведах, о царю, мають завжди дотримуватися брахманом. Знай, він не має інших  
обов’язків. Брахмана, який діє інакше, кшатрій не повинен підтримувати у прожитку. Його релігійна заслуга  
зростає  внаслідок  його  дій.  Брахман,  безумовно,  немов  сам  Дхарма.  Той  брахман,  який  діє  у  справах 
неналежних йому, не заслуговує ніякої поваги. Не зайнятому у притаманних йому справах, не слід довіряти.  
Такі  обов’язки  належать  різним  станам.  Кшатрії  повинні  піклуватися  про  них  так,  щоб  їх  дотримання 
поліпшувалося. Тож і ці обов’язки ― кшатріїв. Тому також, царські обов’язки і ніякі інші, є найпершими. 
Вони, як я вважаю, обов’язки героїв, і ті герої, всі дотримуються їх.

М а н д х а т р і  с п и т а в :
Які обов’язки виконують явани, кирати, гандхарви, чини, шабари, варвари, саки, тушари, канки, патхави, 

андхри, мадраки, паундари, пулінди, раматхи, камбоджі, декілька каст, які виникли з Уст брахманів і кшатріїв,  
вайшьїв і шудр, та живуть у володіннях арійських царів? Які ці обов’язки, знову ж, дотриманням яких царі,  
подібні нам, повинні примучувати ті племена, які живуть грабунком? Я волію почути все це. О прославлений 
боже, навчи мене. O найперший з усіх божеств, ти друг нам, кшатріям.

І н д р а  в і д п о в і в :
Всі розбійні племена повинні служити матерям і батькам, їх наставникам, іншим старим та відлюдникам 

у лісі. Всі розбійні племена повинні також служити царям їх. Обов’язків та обрядів оголошених у Ведах вони 
також  повинні  дотримуватися.  Вони  повинні  здійснювати  жертви  на  честь  пітарів,  рити  колодязі  і 
присвячувати їх всесвітньому благу, даючи воду спраглим мандрівникам; надавати їм нічліг і робити різні,  
сезонні  подарунки  брахманам.  Утримання  від  шкоди,  правда,  приборкання  гніву,  підтримка  брахманів  і  
родичів, надання їм допомоги, догляд за дружинами і дітьми, чистота, спокій, дарунки брахманам для жертви 
будь-якого виду, є обов’язками, які має здійснювати кожна людина цього стану, якщо бажає власного гаразду.  
Така людина повинна також виконувати всі  види Пака-яджньї цінними дарунками їжі  та багатства.  Ці та  
подібні  обов’язки,  о  безгрішний,  були  закладені  в  старовину  для  осіб  цього  стану.  Всі  ті  дії,  які  були 
встановлені для всіх інших, мають бути чинені також і людьми стану розбійників, о царю.

М а н д х а т р і  с к а з а в :
У світі людей, такі злі люди можуть маскуватися, живучи серед усіх чотирьох каст і на всіх чотирьох  

щаблях життя.
І н д р а  м о в и в :
Після зникнення царських обов’язків і навчання про покарання, всі істоти почали надзвичайно страждати, 

о безгрішний, через жорстокість царів. Після закінчення цієї Кріти, настане безлад у різних щаблях життя, і  
незліченні  бхікшу з’являться  з  сектантськими знаками  різних  видів.  Відкидаючи  Пурани  і  високі  істини 
релігії, люди, волею хіті та гніву, прямуватимуть хибним шляхом. Коли грішних людей покине дощ, через злі 
діяння, то людьми, високими душею, за допомогою науки покарання тоді, релігія, яка перевершує все й вічна,  
і  яка  є  джерелом  всього  доброго,  затверджується.  Дари  і  узливання,  підношення  пращурам  людьми,  які  
відкинули  царя,  котрий  є  найпершим  з  усіх,  стають  безплідними.  Самі  боги  не  лишають  без  уваги  
добродійного  царя,  який  є  дійсно  вічним  богом.  Божественний  Володар  усіх  істот,  створивши  всесвіт,  
призначив кшатріїв наглядати за людьми, стосовно їх схильностей і несхильностей до обов’язків. Я шаную і 
вклоняюся тій людині, яка, спираючись на своє розуміння, стежить за ходом виконання обов’язків людей. В  
такому нагляді й полягають обов’язки кшатрія.
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Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Сказавши ці слова, божественний і могутній Нараяна у подобі Індри, у супроводі марутів, відправився у 

вічну оселю невичерпного щастя. Коли, о безгрішний, обов’язки, які діють на благо, були так спрямовані у  
минулому, як людина очищена душею і обізнана, тоді відпала від кшатріїв? Як сліпі втрачають дорогу, так 
істоти, діючи та тримаючись неправедности, зазнають загибелі. O тигре серед людей, дотримуйся того кола 
обов’язків, покладеного здавна і якого трималися древні. Я знаю, о безгрішний, ти спроможний на це.

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

Р о з д і л  6 6
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти повідав мені про чотири щаблі людського життя. Я хочу дізнатися більше про них. Розкажи про них 

докладно.
Б г і ш м а  м о в и в :
О Юдхіштхіро, міцнорукий, всі обов’язки, які практикують у цьому світі праведні, як відомі тобі, так  

вони відомі й мені. О найперший з доброчесних, слухай нині про те, про що питаєш, яких заслуг набуває цар  
виконанням своїх обов’язків, керуючи іншими щаблями життя. Всі заслуги, о сину Кунті, що належать особам 
зайнятим обов’язками чотирьох щаблів життя додаються, о найперший з мужів, справедливим царям. Цар, 
вільний від хіті та ненависти, який править за допомогою жезла покарання, і який ставиться однаково до всіх  
істот, о Юдхіштхіро, досягає цілей щабля життя бхакшьї (Брахма). Той цар, який володіє знаннями, робить 
подарунки гідним особам у відповідних випадках,  який знає,  як сприяти і  покарати,  поводиться у всьому 
відповідно до приписів священних писань, спокійний душею, досягає мети щабля життя гархаштхья. Той цар, 
який завжди шанує тих, хто заслуговує шани, даючи їм належне, повністю досягає, о сину Кунті, цілей щабля 
життя бхакшья. Той цар, о Юдхіштхіро, який рятує від лиха, в міру його влади, його родичів і друзів, досягає  
цілей щабля життя ванапрастха. Той цар, який при кожному зручному випадку шанує тих найперших серед  
людей і тих головних з яті, досягає, о сину Кунті, цілей щабля життя ванапрастха. Той цар, о Партхо, який 
щодня робить підношення предкам і великі дари всім живим істотам, включаючи людей, досягає цілей того ж 
способу життя. Той цар, о тигре серед людей, який примучує царства інших для захисту праведників, досягає  
цілей того ж способу життя.  Внаслідок захисту всіх істот,  а  також належного захисту свого царства,  цар 
отримує заслугу багатьох жертвопринесень, таку як кількість захищених істот, і, відповідно, досягає цілей  
щабля життя санньяса. Вивчення Вед кожен день, прощення, шанування наставників, послуги, надані своєму 
вчителю, ведуть до досягнення цілей брахмачарьї.  Той цар, який мовчки читає свої мантри щодня, і  який  
завжди поклоняється богам за статутом, досягає, о тигре серед людей, цілей щабля життя гархаштхья. Той 
цар, який вступає у бій з рішучістю захищати своє царство або зустріти смерть, досягає цілей щабля життя  
ванапрастха. Той цар, який підтримує людей, що живуть на щаблі ванапрастха і брахманів, обізнаних на трьох 
Ведах, досягає цілей щабля життя ванапрастха. Той цар, який проявляє співчуття до всіх істот і утримується  
повністю від жорстокости, досягає цілей усіх щаблів життя. Той цар, о Юдхіштхіро, який виказує співчуття до  
молодих і старих,  о сину Кунті,  в будь-яких обставинах,  досягає цілей кожного щабля життя.  Той цар,  о  
примножувачу роду Куру,  котрий дає полегшення всім пригнобленим своїм захистом, досягає цілей щабля  
життя гархаштхья. Той цар, який захищає всіх істот, рухомих і нерухомих, та шанує їх, як вони заслуговують,  
досягає цілей щабля життя гархаштхья. Дарувати прихильність і карати: дружин і братів, старших і молодших, 
синів і онуків, це домашні обов’язки царя і вони складають його найкращі покути. Вшановуючи доброчесних і  
гідних поклоніння, та захищаючи тих, які каються пізнаючи себе, цар, о тигре серед людей, досягає цілей  
щабля життя гархаштхья. Запрошення до будинку,  о бгарато,  осіб, які присвятили себе тій ванапрастсі та  
іншим щаблям  життя,  та  пригощання  їх  їжею,  домашні  обов’язки  царя.  Той  цар,  який  належним чином 
дотримується обов’язків, встановлених Творцем, отримує благословенні чесноти всіх щаблів життя. Той цар,  
о сину Кунті, в кому немає чесноти не бажаної, той найперший з мужів, о Юдхіштхіро, кажуть, навчений бути  
особою в дотриманні ванапрастхи і всіх інших щаблів життя. Той цар, який належним чином шанує посади чи 
звання  заслужені  честю,  родом  або  сім’єю,  що  заслуговує  почесті,  та  тих  заслужених  старців,  кажуть,  о 
Юдхіштхіро, живе в усіх щаблях життя. Цар, о сину Кунті, дотримуючись обов’язків своєї країни та свого  
роду,  набуває,  о  тигре  серед  людей,  заслуги  всіх  щаблів  життя.  Той цар,  який,  відповідно  сезону,  дарує  
праведникам достаток чи цінні дарунки, заробляє чесноти, о царю, всіх щаблів життя. Той цар, о сину Кунті,  
який, крім того, долає небезпеку і страх, все ж тримаючи увагу на обов’язках всіх людей, отримує чесноти 
всіх  щаблів  життя.  Цар  отримує  частку  заслуг  зароблених  праведними  людьми,  захищених  ним  у  його  
володіннях.  З  іншого  боку,  якщо  царі,  о  тигре  серед  людей,  не  захищають  праведних  людей  у  своїх 
володіннях,  вони тоді  беруть  гріхи останніх за  бездіяльність  і  довіру.  Ті  люди також,  о  Юдхіштхіро,  які  
допомагають царям у захисті  своїх підданих, рівною мірою мають право,  о безгрішний, на частку заслуг,  
зароблених іншими, внаслідок цього захисту. Обізнані кажуть, що гархаштхья, яку ми прийняли, перевершує 
всі інші щаблі життя.  Тож висновки відносно цього вельми прозорі.  Це, безсумнівно святе,  о тигре серед 
людей.  Та  людина,  яка  вважає  всіх  істот  схожими на  самого  себе,  яка  ніколи  не  робить  ніякої  шкоди  і  
підкорює свій гнів, отримує велике щастя і тут,  і в подальшому.  Цар може легко перетнути океан світу,  з 
царськими обов’язками, ніби човном на великій швидкості, гнаним вітерцем подарунків, маючи Писання для 
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його рішень і розум для міцности її керманича, та пливучи силою справедливости. Коли причина бажання у  
його серці замкнута до усіх земних речей, він тоді вважається опертим лише на розум. В цьому стані він скоро  
досягає брахмо. Стаючи бадьорим розумом і обмежуючи бажання та інші пристрасті серця, о тигре серед  
людей, цей цар,  зайнятий постійним захистом, досягає великої заслуги.  Тому,  ти,  о Юдхіштхіро,  виконуй  
ретельно захист брахманів,  благочестивих вчинками і  присвячених вивченню Вед,  як і  всіх інших людей.  
Лише здійснюючи обов’язок захисту,  о бгарато,  цар заробляє заслугу,  яка в сто разів більша, ніж та,  яку 
отримує пустельник в його притулку у лісі.

Тепер я описав, о старший сину Панду, різноманітні обов’язки мужів. Дотримуйся царських обов’язків,  
вічних,  котрі  чинили  свого  часу великі  мужі  минулого.  Якщо  ти  присвятиш себе,  з  неухильною увагою 
обов’язку захисту підданих твоїх,  о тигре серед людей, ти зможеш, о сину Панду,  отримати чесноти всіх 
чотирьох щаблів життя і всіх чотирьох станів людей!

Так вістить розділ шістдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Ти повідав про обов’язки в чотирьох щаблях життя і чотирьох кастах. Скажи мені нині, о діду, які основні 

обов’язки царства?
Б г і ш м а  м о в и в :
Вибір і коронація царя є першим обов’язком царства. Царство, в якому переважає безлад, стає слабким і  

незабаром страждає від злодіїв. В царстві, розідраному безладом, праведність не може жити. Жителі нищать 
друг друга. Безлад гірший з можливих становищ. У шруті речуть, що в коронації царя, сам Індра увінчується в 
його особі. Людина, яка бажає гаразду, повинна поклонятися царю, як він повинен поклонятися Індрі. Ніхто 
не повинен жити в царствах розідраних безладом. Агні не передає богам узливання від царств, де переважає 
безлад. Якщо могутній цар наближається до царства ослабленого безладом, бажаючи приєднати його до своїх 
володінь,  люди повинні  вийти і  прийняти загарбника з  повагою.  Інша поведінка буде  сумісна  з  мудрими 
порадами. Немає зла більшого, ніж безлад. Якщо могутній загарбник схильний до справедливости, все буде до 
ладу. Якщо ж він лише захоплює, то може знищити все. Та корова, яка не може легко доїтися, страждатиме від 
тортур. З іншого боку, та корова, яка легко доїться, не страждає від жодної муки. Деревина, яку легко зігнути, 
не вимагає нагріву.  Дерево, яке згинається легко, не страждає від мук у руках садівника. Керуючись цими  
прикладами,  о  герою,  люди  повинні  підкорятися  могутнім.  Людина,  яка  схиляється  перед  могутнім, 
схиляється перед Індрою. Тож, людям, які воліють гаразду, слід обрати і коронувати когось своїм царем. Ті, 
хто живе в країнах, де безлад переважає, не може насолоджуватися своїм багатством і дружинами. У часи  
безладу, грішна людина отримує величезне задоволення грабуючи багатство інших людей. Проте, коли, його  
злочинне багатство схопив інший, він волає до царя. Тож, очевидно, що в часи безладу, навіть злостивий не  
може бути щасливим. Багатство одного хапають двоє. У тих же двох забирають спільно декілька. Вільний 
перетворюється на раба. Жінки, знову ж, насильно викрадені. З цих причин боги створили царів для захисту  
людей.  Якби не було  такого царя на землі  із  жезлом покарання,  сильний би тоді  полював на слабких за 
звичаєм  риб  у  воді.  Чулисьмо,  що  люди  в  минулому,  через  безлад,  поставали  були  перед  знищенням,  
пожираючи один одного,  як сильні  риби пожирають слабших у  воді.  Чулисьмо,  що деякі  серед них тоді  
зібралися разом, уклавши певні угоди, кажучи: «Того, хто стає брутальним чи використовує насильство, того,  
хто спокушає або викрадає чужих дружин, чи грабує багатство приналежне іншим, слід вигнати від нас!».  
Вселивши впевненість  серед усіх  каст  народу,  вони уклали  цю угоду і  жили так протягом деякого часу.  
Зібравшись по деякім часі, продовжуючи жити у лихові, сказали Пращуру: «Без царя, о божественний пане,  
ми прямуємо до знищення. Признач когось нашим царем. Всі ми повинні підкорятися йому, і він повинен  
захищати нас!». По такій просьбі, Пращур попросив Ману. Однак Ману не погодився на це.

М а н у  с к а з а в :
Я боюся всіх гріховних діянь. Керування царством надзвичайно важке, особливо серед людей, які завжди 

помиляються і оманюються в їх поведінці!
Б г і ш м а  п р о в а д и в :
Жителі Землі тоді сказали йому: «Не бійся. Гріхи, які люди здійснюватимуть, торкнуться лише тих, хто їх  

вчиняє, не плямуючи тебе нітрохи. Для наповнення твоєї скарбниці, ми даватимемо тобі п’ятдесяту частину 
наших тварин і дорогоцінних металів, та десяту частину нашого зерна. Також, коли наші дівчата стануть на  
порі, ми повинні, якщо потреба, дати тобі найкрасивіших серед них. Ті серед людей, які стануть найпершими 
серед усіх у використанні зброї, у верховій їзді, та керуванні колісницями, йтимуть позаду тебе, як божества  
за Індрою. Збільшивши так твою могутність, і ставши непереможним володарем великої доблесті, будь нашим 
царем  і  захищай  нас  щасливо,  як  Кубера  захищає  якшів  і  ракшасів.  Четверта  частина  заслуг,  яку  люди 
зароблятимуть  під  захистом  твоїм,  буде  твоєю.  Зміцнений  цією  заслугою,  так  легко  отриманою  тобою, 
захисти ти нас,  о царю, наче Звершник ста жертвопринесень захищає богів.  Як Сонце обпікає все своїми  
променями, прямуй до завоювання перемог. Розтовчи гордість ворогів і нехай праведність завжди тріумфує у 
світі!».  Так  запрошений  тими  жителями  Землі,  Ману,  володар  потуги,  рушив  у  супроводі  великої  сили. 
Високого походження, він здавався тоді сяючим доблестю. Бачачи міць Ману,  мов боги споглядають силу 
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Індри, жителі Землі, сповнені страху, спрямували серця їх на відповідні свої обов’язки. Ману потім обійшов  
світ  перевіряючи  всюди  всі  беззаконні  діяння  та  спрямовуючи  всіх  людей  до  їх  відповідних  обов’язків, 
подібно дощовій хмарі в її місії милосердя.

Ті, о Юдхіштхіро, люди на землі, які бажають добробуту, повинні спочатку обрати і коронувати царя для 
захисту всіх.  Подібно учням схиленим у присутності  наставників чи богам у присутності  Індри, всі люди  
повинні схилятися перед царем. Той, котрого шанує власний народ, стає об’єктом поваги і його ворогів також, 
в той час як той,  яким зневажають,  зневажений і ворогами. Якщо царя зневажають його вороги,  всі  його 
піддані стають нещасними. Таким чином, парасолі, колісниці, прикраси, наїдки, напої, палаци, сидіння, ліжка,  
і все начиння для використання і показу, мають належати цареві. Таким шляхом царю вдасться виконанні свої  
обов’язки захисту краще і бути привабливим. Він повинен говорити з посмішкою. Будучи милим одним, він 
повинен  звертатися  й  до  інших  прихильно.  Вдячний  тим,  хто  служить  йому,  твердо  відданий  тим,  хто 
заслужив свою повагу,  самоприборканий, він повинен віддавати іншим належне.  Дивлячись на інших, він 
повинен дивитися на них м’яко, лагідно і красно.

Так вістить розділ шістдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чому, о туре з роду Бгарати, брахмани сказали, що цар, той правитель людей, це бог?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це таке  давнє минуле,  оповідають бесіду,  о  бгарато,  Бріхаспаті  з  Васуманасом.  Був  цар Косали,  

велерозумний,  на ім’я  Васуманас.  Одного разу він розпитував  великого мудреця  Бріхаспаті,  велемудрого.  
Обізнаний на скромній поведінці,  цар Васуманас,  завжди присвячений добробуту істот, виявляючи власну 
покору і обійшовши великого мудреця, вклонився йому належним чином і запитав доброчесного Бріхаспаті 
про закони стосовно царства, спонукуваний бажанням забезпечити щастя людей.

В а с у м а н а с  с п и т а в :
Яким чином істоти зростають і, яким вони гинуть? О велемудрий, обожнюванням кого вони досягають 

успіху в отримані вічного щастя? Так запитаний царем Косали, невимірним силою, велемудрий Бріхаспаті  
повідав йому спокійно про повагу тих, обраних царями.

Б р і х а с п а т і  в і д п о в і в :
Обов’язки усіх  людей,  о  велемудрий,  можна побачити вкоріненими у цареві.  Саме через страх перед 

царем  лише,  ті  люди  не  гублять  друг  друга.  Це  цар  приносить  мир  на  землю,  належним  дотриманням  
обов’язків,  шляхом перевіркою всіх ухилянь від корисних обмежень і всіх видів хтивості.  Досягаючи цієї  
мети, він сяє у славі. Як, о царю, всі істоти неспроможні бачити одна одну і тонуть у повній темряві, якщо  
сонце і місяць не піднімаються, як риби на мілководді і птахи на безпечній відстані від дротика шугають, як їм  
заманеться, з часом і неодноразово атакуючи і роздираючи одне одного з силою, потім таки зустрічають вірну 
загибель, саме так, у цьому випадку, і люди тонуть в непроглядній пітьмі і стикаються зі знищенням, якщо у  
них немає царя, щоб захистити їх, немов у стада худоби без пастуха, що піклується про нього. Якщо цар не  
здійснює захисту,  сильний насильно привласнює володіння  слабких,  а  якщо останній  відмовився  здатися 
легко, то і життя буде відібрано. Ніхто тоді, посилаючись на будь-яку законність у його володінні, не зможе 
сказати:  «Це  моє».  Дружини,  сини,  харчі  та  різні  види майна,  не  будуть  тоді  існувати.  Руїна  постане  на 
всьому, якщо цар не захищатиме. Злі люди силою привласнюватимуть вози та одяг, прикраси і дорогоцінні 
камені,  й  усяке  майно,  що належить іншим,  якщо цар не  захищає.  При  відсутності  захисту з  боку царя, 
різноманітна  зброя  впаде  на  тих,  хто  правдивий  у  своїй  діяльності,  а  кривда  взагалі  буде  прийнятою.  У  
відсутність царської охорони, мужі зневажають чи навіть забивають їх справжніх матерів і батьків, якщо ті  
старі,  справжніх  їх  наставників,  гостей  і  літніх  людей.  Якщо  цар  не  захищає,  всі  люди  при  багатствах,  
зіткнутися зі смертю, ув’язненням і переслідуванням, а саме поняття власності зникне. Якщо цар не захищає,  
все буде  знищено передчасно,  і  кожна частина  країни буде  захоплена розбійниками,  а  все  обернеться на  
жахливе пекло.  Якщо цар не захищає,  всі обмеження щодо шлюбу і  зв’язків,  навіть споріднених, та інше  
зникне. Всі справи, пов’язані із господарством і торгівлею сплутаються, мораль потоне і буде втрачена. І три 
Веди  зникнуть.  Жертвопринесення,  належно  заповнені  подарунками,  за  статутом,  більше  не  будуть 
виконуватися. Жоден шлюб не відбудеться. Саме суспільство перестане існувати, якщо цар не захищатиме. 
Бики не покриватимуть корів і молоко не збиватиметься, а люди, які доглядають корів згинуть, якщо цар не 
здійснюватиме обов’язок захисту.  У відсутність царського захисту, всі речі, сповнюються страху і тривоги,  
стають безглуздими крики горя і умовляння, все швидко прийде до загину. Жертвопринесення, які проходять 
протягом року і завершуються дарунками, відповідно до приписів, не відбудуться, якщо цар не захищатиме. У  
відсутність царського захисту, брахмани ніколи не вчитимуть чотири Веди, не творитимуть аскез, очищень 
знань і  суворих обітниць.  У відсутність  царського захисту,  вбивця винний у смерті  брахмана,  не отримає  
жодного  покарання.  З  іншого  боку  особа,  винна  у  вбивстві  брахмана  буде  насолоджуватися  повною 
недоторканістю. У відсутність царського захисту, люди будуть виривати багатство інших людей з рук, і всі  
корисні обмеження будуть зметені, й усі, сповнені страху, будуть рятуватися втечею. У відсутність царського 
захисту, всі види несправедливості будуть встановлені. Відбудеться змішання каст. Голод буде спустошувати  
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царство. Захищені ж царем, люди можуть скрізь спати спокійно не замикаючи своїх хат і дверей засувами і  
замками. Ніхто не почує злих промов інших, набагато менше буде нападів, якщо цар праведно  захищатиме 
землю.35 Якщо цар здійснює обов’язок захисту, жінки одягнуті в прикраси можуть безбоязно ходити скрізь,  
без супроводу.  Чоловіки стають праведними і не шкодять, служачи друг другу,  бо цар здійснює обов’язок  
захисту.  Внаслідок  царського  захисту,  представники  трьох  станів  мають  можливість  виконувати  високі  
жертви і  присвятити себе  ретельному навчанню.  Світ  залежить від  сільського  господарства  і  торгівлі,  та 
охороняється Ведами.  Все це,  знову ж,  належно захищене царем,  який виконує  свій основний обов’язок.  
Оскільки цар, приймаючи важку ношу на себе, захищає своїх підданих за допомогою могутньої сили, саме 
тому люди можуть жити щасливо. Хто ж не вклониться йому, завдяки кому існують люди і знищення людей  
зруйновано? Та людина, яка робить приємне і корисне для царя, і яка несе частку ноші царських обов’язків, і  
позбавляє кожну касту страху, перемагає в цьому і в іншому світі. Та ж людина, яка навіть думає зробити  
шкоду цареві, без сумніву зустрінеться з горем тут, та піде у пекло надалі. Ніхто не повинен нехтувати царем,  
сприймаючи його за людину, бо він насправді високе божество у людській подобі. Цар приймає п’ять різних  
подоб, відповідно п’ятьом різним випадкам. Він стає Агні, Адітьєю, Мрітью, Вайшраваною і Ямою. Коли царя 
обмануто брехнею, палає в його лютій силі гріховний правопорушник перед ним, тоді він, кажуть, приймає 
подобу Агні. Коли він спостерігає через своїх шпигунів діяння всіх осіб і робить те, що для загального блага, 
він тоді, кажуть, приймає подобу Адітьї. Коли він знищує в гніві сотні злих людей з їх синами, онуками й 
родичами,  він  тоді,  речуть,  приймає подобу Руйнівника.  Коли він  стримує  нечестивих,  поклавши на  них 
суворі покарання й сприяє праведникам, дарувавши їм нагороди, він тоді, кажуть, приймає подобу Ями. Коли 
він радує рясними дарами багатства тих, хто надав йому цінні послуги, і захоплює багатство й дорогоцінні  
камені у тих, хто образив його, далебі тоді, коли він дарує добробут деяким і забирає його у інших, то він, о  
царю, кажуть, приймає подобу Кубери на землі. Жодна людина, яка має розум і здатна до праці, охоча до 
придбання чеснот, вільна від злоби, ніколи не повинна поширювати брудні плітки про царя. Жодна людина,  
діючи  проти  царя,  ніколи не  зможе  бути  щасливою,  навіть,  якщо трапляється,  вона  буде  сином царя  чи  
братом,  чи  супутником,  чи  кимось,  кого  цар  вважає  своїм  другом.  Вогонь,  маючи  вітер  спонуканням, 
палахкочучи все вперед, серед легкозаймистих речей, може і залишити щось по собі. Гнів же царя, не залишає 
нічого людині, яка спричинила його. Тож незалежно від близькості до царя, слід триматися на відстані. Не  
слід  бажати  того,  що  належить  цареві,  як  самої  смерті.  Людина,  привласнюючи те,  що  належить  цареві  
швидко йде до загибелі, мов олень, що торкнувся отрути. Людина розумна, має захищати, як своє власне, те,  
що належить цареві. Ті, хто привласнює багатство царя тоне непритомним у глибокім пеклі вічної пітьми і  
ганьби. Хто ж, не вклонятиметься цареві, якого обожнюють такими словами, як утішник народу, дарувальник  
щастя, володар процвітання, найперший з усіх, цілитель травм, пан землі, і захисник людей? 

Тож, та людина, яка бажає власного гаразду,  яка дотримується всіх корисних обмежень, тримає душу 
приборканою, є господарем своїх пристрастей і володарем розуму та пам’яті, вправна у ведені справ, завжди 
повинна  бути  прихильна до  царя.  Цар же  повинен відповідно вшановувати  вдячного радника,  наділеного 
розумом і мудрістю, великодушного, вірного, самоприборканого, добродійного і спостережливого до приписів 
політики. Цар повинен розраджувати людей, прихильних, вдячних, доброчесних, самоприборканих, сміливих, 
великодушних в їх діях, і обізнаних на виконанні самостійних завдань. Знання змушує людей пишатися. Цар 
же робить людей смиренними. Людина, яка страждає від царя, ніколи не може знайти щастя. З іншого боку,  
людина, яка сприяє цареві, стає щасливою. Цар ― серце його народу. Він його чудовий притулок. Він його  
слава. Він його найвище щастя. Ті люди, о царю, які прихильні до царя, домагаються успіху в завоюванні і  
цього, й іншого світу. Керуючи землю за допомогою якостей стриманості, істини й дружби, і, власкавлюючи  
богів великими жертвопринесеннями, цар, заробляючи велику славу,  отримує вічну оселю на небесах. Той  
найкращий  з  царів,  героїчний  Васуманас,  правитель  Косали,  таким  робом  напучений  Бріхаспаті,  сином 
Ангіраса, почав відтоді захищати своїх підданих.

Так вістить розділ шістдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які інші особливі обов’язки залишаються для царя, на виконання? Як він повинен захищати своє царство 

і  як  підкоряти своїх  ворогів? Як  він повинен використовувати  своїх  вивідачів? Як вселяти впевненість  у  
чотири касти своїх підданих, у його власних слуг, дружин і синів, о бгарато?

Б г і ш м а  в і д п о в і д а в :
Слухай, о царю, уважно про різноманітні обов’язки царів, ― про ті дії, які цар або той, хто є в становищі 

царя, повинен спочатку зробити. Цар повинен спочатку приборкати себе, а потім підкоряти своїх ворогів. Бо 
як же цар, який не зміг приборкати себе буде спроможний перемогти своїх ворогів? Підкорення тої сукупності  
п’яти, розглядається як упокорення себе. Цар успішний в самоприборканні почуттів, здатний протистояти і  
ворогам. Він повинен розмістити частини піхотинців у його фортеці, на кордоні, в містах, гаях і садах для  
розваг, о радосте куру, а також у всіх місцях, де він сам буває і у власному палаці також, о тигре серед мужів!  
Він  має  використовувати  шпигунів,  які  виглядають  дурнями  чи  ніби  сліпі  та  глухі.  Всіх  тих  осіб  варто  
ретельно вивчити щодо їх здібностей, розуму і здатності витримати голод і спрагу. При відповідній увазі, цар 
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повинен приставити своїх вивідачів до всіх його радників, друзів,  синів, у своєму місті і в провінції,  та у  
володіннях підлеглих йому керманичів. 

Шпигунів хай розставляє так щоб вони не могли знати один одного. Він повинен також, о туре з роду  
Бгарати, знати вивідачів своїх ворогів од своїх шпигунів у крамницях і місцях розваг, збіговиськах людей, 
серед жебраків, в його садах і гаях відпочинку, на нарадах мудрих, у країні, в громадських місцях, в місцях  
суду і в хатах громадян. Розумний цар може, таким чином, викрити шпигунів своїх ворогів. Якщо їх викрити,  
то цар може отримати велику користь, о сину Панду! Коли цар, в результаті з’ясує, що недостатньо сильний, 
він повинен тоді, порадившись зі своїми радниками, помиритися із сильнішим ворогом. Мудрий цар мусить  
швидко помиритися з ворогом, навіть якщо він знає, що сильніше, коли таке примирення дасть йому користь.  
Справедливо  захищаючи  своє  царство,  цар  повинен  помиритися  з  тими,  хто  сповнений  великих  чеснот,  
обдарований великою силою, доброчесний і  правдивий.  Коли цар опиняється під загрозою і  ось-ось буде 
розорений, він повинен убити всіх злочинців, яких він недооцінив був, всіх тих осіб, на яких вказав народ. Цар 
не може мати нічого спільного з тією людиною, яка не може принести користі чи нашкодить йому, або з тим, 
хто не може врятувати себе від лиха. 

Що  стосується  військових  дій,  цар,  упевнений  у  своїх  силах,  має,  на  чолі  великої  раті,  бадьоро  і  з  
мужністю віддати наказ до походу, не оголошуючи своєї мети проти когось, позбавленого союзників і друзів,  
або вже в стані війни з кимось, і отже без уваги до небезпеки з боку інших кордонів, або когось слабкіше, ніж 
він  сам,  попередньо  прийнявши  заходи  для  захисту  своєї  столиці.  Цар  не  повинен  завжди  жити  в 
підпорядкуванні іншому, більшої доблесті. Хоча і слабкий, він повинен шукати, як дошкулити сильнішому, і  
зважившись на це, продовжувати правити самостійно. Він може дошкуляти царству сильного за допомогою 
зброї,  вогню  чи  застосування  отрути.  Він  повинен  також  сіяти  ворожнечу  серед  його  радників  і  слуг.  
Бріхаспаті сказав, що розумний цар завжди має уникати війни для придбання земель. Придбання володінь  
повинні  бути  зроблені  трьома добре  відомими способами:  примиренням,  даруванням і  поділом.  Мудрому 
цареві слід задовольнятися тими придбаннями, зробленими за допомогою примирення, дару і поділу. Цар, о  
радосте куру, повинен взяти шосту частину доходів своїх підданих даниною, для покриття витрат їх захисту.  
Він повинен також насильно відняти багатство, багато чи мало, залежно від вимог обставин, у десяти видів 
злочинців, згаданих у священних писаннях, для захисту своїх підданих. Цар повинен, без сумніву, дивитися на 
своїх підданих, як на своїх дітей. Проте, при розгляді їх суперечок, він не повинен проявляти співчуття. Для 
заслуховування скарг і відповідей сперечальників у судових позовах, цар повинен завжди призначати людину 
мудру,  знавця  справ  світу,  для  положення  справжнього спокою,  властивого керуванню правосуддям.  Цар 
повинен  поставити  чесних  і  надійних  мужів  над  своїми  копальнями,  сіллю,  зерном,  переправами,  і  над  
загонами  слонів.  Цар,  який  завжди  володіє  справедливою  владою  покарання,  отримує  велику  заслугу.  
Належне  використання  покарання,  є  високим  обов’язком  царів  і  заслуговує  цілковитого  схвалення.  Цар 
повинен знати Веди і їх додатки, володіти мудрістю, займатися покаянням, благодіяннями і бути присвяченим 
здійсненню жертвопринесень.  Всі  ці  якості  повинні  постійно бути  у  царя.  Якщо цар не  в  змозі  вершити 
правосуддя, він не матиме ні неба, ні слави. Якщо царю дошкуляє більш сильний, досвідчений, то розумний,  
повинен  шукати  притулку  у  фортеці.  Зібравши  своїх  друзів  на  раду,  він  повинен  розробити  відповідні 
способи. Прийнявши політику примирення і усуваючи розбіжності,  він повинен розробити засоби ведення 
війни з нападником. Він повинен розташувати жителів лісів на високих дорогах, а, при необхідності, цілі села 
з мешканцями повинні бути переміщені в малі міста чи передмістя великих міст. Не раз запевняючи його  
заможних  підданих  і  головних  посадових  осіб  війська,  він  повинен  закликати  жителів  з  відкритих 
місцевостей, сховатися в таких фортецях, добре захищених. Він повинен сам вивезти всі запаси зерна до своїх  
фортець. Якщо це стає неможливим, він повинен знищити їх повністю у вогні. Він повинен встановити мужів  
для знищення посівів на полях супротивника,  вносячи розлад між соратниками ворога.  Будучи  не в змозі  
зробити це, він повинен знищити ті посіви, за допомогою своїх військ. Він повинен знищити всі мости через 
річки в його царстві.  Він повинен вичерпати воду з усіх водойм у його володіннях,  або, якщо не в змозі  
зробити це, то отруїти їх. Не звертаючи уваги на обов’язок по захисту своїх друзів, він повинен, з урахуванням 
як нинішніх, так і майбутніх обставин, шукати захисту правителя іншого царства, який зможе бути ворогом  
його ворога, та спроможний впоратися з його ворогом на полі битви. Він повинен знищити всі малі фортеці в  
його царстві.  Він також мусить обрізати всі  дрібніші  дерева виключаючи ті,  які  називаються чайтья.  Він 
повинен  підрізати  гілки  всіх  великих  дерев,  але  він  не  повинен  торкатися  навіть  листя  тих  чайтьїв.  Він  
повинен підсипати зовнішні фортечні вали навколо своїх фортець,  чи підняти їх і  заповнити рови водою, 
встановивши гострі палі в їх дно, наповнити їх крокодилами і акулами. Він повинен тримати невеликі отвори 
в його стінах для вилазки зі своєї фортеці, і вжити пильних заходів для їх захисту, як, і тих, великих воріт.  
Біля всіх своїх воріт він повинен розмістити руйнувальні машини. Він повинен поставити на мурах шатангхни 
та інші види зброї. Він має запастись дровами для палива, викопати, чи полагодити криниці для подачі води  
гарнізону. Він повинен замазати всі будинки з трави і соломи брудом, і, якщо це літній місяць, має, боячись 
вогню, перенести в безпечне місце всі запаси сіна і соломи. Він повинен запастися всіма харчами, які будуть  
готуватися у нічний час. Жодного вогню не слід палити протягом дня, за винятком щоденної хоми. Особливу 
увагу  слід  приділити  пожежі  в  кузнях  і  кімнатах  для  пологів.  Вогонь  у  хатах  жителів  має  бути  добре 
прикритий. Для дієвого захисту міста, слід заявити, що відповідне покарання осягне того, хто запалює вогонь  
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удень. У такі часи, всі жебраки, скопці, божевільні й міми, повинні, о найперший з мужів,  бути вигнані з  
міста, бо якщо дозволять їм залишатися, зло прийде. У місцях громадського відпочинку, в тіртхах, на зборах, і  
в хатах городян, цар повинен мати вправних шпигунів. Цар повинен створювати широкі дороги, призначати  
крамниці  і  місця  для  розподілу  води,  які  будуть  відкриті  у  відповідних  місцях.  Склади  з  різноманітних 
життєвих засобів, арсенали, табори і приміщення для воїв, місця для обліку коней і слонів, укріплення для  
воїв, окопи, проходи і стежки, хати і сади для відпочинку і розваг, повинні бути впорядковані так, щоб їх 
місця не були відомі іншим, о Юдхіштхіро.  Цар,  при нападі  ворожого війська повинен зібрати багатство,  
зберігати олію, жир і мед,  пряжене масло,  ліки всіх видів, деревне вугілля і  траву мунджа,  листя,  стріли,  
писарів і малярів, трави, паливо, отруєні стріли, зброю будь-якого виду, такі як дротики, мечі, списи, та інше.  
Цар повинен мати такі речі. Він повинен особливо тримати готові ліки будь-якого роду, коріння та плоди,  
чотири види лікарів, акторів і танцюристів, акробатів та осіб, здібних до різного маскування. Він повинен 
прикрасити свою столицю і радувати всіх своїх підданих. Цар не повинен втрачати часу на упокорення таких  
осіб, які можуть навіювати йому страх, будь то його слуги чи радники, чи громадяни, чи сусідні царі. 

Після  будь-якого  виконання  наказу  царя,  він  має  винагородити  тих,  які  допомагали  його  виконати,  
багатством чи іншими сурозмірними дарами і вдячними словами. Це було закладено в писаннях, о радосте  
куру, що цар виконує свій обов’язок, коли він руйнує у свого ворога або вбиває його цілком. 

Цар повинен дбати про сім речей. Слухай мене, повідаю їх. Вони належать йому: його радники, його 
скарбниця,  його  знаряддя  для  нагородження  і  покарання,  його  друзі,  його  володіння  і  його  столиця.  Він 
повинен обережно захищати своє царство, яке складається з цих семи речей. Тому цареві, о тигре серед мужів,  
який знайомий із сукупністю шести, потрійною сукупністю і високою сукупністю трьох, вдасться виграти  
панування на усій землі. Слухай, о Юдхіштхіро, про те, що називається сукупністю шести. Це: керування в  
мирі, після укладання договору з ворогом; виступ на прю; спричинення розбрату серед ворогів; зосередження  
сил;  навіювання ворогу страху;  підготовка до війни з готовністю до миру і союз з іншими. Слухай тепер 
уважно  про потрійну сукупність.  Це:  убування,  підтримка того,  що маєш,  і  зростання.  Висока сукупність 
трьох  складається  з  Закону,  Користи  і  Насолоди.  Вони  повинні  застосовуватись  розумно.  За  допомогою 
чесноти, цар домагається керування землею назавжди. Торкаючись цього питання, син Ангіраса, Бріхаспаті,  
промовив два вірші: «Благословен ти, о сину Девакі, це гідно тебе почути їх!».

Виконавши всі свої обов’язки і захистивши землю, а, також оборонивши свої міста, цар досягає великого  
щастя на небесах.  Що є покаянням того царя,  і  що мусить  пожертвувати він,  котрий захищає свій народ 
належним чином? Такий цар повинен вважатися обізнаним з усіма чеснотами!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Існує наука про покарання, є цар, і є піддані. Скажи мені, о діду, яку перевагу отримують одним з цих від 

інших.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Послухай мене,  о царю, як я опишу,  о бгарато,  велику благом науку покарання,  у священних словах  

сповнених  сенсу.  Наука  покарання  змушує  всіх  людей  дотримуватися  обов’язків  своїх  каст.  Належно 
керована,  вона  спрямовує  людей  на  добродійні  діяння.  Коли  чотири  стани  дотримуються  їх  відповідних 
обов’язків, коли всі корисні межі зберігаються, коли мир і щастя походять від науки покарання, коли люди  
стають вільні від усякого страху, а три вищі стани прагнуть до їх відповідних обов’язків, щоб підтримувати 
рівновагу, знаємо, що люди стають по-справжньому щасливі в такі часи. Будь то цар, що творить час чи, це 
вік, творить царя, це питання яке ти не повинен брати під сумнів. Правда в тому, що цар творить час. Коли цар  
керує,  цілком і твердо обпершись на науку покарання, найперший з віків, який називається Кріта, речуть,  
встановлено.  Праведність  встановлюється  у  Крітаюзі.  Ніякої  неправди  не  існує  тоді.  Серця  людей,  які 
належать до всіх чотирьох варн не приймають ніякого задоволення у неправді. Без сумніву, всі люди успішні  
в отриманні якихось речей, бажають і збереження їх. Всі ведичні обряди дають успіх у придбанні заслуг.  
Адже все придатне для вживання стає чудовим і вільним від зла. Голос, вимова і ум усіх людей стає ясним, 
радісним. Хвороби зникають, а всі люди стають довгожителями. Дружини не стають вдовами і жодна людина 
не стає скнарою. Земля дає врожай без обробки, а трави і рослини ростуть рясно. Кора, листя, плоди і коріння,  
дають у достатку сили. Не видно кривди. Нічого, крім правди не існує. Знай, що це властиво, о Юдхіштхіро,  
Крітаюзі. Коли ж цар опирається лише на три з чотирьох частин науки покарання, залишаючи четверту, настає 
юґа названа Трета. Четверта частина неправедности додається у такому дотриманні великої науки з трьох  
чвертей. Земля дає врожай, але чекає обробки. Трави і рослини ростуть залежно від обробки ґрунту. Коли ж 
цар  дотримується  великої  науки  лише  наполовину,  залишаючи  іншу  половину,  то  юґа,  яка  приходить  
називається Двапара.  Половина неправедности слідує  у такому дотриманні великої науки.  Земля потребує  
обробки ґрунту і дає врожай наполовину. Коли ж цар, відмовившись від великої науки повністю, пригнічує  
своїх підданих кривдою різного виду, юґа, яка встановлюється ― називається Калі. В юґу, під назвою Калі, 
неправда  стає  повною,  і  ніякої  праведности  не  видно.  Серця  людей,  всіх  станів,  відпадають  від  своїх 
обов’язків.  Шудри  живуть,  прийнявши життя жебрацтвом,  а  брахмани,  служачи  іншим.  Люди не  можуть  
придбати предмети бажань і не можуть зберегти тих, які вже придбали. Відбувається змішання чотирьох каст.  
Ведичні обряди, не призводять до плодів. Всі пори року перестають бути чудовими і стають повні лих. Голос,  
вимова  і  уми  людей втрачають силу.  З’являються  захворювання,  а  люди вмирають передчасно.  Дружини  
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вдовіють і багато жорстоких людей з’являється. Хмари не ллють по сезону, і врожаї падають. Всі види вологи 
теж падають, коли цар не ставиться з належною увагою до великої науки захисту підданих. Цар є творцем у  
Кріта-,  Трета-  і  Двапараюґу.  Цар ― причина четвертої  юґи,  званої Калі.  Якщо він створює Крітаюґу,  він 
досягає вічного неба. Якщо він створює Третаюґу, він отримує небеса на обмежений час. Якщо він створює  
Двапараюґу, він досягає блаженства на небесах, відповідно мірі його заслуг. Стаючи причиною Каліюґи, цар  
бере на себе важкий тягар гріха. Заплямований беззаконням, він гниє у пеклі незліченні роки, і за занурення в 
гріхи своїх підданих, він бере на себе великий гріх і ганьбить себе. Зберігаючи велику науку в полі зору,  
кшатрій, сповнений знання, повинен прагнути отримувати ті речі, яких він бажає, і захищати ті, які вже були  
придбані.  Наука  покарання,  яка впорядковує  всіх людей у дотриманні  своїх відповідних обов’язків,  яка є  
основою всіх корисних розмежувань,  і  яка дійсно підтримує  світ  і  підтримує  його рух,  при правильному 
веденні, захищає всіх людей, як мати і батько захищають своїх дітей. Знай, о туре серед мужів, що саме життя 
істот  залежить  від  неї.  Найвищу  заслугу  цар  може  придбати  тим  знайомством  з  наукою  покарання  і  
використанням її належним чином. І ти, з роду Куру,  захищай підданих твоїх праведно, за допомогою цієї  
великої науки. Захищаючи підданих і прийнявши таку поведінку, ти, звичайно досягнеш такого блаженства на 
небесах, яке важко отримати.

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

Р о з д і л  7 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Прийнявши ту поведінку, о ти, обізнаний з кожним видом поведінки, може цар легко домогтися успіху в 

придбанні, й тут, і надалі, речей, які дадуть щастя врешті-решт?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Є тридцять шість чеснот, яких цар повинен дотримуватися. Вони пов’язані з тридцятьма шістьма іншими.  

Доброчесна людина,  дотримуючись  тих якостей,  безумовно,  може придбати велику заслугу.  Цар повинен 
дотримуватися його обов’язків без гніву і злоби. Не повинен відкидати доброти. Повинен мати віру. Повинен 
набути  багатство  без  переслідування  і  жорстокості.  Шукати  задоволень  без  прив’язаностей.  Привітно 
вимовляти  приємне  і  бути  хоробрим  без  похвальби.  Він  повинен  бути  щедрим,  але  не  повинен  робити 
подарунки особам негідним. Повинен мати доблесть без жорстокості. Повинен укладати союзи, але уникати 
при цьому лиходіїв. Не повинен діяти вороже стосовно друзів. Ніколи не повинен використовувати в якості  
шпигунів і таємних агентів осіб не відданих йому. Ніколи не повинен переслідувати своїх підданих. Ніколи не  
повинен розкривати свої наміри особам нечестивим. Має казати про чесноти інших, але ніколи про власні.  
Має приймати багатство від своїх підданих, але не від хороших людей. Ніколи не повинен використовувати 
чи приймати допомогу осіб нечестивих. Ніколи не повинен карати без ретельного розслідування. Ніколи не 
повинен розкривати свої задуми. Він має давати, але не жадібним особам. Повинен вселяти впевненість в  
інших, але ніколи тим, які дошкуляють йому. Не повинен плекати злості. Повинен захищати своїх відданих  
дружин. Бути чистим, та ж бо не повинен завжди танути від співчуття. Не слід йому приділяти забагато уваги  
жінкам. Має приймати здорову їжу і ніколи іншу.  Він повинен без гордості платити привітністю тим, хто  
заслуговує цього, служити наставникам і літнім зі щирістю. Має вклонятися богам без гордості.  Прагнути  
гаразду,  але ніколи не робити нічого ганебного. Повинен чекати на його старших зі смиренням. Має бути  
розумним у справах,  але завжди чекати на слушний час.  Він повинен підтримувати людей і  ніколи їх не  
відсилати порожніми словами. Прихиливши до себе людину, потім не слід відмовлятися від неї. Він ніколи не  
повинен впадати в неуцтво. Убивши свого ворога не слід йому віддаватися скорботі. Він повинен показувати  
характер, але ніколи не робити цього без жодної причини. Має бути м’яким, але не для кривдників.

Поводь себе так у керуванні царством твоїм, якщо ти бажаєш гараздувати. Той цар, який веде себе інакше 
несе велику небезпеку. Той цар, який дотримується всіх цих згаданих чеснот, пожинає плоди благословень на  
землі і велику нагороду на небесах.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  ці  слова  сина  Шантану,  цар  Юдхіштхіра,  покірно  прийнявши  настанови,  велемудрий,  під 

охороною Бгіми та інших, вклонився діду і з того часу правив згідно цих настанов.
Так вістить розділ сімдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Скажи  мені,  о  великий  царю,  яким  чином  має  цар  захистити  своїх  підданих  так,  щоб  бути  в  змозі  

уникнути горя і, щоб не піти проти правди?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я повідаю, о царю, ці вічні обов’язки коротко, бо, якщо згадувати їх докладно, я ніколи не досягну їх 

кінця. Вклоняйся тим брахманам, які присвячені своїм обов’язкам, сповненим знання, ретельним у поклонінні  
богам, уважним до високих обітниць і наділеним іншими чеснотами, коли вони приходять до твоєї оселі і  
виконують  їх  обов’язки  у  твоїх  жертвопринесеннях.  З  твоїм  жерцем,  що  супроводжує  тебе,  ти  повинен 
піднятися, коли вони наближаються, вклонитися і торкнутися їх ніг,  та зробити всі інші дії,  які необхідні.  
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Роблячи ці дії благочестя й інші дії, які для твого ж блага, ти повинен дарами змусити тих брахманів вимовити 
благословення тобі, для успіху у твоїх цілях. Одарений щирістю, мудрістю і розумом, о бгарато, ти повинен 
прийняти правду і уникати жадоби та гніву. Той нерозумний цар, який переслідує користь не здолавши хіть і  
гнів,  не  в  змозі  отримати  чесноту  і  кінець-кінцем  приносить  у  жертву  також  і  користь.  Ніколи  не  
використовуй жадібних і  нерозумних у питаннях пов’язаних із насолодою і  користю. Ти повинен завжди  
використовувати в усіх справах твоїх, вільних від жадоби і тямущих. Заплямовані хіттю і гнівом, бездарні у  
справах,  дурні  люди,  якщо  наділені  повноваженнями  в  питаннях  користи,  завжди  пригнічують  народ  
різноманітними хитруваннями, на шкоду. З шостої частки, при справедливих податках, врожаю з ланів, як 
його данини, зі штрафів і стягнень з правопорушників, з мит, за приписами, на купців і торговців, в обмін на 
захист наданий їм, цар повинен заповнювати свою скарбницю. Використовуючи цю просту данину і керуючи  
царством гідно, цар повинен з увагою діяти так, щоб його піддані не відчували на собі тиску потреб. Люди 
стають  глибоко  відданими  такому  цареві,  який  виконує  обов’язок  захисту  належним  чином,  наділений 
щедрістю, який тривало дотримується справедливости,  пильний і  вільний від хіті  та ненависті.  Ніколи не  
побажай заповнити твою скарбницю, діючи неправедно чи корисливо.  Той цар, який не діє відповідно до  
писань, не в змозі отримати багатство і релігійну заслугу.  Тому цареві, який уважний лише до придбання  
багатства, ніколи не вдасться заволодіти ні релігійною заслугою, ні багатством. Багатство, знову ж, яке він 
придбає за допомогою таких засобів, щедро роздасться негідникам же. Той скупий цар, який через дурниці  
пригнічує  своїх підданих шляхом стягування податків не впорядкованих приписами, кажуть,  шкодить собі  
самому.  Як людина бажаючи молока  ніколи не отримує  його відрізавши вим’я корові,  так  і  царство,  яке 
страждає від кривдних діянь, ніколи не дає ніякого прибутку цареві. Той, хто лікує дійну корову з ніжністю,  
завжди отримує молоко від неї. Так само цар, який кермує своїм царством за допомогою відповідних діянь,  
пожинає багатий плід від нього. Належно захищаючи царство і правлячи ним за допомогою законних засобів,  
цар, о Юдхіштхіро, завжди може добитися успіху в отримання багатства. Земля, добре захищена царем, дає  
врожаї і золото правителю та підданим, мов задоволена мати, даючи молоко дитині. Наслідуй прикладу,  о  
царю, садівника, а не деревного вугляра.

Ставши  таким  і  виконуючи  обов’язок  захисту,  ти  зможеш  мати  можливість  користуватися  землею 
назавжди. Якщо при нападі ворогів царства, твоя скарбниця виснажується, ти можеш поповнити її, взявши 
багатства з усіх, окрім брахманів. Не давай серцю волі, навіть коли ти у великому лиху і побачив брахманів з  
багатством. Мені не потрібно говорити те, що ти повинен робити, коли ти в достатку.  Ти повинен дати їм 
багатство, в міру твоєї влади і, як вони того заслуговують, та захистити їх, втішаючи їх на всі випадки життя.  
Поводячись так, ти придбаєш важкодосяжні світи. Прийнявши таку доброчесну поведінку, захищай підданих 
твоїх. Тоді ти отримаєш, о радосте куру, вічну славу, високу і чисту. Захисти підданих твоїх справедливістю, о  
сину Панду, і ні жаль, ні біль не осягнуть тебе. Захист підданих найвищий обов’язок царя, оскільки співчуття 
до всіх істот і  захист їх від ушкодження,  речуть,  найвища заслуга.  Мудреці,  добре знайомі з обов’язками  
вважають, що найвища заслуга царя, коли, приймаючи участь у захисті всіх істот, цар проявляє співчуття до  
них. Гріх, який цар бере на себе, нехтуючи хоч днем у захисті своїх підданих від страху, такий, що він не  
досягає кінця своїх страждань у пеклі й по закінчені тисячі років. Заслуга ж царя, зароблена захистом своїх 
підданих справедливо, за один день така, що він винагороджується на небесах протягом десяти тисяч років.  
Всі ті світи, придбані особами, які вели належне життя на щаблях гархаштхья, брахмачарья та ванапрастха,  
невдовзі отримує цар лише захищаючи своїх підданих праведно. Тож, о сину Кунті, дотримуйся, з великою 
обережністю, цього обов’язку захисту. Тоді ти отримаєш справедливу нагороду й ні горе, ні біль не осягне 
тебе. Ти, о сину Панду, матимеш великий добробут на небесах. Заслуги подібні цим, неможливо отримати  
особам, які не є царем. Отже, муж, який є царем, і ніхто інший, не може досягти успіху в отриманні такої  
нагороди чесноти. О велемудрий, ти отримав царство. Захищай підданих твоїх справедливо. Власкав Індру  
підношенням соми, а друзів і доброзичливців предметами їх бажань.

Так вістить розділ сімдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 2
Б г і ш м а  с к а з а в :
Та людина, о царю, яка буде захищати добро і карати нечестивих, має бути призначена жерцем царя. У  

зв’язку з цим оповідають стару історію про бесіду між Пураравасом сином Айли і Матарішваном.
П у р а р а в а с  с п и т а в :
Звідки брахман виник і звідки три інших касти? Чому також брахман став найпершим? Повідж мені про 

все це.
М а т а р і ш в а н  в і д п о в і в :
Брахман, о кращий з царів, виник з вуст Брахми. Кшатрій виник з двох рук, а вайшья з двох його стегон.  

Прислужуючи цим трьом кастам, четвертий, шудра, о володарю мужів, з’явився у житті, створений зі стіп 
Брахми.  Спочатку  створений  таким  чином,  брахман  народжується  на  землі,  як  володар  усіх  істот.  Його  
обов’язок  бути  охоронцем  вежі  Вед  і  інших  писань.  Тоді  для  керування  землею  та  володіння  жезлом 
покарання, захисту всіх істот, другий стан, кшатріїв був створений. Вайшья був створений для підтримки двох 
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інших станів і присвячений вирощуванню та торгівлі, й, нарешті, посвячений Брахмою, той шудра повинен 
був служити трьом станам, як слуга.

П у р а р а в а с  с п и т а в :
Скажи мені, по-правді, о боже Вітрів, кому ця земля справедливо належать. Чи належить вона брахману 

чи кшатрію?
Б о г  в і т р і в  в і д п о в і в :
Все, що існує у Всесвіті, належить брахману, через його народження і старшинство. Обізнані на законі  

стверджують це. Що брахман їсть, його власне. Місце, де він мешкає, його власне. Що він віддає, його власне.  
Він  заслуговує  шанування  всіх  інших каст.  Він  первісток і  найперший.  Як  жінка  за  відсутності  чоловіка 
приймає  його  молодшого  брата  за  нього,  так  і  Земля,  внаслідок  відмови  від  брахмана,  приймає  собі  
наступного за походженням, кшатрія, за свого пана. Це перше правило. Однак, у часи лиха є виняток з цього.  
Якщо будеш шукати виконання обов’язку каст і бажаєш отримати найвище місце на небесах, то дай брахману 
всю землю,  тобою завойовану,  йому,  який  володіє  знаннями та  доброчесною поведінкою,  обізнаному на 
обов’язках  і  прихильному  покаянню,  задоволеному  власними  обов’язками  і  не  жадібному  до  багатства.  
Шляхетний брахман, велемудрий і смиренний, направляє царя в кожній справі власним великим розумом. За  
допомогою порад він направляє царя до добробуту. Брахман звертає увагу царя на обов’язки останнього. До 
тих пір,  поки мудрий  цар дотримується  обов’язків  його  касти,  позбавлений гордости,  і  слухає  настанови 
брахмана, доти його шануватимуть і він насолоджуватиметься славою. Отже, жрець царя, має частку заслуг,  
яких набуває цар. Коли цар поводиться так, усі його піддані, спираючись на нього, поводяться доброчесно,  
уважні до своїх обов’язків, і звільняються від будь-якого страху. Цар отримує четверту частину цих праведних 
діянь, які його піддані, справедливо захищені ним, виконують в його царстві. Боги, люди, пітари, гандхарви,  
ураги і ракшаси, всі залежать від жертви, для їх підтримки. У країні без царя, не може бути і жертви. Боги і  
пітари існують приношеннями, зробленими в жертвах. Жертвоприношення, однак, залежить від царя. У літню 
пору люди воліють прохолоди у тіні дерев, прохолодної води і прохолодного вітерця. У зимову пору вони 
воліють тепла від вогню,  теплішого одягу і  сонця.  Серце людини може знаходити задоволення в звукові,  
дотику, смаку, зорові й запаху. Однак, людина, сповнена страху, не знаходить ніякого задоволення у всіх цих 
речах. Той муж, який розсіює страхи людей, отримує велику заслугу.  Немає ціннішого подарунку у трьох 
світах, ніж дар життя. Цар то Індра. Цар то Яма. Цар то Дхарма. Цар приймає різні подоби. Цар підтримує і  
допомагає кожному.

Так вістить розділ сімдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Царю, зверненому до обох: релігійної заслуги і користи, розгляд яких часто дуже складний, слід без  

зволікання призначити жерця, обізнаного на Ведах та інших писаннях. Ті царі, що мають жерців, володарів 
доброчесних душ, знайомих з політикою, і які самі володіють такими якостями, насолоджуються добробутом 
у кожній галузі. Обидва, жрець і цар повинні мати такі якості, як гідне ставлення, і повинні бути уважними до  
обітниць і покути. Вони тоді домагаються успіху в підтримці та зростанні підданих, божеств, пращурів і дітей.  
Визначено,  що вони повинні  мати схожі  серця  і  бути  друзями  один одному.  Наслідок такої  дружби  між 
брахманом і кшатрієм ― щастя підданих. Якщо вони не підтримують друг друга, руйнування осягне людей. 
Брахман і кшатрій, кажуть, прабатьки всіх людей. У зв’язку з цим оповідають стару історію про бесіду між 
сином Айли і Кашьяпою. Слухай її, о Юдхіштхіро.

А й л а  с п и т а в :
Коли брахман залишає кшатрія чи кшатрій залишає брахмана, кого серед них слід розглядати вищім і на 

кого інші касти покладаються і підтримують?
К а ш ь я п а  в і д п о в і в :
Руїна настає у царстві кшатрія, коли брахман і кшатрій борються один з одним. Грабіжники заводяться в 

царстві, в якому безлад настає, і всі хороші люди вважають правителя млеччхою. Ні воли їх не гараздують, ні  
їх діти. В їх горщиках не збивають молоко і ніякі жертви не виконуються там. Діти не вчаться Вед у царствах,  
де  брахмани  покидають  кшатріїв.  У  їх  хатах  не  збільшується  багатство.  Їх  діти  не  стають  добрими,  не 
вивчають писань і не здійснюють жертвопринесень. Ті кшатрії, які покидають брахманів, стають нечистими 
кров’ю і набувають вдачі розбійників. Брахман і кшатрій пов’язані один з одним природно, і кожен захищає 
іншого. Кшатрій причина зростання брахмана, а брахман причина зростання кшатрія. Коли кожен допомагає 
іншому, обоє досягають більшого гаразду. Якщо їхня дружба, яка існує здавна, перервана, безлад панує над 
усім.  Жодному бажаючому перетнути  океан життя  не  вдасться  це  пливучи  маленьким човном по грудях 
океану. Чотири касти людей стають проклятими і знищення осягає все. Якщо брахман, мов дерево захищений,  
золото і мед дощить. Якщо ж, з іншого боку, він не захищений, тоді сльози і гріхи дощать. Коли брахмани 
відходять від Вед і у відсутність їх правитель-кшатрій не шукає захисту у писаннях, тоді Індра не ллє дощ по 
сезону, а різні види лих безперервно вражають царство. Коли грішний негідник, убивши жінку або брахмана  
не  огуджується  на  зборах  ближніми  і  не  стоїть  у  страху перед царем,  то  небезпека  загрожує  правителю 
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кшатріїв.  Внаслідок  гріхів,  вчинених  грішниками,  бог  Рудра  з’являється  в  царстві.  Далебі,  грішні  своїми 
гріхами викликають на себе Бога помсти. Тоді він руйнує все, чесних і нечестивих, однаково, не розрізняючи.

А й л а  с п и т а в :
Звідки ж Рудра з’являється? Яким, також, є його образ? Створіння бачать знищення істотами. Скажи 

мені все це, о Кашьяпо! Звідки ж бог Рудра з’являється? 
К а ш ь я п а  в і д п о в і в :
Рудра існує в серцях людей. Він руйнує самі тіла, в яких він живе, так і тіла інших. Рудра, речено, є  

повітря в тілі, а його образ, як у богів вітру.
А й л а  м о в и в :
Вітер не дме, явно знищуючи людей у всіх випадках, також не божество хмар проливає дощ. З іншого  

боку, видно, серед людей, як вони втрачають свої почуття і вбиті через хіть і злобу.
К а ш ь я п а  с к а з а в :
Вогонь,  палаючий  і  роздмуханий  в  одній  хаті,  випалить  цілий  район  або  ціле  село.  Крім  того,  це 

божество вражає почуття одних, і тоді заціпеніння торкнеться всього, чесних і нечестивих однаково, без будь-
якої різниці.

А й л а  с п и т а в :
Якщо покарання торкнеться всіх, чесних і нечестивих, внаслідок гріхів здійснених грішниками, нащо 

людям, в такому випадку, діяти в чесноті? Дійсно, чому б їм не чинити злі діяння?
К а ш ь я п а  в і д п о в і в :
Уникаючи всіх зв’язків  з  гріховним,  стаєш чистим і  бездоганним.  Однак,  як наслідок змішування  з 

грішним, безгрішного наздоганяє покарання. Мокре дерево, якщо змішане із сухим, спалюється пожежею, в 
наслідок такого сусідства. Тому безгрішним, ніколи не слід змішуватися з грішним.

А й л а  м о в и в :
Земля береже і чесного і нечестивого. Сонце зігріває і чесних і нечестивих. Вітер дме однаково для них.  

Вода очищає їх однаково.
К а ш ь я п а  с к а з а в :
Такий, насправді, хід цього світу, о царю! Проте, надалі це не так. В іншому світі, існує велика різниця в  

стані між людиною, яка діє праведно і тим, хто діє гріховно. Світи, набуті тими гідними людьми повні меду і  
сповнені пишноти золота чи вогню, на який ллється пряжене масло. Ці світи також подібні центру амброзії.  
Гідна людина користується великим щастям там. Смерті, старості та суму там немає. Світи ж для грішників це 
пекло. Темрява і безперервний біль там, і він сповнений журби. Тонучи в ганьбі, людина гріховних вчинків 
мучиться  гризотою  там  багато  років.  Внаслідок  роз’єднаності  між  брахманами  і  кшатріями,  нестерпні  
скорботи  засмучуватимуть  людей.  Знаючи  це,  цар  повинен  призначити  брахмана  жерцем,  який  володіє 
досвідом і величезними знаннями. Цар повинен спочатку поставити жерця в своєму домі, а потім вчинити  
свою власну коронацію. Це було закладено в приписах. Таїнства віщують, що брахман є основним з усіх істот.  
Люди обізнані на Ведах речуть, що брахман був створений першим. Внаслідок першости його народження, всі  
гарні речі  в цьому світі  належать йому.  Правовласник усіх кращих речей,  які  йдуть  від Творця,  брахман,  
також, за таке передування, гідний поваги і шанування всіх істот. Тож, могутній цар повинен, відповідно до  
вимог священних писань, дарувати брахману все краще і бути відданим більше за інших. Брахман сприяє 
звеличенню  кшатрія,  а  кшатрій  звеличенню  брахмана.  Отже  і  брахман  має  бути  особливо  і  завжди 
шанобливим з царями.

Так вістить розділ сімдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 4
Б г і ш м а  с к а з а в :
Кажуть,  збереження  і  зростання  царства  лежить  на  цареві.  Збереження  і  зростання  царя  лежить  на 

жерцеві царя. Те царство має істинне щастя, де невидимі страхи підданих розвіяв брахман, а всі видимі страхи 
розвіяні  царем,  міццю  його  рук.  У  зв’язку  з  цим  оповідають  древнє  сказання  про  бесіду  між  царем 
Мучукундою і Вайшраваною. Цар Мучукунда підкорив був усю землю і відправився до володаря Алаки аби 
випробовувати його силу.  Цар Вайшравана створив аскетичною силою велику потугу ракшасів.  Ту землю 
силою примучив Мучукунда.

Бачачи знищення його війська, цар Мучукунда, о підкорювачу ворогів, почав дорікати своєму вченому 
жерцеві Васіштсі. Тоді, той найперший з праведників, Васіштха, вчинив дуже суворі аскези і, як наслідок, ті  
ракшаси були вбиті,  встановивши тим істинний напрямок, на який прагнув Мучукунда.  Коли війська царя 
Вайшравани були знищені, він постав перед Мучукундою і сказав ці слова.

В о л о д а р  с к а р б і в  м о в и в :
«Багато давніх царів, більш могутніх, ніж ти, підтримані їхніми жерцями, ніколи не наближалися до  

мене так. Всі вони були обізнані на зброї, і всі вони були сповнені могутності. До мене, як до дарувальника 
блага і скорботи, вони зверталися вклоняючись. Правду кажучи, якщо маєш могутню зброю, то личить тобі  
показати її. Чому ж ти дієш так пихато, спираючись на міць брахмана?». 
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Розлючений цими словами,  Мучукунда,  без  гордості  і  страху,  сказав богу скарбів ці  слова,  згідні  з 
розумом  і  справедливістю:  «Самонароджений  Брахма  створив  брахмана  і  кшатрія.  Вони  мають  спільне 
походження. Якщо вони застосовують свої  сили окремо, вони ніколи не зможуть підтримувати світ. Сила 
покаяння і мантр дарована брахманам, міць рук і зброя дарована кшатріям. Збільшені обома видами сили, царі  
повинні захищати своїх підданих. Я дію таким чином. Чому ж ти, о повелителю Алаки дорікаєш мені тоді?».  
Так запитаний,  вирік Вайшравана Мукучунді  та  його жерцю: «Я ніколи,  без наказу Самонародженого не  
дарував влади будь-кому. І я ніколи, без наказу, не забираю її у будь-кого. Знай це, о царю! Прав ти тоді всією  
землю  без  кордонів!».  По  такому  слові,  цар  Мучукунда  відповів,  кажучи:  «Я  не  бажаю,  о  царю,  
насолоджуватися владою отриманою у подарунок від тебе! Я хочу насолодитися владою, отриманою силою 
моїх власних рук!».

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На  ці  слова  Мучукунди,  Вайшравана,  бачачи  безстрашність  царя  у  дотриманні  обов’язків  кшатрія, 

вельми здивувався. Цар Мучукунда ж, присвячений обов’язкам кшатрія, продовжував правити цілою землею, 
отриманою силою його власних рук.  Тому добродійному цареві,  який керує  своїм царством спираючись і  
поступаючись  першістю брахману,  вдається  підпорядкувати  всю землю і  досягти великої  слави.  Брахман 
повинен щодня виконувати свої релігійні обряди, а кшатрій завжди повинен бути озброєний. Ті двоє, законні  
власники всього у всесвіті.

Так вістить розділ сімдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Повідай мені, о діду, про ту поведінку, за допомогою якої цар матиме успіх у розвитку своїх підданих і  

отримає світи блаженства в потойбіччі.
Б г і ш м а  м о в и в :
Цар повинен бути  щедрим і  здійснювати жертвопринесення,  о  бгарато!  Він  повинен бути  суворим в 

обітниці  та  покаянні,  а  також  бути  спрямованим  на  обов’язок  захищати  своїх  підданих.  Справедливо 
захищаючи усіх  своїх підданих,  він має вшановувати всіх гідних людей встаючи,  коли вони приходять і,  
роблячи їм подарунки. Якщо цар вшановує їх, справедливість запановує усюди. Будь-які діяння та речі, які 
подобаються цареві,  подобаються і  його  підданим.  Для своїх  ворогів цар  завжди повинен бути  подібним 
Смерті із жезлом покарання, піднятим у руці.  Він повинен нищити розбійників усюди у своєму царстві,  і  
ніколи не пробачати будь-яких примх. Цар, о бгарато,  заробляє четверту частину заслуг,  яку його піддані 
отримають під його захистом. Лише захистом своїх підданих цар набуває четверту частину заслуг, яку його 
піддані придбали навчанням, дарами, шляхом узливання і  поклоніння богам. Цар також отримує  четверту 
частину гріху, який його піддані здійснили внаслідок лиха у царстві, та походять від нехтування виконанням 
царського обов’язку захисту. Деякі кажуть, що цар заробляє частку, а деякі кажуть повну міру всього гріха 
спричиненого його жорстоким і кривдним словом. Слухай нині способи, за допомогою яких цар може бути 
очищеним од таких гріхів. Якщо цар не зможе повернути підданому багатство, яке вкрадено злодіями, він 
повинен  тоді  відшкодувати  потерпілому  з  власної  скарбниці,  або,  у  разі  неможливості,  з  багатства,  
отриманого  зі  свого  утримання.  Всі  стани повинні  захищати багатство брахмана,  навіть,  якщо це  дитина 
брахмана, чи життя. Людина, яка ображає брахманів має бути вигнана з царства. Все захищене охороною 
багатства  брахмана.  Милістю  брахмана,  який  таким  чином  буде  оборонений,  цар  матиме  успіх.  Люди 
шукають  захисту  справедливого  царя,  як  істоти,  які  прагнуть  полегшення  від  хмар  чи  птахів,  шукають  
притулку  під  великим  деревом.  Жорстокому і  жадібному цареві,  з  хтивою душею,  який  постійно  шукає 
задоволення свого бажання, ніколи не вдасться захистити своїх підданих.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я ні на хвилину, не бажаю щастя тої влади, дарованої або відібраної заради неї ж. Проте, я волію її заради  

заслуг, які можна отримати за це. Мені ж здається, що немає заслуги в цьому. Немає необхідності у владі тій,  
котрою жодних заслуг не можна придбати. Тож я піду до лісу, бажаючи отримати заслугу. Відклавши жезл 
покарання  і  упокоривши  мої  почуття,  я  піду  у  священний  ліс  і  шукатиму  заслуг  праведности,  ставши 
пустельником, харчуючись фруктами і коренями.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Знаю, о Юдхіштхіро, яка вдача серця твого, і який лагідний характер твій. Проте, ти не будеш, самою 

лагідністю домагатися успіху в керуванні царством твоїм. Серце твоє схиляється до лагідності, ти жалісливий, 
і  ти дуже справедливий. Ти безпристрасний,  доброчесний і  повний милосердя.  Тож люди не сильно тебе  
поважають. Дотримуйся поведінки твого батька й діда. Царі ніколи не повинні приймати тієї поведінки, яку ти 
жадаєш прийняти. Ніколи не впадай у таку тривогу після виконання твоїх обов’язків, і ніколи не приймай 
такої необразливої поведінки. Вчинивши так, ти не заробиш тих заслуг праведності, яка виникає від захисту 
підданих.  Поведінка,  яку  ти  бажаєш  прийняти,  спонукуваний  твоїм  власним  розумом  і  мудрістю,  не 
узгоджується з тими благословеннями, які твій батько Панду чи твоя мати Кунті вимовляли турбуючись про  
тебе. Твій пращур завжди просив для тебе мужності, сили і правди. Кунті завжди попросила для тебе високого  
мислення і щедрості. Підношень зі сваха і свадха в шраддсі, та жертви, завжди просять від дітей предкам і  
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божествам. Чи дарунки, навчання, жертвопринесення і захист підданих, є вартими нагороди, а чи гріховні, ти 
був народжений, щоб використовувати і виконувати їх. Слава, о сину Кунті, ніколи не тьмяніє у мужів, які  
навіть  падаючи,  несуть  тягар покладений на них,  і  до якого вони змушені  у житті.  Навіть кінь,  належно 
навчений,  успішний  в  народженні,  якщо  не  падає  під  тягарем.  Що  вже  казати  про  тебе,  народженого  
людиною? Не викликає осуду хтось, якщо тільки його дії і слова будуть гідними, а успіх, речуть, залежить від  
дій та слів. Жодному, будь він мужем доброчесним, який веде життя домогосподаря, чи будь він царем, чи  
брахмачарьєю, не вдавалося діяти не спотикаючись. Краще зробити гарне діяння в якому є невелика заслуга,  
ніж повністю утримуватися від усіх дій, бо повне утримання від дій вельми гріховне. Коли високонародженій  
і праведній людині вдається отримати достаток, цареві тоді вдається отримати добробут у всіх його справах.  
Доброчесний цар, отримавши царство, повинен прагнути підпорядкувати деяких подарунками, деяких силою,  
а деяких солодкими словами. Немає жодного, більш доброчесного, ніж він, на кого шляхетні та відомі люди 
покладаються від страху втратити засоби до існування і залежно від якого вони живуть у достатку.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які дії,  о царю, ведуть  до небес? Яка природа великого блаженства, похідного від них? Який, також,  

великий добробут може бути отриманий звідти? Розкажи мені все це, якщо знаєш.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Та людина, від якої стражденна від страху особа отримує полегшення хоч на мить, найбільш гідна неба  

серед нас.  Це,  сказане мною, безперечно. Підбадьорся,  о царю куру,  найперший з роду Куру,  і  отримаєш 
небеса, захищаючи добро і вбиваючи нечестивого. Нехай друзі твої, разом з усіма чесними людьми матимуть 
твою підтримку, як усі істоти від божества хмар, як птахи з великого дерева смачні фрукти. Люди шукають 
захисту  гідного  мужа,  сміливого,  сильного,  милосердного,  самоприборканого,  лагідного  до  всіх,  
безпристрасного і справедливого.

Так вістить розділ сімдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати

Р о з д і л  7 6
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
О  діду,  серед  брахманів  деякі  займаються  обов’язками,  встановленими  для  них,  а  інші  займаються 

іншими обов’язками. Розкажи мені різницю між цими двома групами!
Б г і ш м а  м о в и в :
Ті брахмани, о царю, які сповнені знання та благих діянь, і дивляться на всіх істот однаково, речуть, рівні  

Брахмі. Вони, знайомі з Ріг-, Яджур- і Сама-Ведами, і присвячені діянням їх касти, о царю, рівні самим богам. 
Однак, ті серед них, які не родовиті й не присвячені обов’язкам їх касти, і до того ж віддані злим діянням,  
схожі на шудр. Доброчесний цар повинен віддавати належне і залишати без оплати службу тих брахманів, які  
не володіють ведичними знаннями і, які не вклоняються власним вогнищам. Ті, яких використовують у залах 
суду  для  виклику  людей,  ті  які  виконують  поклоніння  іншим  за  певну  плату,  ті,  які  виконують  
жертвопринесення  вайшьям  і  шудрам,  ті,  які  виконують  жертвоприношення  для  всього  села,  й  ті,  які  
мандрують  до  океану,  ―  ці  п’ять  вважаються  чандалами  серед  брахманів.  Вони  серед  тих,  що  стають  
рітвіджами, пурохітами, радниками, представниками і посланцями, о царю, а так само і кшатріями. Вони серед 
тих, які їздять на конях чи слонах та колісницях, або стають піхотинцями, о царю, так само, як вайшьї. Якщо  
скарбниця царя не повна, він може узяти данину з них. Беручи данину, о царю, слід, однак, виключити тих  
брахманів,  які  за  їх  поведінкою рівні  богам або  Брахмі.  Веди кажуть,  що  цар ― володар  багатства,  яке  
належить усім станам, окрім брахманів. Він може також узяти багатство тих брахманів, які відійшли від своїх  
законних обов’язків. Цар ніколи не повинен бути байдужими до тих брахманів, які не дотримуються своїх 
обов’язків. Шукаючи доброчесності своєму народу, він повинен покарати і відокремити їх від своїх старшин. 
Той цар, о царю, в країні якого брахман стає злодієм, вважається співучасником його вчинку. Особи, добре  
знайомі з Ведами заявляють, що, якщо брахман, обізнаний на Ведах і, який дотримується обітниць, через брак  
коштів до існування,  може стати злодієм,  то обов’язок царя,  забезпечити йому підтримку.  Якщо ж,  після 
допомоги йому і підтримки, він все ж не утримується від крадіжки, він повинен тоді, о згубнику ворогів, бути  
вигнаним з царства, з усіма своїми родичами.

Так вістить розділ сімдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чиїми багатствами, о туре  з роду Бгарати,  володіє цар? І  яку поведінку слід також цареві  прийняти? 

Відповідай мені на це, о діду.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Веди оголошують, що цар є володарем багатства, яке належить усім особам, окрім брахманів, так само як 

і  тих  брахманів,  які  не  дотримуються  своїх  обов’язків.  Цар  не  повинен  щадити  тих  брахманів,  які  не 
дотримуються своїх обов’язків. Праведні речуть, що це стародавній звичай царів. Той цар, о царю, під час 
панування якого брахман стає злодієм, вважається, співучасником злочину. Той цар, у підсумку, приходить до 
гріха. Через такі обставини, царі вважають себе гідними докору. Отже, всі праведні царі підтримують всіляко 
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брахманів.  Про  це  оповідають  стару історію про бесіду  царя  кекайїв  з  ракшасом,  в  той  час  як  останній  
збирався викрасти його. Суворих обітниць і сповнений ведичного знання, цар кекайїв, о царю, живучи в лісі,  
був силоміць захоплений, одного разу, ракшасом.

Ц а р  с к а з а в :
Немає злодія на моїх землях, жодної злостивої особи та того хто вживає хмільне. Нікого немає в моїх 

володіннях, хто не має свого священного вогню чи хто не виконує жертвопринесень. Як же тоді ти заволодієш 
моїм серцем? Немає брахмана в моїх володіннях, який не володів би знаннями або який не дотримувався би 
обітниць, ба навіть захмелілого сомою. Немає жодного, хто не мав би священного вогню чи не здійснював би 
жертвопринесення. Як же ти зможеш заволодіти моєю душею? У моїх володіннях жодна жертва не була б  
виконана без завершення її дакшиною. Ніхто в моїх володіннях, хто не дотримується обітниць, не вивчає Вед. 
Як же ти зможеш заволодіти моєю душею? Брахмани в царстві моїм учать, вивчають, жертвують, виконують  
обов’язки на жертвах інших, дають і отримують подарунки. Всі вони дотримуються цих шести дій. Брахмани 
в моєму царстві, всі присвячені виконанню обов’язків їхньої касти. Вшановані і доглянуті,  вони лагідні та  
правдоусті. Як же ти зможеш заволодіти моєю душею? Кшатрії в царстві моїм, всі присвячені обов’язкам їх 
стану. Вони ніколи не просять, але дають, і обізнані на істині та силі. Вони ніколи не вчать, але вчаться, і  
чинять жертвопринесення, але ніколи не виконують обов’язків у жертвах інших. Вони захищають брахманів і  
ніколи  не  тікають  од  бою.  Як  же  ти  зможеш  заволодіти  моєю  душею?  Вайшьї,  у  моє  панування,  всі  
дотримуються обов’язків їх касти. З простотою і без обману, вони черпають кошти до існування сільським  
господарством, обліком і торгівлею рогатою худобою. Вони всі уважні, дотримуються релігійних обрядів і 
відмінних обітниць, правдиві у слові. Вони дають гостям, що слід, стримані, чисті та підтримують їх рідних і  
родичів. Як же тоді ти заволодієш моїм серцем? Шудри в царстві моїм, дотримуються обов’язків їх касти,  
смиренно і належним чином обслуговуючи і чекаючи від інших трьох станів наказів, не відчуваючи будь-якої  
злоби по відношенню до них. Як же тоді ти заволодієш моїм серцем? Я підтримую безпорадних і старих, 
слабких, хворих, жінок без опікунів, надаючи їм усі життєві засоби. Як же тоді ти заволодієш моїм серцем? Я  
ніколи  не  викорінював  особливих  звичаїв  родин  та  країн,  котрі  існували  зі  старих  часів.  Як  же  тоді  ти 
заволодієш  моїм  серцем?  Подвижники  в  царстві  моїм,  захищені  і  вшановані.  Їм  завжди  вклоняються  і  
забезпечують їжею. Як же тоді ти заволодієш моїм серцем? Я ніколи не їм, не погодувавши спершу інших  
моїми стравами. Я ніколи не йду до чужих дружин. Я ніколи не розважаюся, чи не відпочиваю на самоті. Як  
же тоді ти заволодієш моїм серцем? Ніхто в моєму царстві, котрий не є брахмачарья, не просить їжу, і ніхто, 
хто веде щабель життя бхікшу,  бажаючи бути брахмачарином. Хто не рітвідж, той не робить узливання з  
пряженого масла на жертовний вогонь.  Як же ти зможеш заволодіти моєю душею? Я ніколи не нехтував  
вченими чи старими, чи тими, хто зайнятий покутою.  Коли все населення спить,  я не сплю, пантруючи і  
захищаючи. Як же тоді ти заволодієш моїм серцем? Мій жрець самозаглиблений. Він віддається покаянню і  
добре знайомий з усіма обов’язками. Володіючи великим розумом, він має повну владу над моїм царством. За 
подарунки я хочу отримувати знання, а правди і захисту брахманів я бажаю, щоб досягти світів блаженства на 
небесах. Я прислужую моїм наставникам і у мене немає страху перед ракшасами. В моєму царстві немає вдів,  
злих  брахманів,  брахманів,  що  відійшли  від  своїх  обов’язків,  брехливих  людей,  злодіїв,  брахманів,  які 
виконують обов’язки у жертвоприношеннях людям для яких вони ніколи не повинні виконувати їх, і немає  
злочинців, грішних справами. У мене немає страху перед ракшасами. Немає місця на моєму тілі, шириною 
навіть у два пальці, де б не було шрамів від зброї. Я завжди боровся заради справедливості. Як же тоді ти  
заволодієш моїм серцем? Люди в моєму царстві завжди посилають благословення на мене, щоб я завжди був  
спроможним захищати корів і брахманів, здійснювати жертвопринесення. Як же ти зможеш заволодіти мною?

Р а к ш а с  м о в и в :
Позаяк ти дотримуєшся обов’язків при будь-яких обставинах, тож, о царю кекайїв, повертайся до своєї  

оселі. Благословен ти єси, я залишу тебе. Тому, о царю кекайїв, хто захищає корів, брахманів і всіх підданих,  
нічого боятися ракшасів, а ще менше гріховних злодіїв. Тим царям, які віддають керівництво брахманам і чия 
сила залежить від тих брахманів, та чиї піддані виконують обов’язки гостинності, завжди вдається заволодіти 
небом.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Ти  повинен,  відтак,  захистити  брахманів.  Захищені  тобою,  вони  захищатимуть  тебе  у  відповідь.  Їх  

благословення,  о  царю,  звичайно,  будуть  линути  на царів праведної  поведінки.  Заради справедливості,  ті  
брахмани, які не дотримуються обов’язків їх стану, повинні бути покарані й вигнані в окрему групу від своїх 
братів.  Цар,  який  поводиться  так,  стосовно  народу  свого  міста  і  володінь,  гараздує  тут  і  матиме  місце  
проживання на небесах з Індрою.

Так вістить розділ сімдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Було сказано, що в часи лиха брахман може підтримувати себе виконанням обов’язків кшатріїв. Чи може 

він, натомість, в будь-який час підтримувати себе обов’язками, встановленими для вайшьї?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
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Коли брахман втрачає засоби підтримки і потрапляє у тяжке становище, він може, звичайно, вдаватися до 
діянь  вайшьї  і  отримати  підтримку  сільським  господарством  і  худобою,  якщо  звісно,  він  нездатний  до  
обов’язків кшатрія.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо брахман,  о  туре  з  роду Бгарати,  бере  на  себе  обов’язки  вайшьї,  які  речі  він  може продати не 

втрачаючи небес?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Вина, солі, насіння сезаму, тварин із гривою, биків, меду, м’яса і приготовленої їжі, о Юдхіштхіро, за  

будь-яких обставин, брахману слід уникати.  Брахман, продаючи їх потрапить у пекло. Брахман, продаючи 
козу, бере на себе гріх продажу бога вогню; продаючи вівцю, гріх продажу бога води; продаючи коня, гріх 
продажу бога сонця;  продаючи приготовані  харчі,  гріх продажу землі;  а,  продаючи корову,  гріх продажу 
жертви і соку сома. Тож, вони не повинні бути продані брахманом. Вони, гідні, не вітають і покупку сирої їжі, 
даючи приготовлену їжу на обмін. Сира їжа, однак, може бути дана для закупівлі приготовленої їжі, о бгарато!  
«Ми будемо їсти цю приготовлену їжу твою. Ти маєш приготувати ці сирі харчі, які ми даємо на обмін!», ― у  
такій угоді немає гріха. 

Слухай, о Юдхіштхіро, я буду казати тобі про вічні діяння існуючі здавна, осіб, які ведуть себе відповідно 
до затверджених звичаїв. «Я дам тобі це. Дай мені цю іншу річ натомість!». Обмін в такій угоді праведний. 
Проте, речі взяті за допомогою сили, є гріховними. Саме такий напрямок використання в подальшому у ріши 
та інших. Без сумніву, це праведник.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Коли, о царю, всі стани, відмовившись від своїх відповідних обов’язків, візьмуться за зброю, всупереч  

цареві,  то, звичайно, влада царя зменшується.  Яким чином тоді цар стає захисником і притулком народу?  
Роз’ясни цей сумнів мій, о царю, повідж мені докладно.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Подарунками,  покаяннями,  жертвопринесеннями,  миролюбністю,  самообмеженням,  усі  стани,  очолені 

брахманом, мають у таких випадках шукати їх для власного ж блага. Ті серед них, які наділені ведичною  
силою,  повинні  піднятися  з  усіх  боків  і,  як  боги  зміцнюють  Індру,  жертвувати  ведичними  обрядами, 
підсилюючи міць царя. Брахмани, кажуть, притулок царя, в той час як його влада падає. Мудрий цар шукає  
посилення своєї влади за допомогою влади брахманів. Коли цар, увінчаний перемогою, шукає відновлення  
миру, всі стани тоді вдаються до своїх відповідних обов’язків. Коли грабіжники, відкинувши всі обмеження,  
поширюють спустошення навколо, всі стани можуть узяти до рук зброю. Тим самим вони не несуть ніякого 
гріха, о Юдхіштхіро!

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо всі кшатрії стали ворожими до брахманів, хто ж тоді захищатиме брахманів та їх Веди? Що ж тоді 

має бути обов’язком брахманів і хто буде їх притулком?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Покаянням,  брахмачарьєю,  зброєю  і  фізичною  силою,  застосованою  без,  або  за  допомогою  обману,  

кшатрії  повинні  бути  підкорені.  Якщо  кшатрій  негідно  чинить,  особливо  стосовно  брахманів,  Веди 
підкоряють їх. Кшатрії походять од брахманів. Вогонь виник з води, кшатрій від брахмана, а залізо з каменю. 
Сила вогню, кшатрій і залізо, непереборні Але коли вони вступають у зіткнення з джерелами їх походження,  
їх сила втрачається.  Коли залізо вражає камінь,  або вогонь б’ється з  водою, чи кшатрій стає ворожим до  
брахмана, то сила кожного з цих трьох нищиться. Отже, о Юдхіштхіро, сила і міць, яка б велика і непереборна 
не була,  та кшатрії втрачають їх, лишень спрямуються бува проти брахманів. Коли потуга брахманів стає  
слабкою, коли сила кшатрія слабне, коли всі люди поводяться негідно по відношенню до брахманів, вони, які  
б’ються у битві тоді, відкинувши всякий страх смерті, для захисту брахманів, моралі і самих себе, ― ті особи, 
спонукувані  праведним обуренням  і  сповнені  великої  сили  духу,  завойовують  високі  світи  блаженства  у  
майбутньому житті. Всі повинні взяти до рук зброю заради брахманів. Ті хоробрі, які борються за брахманів,  
досягають  тих  щасливих  областей  небес,  які  призначені  особам  обізнаним  на  Ведах  і  виконавши суворі  
покути і пости покинули їх тіла в палаючому вогні. Брахман, взявши зброю до рук за три інших касти, не несе  
гріха. Люди кажуть, що немає вищого обов’язку, ніж віддати життя за таких обставин. Я схиляюся перед ними 
і  благословенні  вони,  котрі  таким  чином  віддали  свої  життя  в  прагненні  покарати  ворогів  брахманів.  
Досягають вони того світу, який призначений для них. Сам Ману сказав, що ці герої мають притулок у світі  
Брахми. Як людина очищається від усіх своїх гріхів, омиваючись у кінці жертвопринесення коня, так само ті,  
котрі померли на вістрі зброї,  борючись проти злих людей, очищаються від своїх гріхів. Праведність стає 
неправедністю, а кривда стає правдою в залежності від місця і  часу.  Така сила місця і  часу,  у визначенні  
характеру людських вчинків. Друзі людства, вчиняючи навіть діяння жорстокості, досягають небес. Праведні 
кшатрії, роблячи навіть гріховні вчинки, досягли благословенного кінця. Брахман зі зброєю у руках у цих 
трьох випадках, не бере гріха: захищаючи себе, змушуючи інші стани до виконання їх обов’язків і караючи  
грабіжників.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
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Якщо, коли, грабіжники підняли голову і змішання каст відбувається внаслідок безладу, а кшатрії стали 
безсилими,  деякі  впливові  люди,  не  кшатрії,  прагнуть  упокорити  тих розбійників,  заради захисту людей, 
либонь,  о  кращий з  царів,  якщо така  сильна  людина  трапляється,  брахман,  вайшья  чи  шудра,  і  якщо їй 
вдасться захистити людей,  справедливо володіючи жезлом покарання,  чи  виправданий він  в  тому що він 
робить,  чи  прийнятний він  за  статутом,  при виконанні  цього обов’язку?  Здається,  що інші,  коли  кшатрії  
виявляються настільки безсилими, повинні взятися до зброї.

Б г і ш м а  м о в и в :
Будь він шудра чи з іншої касти, він, який стає плотом на потоці, чи ж засобом переправи, де переправи 

немає, звичайно ж заслуговує поваги в усіх відношеннях. Та людина, о царю, спираючись на яку безпорадні  
люди, пригноблені й нещасні від грабіжників, живуть довго і щасливо, заслуговує того, щоб бути з любов’ю 
вшанованою всіма, ніби вона близький родич. Людина, о ти, з роду Куру,  яка розсіює страх інших, завжди 
заслуговує на повагу. Який бо сенс у биках, які не тягнуть ноші, чи ж у корові, яка не даватиме молока, чи у  
безплідній дружині? Точно так само, навіщо тоді потрібен цар, не здатний захищати? Як слон зроблений з  
дерева,  чи  олень  зі  шкури,  як  людина  без  багатства,  або  євнух,  чи  неврожайне  поле,  так  і  брахман  не  
сповнений ведичного знання і цар не здатний захистити. Обидва вони, як хмара, яка не ллє дощ. А та людина,  
яка завжди захищає добро і стримує нечестивих, заслуговує того, щоб стати царем і керувати світом.

Так вістить розділ сімдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які, о діду, повинні бути дії, і яка поведінка жерців у наших жертвопринесеннях? Якими жерці повинні  

бути, о царю? Розкажи мені все це, о перший з мовців.
Б г і ш м а  м о в и в :
Це  закріплено  за  тими  брахманами,  які  мають  право  на  жрецтво,  і  обізнані  з  чхандами,  включаючи 

самани, і всіма обрядами описаними в шруті, та спроможні виконувати всі ті релігійні дії, які призводять до 
добробуту царя. Вони повинні бути беззаперечно вірні і вимовляти приємні промови для царів. Вони також 
повинні  бути  дружніми  по відношенню один до одного,  і  однаково  дивитися  на  все.  Вони повинні  бути 
позбавлені  жорстокості  й  правдиві  у  слові.  Вони  ніколи  не  повинні  лихварювати,  і  завжди  мають  бути  
простими  і  щирими.  Той,  хто  має  мирну  вдачу,  позбавлений  марнославства,  скромний,  благодійний,  
стриманий і задоволений, мудрий, правдивий, дотримується обітниць, і рівний до всіх істот, без хіті та злоби, 
наділений трьома відмінними якостями, позбавлений заздрості знавець, заслуговує сидіння брахмана. Особи з 
такими якостями, о царю, є кращими з жерців і заслуговують на повагу.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Є  ведичні  тексти  про  дарунок  дакшини  в  жертвопринесеннях.  Немає  закону,  однак,  встановленого,  

скільки має бути дано. Ці приписи про дарунок дакшини не виходять зі спонукань пов’язаних з розподілом 
багатства.  Настанови  статуту  про  наслідки цього  положення  у  випадках  неспроможності  ― жахливі.  Ті 
настанови сліпі  до  можливостей жертводавця.36 Зустрічається  у  Ведах,  що людина повинна,  з  відданістю 
зробити жертвопринесення. Але що може відданість зробити, коли жертводавець заплямований брехнею?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Жодна людина не отримує блаженства чи заслуги,  не звертаючи уваги на Веди, або шляхом обману і  

брехні. Ніколи не думайте, що це інакше. Дакшина являє собою одну з кінцівок жертви і веде до підтримки 
Вед. Жертва без дакшини може ніколи не привести до порятунку. Дієвість, однак, з одної пурнапатри (256 
жмень рису) дорівнює будь-якій дакшині, навіть багатій. Тому, о царю, кожний пов’язаний з трьома кастами 
має здійснювати жертвопринесення. 

Веди наполягають,  що сома,  як сам цар брахманам.  Тож,  вони хочуть  продати це заради здійснення  
жертвопринесень,  та  вони ніколи не  бажатимуть  продавати це  для  отримання  засобів  до існування.  Ріши 
праведної поведінки заявили, згідно веління моралі, що жертвоприношення, вчинене з доходів від продажу 
соми, служить для подовження жертви. Ці троє, а саме, людина, жертва і сома, повинні мати гарну репутацію.  
Людина, яка має поганий характер, ні для цього, ні для того світу. Чулисьмо, що жертва, яка піднесеними 
брахманами виконується багатством, заробленим надмірною фізичною працею, не є продуктивною у великих 
заслугах. Проголошено у Ведах, що покути вище, ніж жертви. 

Тепер  повідаю  тобі  про  покаяння.  О  велемудрий  царю,  послухай  мене.  Утримання  від  шкоди,  
правдивість,  доброзичливість,  співчуття,  ―  це  розглядають  мудрі,  як  покути,  а  не  виснаження  тіла.  
Нехтування  Ведами,  непокора  приписам  у  писаннях,  і  порушення  всіх  корисних  обмежень  ―  шлях 
самознищення. Слухай, о сину Прітхи, що було закладено тими, які ллють десять узливання на вогонь десять 
разів на день. Для тих, які виконують жертви покаяння, Йога їх у прагненні до брахмо, то їх ківш; серце їх  
пряжене масло, а високі знання становлять їх павітру.37 Всі види кривди означають смерть, а всі види щирості 
називаються брахмо. Це і є предмет знання. Пишномовність упорядників не може вплинути на це.

Так вістить розділ сімдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  8 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Навіть дріб’язковий вчинок, о діду, не може бути зроблений будь-якою людиною без допомоги. Що ж 

тоді маємо сказати про царя, який керує царством? Якою має бути поведінка і, які дії радника царя? На кого  
має покладатися цар, а на кого не слід?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
У  царя,  о  царю,  є  чотири  види  друзів.  Це  ті,  хто  має  такі  ж  цілі,  ті,  які  віддані,  ті,  які  пов’язані  

походженням і  ті,  кого  прихилив він  до  себе  добром і  подарунками.  Людина праведна  душею,  яка  буде  
служити одній, а не двом сторонам, п’ята з перерахованих царських друзів. Така людина приймає ту сторону,  
на якій правда, а відповідно й діє справедливо. З поваги до такої людини, цар ніколи не повинен розкривати 
таких своїх цілей, які б не отримали її схвалення. Царі, воліючи успіху,  зобов’язані прийняти обидві путі,  
праведну і неправедну. З чотирьох видів друзів, другий і третій перевершують,  а перший і четвертий слід  
розглядати з підозрою. Однак, виконуючи будь-які дії, які цар повинен зробити особисто, він повинен завжди  
розглядати з підозрою всі чотири. Цар ніколи не повинен діяти необережно у справі за якою наглядають друзі.  
Необачного царя завжди перемагають інші.  Негідник вкривається одягом чесності,  а  той хто чесний стає 
інакшим.  Ворог  може стати другом,  а  друг  ворогом.  Людина не  завжди може бути  тієї  ж думки.  Хто  ж 
довірятиме їй повністю? Тож, всі  основні  справи,  цар має докінчити особисто.  Повна залежність од його 
радників, руйнівна для обов’язку й користи. Отже, бажання довіряти всім, гірше за смерть. Довірливість ― 
передчасна смерть. В правдивості своя небезпека. Якщо довіряєш іншому повністю, то, як кажуть,  живеш 
терпінням того кому довірився. Відтак, кожен повинен довіряти із сумнівом. Це вічне правило політики, о  
володарю,  слід  мати  на  увазі.  Потрібно  завжди  недовіряти  людині  залежній  від  бажання  отримати  своє 
багатство. Мудрий оголосив би таку людину ворогом. Людина ж, яка вельми радіє, споглядаючи придбання 
царя і нещаслива коли побачить занепад царя, є однією з кращих його друзів. Тому, чиє падіння викличе твоє 
падіння, слід довіряти повністю так, як ти довіряєш твоєму батькові. Ти повинен, в міру сили твоєї, піднімати 
його коли сам ідеш угору.  Той, хто навіть у твоїх релігійних обрядах прагне врятувати тебе від лиха, буде  
прагнути  врятувати  тебе  від  гріха  й  надалі,  у  будь-якій  іншій  справі.  Таку  людину  розглядай,  як  твого  
найкращого друга. Вони ж, з іншого боку, що бажають тобі шкоди ― твої вороги. Той друг, кажуть, хто, як ти 
сам  страшиться,  коли  лихо  осягає  тебе  і  радується,  коли  гараздуєш  ти.  Людина  сповнена  краси,  світла  
обличчям, з чудовим голосом, щедра, доброзичлива і гарного роду, не може бути таким другом. Та особа, з  
великим розумом  і  пам’яттю,  яка  розуміється  на  справах,  яка  вдачею далека  жорстокості,  яка  ніколи  не 
віддається гніву, і яка, будучи обласканою чи відкинутою ніколи не буває незадоволеною, будь вона жрець  
твій чи наставник, чи шанований союзник, завжди має отримувати шану твою, якщо такі приймають посаду 
твого радника і живуть у твоїй оселі. Така людина може бути втаємничена у твої найпотаємніші задуми й  
справжній  стан  усіх  твоїх  справ,  релігійних  чи  ж  питань  прибутку.  Ти  можеш довіритися  їй,  як  твоєму 
власному  батькові.  Одна  людина  має  виконувати  одну  задачу,  а  не  дві  чи  три.  Бо  може  виникнути  
нетерпимість між виконавцями. Завжди спостерігається, як кілька людей поставлені на одній задачі, не згодні  
друг з другом. Та людина, яка досягає слави, яка дотримується всіх обмежень, яка ніколи не ревнує до інших, 
здібна  і  вправна,  яка  ніколи  не  чинить  ніякого  зла,  ніколи  не  залишає  справедливості  від  хіті,  страху,  
жадібності чи гніву, тямуща у справах, мудра і вагома у мові, повинна бути твоїм радником. Особи, які мають 
гарне походження і хорошу поведінку, щедрі та не хвастовиті, сміливі й поважні, обізнані й піднесені, повинні 
бути призначені радниками для нагляду за всіма справами твоїми. Заслужені і обдаровані багатством від тебе,  
вони будуть  діяти на благо тобі  й будуть  великою підмогою для тебе. Призначені на служби,  пов’язані з  
прибутком  та  іншими  важливими  питаннями,  вони  завжди  ведуть  до  великого  добробуту.  Спонукувані  
відчуттям здорового суперництва, вони виконують усі  обов’язки, пов’язані з прибутком, проводячи наради 
один з одним, коли це необхідно.

Ти повинен боятися родичів твоїх, мов саму смерть. Родич ніколи не може нести добробуту родичу, так 
само як підвладний ватажок не може нести процвітання своєму сюзерену. Та й ніхто, крім родича не може  
відчувати радости при загибелі родича, одягнувшись у щирість, лагідність, щедрість, скромність і правдивість 
мови. Ті, проте, які не мають родичів, не можуть бути щасливі. Немає людей більш жалюгідних, ніж ті, які  
позбавлені родичів. Людина, у якої немає родичів, легко долається ворогами. Родичі це притулок тим, хто 
страждає від інших людей, для рідних нестерпно спокійно дивитися, як родич страждає від інших людей.  
Коли родича переслідують навіть його друзі, кожен родич гнаного відчуває ніби рани завдані йому. Отже у  
родичів є і переваги, і недоліки. Людина позбавлена родичів, ніколи не виказує прихильності будь-кому, і не  
підкорюється  нікому.  Тож у  родичів,  і  заслугу,  і  недолік  можна  побачити.  Слід,  з  цієї  причини,  завжди 
шанувати і вклонятися своїм родичам у словах і вчинках, робити їм приємні послуги, не шкодити їм ніколи. 
Не  довіряючи  їм  у  глибині  душі,  потрібно  вести  себе  стосовно  них,  як  ніби  довіряєш  їм  повністю.  
Розмірковуючи  над  їх  вдачею,  здається,  що  у  них  немає  ніяких  недоліків  і  заслуг.  Людина,  яка  уважно 
поводиться так, отримує дужих ворогів роззброєними у ворожості і перетворює їх на друзів. Тому, хто завжди 
поводиться так із сім’єю, родичами і стосовно друзів та ворогів, вдасться отримати вічну славу.

Так вістить розділ вісімдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  8 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо не вдасться залучити свою сім’ю і родичів таким чином, то вони, призначені бути друзями стають 

ворогами. Як чинить той, хто хоче прихилити серця обох: і друзів і ворогів?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають бесіду між Васудевою і небесним мудрецем Нарадою. Одного разу 

Васудева сказав: «Жодний неук, нерозсудливий друг, необізнаний друг з нестійкою душею, не заслуговує, о 
Нарадо, знати чиїсь таємні задуми. Спираючись на твою дружбу до мене, я скажу щось тобі, о мудрецю! О ти,  
який може потрапити до раю за своєю волею, казати комусь щось слід, якщо ти впевнений у розумі іншого. Я  
ніколи не поводжуся з рабською догідливістю з моїми родичами, влещуючи словами про їх добробут. Я даю 
їм половину того,  що у мене є, і  пробачаю їм злі слова.  Як вороток для вогню крутиться тим, хто бажає  
запалити  вогонь,  так  само,  у  цьому  випадку,  моє  серце  шліфується  моїми  родичами,  з  їх  жорстокими 
випадами.  Дійсно,  о  небесний  ріши,  ці  жорстокі  слова  палять  моє  серце  кожен  день.  Могутність  є  у  
Санкаршани; м’якість у Гади; а що стосується Прадьюмни, він перевершує навіть мене у красі особистості.  
Навіть маючи все це на моєму боці, я безпорадний, о Нарадо! Багато інших серед андхаків і врішніїв мають  
великий добробут  і  могутність,  мужність  і  постійну завзятість.  Той, на чиєму боці  вони,  недосяжний для  
знищення.  Також той,  на  чиєму боці  вони,  всім  забезпечений.  Переконавши у  зворотному обох:  Ахуку  і  
Акруру, я не став на бік жодного з них. Що може бути більш болючим для людини, ніж мати Ахуку і Акруру  
на його боці? Що, знову ж, може бути більш болючим для когось, ніж не мати їх обох на його боці?38 Я, як 
мати двох братів у азартній грі один проти одного, молюся про перемогу обох. Так я, о Нарадо, і страждаю від 
обох. Повідж мені те, що ж на благо мені та моїм родичам.

Н а р а д а  с к а з а в :
Нещастя, о Крішно, бувають двох видів: зовнішні і внутрішні. Вони виникають, о ти з роду Врішни, від 

своїх власних дій, або дій інших осіб. Лихо, яке в даний час спіткало тебе, є внутрішнім і походить з твоїх 
власних дій. Баладева та інші з роду Бходжі, прихильники Акрури, і стали на його бік, чи заради багатства, чи  
просто з примхи, чи зворушені словами, або ж з ненависті. Що стосується тебе, ти віддав багатство отримане 
тобою іншим.  Хоча  й  маєш мужів,  які  повинні  бути  твоїми  друзями,  ти,  проте,  своїми  власними діями,  
накликав лихо на свою головою. Ти не можеш забрати те багатство, адже навіть не може проковтнути знову 
їжу той, хто виблював її. Царство не може бути забрано у Бабхи і Уграсени, яким воно було дано. Ти сам,  
зокрема, о Крішно, не можеш прийняти його назад од них, через страх створити котору. Припустимо, буде 
спроба успішна, але лише після великих потрясінь і складних діянь. Велика різанина і великі втрати багатства 
настануть, а можливо навіть повне знищення. Використай тоді зброю не зі сталі, тобто дуже м’яку і в той же 
час здатну простромити всі серця. Заточуючи і загострюючи ту зброю, виправ язики твоїх родичів.

В а с у д е в а  с п и т а в :
Що це  за  зброя,  о  мудрецю,  яка  зроблена  не  зі  сталі,  м’яка  та  пронизує  всі  серця,  і  яку я  повинен  

використовувати для виправлення язиків моїх родичів?
Н а р а д а  в і д п о в і в :
Дарування їжі найкраща твоя сила, прощення, щирість, м’якість і шанування гідних цього, прийнятне тут, 

це  і  складає  зброю,  яка  не  зі  сталі.  М’які  слова  відвернуть  гнів  родичів  при  жорстоких  висловах  їх,  і  
заспокоять їх серця, уми і образливі промови. Ніхто, хто не є не великою людиною з очищеною душею та  
сповнений досконалости та друзів, не може нести важку ношу. Візьми цю велику ношу керування врішніями і  
неси її на плечах твоїх. Всі бики можуть нести великі вантажі на рівній дорозі. І лише найбільш сильні серед  
них можуть нести такі вантажі на важкому шляху. Адже роз’єднання, буде джерелом руйнування і осягне всіх  
бходжів та врішніїв. Ти, о Кешаво, єси найперший з них. Зроби ж так, щоб бходжі та врішнії не загинули.  
Нічого крім розуму і прощення, стриманості почуттів і щедрості не присутнє в мудрій людині. Підтримання 
власного роду завжди похвальне і славне, та сприяє довгому життю. Зроби ж, о Крішно, так, щоб руйнування 
не змогло осягти родичів твоїх. Немає нічого невідомого тобі, стосовно політики та військового мистецтва, о 
володарю! Ядави, кукури, бходжі, андхаки й врішнії, всі залежать від тебе, ба, навіть усі світи і всі хто в них, о 
міцнорукий! Ріши, о Мадгаво, завжди моляться за твій успіх. Ти єси Господь усіх істот. Ти знаєш минуле,  
сьогодення і  майбутнє.  Ти найперший серед усіх  ядавів.  Спираючись на тебе,  вони очікують  на щасливе  
життя.

Так вістить розділ вісімдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 2
Б г і ш м а  с к а з а в :
Те, що я оповів тобі складає перші способи. Слухай тепер, о бгарато, про другі способи. Та людина, яка  

прагне  відстоювати  інтереси  царя,  завжди  повинна  бути  захищена  царем.  Якщо  людина,  о  Юдхіштхіро,  
оплачувана чи неоплачувана, приходить до тебе аби доповісти тобі про збитки нанесені твоїй скарбниці, коли  
вона була розтрачена радником, повинен зустрітися з нею приватно і захистити її, а також зняти з посади  
радника. Радники, винні у розтраті, спробують, о бгарато, вбити таких донощиків. Ті, хто крав із царської  
скарбниці, об’єднаються разом для протистояння людині, яка шукатиме захисту, і якщо останній це не надати, 
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то її  буде вбито. Тут  також оповідають стару історію, яку мудрець Калакаврікшья повідав цареві  Косали.  
Чулисьмо, що одного разу, мудрець Калакаврікшья прийшов до Кшемадаршина, який зійшов був на престол 
царства Косала. Бажаючи подивитися на поводження всіх чиновників Кшемадаршина, мудрець, з вороном у 
клітці  в його руці,  неодноразово подорожував  по кожній частині  володінь цього царя.  І  говорив він усім 
людям:  «Вивчайте  ви  воронячу  науку.  Ворони  кажуть  мені  про  сьогодення,  минуле  і  майбутнє!».  
Проголошуючи це у царстві, мудрець, у супроводі великої кількості людей, почав спостерігати злодіяння всіх 
чиновників царя. З’ясувавши всі справи стосовно цього царства і дізнавшись, що всі чиновники, призначені 
царем, були винні у зловживаннях, мудрець, з його вороном, прийшов до царя. Суворий ув обітницях, сказав 
він цареві: «Я знаю все про царство твоє!». У присутності царя він вказав на його радника, прикрашеного 
знаком його влади, що-де йому повідав ворон, ніби радник вчинив такий-то злочин у такому-то місці, і що такі 
й такі-то особи знають, як він обібрав царську скарбницю. «Мій ворон говорить мені це. Швидко визнайте чи 
доведіть  хибність  звинувачення!».  Мудрець  потім  проголосив  імена  інших  радників,  так  само  винних  у 
розтраті,  додавши:  «Мій  ворон  ніколи  не  говорить  нічого  помилково!».  Так  обвинувачені  та  вражені  
мудрецем, всі радники царя, о туре з роду Куру, об’єднані разом, вбили його ворона, коли мудрець спав уночі.  
Бачачи його ворона вбитим стрілою у клітці, піднесений ріши відправився до Кшемадаршина вранці й сказав 
йому: «О царю, я шукаю твого захисту. Ти всемогутній і ти володар життя і багатства всіх. Якщо я отримаю 
твій  наказ,  тоді  я  можу сказати  те,  що  тобі  на  благо.  Засмучений,  я  заради  тебе,  якого  вважаю другом, 
прийшов, спонукуваний моєю відданістю і готовий служити тобі всім серцем. Тебе були обібрали, я прийшов 
до тебе щоб повідомити про це, не відкриваючи нічого злодіям. Як вершник спонукує доброго коня, так я  
прийшов сюди пробудити тебе, вважаючи своїм другом. Друг,  який живе його інтересами і бажаючи йому  
процвітання і звеличення, повинен прощати другу те насильне вторгнення, спонукуване відданістю й гнівом,  
роблячи що потрібно!». Цар відповів йому, кажучи: «Чому б мені не стерпіти всього, що ти бажаєш сказати,  
адже я не сліпий до того, що для мого ж блага? Я дозволяю тобі, о двічінароджений! Скажи мені, чого ти  
бажаєш, я, звичайно, підкорюся твоїм вказівкам, о брахмане!».

М у д р е ц ь  м о в и в :
Визначаючи чесноти і недоліки твоїх слуг, як також і небезпеки тобі від їхніх рук, я прийшов до тебе, 

спонукуваний моєю відданістю, аби повідомити тобі все. Вчителі людства в давнину сповіщали, що прокляття  
є, о царю, на тих, хто служить іншим. Багато з тих, хто служить цареві, дуже змучені і нещасні. Той, хто має  
будь-який зв’язок з царями, ніби має зв’язок зі смертельно отруйними зміями. Царі мають багато друзів, як і  
багато ворогів. Ті, хто служить царям повинні боятися всіх їх. Кожну мить, знову ж, у них є страх перед самим 
царем. Людина, яка служить цареві, не може безкарно бути винною у безпечності в роботі на царя. Дійсно,  
слуга, який бажає мати добробут, ніколи не повинен показувати безпечності при виконанні своїх обов’язків.  
Його  безпечність  може  викликати  гнів  царя,  а  такий  гнів  може  знищити  слугу.  Ретельно  вивчаючи,  як 
поводитися, потрібно сидіти у присутності  царя,  ніби знаходишся біля палаючого вогню. Готовий віддати 
саме життя в кожну мить, треба служити цареві ретельно, бо він всемогутній і володар життя та багатства 
всіх, і відтак, подібно бути, немов біля отруйної змії. Він має завжди бояться вимовити зле слово перед царем,  
чи сидіти понуро  чи ж у нешанобливій позі,  або прислуговувати нешанобливо чи ходити презирливо,  чи 
показувати нахабні жести і негідні  рухи.  Якщо цар задоволений, він може пролитися добробутом,  як бог.  
Якщо він лютиться,  він може спопелити до самих коренів,  як палаючий вогонь.  Це,  о царю, було речено 
Ямою. Ця істина є погляд на справи світу. Я зараз дію відповідно з цими заповідями, роблячи те, що буде  
сприяти підвищенню твого гаразду.  Друзі,  подібні  нам,  можуть  дати друзям,  подібним тобі,  допомогу їх  
розумом, у часи небезпеки.

Цей ворон мій, о царю, був убитий через справу твою. Я не можу, однак, звинувачувати тебе за це. Ти не  
любив тих, хто вбив цього птаха. Визнач, хто твої друзі,  а хто вороги твої.  Роби все, сам не вдаючись до 
розуму інших. Ті, хто знаходяться в керівниках у тебе, всі крадії. Вони не бажають блага підданим твоїм. Я 
викликав  їх  ворожість.  Змовившись  з  тими  слугами,  які  мають  постійний доступ  до тебе,  вони  жадають 
царства  після  тебе,  задумавши  знищення  твоє.  Їхні  плани,  однак,  не  вдалися,  внаслідок  непередбачених  
обставин. Через страх перед ними, о царю, я залишу це царство для якогось іншого притулку. У мене немає  
мирських бажань, проте ці особи, брехливі намірами, застрелили мого ворона, і, о володарю, відправили птаха 
в оселю Ями. Я бачив це, о царю, очима, просвітленими покутою. З цим вороном я перетнув царство твоє, яке 
мов  ріка  буяє  крокодилами,  акулами,  макарами  і  китами.  Далебі,  із  цим  птахом  я  пройшов  через  твої  
володіння,  схожі  на  гімалайську  долину,  непроникну  і  недоступну  через  буреломи  з  дерев  і  розкидане  
каміння,  колючі  чагарники,  левів,  тигрів  та  інших  хижих  звірів.  Мудрі  кажуть,  що  край  недоступний  
внаслідок мороку, можна перетнути за допомогою світла, а непрохідну річку, можна перетнути за допомогою 
човна. Немає значення, однак, проникаєш туди чи проходиш через  лабіринт царських справ. Твоє царство 
подібне до неприступного лісу, оповитого мороком. Ти, володіючи тут владою, не можеш довіряти цьому. Як 
же тоді можу я? Добро і зло бачаться тут однаковими. Тож, хто живе тут, не може бути в безпеці. Тут людина  
праведних  справ  зустрічається  зі  смертю,  в  той  час  як  неправедна  гараздує.  Відповідно  до  вимог 
справедливості, людину неправедних вчинків слід убивати, але ніколи не ту, яка праведна у своїх діях. Отже,  
це не  правильно,  довго залишитися  в  цьому царстві  при такому.  Людина обізнана  повинна покинути  цю 
країну якомога швидше. Існує річка, о царю, названа Сіта. Човни тонуть в ній. Це твоє царство, схоже на неї.  
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Всеруйнівна  сіть  здається  накинута  на  нього.  Ти  ж  подібний  до  того  падаючого  збирача  меду,  чи  ж  до 
привабливої їжі з отрутою. Твоя вдача тепер нагадує тих нечесних мужів, а не добрих. Ти як яма, о царю,  
сповнена смертельно отруйних змій.  Ти схожий, о царю,  на річку,  повну солодкої води,  але надзвичайно 
важкодоступну,  з  крутими берегами,  зарослими карірою і  колючим очеретом.  Ти,  ніби лебідь  серед псів,  
стерв’ятників і шакалів. Рослини-паразити, які черпають свої сили до існування у могутнього дерева, пишно 
зростають, і, нарешті, охопивши саме дерево, затьмарюють його повністю. Коли лісова пожежа підступає, і 
палить першими ті в’юнкі рослини, знищується з ними і саме дерево. Твої радники, о царю, нагадують ті  
рослини-паразити про які я речу. Так перевір і викоріни їх. Вони харчуються тобою. А змовою проти тебе,  
вони руйнують твій добробут. Приховуючи від тебе недоліки слуг твоїх, я живу в твоїй оселі в постійному 
страху, мов людина, яка живе у хаті зі змією всередині, чи як коханець дружини героя. Мої наміри полягають 
у з’ясуванні вчинків царя, який є моїм товаришем. Я хотів би знати, чи тримає цар свої пристрасті під замком, 
чи його слуги слухняні йому, чи люблять вони його, і чи любить він своїх підданих. З наміром з’ясувати все 
це, о кращий з царів, я прийшов до тебе. Як їжа для голодної людини, ти став мені дорогий. Однак, я не  
подобаюсь радникам твоїм, як людині, чия спрага не була вгамована напоєм. Вони знайшли недоліки в мені,  
бо я шукаю блага тобі. Без сумніву,  немає ніякої іншої причини для цієї їхньої ворожості щодо мене. Я не 
плекаю ніяких ворожих намірів до них. Я займаюся лише виявленням їх недоліків. Як слід було би боятися  
пораненої змії,39 так кожен повинен боятися ворога зі злим серцем!

Ц а р  м о в и в :
Живи  у  моєму  палаці,  о  брахмане!  Буду  завжди  ставитися  до  тебе  з  повагою  і  честю,  і  завжди  

вклонятимусь тобі. Хто не любить тебе, не житиме зі мною. Зроби те, о святий, що треба зробити далі з цими 
особами, про яких ти казав. Узрій, о святий, той жезл покарання знаходиться у руках відповідних, і все буде  
зроблено добре в моєму царстві. Розмірковуючи про все, веди мене таким шляхом, щоб я міг гараздувати.

М у д р е ц ь  с к а з а в :
Спершу,  закриваючи очі  свої  на цей злочин їхній,  тобто,  вбивство ворона,  ослаб їх одного за  одним.  

Доведи їх провину, тоді вдар їх, одного за одним. Коли багато людей стають винними в одному злочині, вони 
можуть, діючи спільно, послабити справу підступами. Щоб твої радники не мали підозр і не діяли проти тебе,  
розкривши твої таємні задуми, раджу тобі приступити до цього обережно. Що стосується нас, ми брахмани, 
природно жалісливі й не бажаємо чинити болю будь-кому. Ми бажаємо тобі добра, як також і блага іншим,  
навіть,  коли  ми  хочемо  блага  собі.  Я  кажу  від  себе,  о  царю!  Я  твій  друг.  Мене  знають,  як  мудреця  
Калакаврікшью. Я завжди дотримувався істини. Твоя величність поставився до мене з любов’ю, як до друга.  
Коли біди осягли це царство твоєї величності, о царю, я вчинив багато аскез для керування ним, відмовившись  
від інших справ. З моєї любові до тебе, я кажу це тобі, щоб ти не міг знову зробити помилки, спираючись на  
непевних осіб. Ти отримаєш царство без тривог. Відбиваючись на всьому, пов’язаному з його щастям і горем.  
Ти маєш радників у царстві твоєму. Але чому, о царю, ти винен у необачливості?».

Після цього, цар Косали взяв радника зі стану кшатріїв, і призначив того бика серед брахманів, мудреця 
Калакаврікшью, своїм пурохітом. Після того як ці зміни відбулися, цар Косали підкорив усю землю і придбав 
велику славу.  Мудрець Калакаврікшья вклонявся богам у багатьох великих жертвопринесеннях, виконаних 
для  царя.  Слухаючи  його  корисні  поради,  цар  Косали  завоював  усю  землю  і  поводився  з  повагою,  
спрямований мудрецем.

Так вістить розділ вісімдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якими мають бути риси, о діду, законодавців, військових радників, надвірних, воєводи і радників царя?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Такі  особи,  які  володіють  скромністю,  стриманістю,  правдивістю,  щирістю,  і  мужністю  казати,  що 

правильне, а, що ні, мають бути твоїми законодавцями. Ті, які завжди на твоєму боці, які володіють великою 
мужністю, походять з високої касти, сповнені великих знань, задоволені тобою і наділені завзятістю в усіх  
діяннях, повинні, о сину Кунті, тобою ставитися твоїми військовими радниками в часи лиха, о бгарато! Того,  
хто має високе походження, шанобливий до тебе, завжди виконує свої повноваження від твого імені, й хто  
ніколи не залишить тебе в щасті чи біді, хворобі чи смерті, слід ставити, як надвірного. Тих, які мають високе 
народження,  походять  з  твого  царства,  мудрі,  прекрасні  виглядом  і  характером,  великі  вченістю і  гідної 
поведінки, та які, крім того, віддані тобі, слід використовувати, як ватажків твого війська. Особи низької та  
жадібної  вдачі,  котрі  безжалісні  та  безсоромні,  судитимуть  тебе,  о  володарю,  поки  їх  руки  залишаться 
вологими.40 Ті, хто має гарне походження, поведінку,  можуть розпізнавати всі вказівки і жести, позбавлені 
жорстокості та знають вимоги місця й часу,  які завжди прагнуть блага своєму господареві в усіх діяннях,  
повинні  бути  призначені  царем  радниками  в  усіх  його  справах.  Ті,  хто  виграв  з  подарунків  багатства,  
почестей,  шанобливих  прийомів,  речей,  що  приносять  щастя,  і  хто  відтак  може  розглядатися  тобою 
прихильником у  всіх  справах твоїх,  завжди мають бути  соратниками твого добробуту.  Ті,  які  незмінні  в 
поведінці, сповнені знання та гарних вчинків, прихильні до чудових обітниць, великодушні й правдиві у слові,  
будуть завжди уважні до справ твоїх і ніколи не відмовляться від тебе. З іншого боку, ті, які не заслуговують  
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на повагу, не дотримуються обмежень і мають ниці душі, та які відпали від сумління, повинні завжди бути  
примушені  тобою  дотримуватися  всіх  корисних  обмежень.  Коли  мова  йде,  яка  з  двох  сторін  має  бути  
прийнята, не відмовляйся від багатьох заради одного. Проте, коли, той один перевершує багатьох численними 
досягненнями, тоді ти повинен заради одного відмовитися від багатьох. Розглядаються, як значні переваги 
наступні: доблесть, відданість справам, що приносять славу, й дотримання здорових обмежень. Той, знову ж,  
який шанує всіх сповнених здібностями, який ніколи не суперничає з особами, котрі не володіють жодною 
заслугою, який ніколи не відмовляється від праведності, не хтивий, без страху,  не гнівливий, не жадібний, 
смиренний,  справедливий  у  слові  і  вибачливий  вдачею,  самоприборканий  душею  і  має  почуття  власної  
гідності,  та  який  був  випробуваний  у  будь-якій  справі,  має  бути  використаний  тобою радником.  Високе 
походження, чистота роду,  прощення, розум і чистота душі,  хоробрість, вдячність і  правдивість, є,  о сину  
Прітхи, ознаками переваги і добра. Мудра людина, яка поводиться так, успішно сама роззброює своїх ворогів  
у їх ворожості і перетворює їх на друзів.

Самоприборканий душею цар,  володіючи мудрістю,  і  бажаючи процвітання,  повинен уважно вивчити 
переваги і недоліки своїх радників. Цар, який бажає добробуту і просвітлений серед своїх сучасників, повинен 
мати  радниками  осіб,  пов’язаних  з  його  вірними  друзями,  шляхетними,  які  народилися  у  його  царстві,  
нерозбещених, незаплямованих перелюбством і  подібними вадами, добре випробуваних,  з  хороших сімей,  
освічених, походити від батьків і дідів, які займали подібні ж посади, прикрашених смиренням. Цар повинен 
наймати п’ятьох таких осіб, аби піклуватися про свої справи: розумних, не пихатих, доброї вдачі, енергійних,  
терплячих, вибачливих, чистих, вірних, твердих і мужніх, заслужених і перевірених на вади, зрілих роками,  
здатних нести тягар і вільних від брехні. Мужі, мудрі у слові,  героїчні,  здатні долати труднощі, шляхетні,  
правдоусті, які розуміються на ознаках, не жорстокі, знайомі з вимогами місця й часу, і бажаючі гаразду своїм 
володарям, повинні бути прийняті царем за його радників у всіх справах царства. Не енергійні та позбавлені  
друзів особи, ніколи не можуть працювати із завзятістю. Така, найнята людина, зазнає невдачі майже у кожній 
справі. Не мудрий радник, навіть якщо благословен високим народженням і уважний до чесноти, користі і  
насолоди, буде невмілим у виборі правильних шляхів дій. Так само, людина низького походження, навіть  
якщо має велику вченість, завжди помиляється, як сліпий без поводиря, у наслідках усіх дій, які вимагають  
спритності і далекоглядності. Знову ж, людина, слабка в намірах, навіть якщо розумна і обізнана, ба, навіть 
обізнана із способами, не може довго діяти з успіхом. Людина зла серцем і невіглас може докласти рук до  
роботи, але вона не в змозі зрозуміти, які будуть наслідки її праці. Цар ніколи не повинен покладати довіру на  
радника  не  відданого  йому.  Й  отже,  він  не  повинен  ніколи  розкривати  його  наради  перед  радником  не  
відданим йому. Такий злий радник, з’єднавшись з іншими радниками царя, може знищити свого господаря, як 
вогонь,  що  спалює  дерево  увійшовши  всередину  через  отвори  в  його  стовбурі  за  допомогою  вітру.  
Розгнівавшись, володар може в один прекрасний день звільнити слугу з його посади, чи покарати його, з люті, 
різкими словами, й відновити його до влади знову. Ніхто, крім слуги, вірного господарю, не може стерпіти й  
пробачити таке поводження. Радники також можуть бути іноді сильно ображені своїм царственим володарем. 
Проте, той серед них, хто підкоряє свій гнів, бажаючи робити добро своєму господареві, ― та людина, яка є  
співучасником царя в його щасті й біді, ― повинна радитися з царем у всіх своїх справах. Людина, яка має зле  
серце, навіть якщо вона буде віддана своєму господареві, мудра й прикрашена численними чеснотами, ніколи 
не повинна радити царю. А союзники ворогів і хто не зважає на інтереси підданих царя, зараховуються до  
ворогів.  Цар  ніколи  не  повинен  радитися  з  таким.  З  невігласом,  не  чистим,  сповненим  гордощів,  який  
допомагає  ворогам  царя,  хвалькуватим,  недружелюбним,  гнівним,  і  користолюбним  ―  не  слід  радитися 
цареві. З невідомим, навіть якщо він буде відданий цареві й матиме велику вченість, може бути вшанований  
царем і одарений засобами до існування, але цар не повинен радитися з ним у своїх справах. З особою, чий  
батько  був  несправедливо  вигнаний царським наказом,  не  слід  радитися  цареві,  навіть  якщо цар,  згодом 
подарував був почесті тому і належні кошти для існування. Доброзичливець, чиє майно було колись відібране 
за  невеликий злочин, навіть якщо він сповнений всіляких чеснот,  не повинен, як і  раніше, радити цареві.  
Людина мудра, розумна і освічена, яка народилася в царстві, чиста й праведна в усіх її діях, заслуговує на те, 
щоб  радити  цареві.  Той,  хто  наділений  знаннями і  мудрістю,  хто  знайомий  зі  становищем його  друзів  і  
ворогів, і є таким другом царя, ніби його друге «я», заслуговує на те, щоб бути радником. Той, хто правдивий 
у слові,  скромний і  м’який,  хто є  спадковим слугою царя,  заслуговує  того,  щоб бути радником.  Той,  хто 
задоволений і заслужений, правдивий і гідний, який ненавидить зло і злих людей, обізнаний на політиці й  
викликах часу,  сміливий, ― заслуговує  того,  щоб радити цареві.  Той, хто знає,  як завоювати всіх людей  
шляхом примирення, повинен бути радником того царя, о царю, який бажає керувати відповідно до вимог  
науки  покарання.  Той  на  кого  жителі,  як  столиці,  так  і  околиць,  покладають  довіру  за  його  праведну 
поведінку, спроможний боротися і знайомий з правилами політики, заслуговує того, щоб радити цареві.

Таким чином, мужі які володіють такими якостями, які знайомі зі становищем усіх і бажають досягнення  
високих діянь, повинні бути вшановані царем і поставлені його радниками. Їх кількість також не повинна бути 
менше трьох. Радники мають слідкувати за помилками володаря, своїми власними, підданих і ворогів свого 
господаря. Царство має коренитися на порадах політики, якій слідують радники, бо його зростання йде з того 
ж джерела. Радники повинні діяти так, щоб вороги їх господаря не були в змозі виявити його помилки. Бо  
інакше, коли помилки стають видимими, ті будуть нападати. Як черепаха захищає свої кінцівки, ховаючи їх  
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під панцир, так радники повинні захищати свої власні задуми. Вони також повинні приховувати свої власні  
помилки. Ті радники царства, які домоглися успіху в приховуванні нарад їх, кажуть, мають мудрість. Поради 
складають броню царя, а кінцівки, його піддані та посадовці. Царство, кажуть, засновується на шпигунах і  
секретних агентах, а його сила, кажуть, полягає у рішеннях політики. Якщо володарі й радники слідують один 
за одним для підтримки друг друга, підпорядковуючи гордість, гнів, марнославство і заздрість, вони можуть 
при цьому стати щасливими. Цар також повинен радитися з такими радниками, які вільні від п’яти видів 
обману. З’ясувавши добре, в першу чергу, різні думки трьох серед них, з ким він радиться, цар повинен, для 
подальшого обговорення,  відправитися до свого наставника  аби обміркувати  ті  думки і  свої  власні.  Його 
наставник  повинен  бути  брахманом,  і  добре  розбиратися  в  усіх  питаннях  чесноти,  користі  й  насолоди.  
Відправившись для такого обговорення до нього, цар повинен із пильною увагою, запитати його думку. Коли 
прийнято рішення, після обговорення з ним, цар повинен тоді, без прихильності, здійснити його на практиці.  
Ті,  які  знайомі  з  висновками  науки  про  наради  кажуть,  що  царі  завжди  мають  радитися  таким  чином.  
Затвердивши рішення у такий спосіб, опісля вони повинні бути скорочені практично, адже лише тоді вони  
зможуть прихилити всіх підданих. Не повинно бути ніяких карликів, горбанів, жодного з виснаженим тілом, 
нікого кульгавого або сліпого, ніякого дурня, жінки чи євнуха, в тому місці, де цар тримає нараду. Ніщо не  
повинно підібратися туди спереду або ззаду, зверху чи знизу, або в поперечному напрямках. Ставши на човні, 
або відправившись у відкриту місцину позбавлену трави чи кущів, і звідки навколишні землі можна добре 
бачити, цар повинен провести нараду в належний час, уникаючи зайвих слів і жестів.

Так вістить розділ вісімдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 4
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про це, таке древнє минуле, о Юдхіштхіро, розповідають бесіду між Бріхаспаті та Шакрою.
Ш а к р а  с п и т а в :
Якими є ті діяння, о двічінароджений, виконуючи які з обережністю, людина може стати об’єктом уваги  

всіх істот і набути великої слави?
Б р і х а с п а т і  в і д п о в і в :
Приємність у слові, о Шакро, це одна річ, практикуючи яку, людина може стати об’єктом уваги усіх істот 

і  набути  великої  слави.  Це  єдина  річ,  о  Шакро,  яка  дає  щастя  усім.  Використовуючи  це,  завжди  можна  
отримати любов усіх істот. Людина, яка не говорить ні слова, і чиє обличчя завжди похмуре, стає об’єктом  
ненависті усіх істот. Утримання від приємних промов робить її такою. Та людина, яка зустрічаючи інших,  
звертається до них першою і робить це з посмішкою, досягає задоволення інших ним. Навіть подарунки, якщо 
не зроблені з приємними словами, не радують одержувачів, як рис без приправи каррі. Якщо навіть власність  
людей,  о  Шакро,  забирається  із  солодкими  промовами,  така  успішна  приємність  поведінки  мирить 
пограбованих. Тому цар, який бажає згладити виконання покарання, має вимовляти ласкаві слова. Солодкість  
мови ніколи не втрачає своєї мети, крім того, в той же час, ніколи не завдає болю чиємусь серцю. Людина 
добрих справ і хороших, приємних і солодких промов, не має собі рівних.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Так спрямований його жерцем, Шакра почав діяти, відповідно до цих порад. І ти також, о сину Кунті,  

використовуй цю чесноту.
Так вістить розділ вісімдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 5
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О першій з царів, що це за спосіб, яким цар, правлячи своїми підданими, може, внаслідок цього, отримати 

велике блаженство і вічну славу?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Цар, очищений душею і уважний до обов’язку захищати своїх підданих, заробляє заслуги і славу, тут і 

надалі, своєю праведною поведінкою.
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
З ким має цар поводитися таким чином? Запитаний мною, о велемудрий, повідай мені все це належним  

чином. Ті чесноти, про які ти вже казав, з повагою до особи, не можна, на моє переконання, знайти в якійсь  
одній людині.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Ти наділений великим розумом, о Юдхіштхіро! Це звісно так, як ти кажеш. Людина не часто володіє  

всіма цими хорошими якостями. Якщо коротко то, подібне поводження, а саме, наявність усіх перелічених 
чеснот, дуже важко знайти навіть після ретельного пошуку.  Я, однак, скажу тобі, які види радників мають 
призначатися тобою. Чотири брахмана, обізнані на Ведах, сповнені почуття гідності, які належать до стану  
снатака і  чисті  поведінкою, та  вісім кшатріїв,  кожен з яких повинен володіти фізичною силою,  і  здатний 
носити зброю, та один і двадцять вайшьїв, всі з яких повинні мати багатство, та три шудри, кожен з яких  
повинен бути скромним, чистим поведінкою і присвяченим своїм щоденним обов’язкам, та одна людина з 
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касти сут, обізнана на пуранах і сповнена вісьмох головних чеснот, ― повинні бути твоїми радниками. Кожен 
з них повинен бути десь п’ятдесяти років, мати почуття власної гідності, не заздрісний, обізнаний на шруті й  
смріті, скромний, неупереджений, здібний, аби легко приймати рішення в розпал суперечки, котра закликає до 
різних варіантів дій, не жадібний, і позбавлений семи жахливих вад названих Вьясанас. Цар повинен радитися  
з тими вісьмома радниками і головувати серед них. Опісля, він повинен виголосити у своєму царстві,  для 
відома  своїх  підданих,  результати  такої  ради.  Ти  маєш  завжди,  прийнявши  таку  поведінку,  стежити  за 
народом твоїм. Ти не повинен ніколи відбирати те, що зберігається тобою, або привласнювати, як твоє, речі,  
чию  приналежність  дві  особи  можуть  заперечити.  Така  поведінка  може  нашкодити  правосуддю.  Якщо 
здійснення правосуддя буде так знеславлено, гріх осягне тебе і царство твоє, а також навіє твоєму народу  
страх,  немов маленьким птахам при вигляді  яструба.  Тоді твоє царство потоне човном розбитим на морі.  
Якщо цар керує своїми підданими беззаконням, страх опановує його серцем, і двері небес закриті для нього.  
Царство, о туре серед мужів, має своїм коренем праведність. Той радник чи син царя, котрий діє неправедно, 
займаючи  місце  в  суді,  й  ті  чиновники,  які  прийнявши  тягар  справ,  діють  несправедливо,  рухомі  
корисливістю, всі тонуть у пеклі, разом із самим царем. Ті безпорадні люди, пригноблені сильним, і ті, які  
потурають цьому скаргами й частим голосінням, мають своїм захисником царя. У разі виникнення спору між 
двома сторонами, рішення має бути засноване на свідченнях самовидців. Якщо один із суперечників не має  
свідків і безпорадний, цар повинен вчинити більш ретельний розгляд. Цар повинен застосовувати покарання 
відміряне  правопорушникам,  відповідно  до  міри  їх  злочинів.  Багаті  мають  бути  покарані  на  гроші  та  
відбиранням майна, а бідні, втратою свободи. Злісні ж у поведінці повинні бути покарані царем навіть тілесно.  
Цар  має  власкавлювати  всіх  гарних  людей  приємними  словами  і  дарунками  багатства.  Той,  хто  прагне  
заколоту і  смерті  царя,  мусить  бути  покараний на смерть,  вчинену різноманітними способами.  Таким же 
самим має бути покарання тому, хто винний у підпалі, крадіжці чи такому проживанню з жінками, яке може  
призвести до змішування каст. Цар, о царю, який карає належним чином і згідно приписів науки покарання, не  
бере ніякого гріха діяннями. З іншого боку,  він заробляє вічну заслугу.  Той нерозумний цар,  який завдає  
покарання з  примхи, заробляє ганьбу тут  і  занурюється у пекло в майбутньому житті.  Ніхто не має бути  
покараним за провини іншого. Спираючись праведно на карний закон, людина повинна бути засуджена чи 
виправдана.

Цар ніколи не повинен вбивати посланця, за жодних обставин. Той цар, який вбиває посланця, тоне у  
пеклі  з  усіма  його радниками.  Той цар,  який дотримується  дій кшатріїв  і  вбиває посланця,  сумлінного у  
доставці  повідомлення з  яким прийшов,  призводить до того,  що його померлі  предки плямуються  гріхом 
вбивства  плоду.  Посланець  має  володіти  цими  сімома  чеснотами:  бути  високого  роду,  з  хорошої  сім’ї,  
красномовний, розумний, приємний у слові, точний в доставці повідомлення, з яким його відіслано, наділений 
гарною пам’яттю.

Помічник  же  царя,  який  захищає  його  особу,  повинен  бути  наділений  схожими  якостями.  Також 
чиновник, який охороняє його скарбницю і фортецю, повинні володіти тими ж якостями. Радник царя повинен  
бути знайомим з приписами писань і обізнаний стосовно війни та укладання угод. Він повинен, крім того,  
бути  розумним,  мужнім,  скромним і  здатним зберігати таємниці.  Він також повинен бути  високого роду,  
наділений  силою духу  і  чистотою поведінки.  Якщо  має  ці  якості,  він  розглядається  гідним.  Командувач  
царськими силами повинен володіти подібними ж якостями. Він також повинен бути обізнаним на різних 
видах бойового шику і використанні механізмів та зброї. Він має бути здатним терпіти дощ, холод, спеку,  
вітер і бути пильним до вад недругів. Цар, о царю, повинен бути здатним приспати своїх ворогів у їх безпеці.  
Однак сам не повинен нікому довіряти. Велика довіра, навіть до власного сина, не схвалюється. Я повідав тобі  
зараз, о безгрішний, приписи писань. Осторога в довірі будь-кому ― одна з найвищих таємниць царського 
ремесла.

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

Р о з д і л  8 6
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Яким  має  бути  місто,  в  якому  цар  сам  повинен  жити?  Чи  повинен  він  вибрати  вже  існуюче,  чи  ж 

збудувати нове, особливе? Розкажи мені це, о діду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Це правильно, о бгарато, дізнатися про поведінку, якої маєш дотримуватися, і оборону, яку слід прийняти 

по  відношенню  до  міста,  в  котрому,  о  сину  Кунті,  цар  перебуватиме.  Тож  повідаю  тобі  це  питання,  
спираючись  особливо  на  оборону  фортеці.  Вислухавши  мене,  ти  мусиш  вжити  необхідних  заходів  і  
поводитись пильно, як зазначено. Дивлячись очима на шість різних видів фортець, цар повинен побудувати  
його місто, яке міститиме всі види багатства і всякі інші предмети для використання у достатку.  Ці шість 
видів:  фортеця-вода,  фортеця-земля,  фортеця-люди,  фортеця-скеля,  фортеця-болото  і  фортеця-ліс.41 Цар,  зі 
своїми радниками та військом, цілком прихильним до нього, мають знаходитися в цьому місті, захищеному 
муром, з багатим запасом рису та зброї, ― огородженому непроникними стінами і ровом, повному слонів,  
коней та колісниць, в якому проживатимуть люди навчені й майстерні у галузі механіки, і де запаси всякого 
виду добре збережені, а населення доброчесне у поведінці й розумне у справах, складатиметься із сильних та  
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енергійних людей і  тварин;  де  велика кількість  відкритих площ і  рядів крамниць;  де поведінка  всіх  осіб 
праведна;  де мир переважає;  де не існує  ніякої  небезпеки;  і  яке сяятиме красою і  звучатиме музикою та  
піснями; де будинки всі просторі; де серед мешканців багато хоробрих і заможних людей; де перегукуються  
співом ведичні гімни; де свята і святкування відбуваються часто; і де завжди поклонятимуться божествам.  
Проживаючи там,  цар повинен заповнювати його скарбниці,  збільшуючи свої  сили,  збільшувати кількість  
своїх друзів, а також чинити справедливі суди. Він повинен розглядати всі зловживання і кривди в обох його 
містах  і  околицях.  Він  повинен  бути  зайнятий  збором  будь-яких  запасів  і  заповненням  своїх  складів,  з 
обережністю. Він повинен також збільшити свої запаси рису та інших зернових, а також зміцнити його наради 
мудрістю.  Далі  він  повинен  збільшити  запаси  палива,  заліза,  соломи,  деревного  вугілля,  деревини,  рогу,  
кістки, бамбуку, кісткового мозку, олії та пряженого масла, жиру, меду, лікарських препаратів, льону, смоли,  
рису, зброї, ратищ, жил для тятив, колісниць, мотузок та шнурів з трави муджа, ліан та інших рослин. Він  
повинен також збільшити кількість місткостей і криниць з великою кількістю води, й має захистити всі тінисті  
дерева.  Він повинен розважати з  шаною і  увагою наставників  різних наук,  рітвіджів  та  жерців,  могутніх  
лучників,  фахівців-будівничих,  астрономів  і  астрологів,  лікарів,  а  також  усіх  мудрих  і  розумних  людей,  
стриманих, тямущих і мужніх, знавців і високонароджених, енергійних розумом, а також здібних в усіх видах  
робіт.  Цар має шанувати праведників і  карати неправедних. Він повинен,  діючи твердо,  закріпити,  згідно 
касти,  їх  відповідні  обов’язки.  Споглядаючи  належним  чином,  за  допомогою  шпигунів,  за  зовнішньою 
поведінкою і станом думок містян і селян, він повинен вжити тих заходів, які можуть знадобитися. Цар сам 
повинен  наглядати  за  своїми  шпигунами,  нарадами,  скарбницею та  установами  для  покарань.  Від  цього,  
можна сказати, все залежить. Шпигунами, його очима, цар повинен з’ясувати всі дії та наміри своїх ворогів,  
друзів і нейтральних. Потім він повинен, з увагою, розробити свої власні заходи для тих, хто прихильний до  
нього і  покарати тих,  хто ворожий.  Цар повинен завжди вклонятися богам жертвопринесеннями і  робити 
подарунки не завдаючи нікому прикрощів. Він повинен захистити своїх підданих, ніколи не робити нічого, що 
може нашкодити, або відкинути правду. Він повинен завжди підтримувати і захищати безпомічних, тих, хто  
без господаря, старих, жінок і вдів. Цар повинен завжди триматися подвижників, і робити їм подарунки, з 
відповідних сезону тканин, посудин і харчів. Цар повинен з турботою, повідомляти аскетам, в межах його  
володінь, особисто про всі свої заходи, царство, і має завжди поводитися зі смиренням у їх присутності. Коли  
він  бачить  двічінароджених подвижників,  великих вченістю,  що покинули  все  мирське,  нехай надасть  їм  
ліжко, місце та харчі. Незалежно від характеру лиха в яке він може потрапити, хай довіриться пустельнику.  
Адже навіть грабіжники довіряють їм. Хай цар віддасть своє багатство пустельнику і прийме мудрість від  
нього. Однак, він не завжди повинен прислуговувати або поклонятися їм, у всіх випадках життя.42 З тих, хто 
проживає у власному царстві, він повинен вибрати одного для дружби. Точно так само він повинен вибрати  
іншого, з числа тих, хто знаходиться в царстві його ворога. Він повинен вибрати третього з числа осіб, які  
проживають у лісах, а четвертого з числа тих які живуть у царствах, що платять йому данину. Хай проявляє  
гостинність  до  них,  віддає  шану  їм  і  призначає  їм  засоби  для  існування.  Він  повинен  вести  себе  по  
відношенню до подвижників, які мешкають у царствах ворогів і в лісах, так само як до тих, які знаходяться в 
його власному царстві.  Займаючись покаянням і суворими обітницями, вони, якщо лихо осягне царя і  він 
попросить захисту, нададуть йому те, чого він хоче. Отже, нині повідав тобі коротенько ознаки міста, в якому 
цар повинен проживати.

Так вістить розділ вісімдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як, о царю, можна зміцнити царство, і як його захистити? Я хочу знати це. Повідж мені все це, о туре з 

роду Бгарати!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Послухай мене уважно. Скажу тобі, як царство може бути об’єднане, і як воно ж може бути захищене.  

Нехай буде обрано старосту для кожного села. На кожні десять сіл, або десять старост, настанови керівника.  
Над двома такими керівниками нехай буде чиновник, який таким чином матиме владу над двадцятьма селами.  
Над останніми признач осіб, під кожним з яких стануть сто сіл, а вище таких чиновників має бути призначена  
людина, кожна з яких матиме тисячу сіл під її орудою. Староста повинен знати характер кожної людини в  
селі,  й  усі  вади  також,  для  необхідного  виправлення.  Він  повинен  повідомити  все  чиновнику  над  ним, 
відповідальному за десять сіл. Останні, знову ж, повинні повідомити те ж саме чиновнику, який вище них і є 
відповідальним за  двадцять  сіл.  Останній,  у  свою чергу,  повинен  повідомляти  поводження  всіх  осіб,  які  
перебувають у владі вищого чиновника, відповідального за сотні сіл. Староста села повинен мати контроль 
над усією продукцією і володіннями села. Кожен староста повинен внести свою частку для підтримки голови 
десяти сіл, а останні повинні зробити те ж саме для підтримки голови двадцяти сіл. Володар ста сіл повинен  
отримувати всілякі почесті від царя і мати для проживання велике село, о головний з бгаратів, багатолюдне і  
заможне. Тому, таке село призначається володареві сотень сіл, однак перебувати під наглядом володаря тисячі 
сіл. Знову ж, той високий чиновник, володар тисячі сіл, нехай має невеличке місто для своєї підтримки. У  
нього має бути зерно, золото та інше майно, одержувані з нього. Він повинен виконувати всі обов’язки своїх  
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військових та інших внутрішніх справ, які стосуються його. Хтось же із доброчесних радників, з гнівливих,  
має здійснювати нагляд над справами керування та стосунків тих чиновників. У кожному місті, знову ж, має  
бути чиновник для рішення кожного питання,  що належить до його підпорядкування.  Як і  деякі  планети,  
жахливі формою, рухаються спершу нижче сузір’їв, чиновник з необмеженою владою, зазначений вище, має  
рухатися  і  діяти  насамперед  з  чиновниками  підпорядкованими  йому.  Такий  чиновник  повинен  з’ясувати 
поведінку їх через своїх шпигунів. Такі високі посадові особи повинні захистити людей від усіх осіб злісних 
вдачею, усіх людей злих справами, всіх, хто відбирає у інших людей їх багатства, всіх,  хто використовує  
обман, всіх хто демонічної природи. Беручи до відома продаж і закупівлю, стан доріг, їжу та одяг, запаси і  
прибутки  тих,  які  займаються  торгівлею,  цар  повинен  стягувати  з  них  податки.  Встановлюючи,  у  всіх  
випадках, обсяг виробництва, надходжень і витрат тих, найнятих ним, і становище їх, цар повинен стягувати  
податки  з  ремісників  і  з  ремесел,  якими вони  займаються.  Цар,  о  Юдхіштхіро,  може  призначити  високі  
податки, але ніколи не такі, які призведуть до зубожіння людей. Жоден податок не повинен стягуватися без  
з’ясування  суми  й  кількості  праці,  необхідної  для  виробництва.  Ніхто  не  буде  працювати,  або  шукати 
результатів виконання без достатніх підстав. Цар повинен, після розгляду, стягувати податки так, щоб і він, і  
трудівник, в обкладеній податком речі, могли мати і частку, і прибуток. Цар не повинен, з жадоби, нищити  
свої власні основи так само як і інших людей. Він завжди повинен уникати тих дій, внаслідок яких він може  
стати об’єктом ненависті свого ж народу. Далебі, діючи так, він може добитися успіху в завоюванні слави.  
Піддані ненавидять того царя, який заживає слави ненажерливістю в питанні податків і зборів. То звідки ж у 
зненависного царя буде добробут? Такий цар ніколи не зможе мати те, що для його ж блага. Кмітливий цар  
повинен «доїти» своє царство так, як пастух діє з телятами. Якщо теляті дозволяється смоктати молоко, воно 
росте сильним, о бгарато, і переносить більшу вагу. Якщо, з іншого боку, о Юдхіштхіро, корову доїти занадто 
багато, теля стає худим і не дасть власнику великого прибутку. Так само, якщо сильно злити царство, піддані  
не в змозі досягти чогось більшого. Той цар, який захищає своє царство і виказує прихильність своїм підданим 
у питанні податків і зборів, та підтримує себе тим, що легко отримати, матиме набагато кращі результати. Чи  
ж отримає цар тоді багатства достатньо, для забезпечення його бажань? Все царство, в такому випадку, стає 
для нього його скарбницею, в той час як та його скарбниця стає його спальнею.

Якщо  жителі  міст  і  сіл  бідніють,  цар  повинен,  не  важливо,  чи  вони  від  нього  залежать  зараз  чи  
опосередковано, але надати їм допомогу своєю владою. Караючи всіх грабіжників, які орудують на околицях, 
цар повинен захищати селян і робити їх щасливими. Піддані, якщо стають спільниками добробуту чи горя  
царя, відчувають себе надзвичайно задоволеними ним. Думаючи в першу чергу про накопичення багатства,  
цар повинен відновити головні центри свого царства, одне за одним, і прагнути позбавити свій народ страху.  
Він повинен говорити їм: «Ось лихо загрожує нам. Велика небезпека виникла через дії ворога. Проте, є всі  
підстави  сподіватися,  що  небезпека  мине,  а  для  ворога,  як  для  бамбука  після  розквіту,  невдовзі  настане  
знищення. Багато ворогів моїх піднялося і поєдналося з великою кількістю грабіжників, бажаючи знищити 
наше царство, але зустрінуться зі знищенням самі. Через це велике лихо, що загрожує страшною небезпекою, 
я прошу ваших коштів для впровадження заходів вашого захисту. Коли небезпека мине, я поверну те, що зараз 
візьму. Інакше ж, наші вороги не повернуть те, що вони, якщо не буде опору, заберуть у вас силою. Вони,  
навіть не зустрівши опору, можуть вбити всіх ваших родичів, починаючи з вашого подружжя. Ви звичайно ж  
хочете багатства заради ваших дітей і дружин. Я радий вашому добробуту, і я благаю вас, як власних дітей. Я  
візьму у вас лише те, що вам під силу дати мені. Я не хочу завдавати болю будь-кому. В час лиха, ви повинні,  
як сильні воли, нести такий тягар. В час лиха, багатство не повинно бути таким дорогим вам!». Цар знайомий 
з  поняттями,  які  стосуються  Часу,  повинен,  з  такими  приємними,  солодкими  і  привітними  словами,  
відправити своїх посланців зібрати мита у свого народу. Вказавши на те, що є необхідність ремонту укріплень  
і  покриття  витрат  на  їх  створення,  та  інші  потреби,  надихаючи  їх  страхом  чужоземного  вторгнення  і  
спонукаючи необхідністю їх захисту, дозволяючи їм все ж забезпечувати засоби для існування, цар повинен 
стягувати  мита  з  вайшьїв  у  його  царстві.  Якщо ж цар нехтує  вайшьями,  то  вони байдужіють  до  нього і  
покидають його володіння, уходячи до лісу. Тож, хай цар поводиться поблажливо до них. Цар, о сину Прітхи, 
має заслужити довіру і захистити вайшьїв, вживши заходів для сповнення їх почуттям безпеки і забезпечивши 
їх усім необхідним, та завжди робити те, що приємно для них. Цар, о бгарато, завжди повинен діяти таким  
робом з вайшьями, щоб їх продуктивні сили зростали. Вайшьї збільшують міць царства, поліпшуючи своє  
сільське  господарство  і  розвиваючи  торгівлю.  Тому,  мудрий  цар  завжди  має  задовольняти  їх.  Діючи  з  
турботою і поблажливістю, він повинен стягувати м’які мита з них. Це ж доволі легко  ―  поводити себе з 
добротою до вайшьї. Немає нічого краще для блага царства, о Юдхіштхіро, ніж прийняття такої поведінки по  
відношенню до вайшьї.

Так вістить розділ вісімдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 8
Ю д х і ш т х і р а  з а п и т а в :
Скажи мені, о діду, як слід поводитися цареві, якщо, незважаючи на його величезне багатство, він бажає 

більшого?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :

88



Цар, бажаючи отримати релігійну заслугу,  має присвятити себе благу своїх підданих і захищати їх у  
відповідності  з  поняттями місця й часу,  та  в  міру свого розуму й сили.  Він  повинен у  його володіннях,  
прийняти всі такі заходи, які б добре, за його оцінкою, забезпечили їх захист, як і його. Цар повинен збирати в  
своєму царстві так, як бджола збирає  мед з рослин.43 Він повинен діяти, немов пастух,  беручи молоко від 
корови не млоячи їй вим’я і не змушуючи голодувати теля. Цар повинен, у питанні податків, діяти п’явкою, 
що не помітно ссе кров. Хай веде себе стосовно підданих, ніби тигриця зі своїми дитинчатами, торкаючись їх 
зубами, але ніколи не кусаючи їх. Хай веде себе кажаном із гострими зубами, який прокушує ноги сплячих  
тварин таким чином, що ті зовсім не усвідомлюють цього. Помалу слід приймати від збільшення добробуту  
підданих, і таким робом стригти їх. Попит треба збільшувати поступово, до справедливої частки. Цар нехай 
посилює ношу своїх підданих поступово, як людина поступово збільшує ношу вола. Діючи обережно і м’яко,  
він  повинен,  врешті,  покласти  віжки  на  них.  Якщо  віжки  так  ось  будуть  покладені,  то  вони  не  стануть 
непоступливими. Дійсно, посильні заходи слід застосовувати аби робити їх слухняними. Прості вмовляння  
щодо збільшення  ноші  не  допоможуть.  Не  можна вести себе  однаково з  усіма  людьми.  Вмиротворюючи 
найперших, простих людей треба привести до послуху. Створюючи роз’єднання, за допомогою їхніх ватажків,  
серед  простих  людей,  які  повинні  нести  ношу,  цар  має  сам  вийти  вперед,  щоб  примирити  їх,  а  потім  
насолоджуватися щастям, добившись успіху у їх примиренні. Цар ніколи не повинен оподатковувати не по 
сезону, й осіб неспроможних дати це. Він повинен впроваджувати їх поступово і з примиренням, в належний 
сезон і відповідно до видів. Ці хитрощі, повідомлені тобі, є законними засобами царя. Вони не вважаються 
обманом. Той, хто прагне керувати кіньми в неправильний спосіб, лише дратує їх.

Корчми,  повії,  звідники,  актори,  гравці  та  утримувачі  домів  розпусти  й  інші  подібні  особи,  які  є 
джерелами заворушень у державі, всі повинні бути перевірені. Проживаючи в державі, вони підбурюють і  
ображають кращі касти підданих. Ніхто не повинен ні про що просити їх, коли немає лиха.  Сам Ману,  в 
минулі часи, поклав цю заборону щодо всіх людей. Якщо всі люди житимуть просячи, чи жебракуючи та не 
працюватимуть, світ безсумнівно загине. Один лише цар має право приборкувати і перевіряти. Той цар, який  
не обмежує своїх підданих у гріху, заробляє четверту частину гріхів, вчинених його людьми, через відсутність 
царського захисту. Це оголошують шруті. Оскільки цар поділяє гріхи своїх підданих, як і їх чесноти, отже, він 
повинен, о царю, стримувати тих підданих у їх гріхах. Якщо цар не приборкує їх, сам стає грішним. Він  
заробляє,  як  уже  мовилося,  четверту частину їх  гріхів,  як  і  отримує  четверту частину їх  чеснот.  Тож,  ті 
помилки про які я говорю, повинні бути перевірені. Ті, наприклад, які збіднюють усіх. Які злі діяння є, котрі 
людина керована пристрастю не зробила би? Людина керована пристрастю вживає збудники (хмільне, тощо) і 
м’ясо, привласнює дружин і багатства інших людей, подає поганий приклад для наслідування іншим. Ті, які  
не живуть на милостиню, просять у часи лиха. Цар повинен, пильнувати справедливість, робити подарунки їм 
зі співчуття, але не від страху.  Нехай не буде жодного  жебрака в твоєму царстві, жодного грабіжника. Це 
розбійники, а не доброчесні люди не подають жебракам. Такі дарувальники не справжні благодійники людей.  
Хай такі люди проживають у володіннях твоїх, які зважають на інтереси інших і роблять їм добро, але не такі,  
які нищать інших. Ті чиновники, о царю, які приймають від підданих більше, ніж приписано, повинні бути  
покарані. Ти повинен тоді призначити інших, аби приймати лише те, що належить. Сільське господарство,  
розведення рогатої худоби, торгівля та інші подібні справи,  повинні бути покладені на багатьох людей за  
принципом поділу праці. Якщо людина зайнята у сільському господарстві, скотарстві чи торгівлі, сповнена 
почуттям незахищеності, через злодіїв і негідних чиновників, цар, як наслідок, отримує ганьбу. Цар повинен  
завжди шанувати багатих його підданих і повинен казати їм: «Підтримуйте мене в покращені життя народу!».  
У кожному царстві  вони,  багаті,  мають великі  землеволодіння.  Безсумнівно,  багата людина є  основною з 
людей.44 Хто мудрий, або сміливий, чи багатий і впливовий, чи праведний, або займається покаянням, чи  
правдоустий, або обдарований веліїм розумом, той допомагає в захисті його співвітчизників. Тому, о царю,  
люби всіх істот і показуй якості правди, щирості, відсутності гніву й ненашкодження! Так ти повинен, маючи 
жезл  покарання,  наповнювати  твою  скарбницю  і  підтримувати  друзів  твоїх,  об’єднуючи  царство  твоє 
правдивістю й щирістю, підтримуючи друзів твоїх, скарбницю і сили!

Так вістить розділ вісімдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 9
Б г і ш м а  с к а з а в :
Не давай рубати  плодових дерев у твоєму царстві.  Фрукти  і  коріння  складають власність  брахманів. 

Мудреці оголосили це настановами приписів. Надлишок, після насичення брахманів, має піти на підтримку  
інших  людей.  Ніхто  не  повинен  брати  нічого,  шкодячи  брахманам.  Якщо  брахман  страждає  від  нестачі  
підтримки, то воліє покинути царство для отримання засобів для існування в іншому місці, о царю. Тож цар 
повинен, з любов’ю і повагою, призначити йому засоби для існування. Якщо ж той все ще прагне виїхати з  
царства, цар має звернутися до зборів брахманів та мовити: «Такий-то брахман покидає царство. В кому ж мої  
люди тоді знайдуть навчителя свого?». Якщо й після цього він не залишає наміру виїхати, та вимовляє щось,  
цар повинен сказати йому: «Забудь минуле!». Це, о сину Кунті, та вічна путь царського обов’язку. Нехай цар 
далі скаже йому: «Далебі, о брахмане, люди речуть, що теє лише призначають брахману, що буде достатньо 
для підтримки його. Я, однак, не поділяю цієї думки. З іншого боку, я вважаю, якщо брахман прагне залишити 
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царство через нехтування царем у наданні йому засобів до існування, то такі кошти повинні бути дані йому, й,  
крім того, якщо він має намір піти на цей крок щоб мати засоби розкоші, то до нього все ще слід звернутися з 
проханням  залишитися  і  поставляти  постійно  ці  кошти.  Сільське  господарство,  скотарство  і  торгівля, 
забезпечують усіх людей засобами до існування. Знання ж Вед, надають їм засоби отримання небес. Таким 
робом,  хто  перешкоджає  вивченню  Вед  і  справі  ведичних  практик,  повинні  розглядатися  ворогами 
суспільства. Саме для винищення їх, брахман створив кшатріїв. 

Підкорюй ворогів  твоїх,  захищай підданих твоїх,  вклоняйся  божествам у  жертвоприношеннях і  веди 
війни з мужністю, о радосте куру! Цар повинен захищати тих, хто заслуговує захисту. Цар, який робить це, є  
кращим з  правителів.  Ті  царі,  які  не здійснюють обов’язку захисту,  живуть  дарма.  На  користь усіх  своїх  
підданих,  цар  завжди  повинен  спрямовувати  всі  свої  дії  та  думки,  о  Юдхіштхіро.  Тому  треба  надіслати 
шпигунів і вивідачів.45 Захищаючи інших від себе самого, і себе від інших, як і інших од інших, а себе від 
себе, бережи завжди твій народ. Захистивши самого себе спочатку від кожного, цар повинен захищати землі.  
Знавці  речуть,  що все має свої  корені  в собі.  Цар повинен завжди слідкувати за  наступним:  в чому його  
недбалість;  до  яких  поганих  звичаїв  він  прилюбився;  які  джерела  його  слабкості;  та  які  джерела  його  
недоліків. Цар повинен надсилати таємних і довірених вивідачів, аби ходити царством для з’ясування, чи його 
попередні рішення викликають згоду народу. Далебі, нехай упевниться в тому, чи схвалюють його поведінку,  
чи ж вона неприйнятна для народу краю, та чи вдалося йому заробити собі добре ім’я у своєму царстві. Серед 
доброчесних і мудрих, тих, які ніколи не відступають від битви, й тих, які не проживають у твоєму царстві,  
тих,  які  залежать  від  тебе,  та  твоїх  радників,  так  само  як  і  незалежна  сторона,  вони,  які  хвалять  або 
звинувачують тебе, ніколи не повинні бути зневажені тобою,46 о Юдхіштхіро! Жодна людина, о царю, не може 
догодити думці всіх людей у світі. Всі люди мають друзів, ворогів і байдужих до них, о бгарато!

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Серед осіб, всі з яких ніби й рівні силою зброї та досягненнями, як же набувають переваги над усіма  

іншими, й чому ж той один досягає успіху в пануванні над ними?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Рухливі істоти поглинають нерухомі речі; тварини у яких є ікла, пожирають тих, які не мають їх; гнівні  

змії,  небезпечні  отрутою,  пожирають дрібніших же родичів.  Так само й серед людей також,  о царю,  хто 
сильніший, той полює на слабших. Цар, о Юдхіштхіро, завжди має бути уважними до своїх підданих, як і  
супротивників. Якщо не звертатиме уваги на них, вони нападуть на нього, немов грифи на падло. Бережи, о 
царю, тих торговців у твоєму царстві, які купують речі по високій ціні, а по низькій продають, та, які, під час 
їх  поїздок  сплять  чи відпочивають  у  лісі  й  важкодоступних  місцях,  не  засмучуй  їх  накладенням  важких 
податків. Не дозволяй землеробам у твоєму царстві залишити його через їх гноблення, бо вони несуть ношу 
царя,  а  також підтримку інших жителів  царства.  Дари зроблені  тобою в  цьому світі,  підтримують  богів,  
пращурів, людей, нагів, ракшасів, птахів і тварин. Це, о бгарато, способи керування царством і захист його  
правителів. Я знову повинен пояснити тобі це питання, о сину Панду!

Так вістить розділ вісімдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Той  найперший  з  усіх  знавців  Вед,  Утатхья,  з  роду  Ангіраса,  бесідував  колись  привітно  із  сином  

Юванашви Мандхатрі.  Нині я, о Юдхіштхіро, повідаю тобі все, що Утатхья, найперший з усіх осіб, добре 
знайомих з Ведами, сказав тому цареві.

У т а т х ь я  в и р і к :
Царем стають для діянь в інтересах правди, а не для поводження примхливо, знай це, о Мандхатро. Цар,  

справжній захисник світу, якщо діє праведно, то він досягає становища бога (досягає раю). З іншого боку, 
якщо діє неправедно, він занурюється у пекло. Всі істоти спираються на Праведність. Праведність, у свою 
чергу, спирається на царя. Той цар, який відстоює правду, це дійсно цар. Той цар, який має праведну душу і  
різні чесноти, кажуть,  є втіленням чесноти. Якщо цар не в змозі покарати неправду,  боги пустошать його  
палац,  а  він  вкриває  себе  ганьбою серед  людей.  Зусилля  мужів,  уважних  до  власних  обов’язків,  завжди 
вінчаються  успіхом.  Тому  бо  всі  люди  прагнуть  підкорятися  праведності,  яка  веде  до  добробуту.  Коли 
гріховність  не  стримувати,  та  праведна  поведінка  маліє,  а  неправедність  значно  збільшується.  Коли 
гріховність не стримувати, ніхто не зможе мати прав власности, як це передбачено у священних писаннях,  
сказавши: «Ця річ належить мені, а це не моє!». Коли гріховність переважає у світі, люди не можуть володіти і  
користуватися  своїми  дружинами  і  тваринами,  полями,  будинками.  Божества  не  отримують  поклоніння,  
предки не мають шраддхи, а гості не отримують гостинности, коли гріховність не обмежується.  Піднесені  
касти не вчать Веди, чи не дотримуються високих обітниць, не чинять жертвопринесень, коли гріховність не  
обмежується. Розум людей, о царю, стає слабкими і неспокійним, ніби у поранених зброєю, коли гріховність 
не обмежується. Споглядаючи на обидва світи, ріши створили царя, як вищу істоту, наміряючись створити  
втілення правди на землі. Він називається Раджан, в якому сяйво праведности. Той же цар, в якому немає  
праведности,  називається  Врішала  («зникаючий»).  Божественний  Дхарма  (праведність)  має  іншу назву,  а 
саме,  Вріша.  Той,  хто  послаблює Врішу,  називається  іменем  Врішала.  Тому цар  повинен  сприяти  справі 
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Праведности. Всі істоти ростуть у зростанні Праведности і зникають з її розпадом. Отже, Праведність ніколи 
не  повинна  зникати.  Праведність  називається  дхарма,  оскільки  вона  сприяє  придбанню  і  збереженню 
багатства (Дхана). Мудреці, о царю, заявили, що дхарма стримує і встановлює межі для усіх злих дій людей.  
Самонароджений  (Брахма)  створив  дхарму  для  просування  і  зростання  істот.  Тому,  цар  повинен  діяти 
відповідно до вимог дхарми, для вигóд своїх підданих. З цієї причини також, о тигре серед царів, дхарма, було  
сказано, є найперша з усіх речей.

Того найпершого з мужів, хто править своїми підданими справедливо, називають царем. Відкидаючи хіть 
і  гнів,  додержуйся  вимог  Праведности.  Серед  усіх  речей,  о  найперший  з  роду  Бгарати,  що  ведуть  до 
процвітання царів, праведність є основною. Дхарма, знову ж, виникла з брахмана. З цієї причини, брахману 
завжди слід поклонятися.  Ти повинен,  о  Мандхатро,  задовольнити,  зі  смиренністю,  побажання брахманів.  
Нехтуючи побажаннями брахманів, цар викликає небезпеку на себе. Через таку зневагу, він втрачає друзів, а  
його вороги збільшуються. Через злий умисел стосовно брахманів, який виник через безумство його, богиня 
процвітання, яка раніше жила з ним, розлютившись, покинула асура Балу, сина Вірочани. Покинувши асура,  
вона пішла до Індри, очільника богів. Бачачи богиню з Пурандарою, Балі поринув у багато марних скорбот.  
Це, о могутній, наслідок злоби й гордости. Тож будь пробудженим, о Мандхатро, аби богиня процвітання у  
гніві не покинула тебе.

У  шруті  проголошено,  що  Неправедність  породила  сина  на  ім’я  Гордість,  від  богині  процвітання. 
Гордість, о царю, привів багатьох з богів і асурів до загибелі. Багато царствених мудреців також постраждали  
через нього.  Тож, пробудися,  о царю! Той, хто досягає успіху в  боротьбі  з  ним, стає царем.  Той же,  хто  
страждає, завойований його словами, стає рабом. Якщо, о Мандхатро, ти бажаєш вічного життя у щасті, то  
живи  царем,  який  не  грається  цими  двома:  Гордістю  і  Кривдою!  Утримайтеся  від  спілкування  з  ним,  
захмелілим  гордістю,  ним,  який  не  звертає  уваги  на  чесність,  ним,  який  насміхається  над  вірою,  ним 
нерозумним,  і  утримайтеся від прихильности до всіх них,  коли об’єднані.  Сторонися радників,  котрих ти 
колись покарав і особливо жінок, а також гір, горбистих земель і  неприступних фортець, слонів, коней та  
шкідливих  плазунів.  Ти  повинен  також  відмовитися  від  блукання  уночі,  уникнути  скупості  та  пихатості, 
хвастощів і гніву. Ти не повинен ніколи кохатися з незнайомими жінками чи непевними, або непристойними, 
чи дружинами інших чоловіків, а тим більше з незайманими з них. Коли цар не обмежує пороків, змішання  
каст настає і  з’являються гріховні ракшаси, особи невизначеної статі,  каліки без кінцівок,  або з  товстими 
язиками,  недорозвинуті,  які  починають  народжуватися  навіть  у  шляхетних  сім’ях.  Тож,  цар  повинен 
дотримуватися  особливої  обережності,  щоб  діяти  справедливо  на  користь  своїх  підданих.  Якщо  цар  діє  
необдумано,  велике  зло  стає  наслідком.  Кривда  збільшується,  викликаючи  змішання  каст.  Холод  настає  
протягом літніх місяців, і зникає, коли приходить належний йому час. Засуха, повені й мор мучать людей.  
Зловісні  зірки  виникають  і  жахливі  комети  з’являються  у  таких  випадках.  Різноманітні  інші  знамення, 
вказуючи на руйнування царства, спостерігаються. Якщо цар не вживає заходів для його власної безпеки і не  
захищає своїх підданих, останні напевно зазнають руйнації, а потім руйнування охопить і самого царя. Двоє  
сходитимуться, щоб разом відібрати багатство третього, а багато, діючи спільно, грабуватимуть двох. Дівчат  
ґвалтуватимуть. Такий стан речей, кажуть, виникає через помилки царя. Всі права власності зникнуть серед 
людей коли цар, відмовившись од праведности, діятиме недбало.

Так вістить розділ дев’яностий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 1
У т а т х ь я  с к а з а в :
Якщо божество хмар ллє дощ по сезону і цар діє добродійно, настає процвітання і підтримується радість 

підданих. Та прачка, яка не знає, як випрати бруд на тканині, не змивши її барвник, дуже недосвідчена у  
своєму ремеслі. Той серед брахманів, кшатріїв чи вайшьїв, який відійшов од властивих його варні обов’язків,  
стає  шудрою,  і  його  дійсно  можна  порівняти  з  такою  прачкою.  Чорна  робота  дається  шудрі;  сільське 
господарство  вайшьї;  наука  покарання  кшатріям,  а  брахмачарья,  покаяння,  мантри  й  істина,  даються 
брахманові. Той кшатрій, хто знає, як виправити недоліки поведінки інших каст і тримати їх у чистоті, немов  
прачка, справді їм батько й заслуговує бути їхнім царем. У відповідний період, званий Кріта, Трета, Двапара й 
Калі, о туре з роду Бгарати, все залежить від поведінки царя. Цар встановлює період. Чотири касти, Веди та  
обов’язки,  щодо  чотирьох  щаблів  життя,  все  заплутується  і  слабне,  коли  цар  стає  неуважним.  Три  види  
Вогню, три Веди, і жертви з дакшиною, все губиться, коли цар неуважний. Цар творець усіх істот і їх же  
руйнівник. Праведний душею цар є творець, а грішний ― руйнівник. Дружини царя, сини, родичі й друзі, всі 
стають нещасними і сумують, коли цар стає неуважним. Слони, коні, корови, верблюди, мули, віслюки та інші 
тварини, всі втрачають сили, якщо цар стає неправедним. Він сказав: «О, Мандхатро, той Творець створив 
Силу, в особі царя, для захисту слабких підданих!». Слабкість, дійсно, велика сутність, все залежить від цього.  
Всі істоти вклоняються царю. Всі істоти є дітьми царя. Тому, якщо, о царю, цар стає неправедним, усі істоти  
гинуть. Очі слабких, муні, небезпечних отрутою змій, слід розглядати, як нестерпні. Отже, не вступають у 
ворожнечу зі слабкими. Ти повинен вважати слабких, як завжди приниженими. Подбай, щоб очі слабкого не  
спалювали тебе і  родичів твоїх.  В роду,  спаленому очима слабких, жодна дитина не народиться.  Такі  очі 
спалюють рід до самого кореня. Тож не слід ворогувати зі слабкими. Слабкість є більш потужною, ніж навіть 
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найбільша сила, бо Сила, котру обпалює Слабкість повністю знищується. Якщо людина була принижена чи 
побита,  впала  і  кричить  на  пробі,  щоб  отримати  захисника,  божественне  покарання  наздоганяє  царя  і  
призводить до його знищення. Не радій, о царю, Силі, коли для здійсненні влади, прийняв багатство від тих,  
хто слабший. Слідкуй  за  тим, щоб очі  Слабкого не палили за це тебе вогнем. Сльози пролиті  плачучими  
людьми, засмученими брехнею, вбивають дітей і тварин тих, хто вимовив ту брехню. Як корова, вчинений 
гріх не створює негайних плодів. Якщо плід не бачить сам злочинець, його видно у його сина, чи в сина його  
сина, або сина дочки. Коли слабка людина не може знайти рятівника, великий жезл божественної кари падає 
на царя. Коли всі піддані царя зобов’язані страждати у житті, жебракуючи, немов брахмани, то таке жебрацтво 
приносить  загибель  цареві.  Коли  всі  посадовці  царські,  розміщені  у  провінціях,  об’єднуються  і  діють  
несправедливо, цар тоді, кажуть, накликає становище чистого зла на його царство. Коли посадовці царські  
вимагають багатство неправедними шляхами, чи діючи з хіті, або жадоби, від осіб, які жалісливо просили про  
милість, тоді велике знищення обов’язково осягне царя. Могутнє дерево, вперше входячи у життя, виростає до 
велетенських  розмірів.  Численні  істоти  тоді  приходять  і  шукають  там  собі  притулку.  Коли,  однак,  його 
зрубують, чи згорає воно у пожежі, ті, які, вдавалися до його захисту, всі стають бездомними. Коли жителі  
царства чинять праведно та усі релігійні обряди, і вітають хороші якості царя, останній пожинає поповнення  
достатку.  Коли, з іншого боку,  жителі,  спонукувані невіглаством, відмовляються від праведности й чинять 
кривдно, царя осягають страждання. Коли грішним людям, чиї дії відомі, дозволено жити серед праведників,  
без покарання за їх злодіяння, Калі тоді осягає правителів тих царств. Коли ж цар карає усіх злих людей, його  
царство гараздує у добробуті. Зазвичай, царство того царя процвітає, котрий віддає відповідні почесті своїм 
радникам і використовує їх у заходах політики та в боях. Такий правитель користується широкою землею 
назавжди.  Той цар,  який належним чином вшановує  всі  хороші вчинки й добрі  промови, заробляє великі  
заслуги. Користування хорошими речами після обміну ними з іншими, надання належної уваги радникам і  
підкорення, чи приборкання осіб захмелілих силою, речуть, становлять великий обов’язок царя. Захист усіх  
людей словами,  тілом і  справами,  ба,  навіть не прощення свого власного сина за  кривдні  дії,  становлять  
великий обов’язок царя. Підтримка слабких, розділення з ними того, що він має, тим самим збільшуючи свої 
сили, і складають обов’язок царя. Захист царства, винищування розбійників і завоювання в бою, становлять  
обов’язок царя. Ніколи не прощати навіть дорогих людей, якщо вони скоїли злочин, за допомогою дії або  
слова, є обов’язок царя. Захист тих, хто просить притулку, немов власних своїх дітей, і ніколи не позбавляти  
їх шанування, на яке вони мають право, називають обов’язком царя. Поклоніння божествам з відданим серцем 
у  жертвах,  роздача  подарунків,  приборкання хіті  й  заздрості,  складають обов’язок царя.  Витирати сльози 
засмученим, безпорадним, старим, і надихати їх радістю, є обов’язок царя. Збільшення друзів, послаблення  
ворогів  і  вшанування  добра,  складають  обов’язок  царя.  Бадьоро  дотримуватись  обов’язків,  щодо  істини, 
завжди робити дари землі, розважати гостей і підтримувати утриманців, є обов’язок царя.

Той цар,  який любить тих,  хто заслуговує  на прихильність і  карає тих,  хто заслуговує  на покарання,  
заробляє велику заслугу і тут, і в подальшому. Цар, це сам Яма. Він, о Мандхатро, втілений бог, кажуть усі  
праведні.  Підпорядковуючи  свої  почуття,  він  досягає  успіху  у  придбанні  великого  достатку.  А  не 
підпорядковуючи їх, він бере на себе гріх. Віддача належних почестей рітвіджам, жерцям і наставниками, та  
надання добрих послуг,  складають обов’язок царя. Яма керує всіма істотами без розрізнення. Цар повинен 
наслідувати йому в його поведінці шляхом обмеження всіх підданих належним чином. Цар, мовлять, нагадує  
Тисячоокого (Індра) у всіх відносинах. Те, о туре серед мужів, слід розглядати, як праведність, яка вважається 
як така ним. Ти повинен, не звертаючи уваги, підтримувати прощення, розум, терпіння і любов усіх істот. Ти  
повинен також визначити силу і слабкість усіх людей та навчитися розрізняти добро і зло. Ти повинен вести 
себе пристойно по відношенню до всіх істот, робити подарунки і ректи приємні та солодкі слова. Ти повинен  
підтримувати жителів міста твого і  сіл у гаразді.  Нерозумному цареві,  ніколи не вдасться захистити своїх  
підданих. Влада, о царю, дуже щаслива ноша. Тільки той цар, який володіє мудрістю й мужністю, і добре 
знайомий з наукою покарання, може захистити царство. З іншого боку, безсилий і нерозумний, не обізнаний 
на  великій  науці,  не  здатен  нести  ношу  влади.  Підтриманий  гарними  радниками,  високонародженими,  
розумними в справах, відданими своєму господареві, велевченими, ти повинен вивчати серця і діяння всіх 
людей,  включаючи  самих  подвижників  у  лісах.  Так  поводячись,  ти  будеш  мати  можливість  вчитися 
обов’язкам усіх каст людей. Це допоможе тобі у дотримані твоїх власних обов’язків, будь-де, коли ти у своєму 
царстві, або в інших. Серед цих трьох речей, а саме, Чесноти, Користи й Насолоди, Чеснота є основною. Адже 
доброчесний душею, отримує велике щастя і тут, і надалі. Якщо з людьми обходяться із шаною, вони можуть 
відмовитися, заради шани, яку ти давав їм, навіть од своїх дружин і синів. Прихиливши хороших людей до  
себе добрими послугами, подарунками, приємними словами, піклуванням і  чистотою поведінки,  цар може 
отримати великий добробут. Тож, не будь, о Мандхатро, необачним у цих якостях і вчинках. Цар ніколи не 
повинен бути неуважним у догляді за своїми власними недоліками, так само як і за ними у своїх ворогів. Він  
повинен діяти таким чином, щоб його вороги не змогли виявити його недоліки, а сам повинен нападати на 
них,  коли  такі  побачить.  Це  шлях,  яким  Васава,  Яма,  Варуна,  й  усі  великі  царствені  мудреці  діяли.  
Дотримуйся таких же діянь. Засвоюй ти, о великий царю, таку поведінку, котрій слідували царствені мудреці.  
Невдовзі ти, о туре з роду Бгарати, приймеш цю небесну дорогу. Боги, ріши, пращури і гандхарви, володарі  
великої сили, співатимуть славу, і тут, і надалі, тому цареві, чия поведінка праведна.
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Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Так спрямований Утатхьєю, о бгарато, Мандхатрі без коливань діяв і став єдиним володарем безмежної  

землі. І ти роби так, о царю, чинячи праведно, як Мандхатрі. І тоді, коли після керування землею, покинеш її,  
отримаєш місце на небесах.

Так вістить розділ дев’яносто перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як  праведний  цар,  який  бажає  дотримуватись  справедливості,  повинен  поводитися?  Питаю  тебе,  о 

найперший з мужів! Повідай мені, о діду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це,  таке давнє минуле,  оповідають історію про те,  як Вамадева,  обдарований великим розумом і  

знайомий  із  суттю  істини,  проспівав  у  давнину.  Колись,  цар  Васуманас,  сповнений  знання,  сили  духу  і  
чистоти поведінки, запитав великого ріши Вамадеву, високого подвижницькими заслугами, кажучи: «Навчи 
мене, о святий, словами повними справедливості, вагомими, щодо поведінки, якої слід дотримуватися мені,  
аби я не відпав од обов’язків призначених мені!». Йому, золотавому кольором обличчя і сидячому з легкістю,  
як Яяті, син Нахуши, той найперший з подвижників, Вамадева, великий силою, мовив так:

В а м а д е в а  с к а з а в :
Дій ти праведно. Немає нічого краще Праведности. Ті царі, які дотримувалися праведности, домоглися 

успіху  в  завоюванні  всієї  землі.  Той  цар,  який  слідує  праведности,  як  найкращим  засобом  досягнення 
бажаного, і який діє відповідно до порад праведників, сяє справедливістю. Той же цар, який відкидає правду і  
бажає діяти грубою силою, незабаром відпадає від праведности і втрачає, і праведність, і користь. Той цар, 
який діє згідно порад порочного і грішного радника, стає руйнівником Праведности і заслуговує того, щоб 
бути  убитим своїми підданими з усією своєю родиною. Дійсно,  він дуже  скоро гине.  Той цар,  нездатний 
виконувати обов’язки державного управління і керований примхами у всіх його діях, хвастовитий, незабаром 
зустрічається  із  загином,  навіть,  якщо він стане правителем усієї  землі.  Той же цар,  який бажає гаразду,  
вільний від злоби, самоприборканий, обдарований розумом, процвітає у достатку,  немов океан набухаючи 
водами сотень потоків. Він ніколи не повинен вважати, ніби має достатньо сили, насолод, багатства, розуму і  
друзів. Від цього залежить керування світом. Прислухаючись до цих порад, цар отримує славу, досягнення, 
добробут і підданих. Відданий чесноті, той цар, який прагне придбання чесноти і багатства такими засобами,  
і, який починає всі свої заходи після роздуму про їх цілі, отримує великий добробут. Той же цар, неосвічений і  
неприхильний, підданці якого страждають через невиправдані покарання, необачний у його діях, незабаром 
гине.  Адже нерозумний   цар  не  бачить  своїх  недоліків.  Покритий ганьбою тут,  він  занурюється  у  пекло  
майбутнього  життя.  Якщо  цар  дає  належну  шану тим,  хто  заслуговує  цього,  робить  подарунки  і  визнає 
цінність привітних промов своїх, вимовляючи їх на всі випадки життя, його піддані тоді розвіють ті лиха, які  
осягнуть його, ніби вони впали на них. Той цар, який не має радника на шляху праведности і, який ніколи не 
просить у інших порад,  та який прагне придбати багатство засобами, що припускають примхи, ніколи не 
матиме успіху і користуватиметься щастям недовго. З іншого боку,  той цар, котрий дослухається до порад  
своїх наставників у питаннях пов’язаних із  владою,  керуючи справами свого царства,  і  який у всіх своїх 
придбаннях керується міркуваннями доцільности, доможеться успіху і насолоджуватиметься щастям довгий 
час.

Так вістить розділ дев’яносто другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 3
В а м а д е в а  п р о в а д и в :
Коли могутній цар чинить неправедно зі слабкими, народжені в його роду наслідують цій поведінці. Інші,  

знову ж, наслідують тому негіднику, який встановлює хід гріха. Таке наслідування людиною некерованою,  
лише приносить руйнування  царству.  Поведінка  царя,  уважного  до  його власних обов’язків,  приймається 
людьми у цілому в якості прикладу для наслідування. Поведінка ж царя, відпалого від своїх обов’язків, не 
допускається  навіть його ріднею.  Той необачний цар,  який,  не звертаючи уваги на заборони, викладені  у 
священних  писаннях,  діє  свавільно  в  його  царстві,  дуже  скоро  гине.  Той  кшатрій,  котрий  не  слідує  за 
поведінкою зауваженою у минулому іншими кшатріями, у підкорені або непідкорені, кажуть,  відпадає від 
обов’язків  кшатріїв.  Захопивши в  бою царственого  ворога,  який  зробив  щось  хороше  для  завойовника  у 
минулому,  той  цар,  який  піддавшись  дії  злоби,  не  вшанує  його  почестями,  кажуть,  відпав  од  обов’язків 
кшатріїв. Цар повинен показати свою владу, жити весело і робити те, що необхідно в час небезпеки. Такий 
правитель стає улюбленцем усіх  істот і  ніколи не втрачає добробуту.  Якщо скривдиш будь-яку особу,  ти  
повинен, коли прийде черга, зробити йому послугу.  Той, кого не любили, стає об’єктом любови, якщо він  
робить те, що приємно. Неправдивих промов слід уникати. Ти повинен робити добро іншим, без спонукання.  
Не залишай праведности через хіть,  гнів  чи злість.  Не давай грубих відповідей у суперечці  з  кимось.  Не 
вимовляй  негідних  промов.  Ніколи  не  поспішай  робити  що-небудь.  Ніколи  не  віддавайся  злобі.  Такими 
способами  прихилиш  ворога.  Не  захоплюйся  радістю,  коли  відбувається  щось  приємне,  і  не  страждай,  
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впадаючи у глибокий сум, коли відбувається щось неприємне. Ніколи не віддаватися журбі, коли твої кошти  
будуть  вичерпані,  а завжди пам’ятай про обов’язок робити добро підданцям твоїм.  Той цар,  який завжди 
чинить згідно чесноті своєї вдачі, досягає успіхів у всіх його діяннях і ніколи не втрачає добробуту.

Цар повинен завжди з увагою плекати того відданого слугу, який утримується від шкідливого для свого  
господаря,  і  завжди  робить  все  для  його  блага.  Він  повинен  призначити  у  всіх  великих  справах  осіб  
самоприборканих, відданих прихильній і чистій поведінці, здібних. Та людина, котра сповнена таких якостей,  
догоджає цареві, бо, хто ніколи не залишає уваги у турботі про благо свого господаря, має бути призначений  
царем у справах свого царства. З іншого боку, цар втрачає добробут, призначивши на важливі посади мужів  
нерозумних, рабів своїх почуттів, жадібних, не шанобливої поведінки, брехливих і лицемірних, злостивих і  
ницих душею, неосвічених, обмежених, охочих до пиятик, азартних ігор, жінок і полювання. Той цар, який 
спершу  захистивши  самого  себе,  захищає  інших,  заслуговуючи  на  захист,  відчуває  задоволення  від 
знаходження  своїх  підданих у  зростанні  достатку.  Такий цар звеличується.  Цар  повинен,  через  вивідачів 
відданих йому,  спостерігати за поведінкою і діяннями інших царів. Такими способами він може отримати 
перевагу.

Образивши могутнього царя, не слід втішати себе думкою, що знаходишся далеко від ображеного. Такий 
цар, коли ображений, нападає на кривдника, немовби яструб нападає на здобич, у мить безтурботности. Цар,  
чия влада згуртована і, який впевнений у своїх силах, має нападати на слабкішого ніж він сам сусіду,  але  
ніколи на сильнішого. Цар, відданий чесноті, отримавши владу над землею доблестю, повинен захищати своїх  
підданих праведно, нищячи ворогів у бою. Всьому належному до цього світу, судилося знищення. Ніщо тут не 
довговічне. З цієї причини, о царю, тримаючись правди, слід захищати своїх підданих справедливо. Оборона 
фортеці, битви, чинення правосуддя, наради з питань політики і підтримання підданих у радості, ці п’ять діянь  
сприяють  збільшенню володінь  царя.  Адже  той цар,  який  виявляє  належну турботу  про них,  вважається  
кращим з царів. Завжди послуговуючись цим, цар успішно захищає своє царство. Але не можливо, натомість,  
одному наглядати за усіма питаннями постійно. Передавши більше такого нагляду його радникам, цар може 
керувати землею назавжди.

Народ  робить  таку  людину  своїм  царем:  великодушну,  не  жадібну,  м’яку  у  поводженні,  чисту 
поведінкою, яка ніколи не відмовиться від своїх підданих. Вони підкоряються у світі тому, хто вислухавши 
поради  мудрости,  приймає  їх,  відмовившись  від  своєї  власної  думки.  Той  цар,  який  не  терпить  задумів  
доброзичливців, через їх протиставлення до його власних поглядів, який слухає з неуважністю те, що сказав  
йому радник упоперек його думці,  і, який не завжди дотримується поводження високих і шляхетних осіб,  
підкорених чи непідкорених, кажуть,  відпадає від обов’язків кшатріїв. Від покараних колись радників,  від 
певних жінок,  від гірських і  важкодоступних  країв,  від слонів,  коней і  рептилій,47 цар повинен завжди,  з 
увагою, захищати самого себе. Той цар, який, відмовившись од своїх головних радників, робить улюбленцями 
ницих осіб, незабаром потрапляє у важке становище й ніколи не досягає цілі в задуманих ним звершеннях.  
Той немічний душею цар, який піддавшись впливу гніву і злоби, не любить і не шанує тих серед його родичів,  
які володіють хорошими якостями, кажуть, живе на самому краю загибелі. Той же цар, який привертає до себе  
досконалих  осіб,  роблячи  їм  добро,  хоча  вони  можуть  йому  і  не  подобатися  у  глибині  душі,  зможе  
насолоджуватись  славою  назавжди.  Ти  не  повинен  обкладати  податками  не  по  сезону.  Ти  не  повинен 
сумувати при виникненні  будь-чого неприємного,  й не радіти надзвичайно ні  при чомусь  приємному.  Ти  
повинен завжди тримати себе при виконанні добрих справ. Хто з залежних царів дійсно дружній тобі, хто 
прихильний до тебе від страху, й у кого які є недоліки, завжди має бути з’ясовано тобою. Цар, навіть якщо він 
могутній, не повинен довіряти їм, слабким, бо в час неуважності, слабкі можуть напасти на могутнього, немов 
зграя  стерв’ятників  захоплюючи здобич.  Людина грішна душею прагне  поранити свого господаря,  навіть 
якщо останній буде солодкомовним і сповненим всілякого обов’язку. Тож, не спирайся на таких людей. Син 
Нахуши, Яяті, в оголошеній таємниці царського управління, сказав, що особа, зайнята керуванням людьми 
повинна навіть вбити ницих ворогів.

Так вістить розділ дев’яносто третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 4
В а м а д е в а  м о в и в :
Цар повинен здобувати перемоги без битв. Перемоги, досягнуті битвою не свідчать про високу, о царю,  

мудрість. Коли власна сила царя не підтверджена, він не повинен прагнути зробити нові придбання. Це не  
правильно, що цар, чия влада не згуртована, прагне отримати такі придбання. Влада того царя, чиї володіння 
широкі й рясніють багатством,  чиї  піддані прихильні  й задоволені,  який має велику кількість посадовців,  
кажуть, певна. Тому цареві, чиї вої задоволені, винагородженні оплатою і дарунками, вправні, щоб обдурити  
ворогів,  можна  навіть  з  невеликими силами підкорити  всю землю.  Влада  того  царя,  чиї  піддані,  будь-то 
містяни чи селяни, мають співчуття до всіх істот, володіють багатством і зерном, кажуть, певна. Коли цар 
думає,  що його сила  більша,  ніж у супротивника,  він повинен тоді,  спираючись на  свій розум,  прагнути 
придбати землі та багатство останнього. Цареві, запасів якого стає все більше, жалісливому до всіх істот, який 
ніколи не гає часу на зволікання, і є обережним у самозахисті, вдається зростати. Той же цар, який поводиться 
брехливо стосовно до власного народу, котрий не був винним у якійсь ваді, стриже самого себе, мов людина, 
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що вирубує ліс сокирою. Якщо цар завжди не виконує завдання, вбиваючи своїх ворогів, останні ж бо не  
зменшуються.  Той цар, знову ж таки, який знає, як приборкати свій власний норов, не знаходить ворогів. 
Якщо цар володіє мудрістю, він ніколи не буде робити ніяких дій, які не схвалюють добрі люди. З іншого  
боку,  він  завжди  присвячує  себе  таким  діянням,  які  приносять  йому  та  іншим  користь.  Той  цар,  який, 
здійснивши всі свої обов’язки, стає щасливим у схвалені власною совістю, ніколи не повинен брати на себе  
ганьбу  інших і  віддаватися  жалю.  Тому цареві,  в  якому  спостерігається  така  поведінка  стосовно  людей,  
вдається підпорядкувати обидва світи і насолоджуватися плодами перемоги.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Так  спрямований  Вамадевою,  цар  Васуманас  зробив  так,  як  йому реклося.  Без  сумніву,  скеровуючи  

самого себе і дотримуючись цих порад, матимеш успіх у завоюванні обидвох світів.
Так вістить розділ дев’яносто четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 5
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо  кшатрій  бажає  підкорити  іншого  кшатрія  на  прі,  яким  чином  діяти  у  справі  такої  перемоги? 

Запитаний мною, повідай ти про це.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Цар, з військом чи ні, позаду, входячи у володіння царя, якого хоче підкорити, повинен сказати всьому 

народу: «Я ваш цар. Я завжди буду захищати вас. Дайте мені просто данину або здолайте мене у бою!». Якщо  
люди  приймуть  його  за  свого  царя,  там  не  буде  ніякої  боротьби.  Якщо  ж,  не  будучи  кшатріями  за 
народженням, вони показуватимуть ознаки ворожости, вони тоді, візьмуться, як є, за дії не встановлені для 
них, і шукатимуть спротиву всіма засобами. Люди інших каст беруть до рук зброю для опору загарбнику,  
якщо вони узріють кшатріїв беззбройних для бою, нездатних захистити себе, а це створює забагато ворогів.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Скажи  мені,  о  діду,  як  той  кшатрій-цар  повинен  поводити  себе  у  бою,  просуваючись  проти  іншого 

кшатрія-царя.
Б г і ш м а  м о в и в :
Кшатрій мусить не використовувати зброю для битви з кшатрієм не одягнутим у броні. Повинен боротися 

один на один, і  не битися з  покаліченим супротивником. Якщо ворог приходить одягнений у броні,  його  
супротивник також повинен одягнути кольчугу. Якщо ворог просувається з військом за спиною, слід, також 
спираючись на військо, кинути йому виклик на бій. Якщо ворог б’ється за допомогою обману, його також слід  
бити обманом. Якщо, з іншого боку, він бореться чесно, то слід чинити опір за правилами. Не слід на конях  
битися проти воїна-колісничного. Воїн-колісничний має битися проти воїна-колісничного. Коли супротивник 
впав, у тяжкому стані,  його не можна бити; ні наляканого, і  ні переможеного. Не можна використовувати 
отрути  на  стрілах.  Це  зброя  нечестивих.  Треба  боротися  чесно,  не  піддаючись  гніву  чи  бажанню вбити. 
Слабкого чи пораненого не слід убивати, або в кого немає ще сина; чи того, чию зброю було зламано; чи 
безтямного;  чи  того  в  кого  лопнула  тятива;  або  того,  хто  втратив  свій  транспортний  засіб.  Поранений  
суперник повинен або бути відправлений домів,  або,  якщо принесли в табір переможця, надати допомогу 
умілих лікарів.

Коли,  внаслідок  бою  між  праведними  царями,  чесний  воїн  потрапляє  у  полон  поранений,  то  після  
одужання його мають звільнити. Це вічний обов’язок. Сам Ману, син Самосущого, сказав, що бої повинні 
вестися  справедливо.  Праведники  повинні  завжди  діяти  праведно  стосовно  до  тих,  хто  праведний.  Вони 
повинні дотримуватися правди, не руйнуючи її. Якщо кшатрій, чиїм обов’язком є чесна боротьба, отримує 
перемогу неправедним шляхом, він чинить гріх.  Віроломної поведінки,  така людина,  кажуть,  вбиває саму  
себе.  Такі  дії  злостивих.  Та  навіть  злостивим  слід  підкорятися  усім  правилам.  Краще  скласти  життя  
дотримуючись правди, ніж здобути перемогу гріховним способом. Подібно корові, о царю, скоєний гріх не 
відразу дає свої плоди. Той гріх долає порушника після знищення його коренів і нащадків. Грішна людина, 
набуваючи  багатство  грішними  способами,  вельми  тішиться.  Але  грішник,  просуваючись  гріховними 
шляхами, побереться із гріхом. Думаючи, що доброчесність не дає нічого, він сміється над людьми праведної  
поведінки. Не вірячи в її силу, він нарешті зустрічається зі знищенням. Хоча заплутаний у петлю Варуни, він,  
як  і  раніше  вважає  себе  безсмертним.  Як  великий  шкіряний  мішок  надувається  вітром,  так  грішник 
відмежовується  цілком  від  чесноти.  Незабаром,  однак,  він  зникає,  як  дерево  на  березі  річки  з  підмитим 
корінням. Тоді люди, бачачи його, схожого на глиняний горщик, розбитий на кам’янистій поверхні, кажуть 
про нього, що він того заслуговує.  Отже, цар повинен шукати перемоги і придбання багатства праведними 
засобами.

Так вістить розділ дев’яносто п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 6
Б г і ш м а  м о в и в :
Цар  ніколи  не  повинен  бажати  підпорядкування  землі  неправедними  способами,  навіть  якщо  таке  

підпорядкування  зробить  його  володарем  усієї  землі.  Чи  радітиме  цар  там,  після  отримання  перемоги 
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нечесним шляхом? Перемога заплямована неправдою сумнівна і ніколи не веде до небес. Така перемога, о 
туре з роду Бгарати, послаблює царя і землю.

Воїн, чиї обладунки впали, або хто просить про захист, кажучи: «Я твій!», чи потискає його руки, або  
який відклав  свою зброю,  може бути  просто полонений,  але  ніколи  не  вбитий.  Якщо ворожий цар буде 
переможений військами загарбника, останній не повинен сам боротися з його переможеним ворогом. З іншого  
боку, він повинен привести його до свого палацу і переконати його, протягом цілого року, щоб той визнав: «Я 
твій  невільник!».  Чи  скаже  він  це,  чи  ні,  переможений  ворог,  живучи  протягом  року  в  будинку  свого  
переможця,  отримує  нове  житло  для  життя.  Якщо  цар  успішно  захоплює  силою  дівчину  з  будинку  
переможеного ворога, він повинен тримати її протягом року і запитати її, чи вийде вона за нього заміж, чи за  
когось ще. Якщо вона не погодиться, тоді її слід повернути назад. Він повинен вести себе подібним чином  
щодо  всіх  інших  видів  багатства,  наприклад  раба,  якого  був  захопив  силою.  Цар  ніколи  не  повинен  
привласнювати  собі  багатство  відібране  у  злодіїв  та  тих,  які  очікують  страти.  Корів  захоплених  у 
супротивника силою, потрібно віддати брахманам, щоб вони могли пити молоко цих тварин. Бики, захоплені  
у ворога, мають бути віддані для сільських робіт, чи повернутися до ворога.

Закріплено, що цар повинен боротися із царем. Не цар, ніколи не може вдарити царя. Якщо брахман,  
бажаючи миру,  безстрашно йде між двома ворожими військами, то слід негайно відмовитися від бою. Бо  
порушиться вічне правило, яке буде вбивати або ранити брахмана. Якщо кшатрій ламає це правило, він стає  
негідником у своїх наказах.  На  додаток до цього,  той кшатрій,  який руйнує  праведність і  переступає  всі 
корисні межі, не заслуговує називатися кшатрієм і має бути вигнаний з товариства. Цар, який бажає отримати 
перемогу,  ніколи не повинен слідувати такій поведінці.  Який здобуток може бути більшим, ніж перемога  
здобута праведно?

Збудлива  каста,  із  недавно  завойованого  царства,  має  негайно  бути  примирена  заспокійливими  
промовами і  подарунками.  Ця  гарна  політика  прийнятна  для  царя.  Якщо натомість,  ті  люди шукатимуть  
розради в недоцільності, їм слід тоді залишити царство і прийняти бік ворогів переможця, та чекати на лихо в 
стані  переможця,  щоб напасти.  Незадоволені  люди,  спостерігають за  лихом царя,  швидко приймаючи бік 
ворогів останнього,  о  царю,  в  часи небезпеки.  Ворог не повинен бути обманутий  нечесними способами і  
поранений  смертельно,  бо  якщо  він  уражений  смертельно,  його  може  покинути  життя.48 Якщо  цар  має 
невеликі ресурси і задоволений тим, то він буде вважати життя на самоті достатнім. Той же цар, чиї володіння 
просторі та сповнені багатства, чиї піддані прихильні, чиї чиновники та військові всі задоволені, кажуть, має 
міцне коріння. Той цар, чиї рітвіджи, жерці, наставники та інші навколо нього, обізнані в усіх Писаннях і гідні  
шани, належно вшановані, кажуть, знайомий зі шляхами світу. Саме такою поведінкою Індра отримав владу 
над  світом.  Це  поведінка,  якою  земні  царі  домагаються  отримання  становища  Індри.  Цар  Пратадхана,  
скоривши ворогів у великій битві,  взяв усі  їх багатства,  включно з запасом зерна та лікарських трав,  але  
залишив  їх  землю  недоторканою.  Цар  Діводаса,  після  підкорення  своїх  ворогів,  виніс  самі  залишки  їх 
жертовних багать,  їх  топлене  масло,  призначене  для  узливань  та  їх  харчі.  Через  це  він  був  позбавлений 
заслуги його завоювань.49 Цар Набхага, після його завоювань, віддав цілі царства зі своїми правителями, як 
жертовний дар  брахманам,  крім  статків  учених  брахманів  і  пустельників.  Поведінка,  о  Юдхіштхіро,  усіх 
праведних царів стародавности була чудовою, і я схвалюю її повністю. Той цар, який бажає власного гаразду,  
повинен шукати завоювань за допомоги всякого виду досконалости, але ніколи не обманом або з гордістю.

Так вістить розділ дев’яносто шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Немає діянь, о царю, більш гріховних, ніж у кшатріїв. У походах чи у бою, цар вбиває велику кількість  

людей. То якими ж учинками цар може отримати блаженні світи? О туре з роду Бгарати, повідай про це, о  
велемудрий, мені, який бажає знати.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Караючи  нечестивих,  приєднуючи  і  плекаючи  добре,  жертвопринесеннями  і  подарунками,  царі  

очищаються  і  стають  чистими.  Дійсно,  царі,  бажаючі  перемоги,  пригнічують  багатьох  істот,  але  після 
перемоги вони поширюють і збільшують все. Силою подарунків, жертв і покаяння, вони руйнують свої гріхи, 
а їх заслуга збільшується послідовно, бо вони можуть робити добро всім істотам. Орач поля в оранці руйнує  
обидва, і стебло рису, і бур’яни. Його дії, однак, замість того, щоб руйнувати стебло чи рис, змушують їх  
розвиватися більш енергійно. Ті, хто володіють зброєю, нищать багатьох, хто заслуговує на знищення. Проте, 
таке значне руйнування викликає зростання і  розвиток тих,  хто залишається.  Той, хто захищає людей від  
пограбувань,  різанини  й  лиха,  внаслідок  чого  захищають  їх  життя  від  розбійників,  сприймаються,  мов  
дарувальники  багатства,  життя  і  їжі.  Отже,  цар,  таким  чином  вклоняючись  божествам,  за  допомогою 
об’єднання всіх жертв, і чия дакшина є розсіювання страху всіх, користується усіляким щастям тут і досягає 
місця проживання на небесах,  у потойбічному світі  Індри. Цар,  який виходить на прю з ворогами заради  
брахманів і втрачає життя своє, вважається втіленням жертви з безмежними подарунками. Якщо цар, з його  
сагайдаками повними стріл, стріляє ними безстрашно у своїх ворогів, то, ті ж боги не бачать нікого на землі, 
хто перевершив би його. У такому випадку,  число стріл,  якими він пронизує  тіла своїх ворогів, дорівнює  
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числу світів, якими він насолоджуватиметься, вічних і здатних здійснити будь-яке бажання. Кров, яка тече з  
його  тіла,  очищає  його  від  усіх  гріхів,  поряд  із  болем,  який  він  відчуває  тоді.  Особи,  добре  знайомі  з 
Писаннями кажуть,  що біль кшатрія який він зазнає у бою діє, як покаяння для підвищення його заслуги.  
Праведники, сповнені страху, залишаються позаду, вимагаючи життя героїв, які поспішають на битву, ніби  
люди, що просять дощу у хмар.  Якщо ті герої,  без дозволу благальників не принесуть  небезпеку битви й 
триматимуть їх подалі від неї та захищатимуть їх у той час страху, то великою стає їх заслуга. Якщо, знову ж,  
ті  боязкі  сини цінуватимуть  ті  дії  хоробрості,  завжди шануючи тих захисників,  то вони роблять те,  що є 
правильним і справедливим. Діючи інакше, вони не можуть звільнитися від страху. Існує велика різниця між 
чоловіками,  зовні  рівними.  Деякі  кидаються  у  битву серед страшного шуму,  проти оружних  лав  ворогів. 
Справді, герой кидається проти натовпу ворогів, прийнявши шлях до раю. Проте, інший, сповнений ницого  
страху, прагне врятуватися втечею, кинувши своїх товаришів у небезпеці. Хай не народяться такі негідники  
серед мужів роду твого. Самі боги, з Індрою на чолі, насилають лиха на тих хто покинув своїх товаришів у  
бою і  прийшов  не  озброєний.  Того,  хто  бажав  зберегти  своє  життя  зрадою своїх  товаришів,  слід  вбити 
палицями чи камінням, або загорнути у циновки з сухої трави та спалити. Ті, серед кшатріїв, які винні у такій 
поведінці, мають бути вбиті за звичаєм вбивства тварин. Смерть на спокійному ложі, у соплях і сечі, та у 
жалюгідних голосіннях, гріх для кшатрія. Особи, обізнані на писаннях не схвалюють смерть, котру кшатрій 
приймає без болі тіла. Смерть кшатрія, о царю, у себе вдома не схвальна. Вони герої. Будь-яка негероїчна дія 
їх, є гріховною і безславною. При хворобі можна почути плач і слова: «Пробі! Як боляче! Я певно великий 
грішник!».  З  виснаженим лицем і  смородом від його тіла та  одягу,  хворий занурює своїх родичів у сум.  
Жадаючи  одужання,  як  катована  людина  неодноразово  бажає  самої  смерти.  Герой  же,  маючи  гідність  і  
гордість, не заслуговує такої безславної смерти. Оточений родичами і різаниною своїх ворогів у бою, кшатрій 
повинен померти на вістрі зброї. Спонукуваний бажанням задоволення і наповнений гнівом, герой бореться 
люто і не відчуває ран нанесених йому ворогами. Зустрічаючи смерть у бою, він отримує високу заслугу,  
славу і пошану в світі, яка належить йому чи їй, а в кінцевому підсумку отримує місце на небесах Індри.  
Герой, не показуючи спини на прі, та борючись з усіма можливими силами, нехтуючи самим життям на вістрі  
битви, отримує товариство Індри. Скрізь, де б герой не зустрів смерть серед ворогів, не показуючи підлого 
страху чи журби, він досягає світів вічного блаженства.

Так вістить розділ дев’яносто сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Скажи мені, о діду, які світи отримують загиблі герої, зустрінувши смерть у бою?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  це,  о  Юдхіштхіро,  оповідають  стару  історію  бесіди  між  Амварішею та  Індрою.  Амваріша,  син 

Набхаги, відправившись на небо, таке важкодосяжне, побачив свого власного командувача у тих небесних 
краях,  разом  з  Індрою.  Цар  побачив  його  невимовно  блискучим  всякими  різними  силами,  наділеного  
небесною подобою, і, який сидів на дуже красивій колісниці, рухаючись в ній угору до ще більш високих  
світів. Бачачи успішного свого командувача Судеву, і спостерігаючи, як він перетнув світи, які були ще вище,  
піднесений Амваріша, здивований, звернувся до Васави так:

А м в а р і ш а  м о в и в :
Належно облаштувавши всю землю, оперезану морями, з бажання заробити релігійну заслугу; обізнаний 

на  усіх  обов’язках,  загальних  для  чотирьох  каст,  проголошених  у  писаннях;  суворо  дотримуючись  усіх  
обов’язків  життя  брахмачарьї;  очікуючи  у  послусі  моїх  наставників  та  інших  благих  старців;  вивчивши 
належно обряди Вед і  священних писань у  царських обов’язках;  задовольняючи гостей їжею і  питвом,  а  
пращурів жертвами шраддха, а ріши уважним вивченням Писань із посвяченням у таємниці релігії, та богів з  
багатьма  чудовими  і  високими  жертвопринесеннями;  дотримуючись  обов’язків  кшатрія,  відповідно  до 
приписів священних писань; кинувши оком безстрашно на ворожі війська, я здобув багато перемог у бою, о 
Васаво! Цей же Судева, о володарю богів, колишній воєвода моїх військ. Справді! Він був воїном спокійним 
душею. Однак, чому йому вдалося перевершити мене? Він ніколи не поклонявся богам у високих і великих 
жертвопринесеннях. Він ніколи не задовольняв брахманів частими і цінними подарунками, за статутом. Чому 
ж тоді йому вдалося перевершити мене?

І н д р а  с к а з а в :
Що стосується цього Судеви, о царю, то велика жертва битви часто була чинена ним. Те ж стається з  

будь-якою іншою людиною зайнятою у битві. Кожен воїн споряджений ув обладунок, рушаючи проти ворогів 
у бойових лавах, призначається на ту жертву.  Дійсно, це безсумнівно, що така особа, діючи таким робом,  
вважається виконавцем жертвопринесення битви.

А м в а р і ш а  с п и т а в :
Що узливання в цій жертві? Що для цього є рідиною? Яка його дакшина? Хто, там за рітвіджа? Розкажи 

мені все це, о Звершнику ста жертвоприношень.
І н д р а  в і д п о в і в :
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Слони є рітвіджами цього жертвопринесення, а коні його адхарвью. Плоть ворогів його узливання, а кров  
рідина для цього. Шакали, стерв’ятники, ворони, а також оперені стріли, є його садасьями. Це, залишки напою 
з узливання в цьому жертвопринесенні, та залишки їжі в ньому. Купи сулиць та списів, мечів, стріл, сокир  
блискучих, гострих і добре загартованих, це ковші жерця. Прямі, гострі й добре гартовані стріли, з гострими  
вістрями, здатні вражати тіла ворогів, стрілені з добре розтягнутих луків, складають великі вуста їх ковшів.  
Вкладені у піхви зі шкури тигра і з руків’ям зі слонової кістки, здатні відітнути хобот слона, мечі є спхісами 50 

цієї жертви. Удари, завдані блискучими і гострими списами, дротиками, мечами і сокирами, всіма із твердої  
криці, складають його рясне багатство, отримане від знатних людей, за угодою щодо суми та строку. Кров, яка 
ллється  через  край  поля,  внаслідок  лютого  нападу,  розглядається  в  якості  остаточного  узливання,  яке  
приносить велику заслугу й здатне виконати будь-яке бажання, в цьому жертвопринесенні є хома. Різання,  
пробивання, а також інші звуки, які чутно в перших лавах, складають самани, у виконанні своїх ведичних 
співаків ув оселі Ями. Передні лави супротивника складають посудину для зберігання узливань. Юрми слонів,  
коней і  людей,  оснащених щитами розглядаються,  як  вогонь С’єначит  цієї  жертви.  Безголові  тулуби,  які 
піднімаються вгору після того, як тисячі були вбиті, складають восьмикутні підпори з дерева кхадіра, для  
героя,  який  виконує  цю  жертву.  Крики  слонів  спонукуваних  гаками,  складають  мантри  Іда.  Литаври,  з  
оплесками рук, утворюють вашат, о царю, і є його трісаман удгатрі.

Коли ж майно брахману віддано, той, хто залишає своє тіло, таке миле для захисту цього майна, роблячи 
те діяння самовіддачі, отримує заслугу,  чи жертву, з нескінченними благами. Той герой, який, заради свого  
володаря  виявляє  доблесть  на  головній  ділянці  бою і  не  показує  спину  через  страх,  заробляє  мої  світи 
блаженства. Той, хто вкриває вівтар жертвоприношення битви, з мечами у синіх піхвах і відрубаними руками, 
які  нагадують  важкі  кийки,  отримує  мої  світи  блаженства.  Той  воїн,  рішучий  у  здобутті  перемоги,  який 
проникає в розпал бою у лави ворога, не чекаючи допомоги, отримує мої світи блаженства. Той воїн, що в бою 
змушує текти річку крови, яку страшно і важко перетнути і, яка має литаврами своїми жаб і черепах, а кістки 
героїв своїм піском; кров і плоть її  брудом; мечі та щити її  плоттю; волосся убитих воїв її  водоростями і  
мохом; юрми коней, слонів та колісниць мостами її; стяги та прапори кущами очерету; тіла вбитих слонів її  
човнами і величезними крокодилами; мечі та шаблі її великими кораблями; грифів, канків і ворон її плотами, 
які плавають по ній, то, той воїн, який творить таку річку,  важкоздоланну навіть мужнім і сильним, і, яка  
сповнює боязких жахом, речуть, завершує жертвопринесення, виконуючи заключні омивання. Той герой, чий 
вівтар у такій жертві більше встелений відрубаними головами ворогів, коней і слонів, отримує мої благі світи. 
Мудреці кажуть, що той воїн, який іде проти перших лав ворожого війська, як у горниці до своїх дружин;  
якого видно спереду власного війська,  як  посудину для  зберігання  жертовного приношення,  і,  який веде 
бойову лаву свою на південь, мов для його садасьїв, або на північ, як для його агнідхри, і, який дивиться на  
ворожі сили, як на законних дружин (тобто легко і весело), отримує всі блаженні світи. Відкритий простір, 
що знаходиться між двома володарями, готовими для боротьби, становить жертовник такого жертводавця, а 
три Веди, три його жертовні вогні. За цим вівтарем, спираючись на знання Вед, він виконує свою жертву.  
Безславний воїн, який, відвернувшись від боротьби зі страху, був убитий, поринає у пекло. Жодних сумнівів у  
цьому. Той же воїн, чия кров обливає жертовний вівтар вже вкритий волоссям, плоттю і кістками, безперечно 
має успіх у досягненні високої мети. Той могутній воїн, який, убивши командувача ворожої армії, сходить на  
колісницю свого вбитого супротивника, вважається сповненим доблесті самого Вішну і розуму Бріхаспаті,  
наставника небожителів. Той же воїн, який зміг захопити живим воєводу ворожого війська, або його сина, чи 
іншого поважного ватажка, отримує мої благі світи. Ніколи не слід сумувати за убитим у бою героєм. Вбитий 
герой, якщо ніхто не сумує за ним, потрапляє на небеса і отримує повагу його мешканців. Люди не бажають 
присвячувати за його порятунок їжу і питво. Вони також не омиваються після отримання повідомлення, і не 
чинять жалоби по ньому. Послухай мене, як я перелічу блага, які отримує така людина. Найперші з апсар,  
тисячами, вийдуть притьмом зустрічати дух убитого героя, вважаючи його за свого пана. Той кшатрій, який 
належним  чином  виконає  свій  обов’язок  у  бою,  набуває  тим  діянням  заслугу  покаяння  і  праведности. 
Безперечно,  така  поведінка  його  відповідає  вічному шляху обов’язку.  Така  людина отримує  заслуги  всіх 
чотирьох щаблів життя. Старі  та діти не повинні бути вбиті; жодна жінка; жодний хто тікає, або той хто  
тримає солому на губах;51 ні той, хто каже. «Я твій». Після убивства в битві Джамбхи, Врітри, Бали, Паки, 
Сатамайї, Вірочани, непереборного Намучи, Самвари, майстерного ворожбою, Віпрачитти, ― всіх цих синів 
Діті та Дану, як і Прахлади, я сам став володарем богів.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Почувши ці слова Шакри та висновки з них, цар Амваріша збагнув, як вої досягають успіху битвою, в  

якості засобу отримання для себе блага перемогою, у бажаних світах на небесах.
Так вістить розділ дев’яносто восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 9
Б г і ш м а  м о в и в :
Про  це  оповідають  стару  історію  битви  між  Пратарданою  і  володарем  Мітхіли.  Володар  Мітхіли, 

Джанака,  після шикування для жертвопринесення битвою, порадував  все своє військо,  напередодні битви. 
Послухай мене, я оповім це. Джанака, високий душею цар Мітхіли, знайомий цілком з істиною, показав рай і 
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пекло своїм воям. Він звернувся до них, кажучи: «Ось, це світи сповнені великого сяйва, для тих, хто б’ється 
безстрашно. Повні дівчат-гандхарвів, ті світи, вічні й здатні виконати кожне бажання. Там же, по інший бік, 
світи пекла,  призначені для тих,  хто тікає від битви.  Вони гнитимуть  там вічно,  у вічній ганьбі.  Рішучих  
віддати саме  ваше життя,  хіба  вас  переможуть  вороги.  Не  попадіть  же  у  безславне  пекло.  Втрата  життя  
шанованих героїв на прі, їх щасливі двері до небес!».

Так спонукувані їх царем, о підкорювачу ворожих міст, вої Мітхіли, радуючи своїх ватажків, перемогли 
своїх супротивників у бою. Вони, міцні душею, стояли в голові лав у битві. Вої-колісничні були розміщені  
серед слонів. Позаду воїв-колісничних стояла кіннота. За нею розміщені були піхотинці, всі в обладунках.  
Тому цареві, який ладнає військо таким чином, завжди вдається перемогти своїх ворогів. Тож, о Юдхіштхіро,  
шикування до битви завжди має бути таким. Сповнені люті, герої бажають блаженства на небесах, б’ючись  
справедливо. Як макари збурюють океан, так вони хвилюють лави ворога. Підбурюючи один одного, вони 
звеселяють засмучених серед них. Переможець повинен захистити знову завойовану землю від нападів. Він не 
повинен змушувати його війська переслідувати занадто довго розгромленого ворога. Нестримним буде напад 
на своїх переслідувачів воїв,  які  згуртуватися після розгрому і зневірилися у безпеці.  Тож, о царю, ти не 
повинен змушувати твої війська довго гнати розгромленого ворога. Бо й хоробрі вої не бажають бити втікачів. 
Це ще одна причина,  чому розгромивши ворога не слід запекло гнатися. Нерухомі  речі  часто пожирають 
рухливі; беззубі  істоти  пожирають  зубастих; вода  напій  спраглих,  а  боягузи  поглинають  героїв. Боягузи 
отримують поразку,  проте,  у них,  як і  у переможців,  така ж спина,  шлунок,  руки  й ноги. Вони, сповнені 
страху, схиляють голову і склавши руки здаються хоробрим. Цей світ спочиває на руках героїв, наче син на 
руках батька. Тож він, герой, заслуговує поваги в будь-яких обставинах. Немає нічого вище в трьох світах, ніж 
героїзм. Герой захищає і оберігає все, і все залежить від героя.

Так вістить розділ дев’яносто дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 0
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Скажи мені,  о  діду,  як царі,  що прагнуть  перемоги,  повинні,  о  туре  з  роду Бгарати,  розгорнути  свої  

війська до битви, навіть трохи проти правил справедливості!
Б г і ш м а  м о в и в :
Деякі кажуть, що праведність створена сталістю правди, а деякі, міркуючи: так я ж гарної поведінки; а  

деякі, використанням засобів і вигадок. Я зараз розповім тобі про способи і вигадки, які ведуть до прямих 
плодів. Грабіжники, порушуючи всі корисні межі, дуже часто стають руйнівниками власності й релігійної  
заслуги. Для опору і стримування їх, скажу тобі, є хитрощі, як зазначено в Писаннях. Послухай мене, повідаю 
ті способи для успіху всіх діянь.

Обидва види мудрости, чесна і кривдна, має бути всередині вимог царя. Хоч і знайомий з нею, та він не 
повинен все ж, застосовувати кривдну мудрість, аби заподіяти шкоду іншим. Він може використовувати її для 
опору при небезпеці в  яку потрапив. Вороги часто шкодять цареві,  вносячи розбрат серед його радників, 
військ, союзників або підданих. Цар, знайомий з обманом, може, за допомогою обману ж, протидіяти цим 
ворогам. Шкіряні  обладунки  для  захисту тіла  слонів  чи  биків,  кістки,  шипи,  і  загострена  зброя  з  заліза, 
кольчуги, хвости яків, відточена і добре гартована зброя, броні всіх видів, жовті та червоні прапори й стяги 
різноманітних  відтінків,  мечі,  списи  і  замашні  шаблі,  бойові  сокири,  сулиці  та  щити,  слід  виготовити  і  
зберігати в достатку. Зброя вся має бути належним чином заточена. Вої натхненні сміливістю та рішучістю. 
Військо у похід готувати в місяць «чайтра» чи «аграхайяна». Посіви дозрівають приблизно в цей час і води 
достатньо. Ця пора року, о бгарато, не дуже холодна і не дуже спекотна. Тож краще війська переміщати в 
такий час. Однак, якщо ворог нападає, війська повинні бути негайно підняті, не чекаючи такого сприятливого 
часу. Ці  два  (місяці)  найкращі  для  руху  військ  з  метою підкорення  ворогів. Той шлях,  який  має  велику 
кількість води і трави вздовж нього, рівний і легкий для руху, слід вибрати для переміщення військ.  Краї, що 
лежать поруч зі шляхом, обабіч, спершу слід розвідати через вправних і обізнаних на лісі шпигунів.  Війська 
не повинні, як тварини, йти через лісові хащі. Тож, царі, бажаючі перемоги, повинні обрати кращі дороги для 
руху війська. На транспорті слід помістити сміливців, розумних, сильних і високого походження.

Що стосується фортець, то міцні стіни й рів повний води з усіх боків та лише з одним входом, гідні  
похвали. При вторгненні ворогів опір може бути вчинений із середини них. Спорудження табору в місці, що 
лежить поруч із лісом, мужами досвідченими і обізнаними на війни вважається кращим, ніж під відкритим 
небом. Тож, табір для військ слід влаштувати недалеко від лісу. Спорудження табору на такому місці, укриття 
піхотинців у безпечній позиції,  та зіткнення з ворогом, як тільки він з’явиться, є засобами для уникнення  
небезпеки й лиха. Ведені  сузір’ям Великого Возу позаду них,  війська повинні  битися тримаючи лад,  мов 
пагорби. Таким робом можна здолати навіть непереможних ворогів. Війська повинні бути розміщені в такому 
положенні,  щоб  вітер,  сонце,  і  планета  Шукра (Венера) дули  і  світили  у  них  за  спиною. Як  спосіб  для 
наступної перемоги, вітер перевершує Сонце, а Сонце перевершує Шукру, о Юдхіштхіро.

Мужі досвідчені у війни, схвалюють місцини не грузькі,  не водянисті, рівні, без валунів та каменю, а  
також придатні для ударів кінноти. Поле, яке вільне від бруду і ям, придатне для воїв-колісничних. Місцина, 
поросла кущами і великими деревами, чи водяниста, більш пристосована для воїв на слонах. Місцина, яка має  

99



багато недоступних місць, тобто заросла великими деревами і кущами очерету, як і гірська чи лісова дороги,  
добре придатні для дій піхоти. Військо, о бгарато, яке має велику піхоту, вважається дуже сильним. Військо, в 
якому переважають колісниці і вершники, вважається досить дієвим у ясний день. Знову ж, військо в якому 
переважають піхотинці та слони, успішне в сезон дощів. Побувавши в цих місцях, з відповідними різними 
видами сил і способів руху, таборування і керуванням ними, цар повинен звернути увагу на характеристики 
місця і часу. Той цар, який зваживши на всі ці міркування, рушає, під відповідним сузір’ям і в сприятливий  
місяць,  завжди  отримує  перемогу,  належно  ведучи  свої  війська. Ніхто  не  повинен  вбивати  сплячих  або 
спраглих,  або  втомлених,  чи  тих,  хто  без  обладунків,  або  того,  хто  дійшов  у  серці  своєму  остаточного 
звільнення,52 або того, хто тікає геть, чи того, хто йде непідготовлений по дорозі, чи того хто їсть чи п’є, або 
причинного чи несповна розуму, або смертельно пораненого, чи ослабленого від ран, чи довірливого, або того 
хто почав будь-яке жертвопринесення і не закінчив його, чи того, хто є фахівцем з якоїсь особливої техніки 
(гірник, тощо), або зажуреного, або того, який виходить з табору для закупівлі фуражу, корму, або людей, які  
встановлюють табір чи маркітантів,  або тих,  які  чекають біля воріт царя та  його  радників,  чи  керівників 
слугами і самих слуг командувачів війська. Ті, серед твоїх воїв, які руйнують шик ворогів, або зупиняють 
втечу твого війська, повинні мати подвійну оплату і забезпечені тобою їжею, питвом і місцем рівним твоєму 
власному. Таких воїв, якщо вони десятники, зроби сотниками. А героїв-сотників зроби, в такому випадку, 
тисяцькими. Збираючи разом головних з воїв,  тобі  слід казати їм так:  «Кляніться перемогти, та ніколи не 
кидати  один  одного. Нехай  ті,  хто  злякався  залишаються  тут. Нехай  залишитися  тут  також  ті,  хто  став 
причиною загибелі їх панів, знехтувавши героїчним наступом у битви. Нехай такі люди йдуть, які не тікають 
із бою чи спричиняють вбивство їх власних товаришів. Захищаючи самих себе, як і товаришів своїх, вони 
далебі здолають ворога в бою. Наслідком втечі з бою є втрата багатства, смерть, ганьба і докір.  Неприємні та 
різкі промови почули б ті мужі, котрі покинули б поле бою,  втративши свої губи й зуби,53 коли б викинули 
всю свою зброю, чи були узяті  у полон ворогом. Нехай такі погані наслідки завжди осягають воїв наших 
ворогів. Бо хто тікає з бойовища, найнещасніший з людей. Таких просто осягає осуд людей на землі. Для 
істинної мужності  однак, їх немає ні тут,  ні далі. Переможні вороги, о царю, просуватимуться бадьоро. Їх 
оспівуватимуть барди, в гонитві за бійцями при втечі. Коли вороги, під час битви потьмарюють славу людини,  
остання гостро відчуває більші муки, я міркую, ніж сама смерть. Знайте, що перемога є коренем релігійної 
заслуги  і  всякого  роду щастя. Те,  що  вважається  вищим стражданням  боягузів,  радісно  терплять  герої.54 

Рішучі у досягненні небес, ми повинні боротися не зважаючи на саме життя і твердо перемогти або вмерти, 
досягти блаженної кончини на небесах. Прийнявши таку клятву і готові віддати своє життя, герої повинні 
мужньо йти проти лав супротивника. На колісниці слід розмістити загін людей, озброєних мечами і щитами. У 
тилу слід розмістити загін колісниць. А між ними повинні бути розміщені інші види бійців. Це розташування 
має бути  зроблено для нападу ворога. Досвідчені  бійці  у  війську,  повинні  боротися на  колісницях. Вони 
захищатимуть своїх товаришів позаду. Ті, серед війська, які найперші в силі й хоробрості, повинні боротися з 
колісниць. Решта повинні стояти за ними. Зляканих слід спонукати з обережністю, втішати і заохочувати. Такі 
слабкі бійці повинні бути розміщені на полі без винятку, принаймні, щоб показати кількість війська ворогу.  
Якщо війська мало, вони повинні бути розташовані близько один до одного для боротьби.  Час від часу, якщо 
їх очільник хоче, щільні лави можуть бути розтягнуті вшир. Коли мале військо бореться із великим військом, 
слід вишикуватись ладом, що називається «Сучімукха» (клин). Коли невеликий загін врізається у великий, 
очільник  може  трясти  руками  з  його  підлеглими  і  кричати  на  все  горло:  «Ворога  зломлено!  Ворога 
зломлено!». Ті з них, найсильніші, повинні протистояти ворогові голосно підбадьорюючи товаришів: «Свіжі 
сили на  підході! Безстрашно вдаримо на  ворога!». Ті,  які  в  просуванні  відпочили були,  повинні  голосно 
кричати  і  чинити  різноманітний  шум,  сурмлячи  і  б’ючи  в  кракачи, коров’ячі  роги,  барабани,  тарілки  й 
литаври.

Так вістить розділ сотий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якої вдачі, якої поведінки, якого вигляду, в якому споряджені і, як озброєні мають бути вої в лавах, щоб 

бути вправними на прі?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Це  правда,  що  та  зброя  і  перевізні  засоби  повинні  бути  прийняті  вправними  бійцями,  які  добре  

розуміються на їх використанні. Хоробрі вої, прийнявши цю зброю і колісниці, вступають у бій. Гандхари,  
синдхи, саувіри б’ються краще за всіх своїми келепами та списами. Вони сміливі й наділені великою силою. Їх  
війська здатні перемогти всі сили. Ушинари володіють великою силою і майстерні в усіх видах зброї. Східні ж  
мають навички боротьби зі слонів і знайомі з усіма способами недобросовісної боротьби. Явани, камбоджі й 
жителі околиць Матхура вельми досвідчені в боротьбі голіруч. Жителі півдня вправні у боротьбі з мечем у  
руці.  Добре відомо, що люди з великою силою і  великої  мужності  народжуються  майже в кожній країні.  
Послухай мене, як я опишу їх ознаки. Вони з голосом і очима лева чи тигра, ходою подібні до лева і тигра, й 
ті, що мають очі, як у голуба чи змії, всі герої, здатні долати ворожі лави. Ті ж, які мають голос наче в оленя, а  
очі,  як  у  леопарда  чи бика,  сповнені  великої  енергії. Чий же  голос  нагадує  дзвін,  збудливі,  нечестиві  та 
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гнівливі. Хто ж має голос глибокий, мов гуркіт хмари та розлючене обличчя або обличчя ніби у верблюдів, з 
гачкуватим носом і гострі на язик, такі мають велику швидкість і можуть стріляти або метати свою зброю на 
велику відстань. Ті,  які  мають  гнучкі  тіла,  мов  у  кішки,  тонке  волосся  і  тонку шкіру,  наділені  великою 
швидкістю  і  рвучкістю,  та  майже  непереможні  у  бою. Деякі,  з  очима  прикритими  мов  у  ігуани,  м’які 
характером і швидкі, та з голосом мов у коней, придатні для боротьби з усіма ворогами. Ті, які мають добру і 
красиву поставу, широкі груди, гнівливі, коли почують барабан чи сурму ворога, охочі до будь-якої сварки, із  
суворими  очима,  чи  очима,  які  здаються  пострілом,  або  зеленими,  з  обличчями хмурими  і  насупленими 
бровами ніби в мангуста, всі є хоробрими і здатними віддати життя у бою. Ті ж, у кого довгасті очі, широке 
чоло і вилиці обтягнуті шкірою, сильні руки, мов засуви, а пальці закруглені й худі, з випнутими венами та 
жилами, стрімкі в зіткнення на прі. Схожі на розлючених слонів, вони стають нездоланними. Ті, які мають 
зеленкувате (?) кучеряве волосся, які мають боки, щоки і товсте обличчя, й самі опецькуваті, та мають підняті  
плечі та широкі шиї, зі страшним обличчям і товстими литками, запальні, ніби кінь Васудеви, Сугрива, або як 
нащадок Гаруди, сина Вінати; круглоголові, з великим ротом і обличчям, мов у кішки, пронизливим голосом і  
гнівливі вдачею, охочі до бійки, гримливі, злі в поведінці й повні зарозумілості, які мають жахливі обличчя, та 
ще й живуть на околицях, всі безрозсудні у житті й ніколи не тікають із бою.  Тож, таких воїв завжди слід 
поміщати на колісницях. Вони завжди вбиватимуть своїх ворогів у бою і помираючи самі не відступатимуть.  
Злі в поведінці й дивні діями, вони вважають м’які слова ознакою слабкости. Тож, якщо ставитися до них із 
м’якістю, вони завжди гніваються на їх царя.

Так вістить розділ сто перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які відомі ознаки, о туре з роду Бгарати, майбутнього успіху війська? Я хочу їх знати.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я скажу тобі, о туре з роду Бгарати, всі відомі ознаки майбутнього успіху війська. Коли боги розгнівані та 

бездіяльні,  спонукувані  долею,  людина  вчена,  бачачи  все  оком  небесного  знання,  виконує  різноманітні  
сприятливі діяння і спокутні обряди, включаючи хома і шепотіння мантр, аби, таким чином розвіяти все зло. 
Теє військо, в якому бійці та тварини всі бадьорі та веселі, о бгарато, безсумнівно, матиме рішучу перемогу. 
Вітер дме сприятливо для таких військ. Веселки з’являються в небі. Хмари кидають свою тінь на них і часом 
осяює їх сонце. Шакали віщують добре для них, і ворони з грифами також. Коли таке показується стосовно 
військ, великий успіх обов’язково сприятиме їм. Їх жертовні вогні спалахують чистим блиском, світло йде 
вгору і бездимне полум’я злегка нахиляється на південь. Узливання вилите на них, видає приємний запах. Це, 
кажуть,  ознаки майбутнього успіху. Мушлі  та  барабани,  від подуву й ударів,  видають гучний і  глибокий 
гуркіт. Бійці сповнені завзяття. Це, кажуть, ознаки майбутнього успіху. Якщо оленів та інших чотириногих, 
видно  позаду  або  зліва  від  вишикуваних  до  бою,  чи  тих,  які  збираються  в  дорогу,  то  це  вважається 
сприятливим. Якщо вони з’являються праворуч від воїв під час зборів на прю, це ознака успіху. Проте, якщо 
вони з’являються в таборі таких воїв, вони віщують недобре і поразку. Якщо птахи: лебеді, журавлі, сатапатри 
й чашá видають сприятливі крики, й усі міцні бійці звеселяються, це розглядається, як ознаки майбутнього 
успіху. Тим, чиї бійці спалахують сяйвом і стає страшно дивитися на них через блиск їх зброї, колісниць,  
обладунків і прапорів, як і в сяючі обличчя сильних мужів, які стоять у них, завжди вдається перемогти своїх  
супротивників. Якщо бійці в більшості своїй з чистою і скромною поведінкою і прихильні один одному, це 
розглядається  як  ознака  майбутнього успіху. Якщо  приємні  звуки,  розташування  й  відчуття  дотику 
переважають і, якщо бійці сповнені вдячністю і терпінням, це розглядається, як корінь успіху.  Ворона зліва 
від людини, яка б’ється, а праворуч від неї, коли лишень збирається на бій, вважається сприятливою ознакою.  
Поява ж за спиною, означає невиконання намічених цілей, у той час як її поява спереду віщує небезпеку.

Навіть маючи велике військо з чотирьох видів сил, ти повинен, о Юдхіштхіро, спочатку діяти мирно.  
Якщо твої зусилля для миру будуть марні, тоді можеш вступити у бій. Перемога, о бгарато, отримана битвою 
дуже  погана. Перемога  в  битві,  залежить  від  випадку  чи  долі. Коли  велике  військо  проломлене  і  вої 
починають тікати, надзвичайно важко зупинити їх втечу.  Стрімкість втечі нагадує могутній потік води або 
перелякане  стадо  оленів. Деякі  з  них  зломлені. Тому,  без  належної  причини  інші  теж ламаються,  навіть 
сміливі і вправні у боротьбі. Велике військо, що складається навіть з хоробрих воїв, буде буцімто велике стадо 
оленів руру. Буває, що навіть п’ятдесят мужів, рішучих, підтримуючи один одного, завзяті та готові віддати 
своє життя, домагаються успіху в нищенні ворогів, які набагато чисельно переважають.  Іноді навіть п’ять чи 
шість, чи й сім воїв, рішучих, стоячи опліч, високого походження і шановані тими, хто їх знає, перемагають  
ворогів набагато більших числом. Але сам бій не бажаний до тих пір, поки його можна уникнути.  Політика 
примирення, або роз’єднання, роздача подарунків мають бути спочатку, а битва, речуть, іде вже після них.

При вигляді ворожої сили страх паралізує боязких, навіть побачивши палаючий промінь у небесах вони 
питають:  «О, нащо він впаде?». З’ясувавши, що бій шалений, кінцівки тих, що приєднуються до нього, як 
також і того хто перемагає, рясно вкриваються потом. Вся країна, о царю, яка стала місцем війни, збурюється і 
страждає, з усім її населенням. Сама сутність втілених істот обпалюється жаром зброї, слабне від болю. Тож, 
цар повинен, в будь-якому випадку, застосувати мистецтво примирення, але дотримуючись і суворих заходів. 
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Коли люди страждають від ворогів, вони завжди більш схильні до примирення. Вивідачів слід спрямувати на 
сіяння розбрату серед союзників ворога. Вчинивши так, вельми бажано, аби мир було укладено з тим царем, 
який,  виявляється більш сильним,  ніж ворог,  якого прагнуть  здолати. Якщо ж загарбник не йде далі  цим 
шляхом, він ніколи не зможе домогтися повного успіху в роз’єднанні свого ворога. Маючи справу з ворогом, 
слід  подбати про  його  обмеження  з  усіх  боків. Прощення  завжди приходить  до  добрих. Воно ніколи  не 
приходить до поганих. Слухай тепер, о Партхо, про таке використання прощення й суворості. Слава про царя, 
який дає прощення після завоювання, поширюється більш широко. Самі вороги людини, поблажливої вдачею, 
довіряють  їй,  навіть  коли  вона  звинувачена  у  скоєні  тяжкого  злочину. Самвара  казав,  що  ворогу,  якому 
спершу  дошкулили,  слід  потім  показати  прощення,  так  само  як  прямій  дерев’яній  палиці,  вигнутій  за  
допомогою тепла, невдовзі вдається прийняти свій колишній стан. Мудреці, обізнані на писаннях, однак не 
схвалюють цього. Вони також не розглядають це як ознаку гарного царя. З іншого боку,  вони кажуть, що 
ворога слід підкорити і стримати, як батько упокорює та стримує сина, без гніву і не вбиваючи його.  Якщо, о 
Юдхіштхіро, цар стає занадто суворим, він стає об’єктом ненависті усіх істот. Якщо, з іншого боку, він стає 
м’яким, ним нехтують усі. Тому ти, використовуй, як суворість, так і м’якість. Перед ударом, о бгарато, і під 
час удару,  промовляй добрі слова, а, враженим, показуй співчуття, і нехай вони розуміють, що ти тужиш і 
плачеш за ними. В переможеному війську, цар повинен звернутися до вцілілих, кажучи: «Я не тішуся тим, що 
так багато з мого війська вбито. На жаль, останні, хоча і неодноразово я вмовляв їх, не слухали моїх наказів. Я 
хотів би,  аби вони, вбиті,  були б живі. Вони не заслуговують  такої  смерти. Всі  вони були хороші люди, 
справедливі й не відступали у бою. Такі люди, дійсно, зустрічаються не часто. Та той, хто вбив такого героя у 
бою, безсумнівно не погодиться зі мною!». Сказавши такі слова перед вцілілими переможеними ворогами, цар 
повинен  таємно  вшанувати  тих  зі  свого  війська,  хто  сміливо  вбивав  ворога. Для  заспокоєння  поранених 
вбивць, за їх страждання від рук ворога, цареві, який воліє прихилити їх до себе, слід навіть плакати, гаряче 
потискуючи  їм  руки. Цар  повинен,  таким  чином,  за  будь-яких  обставин,  поводитись  примирливо. Цар, 
безстрашний  і  доброчесний,  стає  улюбленцем  усіх  істот. Всі  істоти  також,  о  бгарато,  довіряють  такому 
володареві. Заслуживши їх довіру,  йому вдається насолоджуватися землею, як йому заманеться. Тож,  цар 
повинен,  відмовившись  від  омани,  прагнути  заслужити  довіру  всіх  істот. Він  повинен  також  прагнути 
захистити своїх підданих від усіх страхів, якщо він воліє насолодитися землю.

Так вістить розділ сто другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Скажи мені, о діду, як родичі повинні вести себе по відношенню до м’якого ворога і до суворого, а також 

до того, який має багато союзників і велику силу?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
У зв’язку з цим оповідають, о Юдхіштхіро, стару історію про розмову між Бріхаспаті та Індрою. Одного  

разу,  той згубник  ворожих героїв,  Васава,  володар небожителів,  склавши долоні,  підійшов до Бріхаспаті, 
привітав і мовив ці слова:

І н д р а  с к а з а в :
Як,  о відроджений, я повинен поводитися стосовно моїх ворогів? Як я повинен підпорядкувати їх за 

допомогою хитрощів, не вбиваючи їх? При зіткненні між двома військами, перемога може бути у обидвох  
сторін. Яким чином я повинен поводитись, щоб цей блискучий добробут, що я отримав і, який обпікає всіх 
ворогів моїх, не залишив мене? Так запитаний, Бріхаспаті,  знавець чесноти, користи та насолоди, володар 
знання царствених обов’язків, велерозумний, відповів Індрі в наступних словах:

Б р і х а с п а т і  м о в и в :
Ніколи не слід бажати підкорення своїх ворогів сваркою. Збуджені гнівом і позбавлені прощення, лише 

хлопчаки шукають сварки. Той, хто бажає знищення ворога не повинен насторожити його. З іншого боку,  
ніколи не слід виявляти своє невдоволення, страх чи радість. Він повинен приховувати це в собі. Насправді, не 
довіряючи  своєму  супротивнику,  потрібно  поводитися  стосовно  нього,  ніби  цілком  довіряєш.  Потрібно 
завжди говорити ласкаві слова своїм ворогам і ніколи не робити нічого неприємного. Слід утримуватися від  
безплідних ворожих дій, а також нахабства у мові. Як ловець ретельно видає крики, схожі на пташині, яких  
він хоче спіймати чи вбити, захопити і підкорити їх собі, саме так повинен цар, о Пурандаро, приводити своїх 
ворогів у покору, а потім убити їх, якщо бажає. Подолавши своїх ворогів, не можна спати спокійно. Бо ж злий 
ворог знову підніме голову,  як знову розгорається недбало погашений вогонь. Коли перемога може бути у 
обидвох сторін, збройного зіткнення слід уникати. Приспавши увагу ворога, варто зменшити його сили і тоді 
отримати своє. Порадившись зі своїми радцями і мудрими людьми, знайомими з політикою, неуважного і  
недбалого  ворога,  досі  не  підкореного,  вражають  у  відповідний  час,  особливо  коли  супротивник  робить 
хибний крок. Використовуючи довірених шпигунів у нього, на такого ворога треба також впливати іншими 
силами,  сіючи  розбрат. Визначивши  найперших серед  них  і  останніх  з  ворогів,  цар  повинен  у  таємниці 
берегти  почуття  ворожости  стосовно  них. Він  повинен  нашкодити  силі  свого  ворога,  з’ясувавши  всі 
обставини, використовуючи мистецтво створення роз’єднання, дарунків, застосовуючи отруту.  Цар ніколи не 
повинен  жити  товариські  з  ворогами. Цареві  слід  довго  чекати,  а  потім  вбити  своїх  ворогів. Далебі,  він 
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повинен ждати, чатуючи на можливість впасти на свого ворога в той час, коли той не очікує цього жодним  
чином. Цар ніколи не повинен вбивати велику кількість військ свого ворога, хоча він, безумовно, має робити 
те, що зробило б його перемогу вирішальною. Цар не повинен робити такої шкоди своєму ворогові, яка б 
мучила серце останнього. Не слід ятрити рани словами-дротиками і стрілами. Бо якщо з’явиться нагода, той 
завдасть удару, не даючи вислизнути. Такою, о володарю богів, має бути поведінка царя, який воліє подолати 
своїх ворогів. Якщо нагода, з повагою до людини, яка чекає цього, зникає, вона ніколи не захоче знову діяти.

Діючи згідно порад мудрих,  цар  слід лише розбити сили свого ворога.  Ніколи не варто,  коли немає 
нагоди,  прагнути  досягнення своїх цілей.  Не слід йому,  коли є  можливість,  цілком згубити свого ворога.  
Відкидаючи жадобу,  гнів і гордість, цар, діючи обережно, нехай постійно слідкує за хибами своїх ворогів.  
Його власна м’якість, суворість його покарання, його бездіяльність та нерозсудливість, о володарю богів, і  
лукаві  хитрощі добре видні  його  ворогами,  знищать поганого правителя.  Той цар,  який здолає  ці  чотири 
помилки і успішно протидіятиме хитрощам своїх ворогів, без сумніву переможе їх усіх. Коли є тільки один 
радник,  вправний  для  виконання  секретного  завдання  царя,  без  потреби  якоїсь  допомоги,  цар  повинен  
проводити наради з цим одним радником лише щодо такої справи. Багато радників, якщо радять, прагнуть  
перекласти тягар завдання один на одного і навіть розголосити те, що необхідно тримати в таємниці. Якщо ж  
наради з одним недостатньо, лише тоді цар радиться з багатьма. Коли ворогів ще не видно, слід посилати на  
них божественне покарання, а якщо вже видно, то відправляти військо чотирьох видів.55

Спочатку  варто  використати  мистецтво  сіяння  розбрату,  а  також  спробу  примирення.  Коли  час  для 
кожного відповідного засобу настає, то певні способи треба застосувати.  Час від часу цар повинен навіть  
впасти  ниць  перед  сильнішим  ворогом.  Це  бажано,  аби  згодом,  діючи  обережно,  досягти  знищення 
переможця,  коли той  стане  неуважним.  Простягаючись  ниць,  даючи данину,  вимовляючи привітні  слова, 
потрібно упокорити себе перед більш сильним царем. Не потрібно,  коли такі  дії  не є доцільними, ніколи  
робити нічого, що може викликати підозри сильного недруга. Чим слабкіше правитель, тим ретельніше має, за 
таких обставин,  уникати  дій,  які  викличуть  підозри.  Цареві  ж переможцеві,  знов таки,  не  варто довіряти 
переможеним ворогам, бо вони чекатимуть нагоди.

Немає нічого, о кращий з виконавців обов’язку,  більш важкого у виконанні обов’язку,  ніж досягнення  
гаразду,  о  володарю  безсмертних,  особами  неспокійними  вдачею.  Саме  існування  таких  осіб  загрожує  
небезпекою. Тож царям варто пильно з’ясовувати хто друг і ворог. Якщо цар стає м’яким, ним гордують.  
Якщо він стає жорстоким, він наповнює людей страхом. Тому не будь жорстоким. Не будь і занадто м’яким. 
Будь у міру суворим і м’яким. Як швидкий потік безперервно підмиває високий берег і викликає великі зсуви,  
так у цьому випадку,  безпечність і помилки розорюють царство. Ніколи не атакуй багатьох супротивників  
одночасно. Застосовуючи примирення чи подарунки, або розбрат, о Пурандаро, їх треба долати по одному.  
Що стосується залишку небагатьох людей, переможець має вести себе мирно стосовно них. Розумному цареві,  
навіть якщо спроможний на це, не слід починати нищення всіх його ворогів відразу. Коли у царя є велике 
військо з шістьох видів сил,56 повне коней, слонів, колісниць, піхоти і пристроїв, все віддане йому, і коли він 
вважає себе вище свого супротивника багато в чому, при справедливому порівнянні, тоді варто відкрито йти 
на ворога, без коливань. Якщо ж ворог сильний, застосування політики примирення до нього, не схвалюється.  
З іншого боку,  шкода таємними засобами є прийнятною політикою. Не варто м’яко поводитися із такими 
ворогами,  повторювати  похід  для  знищення  посівів,  отруєння  колодязів,  джерел,  і  підозр  відносно  семи 
галузей управління,  слід уникати.  Цар повинен,  в таких випадках,  застосовувати різні  види обману,  різні  
хитрощі для налаштування своїх ворогів один проти одного, та різні види лицемірної поведінки. Він повинен 
також, через довірених вивідачів з’ясувати дії своїх ворогів у своїх містах і околицях. Царі, о вбивце Бали й  
Врітри, переслідуючи своїх ворогів і входячи у їх фортеці, захоплюють і привласнюють кращі речі, які є там, і 
розробляють відповідні заходи політики у своїх містах і краях. Даруючи багатства їм особисто, а відбираючи 
їх майно привселюдно, однак без матеріальної їм шкоди, і заявляючи, що всі вони злі люди, які постраждали  
за свої проступки, царі повинні відправити своїх шпигунів у міста і села їх ворогів. Водночас, у своїх містах  
вони повинні, через інших осіб, добре знайомих з писаннями, обізнаних на виконанні обов’язку, знайомих з 
таємницями священних книг і сповнених знання, творити заклинання і смертельні для ворогів обряди.

І н д р а  с п и т а в :
Які ознаки, о кращий з двічінароджених, злобної особи? Запитаний мною, повідай, як я маю розпізнати,  

хто злий.
Б р і х а с п а т і  в і д п о в і в :
Зла людина це та, яка обговорює недоліки інших за спиною, яка сповнена заздрості від досягнень інших і,  

яка мовчить, коли паплюжать у її присутності гідність інших людей, що не мають бажання приєднатися до  
хору. Просте мовчання, в таких випадках, не ознака злоби. Зла особа, проте, в такому випадку важко дихає, 
кусає губи і хитає головою. Така особа завжди знічується у суспільстві й говорить недоладно. Така особа 
ніколи не робить обіцяне, коли людина, якій дана обіцянка не бачиться з нею. Коли ж вони зустрінуться, зла  
особа навіть не натякає на цю тему. Злий їсть сам, а не з іншими в одному місці, і прискіпується до їжі перед  
ними, кажучи: «Все не так сьогодні, як і в інші дні!». Його ставлення виявляється в обставинах, пов’язаних з  
його сидінням, лежанням і верховій їзди. Вболівання за когось, при журбі, і радість у випадках радости, є  
ознаками друга. Зворотна поведінка свідчить про ворога. Май у серці твоєму ці вислови, о володарю богів!  
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Вдачу нечестивих людей ніколи не можна приховати. Я нині повідав тобі, о володарю божеств, ознаки злої  
людини. Вислухавши істини, викладені у священних писаннях, слідуй за ними належним чином, о володарю 
небожителів!

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Почувши ці  слова Бріхаспаті,  Пурандара,  використовуючи їх у подоланні своїх супротивників,  діяв у  

суворій  відповідності  з  ними.  Прагнучи  до перемоги,  той нищитель ворогів,  коли з’являлася можливість, 
корився цим порадам і перемагав усіх своїх ворогів.

Так вістить розділ сто третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як слід, праведному цареві, якому протистоять його власні посадовці, та, чия скарбниця і війська вже не  

підвладні йому, і, який не має багатства, поводити себе для здобуття гаразду?
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають історію Кшемадаршина. Повідаю її тобі. Слухай, о Юдхіштхіро!  

Чулисьмо, що в минулі часи, коли царевич Кшемадаршин став слабким на силі і втрапив був у великі біди, він  
відправився до мудреця Калакаврікшия, і вітаючи його смиренно, мовив йому так:

Ц а р  с п и т а в :
Що має людина, подібна мені, яка заслуговує багатства, але якій, після неодноразових спроб, не вдалося  

відновити своє царство, зробити, о брахмане, окрім самогубства, злодійства і грабунку, прийняття притулку з  
іншими та інших подібних підлих діянь? О кращий з людей,  скажи мені  це.  Лише ти,  добре знайомий з 
мораллю і сповнений вдячности, є притулком людині стражденній од хвороби, душевної чи фізичної. Людина  
має відкинути свої бажання. Діючи так, відмовившись від радости й суму, і отримуючи багатство знання, вона  
досягає успіху в придбанні щастя. Я журюся за ними, які зачепилися за мирське щастя, залежне від багатства.  
Бо все це зникає, мов сон. Ті ж, хто може відмовитися від величезного багатства, чинять дуже важкий подвиг. 
Що стосується нас, то ми не в змозі відмовитися від того багатства, яке навіть більше не існує. Я позбавлений  
добробуту і потрапив у жалюгідне і безрадісне, тяжке становище. Навчи мене, о брахмане, до якого щастя я  
можу ще прагнути.

Так запитаний розумним царем Косали, мудрець Калакаврікшия, великий сяйвом, відповідав.
М у д р е ц ь  с к а з а в :
Ти, здається, це вже зрозумів. Володіючи знаннями, як ти, мусиш діяти, як думаєш. Твоє переконання 

правильне, ― все те, що я бачу, нестійке, і я, і все те, що я маю. Знай, о царю, що ті речі, які ти вважаєш 
існуючими, насправді не існують. Мудрець знає про це, а відповідно, ніколи не страждає, незалежно від лиха,  
що може осягти його. Що б не сталося, і все, що відбудеться, все нереальне. Коли ти будеш знати це, що слід  
було б знати всім, то будеш звільнений від неправедности. Які б речі не отримали і не придбали ті, хто був  
раніше, і які б не були отримані й придбані тими, хто досяг їх, усі загинули. Міркуючи про це, хто ж бажатиме 
плодів суму? Речей, що були, більше немає. Речей, що є, знову ж таки не буде більше. Горе не має влади, щоб 
їх відновити. Тому не слід, віддаватися суму. Де, о царю, твій батько сьогодні й де твій дід? Ти не бачиш їх  
сьогодні, а вони не бачать тебе зараз. Міркуючи про твою власну нетривалість, чому ж ти сумуєш за ними? 
Поміркуй розумом своїм, і ти втямиш, що насправді тебе не буде. Я, ти, о царю, твої друзі й вороги твої, без 
сумніву, припинять існувати. Насправді, все припинить існування. Ті люди, яким зараз двадцять чи тридцять 
років,  безперечно,  всі  помруть  протягом  найближчих  ста  років.  Якщо  людина  не  має  стрижня,  аби 
відмовитися від своїх величезних володінь, вона повинна тоді прагнути до думки, що майно не її власне, а це  
означає:  прагнути блага собі.57 Придбання, які будуть у майбутньому, варто розглядати, як не належні тобі. 
Придбання, які зникли, також слід розглядати, як не належні тобі. Розглядай долю всемогутньою. Той, хто 
думає так, мовлять, має мудрість. Така звичка дивитися на речі, є ознакою блага. Багато людей, які рівні, чи 
перевищують  тебе  розумом  і  зусиллями,  хоча  й  позбавлені  багатства,  не  лише  живуть,  але  ніколи  й  не 
керували царством. Вони не схожі на тебе. Вони не віддаються скорботі, як ти. Тож, припини журитися. Чи ж 
вищій ти за тих людей, або, принаймні рівний їм розумом і зусиллями?

Ц а р  м о в и в :
Я вважаю царство, яке я мав з усіма його принадами, було отримане мною без найменших зусиль. Однак 

всемогутній Час, о двічінароджений, змів його. Отже, наслідок, який я бачу від знищення мого царства Часом,  
немов потоком, в тому що я змушений підтримувати себе отриманням милостині.

М у д р е ц ь  м о в и в :
Веденому знаннями того, що є вірним у житті, ніколи не варто сумувати про будь-що у минулому або  

майбутньому. Укріпись в такій думці. О царю Косали, поважай будь-яку справу до якої долучаєшся. Бажаючи  
отримати лише те, що можна отримати, а не те, чого неможливо отримати, насолоджуйся твоїм нинішнім 
володінням і ніколи не сумуй за тим, чого немає. Насолоджуйся, о володарю Косали, усім,  чого ти досяг, 
узявши з легкістю. Навіть якщо позбавлений добробуту,  не журися, але прагни зберегти чисту вдачу. Лише  
нещасна  людина,  дурна  розумінням,  коли  позбавлена  колишнього  гаразду,  засуджує  вищого  Творця, 
незадоволена  її  нинішнім  володінням.  Однак,  така  людина  вважає  інших  не  гідними  благословення 
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процвітанням.  Тому  ті,  хто  сповнені  злоби,  марнославства  і  наповнені  почуттям  власної  значущости,  
страждають ще більше. Ти, натомість, о царю, не заплямований такими пороками. Терпи добробут інших,  
коли ти сам позбавлений його. Вони спритні досягати мети в задоволеннях того процвітання, яким наділені  
інші. Людину, яка ненавидить інших, добробут залишає.

Мужі  праведні  й мудрі,  знайомі  з  обов’язками  Йоги,  відмовляються від добробуту,  синів та  онуків  з 
власної волі. Інші, вважаючи земні багатства надзвичайно нестійкими і недосяжними, залежними, як це і є, від 
безперервних діянь і зусиль, також бачимо відмовляються від цього. Ти здаєшся сповненим мудрости. Чому ж 
тоді ти так жалкуєш, бажаючи речей непотрібних, минущих, і які залежать од інших? Ти бажаєш, дізнатися  
після цього подробиці настрою, котрий дозволяє тобі насолоджуватися щастям, незважаючи на втрату твого 
майна. Моя порада тобі: відмовитися від усіх цих об’єктів бажань. Об’єкти, яких слід уникати, виступають в  
образі тих, з якими слід боротися, а ті, з якими слід боротися, з’являються в образі об’єктів, яких слід уникати.  
Деякі  втрачають своє  багатство в гонитві  за  багатством.  Інші  вважають багатство коренем нескінченного 
щастя, а тому прагнуть його з нетерпінням. Деякі знову ж, у захваті від багатства, мислять, що немає нічого  
вище цього. У своїй гострій потребі накопичення багатства, така людина втрачає всі інші речі у житті. Якщо, о 
царевичу Косали, людина втрачає це багатство, яке було важко здобуте і, яке було відповідним його бажанню,  
вона тоді, подолана бездіяльністю відчаю, полишає всяке бажання багатства.

Деякі люди, праведні душею і високі походженням вдаються до отримання чесноти. Вони відмовляються  
від усякого мирського щастя, бажаючи отримати щастя в іншому світі. Деякі ж люди позбавляють себе життя, 
спонукувані бажанням придбати багатства. Вони не вважають, що є життя без багатства. Ось їх плачевний  
стан. Ось їх дурість. Коли життя таке коротке і невизначене, ці люди, спонукувані невіглаством, спрямовують  
свої очі лише на багатство. Хто ж віддається серцем своїм накопиченню, коли кінцем є руйнування, чи життю,  
коли смерть його кінець, чи союзам, коли розділення їх кінець? Іноді людина відмовляється від багатства, а  
іноді багатство відмовляється від людини. Яка ж людина, знаючи це, засмутиться втратою багатства? Багато 
людей у світі втрачають багатство і друзів. Бачачи, о царю, це твоїм розумом, ти зрозумієш, що лиха осягають 
людей лише через їх власні діяння. Тож, приборкай ти свої почуття, розум і язик. Справді, якщо люди стають 
слабкими і чинять зло, немає людини, яка змогла би тримати себе вільною від спокус зовнішніх об’єктів, що її  
завжди  оточують.  Як  ніхто  не  може  створити  відповідне  уявлення  про  минуле  і  не  може  передбачати  
майбутнє,  через великий проміжок часу та місце,  тоді  й людина подібна тобі,  сповнена мудрости й такої  
доблесті, ніколи не вдається до скорботи за союзами і втратами, за добром і злом. Людина такої м’якої вдачі,  
приборкана душею, тверда рішеннями, яка дотримується обітниці брахмачарьї, ніколи не сумує і ніколи не 
метушиться від бажання придбання чи страху втратити щось мале цінністю. Це не означає, що така людина  
повинна прийняти оманливе життя жебрацтва, життя грішне, зле, жорстоке й гідне лише нещасного серед 
людей.

Відправляйся  до  великого  лісу  і  веди  щасливе  життя  там,  у  повній  самоті,  харчуючись  фруктами  і  
коренями, приборкуючи язик і душу, наповнений співчуттям до всіх істот. Той, хто весело веде таке життя у  
лісі,  з  великими слонами у  друзях,  без  людей поруч,  задоволений усім  створеним природою,  кажуть,  діє 
мудро. Велике озеро, коли воно скаламучене, відновлює свій спокій у собі ж. Так само, людина мудра, коли її  
потривожать в таких питаннях, заспокоюється сама в собі. Я певен, що людина, яка втрапила у таке важке 
становище,  як  твоє,  може  жити  довго  і  щасливо,  навіть  таким  чином.  Коли  твій  добробут  практично  
неможливо відновити, і коли ти без чиновників та радників, то такий напрям відкритий для тебе. Хіба ти 
сподіваєшся пояти якусь вигоду, залежачи від долі?

Так вістить розділ сто четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 5
М у д р е ц ь  м о в и в :
Якщо ж, з іншого боку, о кшатрію, ти вважаєш, що у тебе ще є якась відвага, я повідаю тобі про те, яку 

лінію політики  міг  би  ти  прийняти  для  відновлення  царства  твого.  Якщо  ти  зможеш слідувати  цій  лінії 
політики і напружиш сили, ти ще відновиш твій добробут. Слухай уважно все, що я речу тобі докладно. Якщо 
зможеш діяти відповідно до цих порад, ти ще можеш отримати величезні багатства, далебі й твоє царство, і  
царську владу, і великі гаразди. Якщо бажаєш, о царю, скажи мені, я повідаю тобі, щодо цієї політики.

Ц а р  м о в и в :
Повідай мені, о святий, що ти бажаєш сказати. Я готовий почути і діяти відповідно до порад твоїх. Нехай 

зустріч з тобою нині, буде добром для мене.
М у д р е ц ь  с к а з а в :
Відмовившись від гордости, бажання, гніву,  радости, страху,  чекаючи твоїх справжніх ворогів, упокор 

себе і склади долоні твої. Послужи Джанаці, правителеві Мітхіли, завжди доброму в поводженні й чистому 
діяннями. Твердо присвячений істині,  цар відехів,  безумовно,  дасть тобі  велике багатство.  Згодом станеш 
правою  рукою  цього  царя  і  отримаєш  довіру  всіх.  Як  наслідок,  згодом  отримаєш  багато  мужніх  і 
наполегливих союзників, чистих поведінкою і вільних від семи основних пороків. Самоприборкана людина,  
дотримуючись  своїх  обов’язків,  досягає  успіху  в  саморозвитку  і  радує  інших.  Вшанований  Джанакою, 
велемудрим і квітучим, ти станеш, звичайно, правицею цього володаря й користуватимешся довірою всіх.  
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Зібравши тоді велике військо і користуючись порадами гарних радців, посій розбрат серед ворогів твоїх і,  
налаштувавши їх один проти одного, зламай їх усіх,  як людина зриває плоди більви. Або, уклавши мир з  
ворогами твоїх ворогів, знищ їх. Ти згодом змусиш твого ворога вдатися до таких гарних речей, яких не легко  
досягти, до красивих жінок і тканин, ліжок і сидінь, колісниць, всього дуже коштовного: будинків, птахів і  
тварин різних видів,  соків,  фруктів,  парфумів,  та  так що твій  ворог  сам руйнуватиме себе.58 Якщо ворог 
керований таким чином, чи ж, якщо показана байдужість по відношенню до нього, то той, хто бажає діяти  
відповідно до належної політики, ніколи не буде перейматися, що ворог взагалі це знає. Слідуючи мудрій  
поведінці, насолоджуйся ти усіма задоволеннями у володіннях твого ворога, а наслідуючи поведінці собаки,  
оленя й ворона, поводься з удаваною дружбою до ворогів твоїх. Скеруй їх, здійснити досягнення надзвичайні 
й важкодосяжні. Дивися також, як вони беруть участь у бойових діях із сильними ворогами. Звернувши їхню  
увагу на мальовничі сади, дорогі ліжка та сидіння, зроби ти пропозицію таких речей для задоволення і зменши  
їх  скарбницю.  Радячи  ворогу  твоєму  здійснювати  жертвопринесення  і  робити  подарунки,  задовольняй  
брахманів. Останні, отримавши ці подарунки через руки твої, будуть корисні тобі, повернувши це виконанням 
покути і ведичних обрядів, і пожиратимуть ворога твого, як вовки. Без сумніву,  людина праведної справи,  
отримує  високу  посмертну  долю.  Такими  справами  люди  досягли  успіху  в  отриманні  світів  великого 
блаженства на небесах. Якщо скарбницю ворогів твоїх буде вичерпано, шляхом праведних чи неправедних  
вчинків, кожного з них, о царевичу Косали, можна буде скорити. Скарбниця є коренем щастя на небесах і  
перемоги на землі. Саме через скарбницю ті вороги користуються таким щастям. Отже, скарбницю слід всіма  
засобами зменшити. Не схвалюй Зусиль у присутності твого ворога, але промовляй про першість Долі. Без  
сумніву,  людина,  яка  занадто  покладається  в  діяннях  на  поклоніння  богам,  невдовзі  зустрічається  зі 
знищенням. Спонукай твого ворога на виконання великого жертвопринесення Вішваджит і позбав його цим 
способом усіх його володінь. Цим ти виконаєш свою мету. Ти можеш згодом повідомити ворога твого про те, 
що кращі люди в його царстві нині пригноблені поборами, про виснажену скарбницю і вказати на деяких  
видатних подвижників, знайомих з обов’язками  Йоги, котрі  позбавлять твого ворога усіх земних володінь. 
Ворог  бажатиме  взяти  зречення  і  віддалитися  в  ліс,  воліючи  вічного  порятунку.  Ти  повинен  тоді,  за  
допомогою зілля, приготованого кип’ятінням деяких трав, рослин та штучних солей, знищити слонів, коней і 
людей у володіннях твого супротивника. Ці та багато інших добре розроблених схем, доступні й усі пов’язані 
з шахрайством. Тож, розумна людина може таким чином винищити населення ворожого царства отрутою.

Так вістить розділ сто п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 6
Ц а р  с к а з а в :
Я не бажаю, о брахмане, підтримувати життя шляхом обману чи шахрайства. Я не бажаю навіть великого  

багатства, заробленого ницими способами. На самому початку нашої нинішньої бесіди, я відкинув ці способи.  
Прийнятні лише такі способи, які не ведуть до осуду, такі, які б приносили мені користь у всіх відносинах,  
чинячи лише такі дії, які не мають шкідливих наслідків, я бажаю жити в цьому світі. Я не здатний прийняти ті  
шляхи, що ти означив мені. Далебі, ці вказівки не підходять мені.

М у д р е ц ь  м о в и в :
Ці  слова,  о  кшатрію,  мовлені  тобою,  вказують  на праведність  твоїх почуттів.  Ти дійсно праведний в 

поведінці й розумінні, о ти, з великим досвідом. Я прагну добра вам обом, для тебе і його (володаря Відехи). Я 
повинен добитися союзу, вічного і незламного, між тобою і тим царем. Хто б не хотів мати радника подібного  
тобі,  народженого у шляхетному роду,  який не чинить кривди і жорстокості,  має велику вченість і  добре  
розбирається в мистецтві урядування та вирішення спірних випадків з усіма? Я кажу це тому, о кшатрію, бо 
хоча і  позбавлений царства ти впав у велику недолю,  та  все ж бажаєш жити у Праведності.  Володар же 
Відехи,  твердий  у  дотриманні  істини,  невдовзі  прийде  до  моєї  оселі.  Без  сумніву,  він  зробить  те,  що  я  
попрошу.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Після цього мудрець, запрошуючи володаря Відехи, мовив ці слова йому: «Це нащадок царського роду. Я 

добре знаю його серце. Його душа чиста, як поверхня дзеркала, чи осіннього місяця. Я придивився до нього  
вельми ретельно. Я не бачу ніякої вади в ньому. Нехай буде дружба між ним і тобою. Довірся йому, як собі 
самому. Цар, без досвідченого радника, не може керувати своїм царством, навіть три дні.  Радник повинен  
бути мужнім, а також володіти великим розумом. З цими двома якостями, можна підкорити обидва світи.  
Саме, о царю, ці дві якості необхідні для правління царством. Праведні царі не мають кращого притулку ніж  
радник  з  такими  якостями.  Шляхетна  людина  є  царського  походження.  Вона  ж  прямує  вперед  шляхом 
праведним.  Той,  хто  завжди  береже  праведність  у  переконаннях,  буде  цінним  придбанням.  Прийнятий  
шанобливо, він підкорить тобі усіх твоїх ворогів. Якщо ж він вступить у бій із тобою, він робитиме те, що, як  
кшатрій,  має  робити.  Далебі,  якщо за  звичаєм його батьків  і  дідів,  він  боротиметься  проти тебе,  то  твій  
обов’язок ратитися з ним, бо уважний до обов’язку кшатріїв, як ти, підкоряє ворогів. Однак, без битви, вчини 
за  моїм  наказом,  використай  його  на  користь  собі.  Поглянувши  справедливо,  відмовся  від  недоречної  
жадібності. Не слід тобі відмовлятися від обов’язків твого стану, через пристрасть та бажання прі. Перемога, о  
царю, не певна. Поразка також не безперечна. Згадавши про це, мир уклади з ворогом, даючи йому харчі та  
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інші  задоволення.  Хтось може бачити перемогу і  поразку в його власному становищі.  Ті  ж,  які  прагнуть  
знищити ворога, іноді гинуть самі під час своїх намагань!».

По тому слові,  цар Джанака,  віддаючи належне вітання і  шану тому турові  серед брахманів,  гідному 
усякої  поваги,  відповів йому,  кажучи:  «Ти велемудрий і  вчений. Те,  що ти сказав,  бажаючи користі  нам,  
безперечно вигідно нам обом. Така поведінка вельми корисна для нас. У мене немає сумніву в цьому!». Потім  
володар відехів, звертаючись до царевича Косали, сказав такі слова: «Дотримуючись обов’язків кшатріїв, а 
також  за  допомогою  політики,  я  підкорив  світ.  Проте  я,  о  кращий  з  царів,  підкорений  твоїми  гарними 
якостями.  Не  бажаючи  ніякого  приниження  твого,  якщо  ти  будеш  на  моєму  боці,  живи  зі  мною,  як  
переможець. Я шаную твій розум і поважаю твою майстерність. Я не гордуватиму тобою, кажучи, що переміг 
тебе. Тож живи ти зі мною, як переможець. Вшанований мною, о царю, ти підеш до моєї оселі!».

Обидва царя тоді, вклонилися тому брахманові, й довіряючи один одному, рушили до столиці Мітхіли.  
Володар Відехи запросив царевича Косали увійти в його житло, вшанувавши його належно, запропонувавши  
йому води, аби обмити ноги, меду і кисляку, та звичні речі. Цар Джанака також віддав своєму гостю власну 
дочку й різноманітні види дорогоцінних каменів та коштовних виробів.  Таке встановлення миру є високим 
обов’язком царів. А перемога і поразка, обидві непевні.

Так вістить розділ сто шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 7
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти,  о  нищителю ворогів,  описав  був  напрям обов’язків,  основну поведінку,  засоби до існування  з  їх  

результатами, брахманів, кшатріїв, вайшьїв і шудр. Ти оповів також обов’язки царів, предмети їх скарбниць, 
засоби їх заповнення, а також теми завоювання і перемоги. Ти говорив також про характеристики радників,  
заходи,  що призводять  до  поліпшення  становища підданих,  характеристики шести частин царства,  якості 
війська,  способи  визначення  нечестивих  і  ознаки  праведних,  якості  рівних,  тих  хто  нижче  і  тих,  які  
перевершують якостями; поведінку, яку цар, бажаючи рухатися вперед, має приймати до народу і способи,  
якими  слабких  слід  захищати  й  берегти.  Ти  повідав  усі  ці  питання,  о  бгарато,  дав  ясні  вказівки  з  тих,  
викладених у священних трактатах. Ти говорив також про поведінку,  яка має бути прийнята царями, котрі  
воліють підкорити своїх ворогів. Я бажаю нині, о найперший з розумних мужів, почути про поведінку, якої  
слід дотримуватися безлічі відважних мужів, зібраних навколо царя! Я хочу почути, як вони можуть зростати,  
як вони можуть бути приєднані до царя, о бгарато, як можуть домогтися успіху в підкорені своїх ворогів і в  
придбанні друзів. Мені здається, що тільки роз’єднаність може привести до їх руйнування. Я вважаю, що це 
завжди  важко,  тримати  наради  у  секреті,  коли багато  є  зацікавлених.  Я хочу почути  все  це  докладно,  о 
нищителю ворогів! Вкажи також, о царю, способи, за допомогою яких вони не зможуть покинути царя.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Між  панством,  з  одного  боку,  і  царями  з  іншого,  жадібність  і  гнів,  о  царю,  причини,  які  творять 

ворожнечу. Одна з цих сторін, а саме цар, поступається жадобі. Як наслідок, гнів опановує іншою, панством. 
Кожен зосереджений на ослабленні та витратах іншого, тож обидві сторони йдуть до загину. Використовуючи 
шпигунів, хитрування в політиці, фізичну силу, уявне примирення, подарунки і роз’єднання, та застосовуючи  
інші способи ослаблення, розтрати і страх, сторони нападають друг на друга. Панство царства об’єднується  
щоб протистояти цареві, якщо останній прагне взяти з них занадто багато. Відірвані від царя, всі вони стають  
незадоволеними,  й  діючи зі  страху,  обирають  сторону ворогів  свого  правителя.  Якщо ж панство царства 
роз’єднати, то царство йде до знищення. Роз’єднане, воно стає легкою здобиччю для ворогів. Тож, панство 
завжди має діяти узгоджено. Якщо вони (цар і панство) об’єднаються разом, вони зможуть отримати бажане 
за допомогою сили й доблесті.  Дійсно, коли вони, так об’єднані, то багато слабких прагнуть до їх союзу.  
Мудрі вітають тих об’єднаних шляхетних, які сполучені ланцюгом прихильності. Якщо об’єднані в цілях, всі  
вони  можуть  бути  щасливі.  Вони  можуть  на  своєму  прикладі  показати  праведний  напрямок  поведінки.  
Поводячись належно, вони заздалегідь мають достаток. Стримуючи своїх синів і братів, та навчаючи їх своїм  
обов’язкам, ведучи себе люб’язно по відношенню до всіх осіб, чия гордість приборкана знаннями, панство  
рухатиметься до добробуту. Завжди використовуючи обов’язки поставлених шпигунів і розробляючи способи 
політики, а також уважні до питань наповнення їх скарбниць, шляхетні, о міцнорукий, йтимуть до добробуту.  
Виказуючи належну шану до тих, мудрих, мужніх, наполегливих та стійких доблестю, в усіх видах роботи, 
шляхетне панство успішне у добробуті. Володіючи багатствами і ресурсами, знанням Писань, всіх мистецтв і  
наук,  панство рятує  неосвічені  маси від усякого виду лих і  небезпек.  Гнів на сторону царя,  розрив,  жах, 
покарання, переслідування, утиски і страти, о головний з бгаратів, швидко спонукають шляхту вчинити опір 
цареві та його прибічникам. Тож, ті ватажки панства повинні бути вшановані царем. Справи царства, о царю,  
залежать значною мірою від них. Наради мають проводитися лише з тими ватажками шляхти, та й, таємні  
вивідачі повинні бути розміщені, о згубнику ворогів, між ними лише. Цар не повинен, о бгарато, радитися з  
кожним зі шляхти. Цар, діючи узгоджено з ватажками, має робити те, що для блага всього стану. Однак, коли 
панство відокремлене,  роз’єднане  і  позбавлене  ватажків,  слід  дотримуватися  інших напрямків  діяльності.  
Якщо члени шляхти сваряться один з одним та діють, кожен у відповідності зі  своїми можливостями, без 
об’єднання,  їх  процвітання  занепадає  і  відбуваються  різноманітні  лиха.  Ті  серед них,  сповнені  мудрости,  
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мають  припиняти  суперечки,  тільки-но  вони  починаються.  Дійсно,  якщо  старші  з  роду  дивляться  на  це  
байдуже,  котори  спалахують  між їх  представниками.  Такі  котори,  нищать  роди  й  роз’єднують  весь  стан 
шляхетних. Захисти себе, о царю, від усіх страхів, які виникають із середини. Страхи ж, які виникають ззовні,  
мають особливе значення. Перший вид страху, о царю, може скоротити коріння твоє протягом одного дня.  
Особи, рівні один одному в сім’ї і по крові, під впливом гніву, дурощів чи жадоби, які проявляються через їх  
вдачу,  перестають  говорити  один  з  одним.  Це  знак  розлому.  Не  сміливістю,  ні  розумом,  ні  красою,  ні 
багатством, ті вороги не зможуть знищити шляхту. Лише роз’єднання і подарунки можуть зменшити покору 
її. Тому, кажуть, що об’єднання відмінний притулок шляхетних.

Так вістить розділ сто сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Шлях обов’язку довгий. Також він,  о бгарато,  вельми плутаний.  Проте,  які  на твою думку обов’язки  

найбільш заслуговують  на здійснення? Які діяння ти вважаєш найбільш важливими серед усіх  обов’язків,  
дотримуючись яких я міг би заробити найбільше заслуг і тут, і в подальшому?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Поклоніння матері, батькові та наставнику є найбільш важливим, як на мене. Людині, яка дотримується  

цих обов’язків тут, вдасться отримати велику славу і багато світів блаженства. Вшановані тобою з повагою, 
щоб не наказали вони тобі, будь це сумісне з праведністю або відповідне їй, має бути зроблено без коливань, о  
Юдхіштхіро! Ніколи не слід робити те, що вони забороняють. Без сумніву, те, що вони наказують, завжди слід 
виконати. Вони три світи. Вони три щаблі життя. Вони три Веди. Вони три священні вогні. Батько, кажуть,  
вогонь гархапатьї, а мати, вогонь дакшини, а наставник, той вогонь, у який ллють узливання. Ці три вогні, 
звичайно, найвидатніші.  Якщо ти піклуєшся турботливо про ці три вогні,  ти завоюєш три світи.  Служачи 
ретельно батькові, можна перетнути цей світ. Служачи матері так само, можна досягти світів блаженства в 
подальшому.  Служачи  наставникові  ретельно,  можна  отримати  світ  Брахми.  Поводячись  правильно  по  
відношенню до цих трьох, о бгарато, ти тоді отримаєш велику славу і благословення у трьох світах, великою  
буде твоя заслуга і нагорода. Ніколи не переступай їх у будь-яких справах. Ніколи не їж поперед них, і не їж 
нічого, що краще, ніж те, що вони їдять. Ніколи не звинувачуй їх. Потрібно завжди служити їм зі смиренням. 
Це діяння високої заслуги. Діючи таким чином, о кращий з царів, ти можеш отримати славу, заслуги, честь і  
світи  блаженства  майбутнього  життя.  Той,  хто  шанує  цих  трьох,  шанований  у  всіх  світах.  Той  же,  хто  
зневажає цими трьома, втрачає будь-яку заслугу від будь-яких зі своїх дій. Така людина, о згубнику ворогів,  
не набуває заслуг ні в цьому світі, ні в наступному.  Той, хто завжди зневажає цих трьох літніх, ніколи не 
отримує слави тут, чи в подальшому. Така людина ніколи не отримує жодної користі в майбутньому світі. Все, 
що я віддав вшанувавши цих трьох, повернеться у стократ, або в тисячу від даної міри. Саме внаслідок тих 
заслуг,  навіть зараз, о Юдхіштхіро, три світи ясно постають перед моїми очима. Один Ачарья перевершує 
десять  брахманів,  знавців  Вед.  Один  Упадхьяйя,  знову  ж,  перевершує  десять  Ачарьїв.  Батько,  знову  ж, 
перевершує десять Упадхьяйя. Мати ж, перевершує десять батьків, або, можливо, увесь світ, за важливістю.  
Немає жодного, хто б заслужив такого вшанування, як матір. Проте, на мій погляд, наставник гідний більшої  
поваги, ніж батько чи навіть матір. Батько і мати є творцями чийогось життя. Батько і мати, о бгарато, лише 
творять  тіло.  Життя  ж,  яке  виходить  від  свого  наставника,  є  небесним.  Те  життя  не  підлегле  розпаду  і 
безсмертне. Батька й матір, як би вони не образили, ніколи не можна вбивати. Не караючи батька й матір,  
навіть якщо вони заслуговують покарання, не береш гріха. Справді, такі преподобні особи, насолоджуючись 
безкарністю, не плямують царя.  Боги та  ріши  не відмовляють тим у милості,  хто прагне оберігати навіть 
гріховних батьків шануванням. Той, хто прихильний людині,  яка дає йому істинне повчання,  сполучене  з  
Ведами і дає безсмертне знання, слід розглядати батьком і матір’ю. Учень, вдячний за пізнання, яке навчитель  
дав, ніколи не повинен робити нічого, що могло б нашкодити останньому. Той же, хто не шанує наставників 
після отримання наказів од них, не підкоряючись їм слухняно у думках і вчинках, бере на себе гріх вбивства  
плоду. Немає грішників більших у цьому світі, ніж вони. Наставники завжди показують велику прихильність 
до своїх учнів. Тож і останні мають показати наставнику відповідну повагу. Той, отже, хто хоче заробити ту 
високу заслугу, що існує здавна, має вклонятися і обожнювати свого наставника, і з задоволенням ділитися з  
ним усіма приємними речами.

Тим, хто радує свого батька, сам Праджапаті задоволений. Той, хто радує свою матір, радує саму землю. 
Той, хто радує свого наставника радує  Брахму своїми діяннями. З цієї причини, наставник гідний більшої 
поваги, ніж батько чи матір. Якщо наставників шанують, самі ріши й боги, разом з предками, всі задоволені. 
Отже, наставник гідний найвищої поваги. Учневі ніколи не слід зневажати наставником, у будь-якій формі. Ні  
мати,  ні  батько  не  заслуговують  такої  уваги,  як  наставник.  Батька,  мати  і  наставника,  ніколи  не  можна 
ображати.  Ніякі  дії  їхні  не  повинні  вважатися  неправильними.  Боги  і  великі  ріши  задоволені  тим,  хто 
ставиться з благоговінням до своїх наставників. Бо ті, які ображають у думках і вчинках своїх наставників, чи 
батька, чи матір, беруть на себе гріх вбивства плоду.  Немає більшого грішника. Той син від тіла батька і  
утроби матері,  який, будучи  вихований ними і,  з  часом, їх  не підтримує,  в свою чергу бере на себе гріх  
вбивства плоду. Немає грішника у світі подібного йому. Ми ніколи не чули, щоб тому, який цим чотирьом 
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зробить: хто нашкодить другу, хто невдячний, хто вбиває жінку і хто вбиває наставника, вдалося б очистити  
себе. Я тепер сказав тобі звичайно все, що людина повинна робити в цьому світі. Крім цих обов’язків, що я  
вказав, немає нічого більш дієвого для великих заслуг. Думаючи про всі обов’язки, я повідав тобі їх сутність.

Так вістить розділ сто восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як, о бгарато, слід діяти, бажаючи долучитися чесноті? O туре з роду Бгарати, сповнений ти знання, тож, 

повідж про це мені, запитаний мною. Правда і брехня існує, охоплюючи всі світи. Котру з цих двох, о царю,  
людина тверда в чесноті повинна прийняти? Що, знову ж, є правда? Що таке брехня? Що, знову ж, є вічна 
чеснота? В яких випадках людина повинна казати правду і в яких випадках має вона казати неправду?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Казати правду відповідає справедливості. Немає нічого вище, ніж правда. Зараз я, о бгарато, скажу тобі  

те, що зазвичай не відомо людям. Там, де брехня приймає вигляд правди, правда не виголошується. Там же, де 
правда приймає вигляд брехні, навіть брехню слід говорити. Та неосвічена людина бере на себе гріх,  яка  
говорить правду, відокремлену від Праведності. Та людина, кажуть, добре знайома з обов’язками, яка може 
відрізнити правду від брехні.59 Навіть людина нешанована, нечиста душею і дуже жорстока, може домогтися 
успіху в отриманні великої заслуги, як мисливець Валака, що убив сліпого звіра, котрий погрожував знищити 
всіх істот. Як дивно це, що людина безглузда, хоча й бажає отримати заслугу суворою покутою, ще коїть  
гріховний вчинок!  Сова ж, на березі Ґанги, чинячи неправедну справу, отримала велику заслугу.60 Питання, 
яке  ти  поставив  мені  важке,  оскільки  важко  сказати,  що  є  Праведність.  Не  легко  визначити  її.  Ніхто  в  
роздумах  про  Праведність,  не  може  вказати  це  точно.  Праведність  була  проголошена  Брахмою,  для 
просування і зростання всіх живих істот. Таким чином, те, що веде до поліпшення і зростання, є Праведність.  
Праведність була проголошена для обмеження істот у шкоді одна одній. Тож Праведність це те, що запобігає 
шкоді істот. Праведність (дхарма) називається так, бо підтримує всіх істот. Насправді, всі істоти затверджені у 
Праведності.  Тому,  те  є  Праведністю,  що  здатне  підтримувати  всіх  істот.  Деякі  речуть,  що  Праведність 
полягає в тому, що було оголошено в шруті. Інші не згодні з цим. Я б не засуджував тих, які кажуть так. Знову 
ж,  все  не  було  закладено  в    шруті.61 Іноді  грабіжники,  бажаючи  отримати  багатство  когось,  розпитують 
усіляке,  аби полегшити грабунок.  Ніколи не слід відповідати на такі  питання.  Це безперечний обов’язок.  
Якщо, зберігаючи мовчання, вдасться втекти, треба мовчати. Якщо, натомість, твоє мовчання, в той час коли 
потрібно говорити, викликає сумнів, було б краще, з такої нагоди, сказати те, що не відповідає дійсності, ніж 
те,  що вірно.  Це безперечний висновок.  Якщо можна втекти від грішників,  ба,  навіть облудною клятвою, 
можна вчинити так, не беручи гріха. Не слід, навіть якщо хтось може, віддавати своє багатство грішникам.  
Багатство дане грішникам вражає навіть дарувальника. Якщо позичальник бажає щоб його боржник віддав 
борг  шляхом  надання  тілесних  утіх,  свідки  всі  будуть  брехунами,  якщо,  викликані  позичальником  для 
встановлення істини по угоді, вони не сказали те, що має бути сказано. Коли життя знаходиться в небезпеці,  
або з нагоди шлюбу, можна казати неправду. Той, хто прагне чесноти, не вчинить гріха, кажучи неправду,  
коли ця неправда збереже багатство і  добробут інших або для цілей віри.  Пообіцявши заплатити,  людина 
зобов’язана  виконати свою обіцянку.  У  разі  відмови,  нехай привласнювача  примусово  поневолять.  Якщо 
людина, яка не виконує праведної справи діє недоречно, вона, звичайно, має бути вражена жезлом покарання 
за те, що прийняла таку поведінку. Брехлива людина, відпадаючи від усіх обов’язків і залишаючи ту її власну 
касту, завжди бажає вдатися до вчинків асурів для підтримки життя. Такого гріховного негідника, що живе 
обманом, слід убити всіма засобами. Такі грішні люди думають, що немає нічого в цьому світі більше, ніж  
багатство. Таких людей ніколи не слід терпіти. Ніхто не повинен їсти з ними. Їх слід розглядати впалими, 
внаслідок їх гріхів. Без сумніву, відпалі від стану людяності й відмовившись від благодаті богів, вони рівні 
злостивцям.  Без  жертв  і  без  покаяння,  як  є,  утримайся  від  спілкування  з  ними.  Якщо  вони  втрачають  
багатство, то навіть здійснюють самогубства, що надзвичайно жалюгідно. Серед цих грішників немає того, 
кому ти можеш сказати: «Це твій обов’язок. Скеруй серце твоє на це!». Їх незмінне переконання, що немає 
нічого в цьому світі, рівного багатству. Хто вбив би таку істоту, не вчинив би ніякого гріха. Хто вбиває його,  
вбиває того,  хто вже убитий своїми діями. Якщо убитий вже мертвий, то що ж убивають? Хто клянеться 
знищити таких осіб з втраченими почуттями, мусить тримати свою обітницю. Такі  грішники, як ворони і  
грифи, залежать від обману,  щоб жити. Після їх відходу з людського тіла,  вони переродяться воронами і  
стерв’ятниками. В будь-якій справі слід поводитись так з іншими, як вони поводяться в ділі. З брехуном варто  
боротися обманом же, а до чесного слід ставитися правдиво.

Так вістить розділ сто дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 0
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Бачимо, як істоти майже постійно усіляко засмучені. Скажи мені, о діду, яким чином можна подолати всі  

ці труднощі.
Б г і ш м а  м о в и в :
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Ті члени піднесених станів, які належним чином зайняті самоприборканням, обов’язками викладеними в  
писаннях  для  декількох  щаблів  життя,  мають  успіх  у  подоланні  всіх  цих  труднощів.  Ті,  які  ніколи  не 
обманюють, чия поведінка сповнена сприятливих обмежень, які стримують усі мирські бажання, успішними є 
у подоланні всіх труднощів. Тим, які не речуть кривдних слів, не шкодять іншим, коли їх самих образили, які 
дають, але не беруть, їм вдасться подолати всі труднощі. Хто завжди дає гостинний притулок гостям, хто не 
потурає  злості,  хто постійно зайнятий вивченням Вед,  тому змога подолати всі  труднощі.  Ті,  обізнані  на  
обов’язках,  які  прийняли  таку  поведінку  стосовно  батьків  і,  які  утримуються  від  сну  протягом  дня, 
доможуться успіху в подоланні всіх труднощів. Ті, які не чинять будь-який гріх у думках, словах і справах, які  
ніколи не шкодять будь-якій істоті, зможуть подолати всі труднощі. Ті царі, не підвладні пристрасті й жадобі,  
які  не  збирають  податків  понад  потребу  і,  які  захищають  свої  власні  володіння,  доможуться  успіху  в  
подоланні всіх труднощів. Ті, які йдуть до власних законних дружин в належний час, не шукаючи втіхи у  
інших  жінок,  ті,  які  вірні  та  уважні  до  їх агніхотри,  зможуть  подолати  всі  труднощі.  Тим,  мужнім,  які 
відкинувши страх смерті, вступили у бій, бажаючи перемоги чесним шляхом, вдасться подолати всі труднощі.  
Хто завжди говорить правду в цьому світі, навіть коли життя знаходиться під загрозою, і хто є прикладом для 
всіх істот,  подолає  всі  труднощі.  Ті,  чиї  дії  ніколи не вводять  в  оману,  чиї  слова завжди приємні  та  чиє  
багатство завжди добре спрямоване, доможуться успіху в подоланні всіх труднощів. Ті брахмани, які ніколи 
не вивчали Веди, в час, не призначений для вивчення і, які практикували аскези з відданістю, подолають усі  
труднощі. Ті брахмани, які вдаються до безшлюбності та  брахмачарьї, які виконують аскези і очищаються 
шляхом навчання, ведичного знання та суворих обітниць, зможуть подолати всі труднощі. Тим, які перевірили 
всі ті якості, що належать до пристрасті й невігластва, які володіють піднесеною душею і використовують  
якості названі благими, вдасться подолати всі труднощі. Ті, перед ким жодна істота не відчуває страху й ті, які  
не бояться будь-якої істоти самі, ті, які дивляться на всіх істот, як на самих себе, досягнуть успіху в подоланні 
всіх  труднощів.  Тим  турам  серед  мужів,  добрим,  які  ніколи  не  заздрять  добробуту  інших  людей  і,  які  
утримуються від усіх видів ницої поведінки, вдасться подолати всі труднощі. Їм, які вклоняються всім богам, 
які  слухають  доктрини  усіх  віросповідань,  які  мають  віру  і,  які  наділені  спокійними  душами,  вдасться 
подолати всі труднощі. Тим, хто не бажає почестей для себе, хто віддає почесті іншим і вклоняються перед 
тими,  котрі  заслуговують  їх  поклоніння,  вдасться  подолати  всі  труднощі.  Їм,  які  виконують  шраддхи  у 
відповідні місяцеві дні, з чистою свідомістю й бажаючи потомства, вдасться подолати всі труднощі. Ті, які  
стримують свій власний гнів і заспокоюють гнів інших, та, які ніколи не зляться на будь-яку істоту, зможуть  
подолати  всі  труднощі.  Тим,  які  утримуються  з  народження  від  меду,  м’яса  і  хмільних  напоїв,  вдасться 
подолати всі труднощі. Хто їсть аби лише підтримувати життя і шукає втіхи жінок лише заради потомства, а  
відкриває уста лише для слів правди, успішні у подоланні всіх труднощів. Ті, які поклоняються з відданістю 
богу  Нараяні,  Верховному  Господу  всіх  істот,  Творцю  і  Руйнівнику  Всесвіту,  успішні  в  подоланні  всіх 
труднощів.

Той Крішна тут, з червоними немов лотос очима, одягнений у жовті шати, міцнорукий, ― той Крішна, 
котрий наш доброзичливець, брат, друг і родич, ― є Нараяна, невмирущий славою. Він охоплює всі світи, як  
шкіряним покривом, для свого задоволення. Він є могутній Господь, незбагненна душа. Він Говінда, головний 
з усіх істот. Той Крішна, який завжди зайнятий наданням приємного і корисного для Джишну, як і тобі, о  
царю,  є  тим  найпершим  з  усіх  істот,  непереборним,  оселею  вічного  блаженства.  Тим,  які  з  відданістю  
шукають притулку цього Нараяни, званого також Харі, вдасться подолати всі труднощі. Тим, хто читає ці  
вірші про подолання труднощів, хто читає їх іншим і хто говорить про них брахманам, вдасться подолати всі  
труднощі. Нині повідав тобі, о безгрішний, всі ті дії, якими люди можуть подолати всі труднощі тут і надалі.

Так вістить розділ сто десятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Багато мужів тут, які насправді не спокійні душею, показуються зовні спокійними. Є, знову ж, інші, які  

дійсно спокійні, але здаються інакшими. Як, о царю, ми зможемо розпізнати їх?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це,  таке давнє минуле,  оповідають стару історію про бесіду між тигром і  шакалом. Слухай її,  о  

Юдхіштхіро! У стародавні часи,  у місті  званому Пуріка,  повному достатку,  був  цар на ім’я Пауріка.  Він,  
найгірша  з  істот,  був  надзвичайно  жорстоким  і  радів  шкодячи  іншим.  Після  його  кончини  він  отримав 
небажаний наслідок, адже заплямований злими справами свого життя, з людини він переродився шакалом.  
Згадуючи свій колишній добробут, він сповнився горя і утримувався від м’яса, навіть коли давали йому його 
інші.  Він став жалісливим до всіх істот,  правдивим у  слові  і  твердим у  дотриманні  суворих  обітниць.  У 
призначений  час  він  приймав  їжу,  яка  складалася  з  фруктів  упалих  з  дерев.  Той  шакал  оселився  біля 
величезного крематорію і вподобав жити там. І оскільки це було його місце народження, він ніколи не волів 
міняти  його  на  ліпшу  місцевість.  Не  терплячи  чистоти  його  поведінки,  інші  представники  його  виду 
намагалися змусити його змінити свою рішучість, примушуючи його такими словами, повними смиренности:  
«Хоч і мешкаєш в цьому страшному крематорії, та ти все ж бажаєш жити в такій чистоті поведінки. Хіба це не 
спотворення розуміння, адже ти за своєю природою трупоїд? Будь нам подібним. Всі ми дамо тобі їжі. Їж те,  
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що має  завжди бути  твоєю їжею,  відмовившись  од  такої  чистоти поведінки!».  Почувши  ці  слова,  шакал 
відповів  їм,  з  напруженою  увагою,  тими  привітними  словами,  що  можуть  вести  розум  до  виховання 
нешкідливості усім: «Моє народження було низьким. Ця ж поведінка, проте, не визначає роду.62 Я хочу вести 
себе таким чином,  щоб моя  слава  поширилася.  Хоча  моє житло крематорій,  проте слухайте  мої  обітниці  
стосовно поведінки. Кожний є причиною своїх дій. Спосіб життя, до якого хтось може вдаватися, не причина  
чиїхось релігійних діянь. Якщо хтось, під час дотримання певного способу життя, вбиває брахмана, чи ж гріх 
брахмановбивства не падає на нього? Якщо, з іншого боку, хтось віддає корову, а він не дотримується якогось  
певного способу життя, чи ж не дасть цей благочестивий дарунок ніяких заслуг? Рухомі бажанням отримати 
приємне, ви займаєтеся лише наповненням шлунку. Одурманені глупотою, ви не бачите три помилки, врешті-
решт. Я не бажаю приймати життя пропоноване вами, повне зла тут і надалі, і визначене, як таке, що гідне  
осуду втратою заслуг, заподіяну внаслідок невдоволення і спокуси.

Тигр, відомий відвагою, випадково почув цю розмову, і відповідно, приймаючи шакала за вчену особу 
чистої  поведінки,  запропонував  йому  таке  пошанування,  яке  підходило  йому  самому,  а  потім  побажав  
призначити його своїм радником.

Т и г р  с к а з а в :
О праведний, я знаю, хто ти. Стань до урядових обов’язків зі мною. Насолоджуйся бажаними тобі речами,  

не відмовившись від задоволень на свій смак. Що стосується нас, ми, як відомо, лютої вдачі. Повідомляємо 
тобі про це заздалегідь. Якщо ти поводитимешся м’яко, будеш мати користь і пожинати переваги для себе.

Вшанований цими словами високого душею володаря всіх тварин, шакал, з уклоном сказав слова повні  
смирення:

Ш а к а л  с к а з а в :
О царю звірів, ці слова твої до мене, гідні тебе. Також гідний єси, що шукаєш радників чистої поведінки і  

знайомих з обов’язками та мирськими справами. Ти не можеш підтримувати свою велич без благочестивого 
радника,  о  герою,  чи  зі  злим  радником,  який  підштовхує  до  краю самого  життя.  Ти  повинен,  о  вельми 
щасливий,  вважати  тих серед радників  твоїх,  відданих тобі,  знайомих  з  політикою,  незалежних один  від  
одного,  схильних увінчати тебе перемогою, зберегти чистим від жадібності,  обману,  сповнених мудрости,  
завжди  зайнятих  твоїм  добробутом  і  наділених  великою  духовною  міццю,  немов  твоїми  наставниками  і  
батьками. Проте, о царю звірів, я цілком задоволений моїм нинішнім становищем і не бажаю змінити його на 
щось іще. Я не волію розкішних насолод або щастя, яке виникає від них. Моя поведінка, знову ж, може не 
сподобатися твоїм старим слугам. І якщо вони сповнені злої поведінки, то будуть чинити прикрощі мені й  
тобі. Залежність від іншого, навіть якщо цей інший бува сповнений шляхетності, не бажана чи не похвальна.  
Я  очистив душу і  дуже  щасливий.  Я не  здатний поводитись  суворо  навіть  з  грішниками.  У мене  великі  
передбачення.  Я здатний до великих звершень.  Я не  дивлюся на  дрібниці.  Я володію великою силою.  Я  
успішний у діяннях. Я ніколи не дію безплідно. Я увінчаний всіма речами насолоди. Я ніколи не задоволений  
малим. Я ніколи не служив іншим. Я, крім того, нездара у служінні. Я живу в своє задоволення в лісі. Всі, хто  
живе  із  царями,  терпить великі  муки  через  злі  намови проти  себе.  Ті  ж,  хто  живе  в  лісі,  проводять  дні 
безжурно  і  без  тривоги,  в  дотриманні  обітниць.  Страх,  який виникає  у  серці  особи,  котру викликав  цар,  
невідомий особам, які проводять свої дні задоволено в лісі, підтримуючи життя фруктами і корінням. Проста 
їжа і напої, отримані без зусиль, і розкішне харчування отримане зі страхом, вельми відрізняються між собою.  
Розмірковуючи про ці два, я тієї думки, що щастя є там, де немає тривоги. Лише деякі серед тих, хто служить  
цареві,  справедливо покарані  за  свої  злочини.  Велика  ж кількість  з  них,  страждають і  гинуть  од  хибних 
звинувачень.  Якщо, незважаючи на все це, ти призначиш мене,  о царю звірів,  радником твоїм, я хотів би 
узгодитися з тобою стосовно твого поводження зі мною. Ті слова, які скажу тобі, добре слухай і обміркуй.  
Забезпечення, яке ти надаси мені не повинно обтяжувати тебе. Я ніколи не буду радитися з твоїми іншими  
радцями. Якщо я це зроблю, бажаючи переваги, як вони, тоді вони усіляко будуть шкодити мені. Зустрічайся 
зі мною навіч, таємно, і я казатиму, що тобі на благо. Питання, пов’язані з родичами твоїми, чи це тобі на 
благо  чи  ні,  не  задавай  мені.  Порадившись  зі  мною,  ти  опісля  не  будеш  карати  твоїх  інших  радників,  
пом’якшуючи лють свою ти не каратимеш моїх послідовників і утриманців.

На такі слова шакала, цар звірів відповів йому, кажучи: «Хай буде так!», і вшанував честю. Шакал потім 
прийняв посаду радника тигра. Бачачи шакала вшанованим і заслуженим у всіх його діях, старі слуги царя,  
змовившись разом, почали безперервно виказувати їх ненависть до нього. Ці злі особи спочатку прагнули  
власкавити і прихилити його доброзичливою поведінкою, й змусити його терпіти різні образи його смаку.  
Крадії чужої власності, вони вже давно жили хабарництвом. Однак тепер, будучи під владою шакала, вони не  
могли  привласнити  що-небудь  чуже.  Бажаючи  просування  і  процвітання,  вони  стали  спокушати  його 
солодкими промовами. Ба, навіть великі хабарі запропонували, щоб спокусити його серце. Сповнений великої  
мудрости, шакал, не виявляв жодних ознак поступок цим спокусам. Тоді деякі серед них, змовившись між 
собою на згубу йому, поцупили добрий шмат м’яса, який був призначений і вельми бажаний цареві звірів, та  
таємно підкинули у житло шакала. Шакал знав хто поцупив м’ясо і хто змовники. Але, хоча він все знав, він  
терпів це з особливим наміром. Він уклав угоду з царем під час його прийняття на посаду радника, кажучи:  
«Ти бажаєш моєї дружби, але не виказуй, о царю, недовіри мені без причини!».

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
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Коли цар звірів, відчувши голод, прийшов попоїсти, він не побачив м’яса, що мало бути готовим для його  
вечері. Тоді цар наказав: «Нехай злодія знайдуть!». Його лукаві радці сказали йому, що м’ясо для нього було 
вкрадено його ж ученим радником, шакалом, який ніби вельми гордий власною мудрістю. Розлютований цим 
нерозумним вчинком з боку шакала,  тигр ошалів.  Дійсно,  о царю, поступившись гніву,  наказав був  свого 
радника стратити. Бачачи можливість, колишні радці звернулися до царя, кажучи: «Шакал завжди готовий 
відняти у всіх нас засоби до існування!». Представивши це, вони ще раз сказали про вчинок шакала і про  
грабунок у царя його їжі. Вони сказали: «Такий бо його вчинок! Чого вже тоді він не зробить іще? Він не  
такий,  як  ти  чув.  Він  ніби  правдоустий,  але  його  справжнє  нутро  грішне.  Негідник  насправді,  він  
переодягнувся, поставши в подобі чесноти. Його поведінка дійсно грішна. Лише для своїх власних цілей він  
чинив аскезу і  давав обітниці. Якщо ти не віриш в це, ми дамо тобі  наочний доказ!».  Сказавши це,  вони 
відразу ж представили те м’ясо, яке ніби знайшли біля входу в оселю шакала. Визначивши, що м’ясо привезли  
з дому шакала і чуючи всі ті доповіді своїх старих слуг, цар наказав: «Нехай шакала скарають на горло!».  
Почувши ці слова тигра, його мати прийшла туди аби спонукати сина до здорового глузду корисною порадою. 
Шанована  пані  вирекла:  «О  сину,  ти  не  повинен  приймати  це  звинувачення,  повне  обману.  Злі  особи  
приписують вади навіть чесним, спонукувані заздрістю й суперництвом. Вороги, бажаючі котори, не можуть 
стерпіти піднесення ворога в його високих подвигах. Вади приписуються навіть особам з чистою душею, які  
зайняті  покаянням. Навіть той,  хто поважає аскетичне життя в лісі  й зайнятий його власними невинними  
діяннями,  має  трьох:  друзів,  байдужих  і  недругів.  Жадібні  ненавидять  чистих.  Ледар  ненавидить  
працьовитого. Невіглас ненавидить вченого. Бідний ненавидить багатого. Неправедні ненавидять праведного.  
Незугарний ненавидить красивого. Багато серед знавців, невігласів, хижих і підступних будуть  помилково  
звинувачувати невинного, навіть якщо останній, бува, володіє чеснотами й розумом самого Бріхаспаті. Якщо 
ж м’ясо дійсно було вкрадено з твого дому у відсутність твою, пам’ятай, шакал відмовляється приймати будь-
яке  м’ясо,  що навіть  подароване  йому.  Нехай  ця  обставина  допоможе у  виявленні  злодія.  Злостиві  іноді  
вдягають  подобу  чесноти,  а  добрі  іноді  носять  подобу  нечестивих.  Різноманітні  види  вигляду  помітні  в  
істотах. Тому, необхідно розглянути, що є що. Небесне склепіння, схоже на тверду основу посудини. Світляк 
схожий на справжню іскру вогню. Насправді ж, небо не має основи і немає ніякого вогню у світляка. Тож ви 
бачите, що є необхідність для уважного вивчення таких речей, навіть щодо погляду очей. Якщо особа з’ясовує  
все після ретельного дослідження, вона ніколи не має потреби в будь-якому жалю згодом. Це зовсім не важко,  
о сину, панові приректи свого слугу на смерть. Однак прощення у владоможних особах, завжди похвальне і  
пов’язане зі славою. Ти зробив був шакала твоїм першим радцею. Цим вчинком ти заробив велику славу серед  
усіх сусідніх вождів. Хорошого радника не легко отримати. Шакал прихильний до тебе. Тож підтримай його. 
Цар, який вважає справді невинного, облудно звинуваченого ворогами, винним, незабаром дійде до згуби,  
внаслідок злих справ, які ведуть його до цієї переконаності!».

Після закінчення промови матері тигра, доброчесний представник шакала вийшовши з того гурту його  
ворогів і з’ясував все про те, яким чином було зроблено те облудне звинувачення. Невинність шакала була  
з’ясована, його було виправдано і вшановано його господарем. Цар звірів ласкаво обіймав його знову і знову.  
Шакал, однак, обізнаний на науці політики, згоряючи від горя, віддав честь цареві звірів і попросив у нього 
дозволу  закінчити  життя  дотримуючись  обітниці  прая.  Тигр  же,  поглядаючи  на  доброчесного  шакала 
розширеними від прихильності очима і вшановуючи його побожним поклонінням, прагнув відмовити його від 
виконання  його  бажання.  Шакал,  бачачи  свого  господаря  схвильованим,  поклонився  йому,  і  голосом,  
здавленим від сліз сказав ці слова: «Спершу вшанований тобою, я після цього був ображений тобою. Твоя  
поведінка  щодо  мене  здатна  зробити  мене  ворогом  твоїм.  Тому  неправильно,  аби  я  жив  біля  тебе. 
Незадоволені слуги, вигнані зі своїх посад або понижені в їх шануванні, які приміряли злидні на себе, або  
були скинуті своїми ворогами через гнів свого господаря, чи були понижені, чи жадібні, чи розлючені, або 
стривожені,  чи  обмануті  в  очікуваннях  їх  господарями,  або  які  постраждали  од  вивласнення,  які  горді  і  
прагнучі  до досягнень великих подвигів, але позбавлені коштів чи заробітку,  чи спалені горем або гнівом 
через будь-яку втрату, нанесену їм, ― завжди чекають лиха на свого господаря. Ошукані, вони залишають 
своїх господарів і стають зручним важелем у руках ворогів. Я ображений тобою і скинутий з посади. Як ти  
будеш мені довіряти? Як мені, з мого боку, продовжувати жити з тобою? Вважаючи мене гідним, ти узяв мене  
і перевіривши, ти призначив мене на посаду. Порушивши угоду ту між нами, ти образив мене. Якщо казати 
про  когось  перед  іншими,  що  він  праведної  поведінки,  то  не  варто,  якщо  прагнеш  зберегти  свою 
послідовність,  після цього стверджувати,  що особа негідна. Я, таким чином зневажений тобою, більше не 
можу мати твою довіру. Зі свого ж боку, коли я побачу втрату твоєї довіри, мене сповнить тривога і неспокій.  
Твою підозрілість і мою тривогу наші вороги чатуватимуть для можливостей нашкодити нам. Твої ж піддані,  
як наслідок,  стануть  стривоженими і  незадоволеними.  Такий стан речей має багато недоліків.  Мудрий не  
вважає  такий  стан  щасливим,  в  якому спершу пошанівок,  а  згодом  ганьба.  Важко  возз’єднати  розділене 
надвоє, як втім і, важко відокремити об’єднане одне з іншим. Якщо ж особи возз’єдналися після поділу знову,  
їх поведінка не може бути доброзичливою. Не побачиш слуги, що ворушився б у своїй роботі, бо робить це  
лише з  бажання користі  його  господареві.  Слугування  виходить зі  спонуки  робити добро господареві,  як 
також  і  самому  собі.  Всі  діяння  здійснюються  із  корисливих  спонукань.  Безкорисливі  дії  або  мотиви 
зустрічаються  вельми не часто.  Ті  царі,  чиї  серця стривожені  та  неспокійні,  не можуть  придбати істинне 
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знання людей. Лише одного із сотні можна знайти, який є одним з управних і безстрашних. Добробут людей,  
так само як і  їх падіння,  виходить од них же.  Процвітання,  негаразди і  велич,  все походить од слабкості  
розуміння.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Сказавши ці  примирливі  слова,  сповнені  чесноти,  приємності  та  користі,  і,  власкавивши царя,  шакал 

вийшов до лісу. Не слухаючи умовлянь царя звірів, мудрий шакал покинув тіло сидячи у праї, і вступив на  
небо, у винагороду його добрих справ на землі.

Так вістить розділ сто одинадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які діяння має зробити цар і, які з них виконавши, цар може стати щасливим? Скажи це докладно, о 

найперший з мужів знайомих з обов’язками.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я повідаю бажане тобі. Слухай незмінну істину про те, що слід зробити в цьому світі цареві, та, які діяння 

роблячи,  цар може стати щасливим.  Цареві  не  слід  поводитись способом описаним у  чудовій  історії  про 
верблюда, яку ми чули. Слухай цю історію, о Юдхіштхіро! Був собі у Крітаюґу, величезний верблюд, який  
мав спогади про всі діяння свого минулого життя. Дотримуючись багатьох суворих обітниць, той верблюд 
чинив дуже суворі аскези в лісі. При завершенні його покаяння, могутній Брахма був задоволений ним. Тож,  
Прабатько побажав дати йому подарунок.

В е р б л ю д  с к а з а в :
Нехай моя шия, о святий, стане довгою, твоєю милістю, такою, що, о могутній пане, я міг би захопити 

будь-яку їжу, що лежатиме навіть на сотню йоджан!». Піднесений Дарувальник блага сказав: «Хай буде так!». 
Верблюд тоді, отримавши цей дар, повернувся до свого лісу. Нерозумна тварина, з дня отримання дарунку 
перетворилася на ледащо. Дійсно, нещасна, одурманена долею, не виходила з того дня на пасовище. Одного  
дня,  коли витягнув  він свою довгу шию у сто  йоджан  , і  харчувався без зусиль,  налетіла буря.  Верблюд, 
поклавши свою голову і частину шиї у гірську печеру,  вирішив перечекати, поки буря вщухне. Тим часом  
почало лити немовби з відра, затоплюючи всю землю. Шакал зі своєю дружиною, мокрий від дощу і тремтячи  
від холоду,  дочалапав насилу до тієї  самої  печері  і  увійшов швидко до сховку.  Існуючий,  як він м’ясом,  
надзвичайно голодний і втомлений, як він був, о туре з роду Бгарати, шакал, бачачи шию верблюда, почав їсти 
скільки змоги. Верблюд, коли зрозумів, що його шию гризуть, намагався у розпачі скоротити її. Але, як він не  
намагався крутити нею вгору-вниз, шакал і його дружина, не відпускали її, продовжуючи їсти. За короткий 
час верблюда було вбито. Шакал тоді, вбивши і з’ївши таким чином верблюда, вийшов з печери після бурі і  
припинення  дощу.  Ось  так,  той  дурний  верблюд позбувся  життя.  Побач  же  велике  зло  у  неробстві.  Що 
стосується самого тебе, уникаючи ледарства і приборкуючи почуття свої, роби все у світі належним чином.  
Сам  Ману  сказав,  що  перемога  залежить  від  розуму.  Всі  дії,  які  здійснюються  за  допомогою  розуму  
вважаються найпершими, ті ж, які досягаються за допомогою зброї, середні, а які досягаються за допомогою 
ніг найнижчі,  як ті,  що носять вантажі є  найнижчими.  Якщо цар розумний у ведені  справ і  стримує  свої  
почуття, його царство тримається. Сам Ману сказав, що за допомогою розуму, тая честолюбна людина матиме 
успіх у досягненні перемоги. У цьому світі, о Юдхіштхіро, ті, хто слухає мудрі поради, що, зазвичай не відомі, 
о безгрішний, мають союзників, а хто діє після належного обмірковування, домагається успіху в досягненні  
всіх своїх цілей. Людині, яка має таку підтримку, вдається правити всією землею. О ти, сповнений відваги мов 
сам Індра, це було повідано знавцями давнини, обізнаними зі статутами, викладеними в Писаннях. Я також, із  
зором спрямованим на Писання, повідав те ж саме тобі. Задій-но свій розум, щоб діяти цим шляхом, о царю!

Так вістить розділ сто дванадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 3
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Скажи  мені,  о  туре  з  роду  Бгарати,  як  цареві,  без  звичайної  допомоги,  отримавши  царство,  таке 

дорогоцінне володіння, поводитись щодо могутнього супротивника.
Б г і ш м а  м о в и в :
Про це оповідають стару історію бесіди між Океаном і  Річками. У минулому,  вічний Океан,  володар 

Річок, притулок ворогів небожителів, запросив усі Річки для з’ясування сумніву, який виник у нього.
О к е а н  м о в и в :
О Річки,  я  бачу,  що всі  ви,  з  вашими повними потоками,  приносите  дерева  з  великими стовбурами,  

розриваючи їх із коренями і гілками. Однак, ви ніколи не приносите мені очерету.  Очерет, який росте на 
ваших берегах  має  невеликі  стебла  і  позбавлений сили.  Чи  оминаєте  ви  його з  презирства,  чи  він  якось 
використовується  вами?  Тоді  я  волію  чути  причину,  з  якої  робите  ви  це.  Дійсно,  чому  це  очерета  не  
вимиваються кимось із вас, відірвані від берегів, де вони ростуть?

На це, річка Ґанга відповідала Океану, цьому володареві всіх річок, такими словами, важливими суттю, 
повними смислу, а, отже, прийнятними для всіх.
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Ґ а н г а  с к а з а л а :
Дерева стоять в одному і тому ж місці і не виявляють будь-якої поступливости щодо того місця, де вони  

стоять.  Внаслідок цього розташування  їх,  протистоять вони нашим потокам і  змушені  покинути  місце  їх  
зростання.  Очерета,  проте,  діють  інакше.  Очерет,  бачачи  плин  потоку,  нахиляється  до  нього.  Інші  ж  не 
роблять так. Після проходу потоку,  очерет відновлює своє попереднє положення. Очерет знає силу Часу і  
можливості. Він слухняний і покірний. Він поступливий і не твердий. З цих причин, він стоїть там, де він  
росте, не піддаючись нам. Ті рослини, дерева і ліани, які гнуться і підіймаються перед силою вітру і води,  
ніколи не зазнають поразки і не вириваються з коренем.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Та людина, яка противиться силі набагато сильнішого ворога, що може полонити чи вбити, незабаром 

гине. Та ж мудра людина, яка діє після з’ясування повною мірою сили і слабкості, потуги та можливостей, 
своєї і  свого ворога,  не потрапляє в халепу.  Тож, розумній людині,  коли вона бачить свого ворога, більш 
потужного, ніж сама, слід прийняти поведінку очерету. Це вказує на її мудрість.

Так вістить розділ сто тринадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як,  о  бгарато,  має  вчена  людина,  прикрашена  скромністю,  поводитися,  о  підкорювачу ворогів,  коли 

напала з різкими промовами серед зборів неосвічена особа, сповнена зарозумілости?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай, о володарю землі, як тема розглянута в Писаннях і, як людина, чиста душею, має терпіти в цьому 

світі образливі слова невігласів. Якщо людина, коли її образить інший, не гнівається, тоді вона обов’язково  
забере заслугу всіх добрих справ зроблених кривдником. Терплячий, в такому випадку, передає погане всіх  
його власних поганих дій людині,  яка під впливом гніву віддається кривді.  Розумна людина не зважає на  
образливі слова, які нагадують, зрештою, лише недолугі крики тіттібхи (птаха). Той хто народжує ненависть, 
кажуть,  живе марно. Дурень,  часто можна почути,  скаже: «Таку поважну людину я паплюжив такими ось  
словами,  серед  такого  ось  зібрання  людей!»,  і  навіть  похвалиться  цією  ницістю.  Він  хотів  би  додати: 
«Скривджений  мною,  чоловік  мовчав,  як  мертвий,  від  сорому!».  Навіть  тим,  безсоромник  похваляється  
діяннями, якими ніхто не хвалився. Такого негідника серед людей слід обачно уникати. Людині мудрій варто 
стерпіти все, що такий дурень може сказати. Що може невіглас зробити своєю похвалою чи осудом? Він, ніби  
та ворона зі своїм марним карканням у лісі. Якщо ті, хто звинувачує інших, лише їх словами могли б створити  
ці звинувачення за допомогою таких засобів, то, можливо, їх слова і мали б певну цінність. Насправді ж, ці  
слова такі ж дієві, як ті, вимовлені дурнями заклики смерті на когось, з  ким вони сваряться.63 Та людина, 
просто оголошує себе байстрюком, вдаючись до такої поведінки у словах. Справді, вона ніби павич у танку,  
показує ту частину свого тіла, яку слід було б приховувати. Людині чистої поведінки, ніколи не слід навіть  
говорити з цією гріховною істотою, яка не гребує вимовляти таке, чи робити таке. Та людина, яка говорить 
про чиїсь чесноти, коли на неї дивляться, і погане позаочі, далебі, мов собака.64 Така людина втрачає всі свої 
світи на небі й плоди будь-якого знання і чесноти, які вона може мати. Людина, яка погано говорить про 
когось позаочі, втрачає, безперечно, плоди всіх своїх узливань у вогонь і дари, які вона може зробити навіть 
сотні людей. Мудрі, отже, повинні без вагань уникати таких гріховних серцем, які заслуговують того, щоб їх  
уникали всі чесні люди, як вони хотіли б уникнути плоті собаки. Той, злий душею негідник, який проголошує  
недоліки високої  душею людини,  насправді  видає  цією дією свою злу природу так,  як  змія  показує  свій  
каптур,  коли  її  зачіпають.  Людина  свідома,  яка  шукає  протидії  такому  спиногризу,  завжди  зайнятому 
сприятливим для себе, опиняється у болючому стані тупоумного осла, що тоне у купі попелу. Особи, котра  
завжди  говорить  погано  про  інших,  слід  уникати,  ніби  лютого  вовка  чи  оскаженілого  слона,  або  буйної 
собаки. Тьху на того грішного нещасного, який вдається до стежки невігластва і відпав був од усіх корисних 
обмежень і скромності,  завжди зайнятому шкодою іншим і без думок про своє власне процвітання. Якщо  
чесна людина бажає обмінятися словами з такими нещасними, коли вони прагнуть принизити її, то їй варто 
сказати це в таких словах: «Не мучте себе стражданням!». Багатослівна суперечка між високою і низькою 
особою завжди не схвалюється особами спокійного розуму. Наклепник, коли лютиться, може вдарити іншого 
рукою чи жбурнути пилом або соломою в іншого, чи налякати іншого, показуючи або вискаливши зуби. Все  
це добре відомо. Та ж людина, яка переносить докори і наклепи злих душею істот, виголошені серед зборів і,  
яка часто читає ці поради, ніколи не страждає від болю, викликаного словами.

Так вістить розділ сто чотирнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О  діду,  о  велемудрий,  у  мене  є  один  великий  сумнів,  що  спантеличує  мене.  Ти  повинен,  о  царю,  

роз’яснити  його.  Ти  найперший  у  нашому  роду.  Ти  оповів  нам  про  наклепницькі  виступи,  виголошені  
злостивими негідниками поганої поведінки. Проте, я хочу запитати тебе далі. Те, що йде на користь царству,  
те,  що  є  прийнятне  для  щастя  царського  роду,  те,  що  приносить  добро  і  просування  у  майбутньому  і  
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сьогоденні, те, що добре стосовно їжі та пиття, а також для тіла, ― це теми, які бажаю розкрити. Як слід  
цареві, який був сів на трон, чи продовжує займати його в оточенні друзів, радників і слуг, задовольнити свій  
народ?  Той  цар,  який,  захоплюється  пристрастями  і  уподобаннями,  підпадаючи під  зле  оточення  і,  який  
платить суду беззаконних людей, внаслідок свого захоплення власними почуттями, отримує всіх слуг гарного 
народження і крови незадоволеними ним. Такому цареві ніколи не вдається отримати ті речі, виконання яких 
залежить від когось, хто має численних хороших слуг біля себе. Слід тобі, котрий рівний розумом Бріхаспаті,  
повідати мені про ці обов’язки царів, які важко визначити, і тим самим усунути мої сумніви. Ти, о тигре серед 
людей,  завжди  зайнятий  благом  нашого  роду.  Тому ти  завжди  розкриваєш  нам  обов’язки  царя.  Кшаттрі 
(Відура) також, велемудрий, завжди дає нам цінні вказівки. Почувши поради від тебе, які приносять добро 
нашому  роду  і  царству,  я  зможу  провести  свої  дні  щасливо,  як  людина  задоволена  випитою  амрітою 
безсмертя. Які види слуг слід розглядати найнижчими, а які сповнені всілякої гідності? Сприянням яких видів  
слуг, чи слуг якого походження, доцільно виконувати обов’язки правління? Якщо цар обере самостійні дії, без 
слуг,  він ніколи не зможе домогтися успіху в захисті своїх людей. Однак, всі особи високого походження  
воліють мати незалежність.

Б г і ш м а  н а  т е є :
Цар, о бгарато, не може самостійно правити своїм царством. Без допомогти слуг він не може домогтися  

успіху в досягненні будь-якої мети. Навіть якщо йому вдасться досягти якоїсь мети, він не може самостійно 
втримати її.  Тому цареві,  чиї слуги всі володіють знаннями і мудрістю, всі віддані благу свого господаря, 
мають високе походження і спокійну вдачу, вдається насолоджуватися щастям, пов’язаним із царством. Тому 
цареві, чиї радці всі гарного походження, яких не можна переманити від нього за допомогою хабарів та інших 
впливів, які завжди живуть з ним і зайняті порадами своєму господареві, сповнені мудрости й доброти, які  
мають  знання  взаємин  об’єктів,  які  можуть  передбачати  майбутні  події  і  непередбачувані  обставини,  які  
мають хороші знання місця й часу, та, які ніколи не сумують за минулим, вдається насолоджуючись щастям, 
що надає царство.  Тому цареві,  чиї  слуги  поділяють з  ним його печалі  й радості,  завжди роблять те,  що  
узгоджене з ним, завжди направляють свою увагу на виконання цілей своїх господарів і всі вірні, вдається 
насолоджуватись  щастям,  що  надає  царство.  Цар,  чиї  піддані  завжди  радісні,  високі  розумом,  завжди  
ступають шляхом праведности, вдається насолоджуватися щастям, що надає царство. Той є кращим з царів,  
усі джерела і доходи котрого керуються і доглядаються задоволеними і надійними мужами, добре обізнаними 
на засобах наповнення скарбниці.  Той цар успішний в отриманні  багатства і  великої заслуги,  сховища та 
комори якого доглядають непідкупні, відповідальні, вірні, не жадібні слуги, завжди схильні до збирання. Той 
цар, в чиєму місті правосуддя кероване належним чином і призводить до добре відомих результатів штрафу 
позивачеві  чи відповідачеві,  якщо його справа не відповідає дійсності,  та в якому карні закони вводяться 
навіть подібні Шанксі  й Лікхіті,  вдається заробити заслугу,  яку надає царство.  Тому цареві,  який платить  
своїм підданим добротою і добре знайомий з обов’язками царів, та,  який дотримується сукупності  шести, 
вдається заробити заслугу, яку надає царство.

Так вістить розділ сто п’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 6
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають стару історію. Ця історія розглядається, як велике напуття серед 

гарних і мудрих людей. Ця історія має зв’язок з даною темою. Я чув її ув оселі Рами, сина Джамадагні, читали 
її  найперші  з  ріши.  В  одному  безлюдному  лісі  жив  пустельник,  харчуючись  фруктами  і  корінням, 
дотримуючись суворих обітниць, самоприборканий. Дотримуючись також суворих правил і самообмеження,  
зі  спокійною і чистою душею, завжди уважний до читання Вед, із серцем очищеним постом, він прийняв  
життя у добрі до всіх істот. Велемудрий, коли він сидів на своєму місці, відомий добротою поведінки до всіх  
істот, що жили в цьому лісі,  то вони наближалися до нього з любов’ю. Люті леви й тигри, скажені слони 
величезних розмірів, леопарди, носороги, ведмеді та інші тварини жорстокої вдачі, які харчуються кров’ю,  
приходили до  ріши  і зверталися до нього у звичайних ввічливих питаннях. Справді, всі вони вели себе по 
відношенню до нього, як учні й невільники, та завжди йому догоджали. Приходячи до нього, вони зверталися 
з  питаннями,  а  потім  ішли  у  свої  місця.  Проте,  одна  домашня  тварина  жила  там  постійно,  ніколи  не 
покидаючи муні. Вона була вірна мудрецеві й надзвичайно прив’язана до нього. Слабка і виснажена постами,  
вона існувала фруктами, коренями, водою, була спокійною і нешкідливою на вдачу.  Лежачи біля ніг цього 
високого душею  ріши,  як біля  останнього притулку,  пес з  людським серцем,  надзвичайно прив’язався до 
нього внаслідок прихильності, з якою з ним поводилися. Одного дня, велесильний кровожерливий леопард 
прийшов туди. Жорстокої вдачі та завжди сповнена жаги здобичі, люта тварина була схожа на другого Яму.  
Облизуючи куточки рота язиком і шалено хльостаючи хвостом, леопард прийшов туди, голодний і спраглий, з  
широко відкритою пащею, бажаючи схопити пса на здобич. Бачачи ту люту звірину, о царю, пес зі страху за 
своє життя, звернувся до муні так. Слухай це, о царю! «О святий, цей леопард ворог собак. Він хоче убити  
мене. О великий мудрецю, зроби так, щоб усі мої страхи від цієї тварини покинули мене, твоєю благодаттю. О 
міцнорукий, без сумніву ти володієш всевіданням!». Знайомий з думками всіх істот, мудрець торкнувся того 
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пса,  вельми  наляканого.  Сповнений  шести  якостей  і  здатний  читати  голоси  всіх  тварин,  мудрець  сказав  
наступні слова.

М у д р е ц ь  м о в и в :
Ти  більше  не  матимеш  страху  смерти  перед  леопардом.  Нехай  твоя  природна  форма  зникне  і  будь 

леопардом,  о сину!  При цих словах,  собака був  перетворений на леопарда зі  шкурою яскраво-золотою,  з  
плямами на тілі і з великими зубами. З тих пір він почав жити в цьому лісі безстрашно. Тим часом, леопард,  
бачачи перед собою тварину свого власного роду, відразу залишив всі почуття ворожости до неї. Через деякий 
час, прийшов ув оселю жорстокий і голодний тигр з відкритою пащею. Облизуючи куточки рота язиком і з 
нетерпінням бажаючи напитися  крови,  той тигр  підходив до  тварини,  яка  була  перетворена  на  леопарда. 
Бачачи наближення голодного тигра зі страшними зубами в тому лісі, перетворений на леопарда почав шукати 
захисту і порятунку його життя у ріши. Мудрець, який мав велику прихильність до леопарда, котрий жив з  
ним у тому ж місці, негайно ж перетворив свого леопарда на тигра, могутнього для всіх ворогів. Тигр бачачи  
звіра  його власного роду не  зробив йому ніякої  шкоди,  о  царю.  Пес,  з  плином часу,  перетворившись на 
могутнього тигра, харчувався плоттю і кров’ю, утримуючись від свого колишнього харчу з фруктів і коренів.  
Еге ж, з того часу, о царю, перетворений на тигра, жив він, харчуючись іншими тваринами в лісі, як справжній 
цар звірів.

Так вістить розділ сто шістнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 7
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Пес, перетворений на тигра, задоволений плоттю вбитих тварин, спав у спокої.  Одного дня, коли він  

лежав на ґанку хижі, розлючений слон прийшов туди, схожий на високу хмару. Величезна зростом, із тічними 
щоками, зі знаками лотосу на її тілі і з широким лобом, тварина мала довгі бивні і голос глибокий, як із хмари.  
Бачачи того скаженого слона, гордого своєю силою, який наближався до нього, тигр схвильований від страху,  
шукав захисту ріши. Той найкращий з мудреців тоді, перетворив тигра на слона. Справжній же слон, бачачи 
особу  його  власного  виду,  величезного,  немовби  купи  хмар,  злякався.  Слон  ріши,  в  ластовинні, опісля, 
збиваючи пилок з лотосу,  пірнав у чудове озеро поросле лотосами і блукав його берегами, помережаними 
кролячими норами. Минув значний час відтоді. Одного разу, коли слон бадьоро крокував вперед поблизу хижі 
пустельника,  прийшов туди,  раніше за  нього,  народжений в гірський печері  лев,  звиклий вбивати слонів. 
Бачачи  наближення  лева,  слон мудреця від  страху за  життя  почав  тремтіти  і  попросив захисту мудреця. 
Мудрець слідом за тим перетворив того ватажка слонів на лева. Позаяк дикий лев був твариною того ж виду з  
ним, то і лев мудреця не боявся його. З іншого боку, дикий лев, бачачи сильного звіра власного виду перед 
ним, теж злякався. Лев же мудреця почав жити в цій хижці у лісі. Через страх перед ним, інші тварини більше 
не наважувалися підійти до хижі. Далебі, всі вони, здавалося, сповнилися страху за своє життя. Через деякий  
час після цього дня, вбивця усіх тварин, вельми сильний і страшний для усіх істот, маючи вісім ніг і очей на  
лобі, Шарабха, прийшов на те місце. Дійсно він прийшов до тої хатки з метою вбити лева мудреця. Бачачи це,  
мудрець перетворив свого лева на велесилого шарабху. Дикий шарабха, побачивши шарабху мудреця перед 
ним, більш жорстокого і потужного, швидко втік із цього лісу. Будучи таким чином перетвореною на шарабху 
мудрецем,  тварина  жила  довго  і  щасливо при своєму творцеві.  Всі  тварини тоді,  які  жили  на  околицях,  
боялися того шарабхи. Їх страх і бажання врятувати своє життя, змусили їх усіх піти з цього лісу. Сповнений 
задоволення,  шарабха продовжував  кожен день вбивати тварин для прожитку.  Перетворений на м’ясоїдну 
тварину, він більше не залежав од фруктів і коріння, якими жив раніше. Одного разу, той невдячний звір, який 
спершу був собакою, але тепер перетворився на шарабху, з нетерпінням жадаючи крови, хотів убити мудреця. 
Останній, з аскетичною силою, все це бачив його духовним знанням. Володіючи великою мудрістю, ріши,  
з’ясувавши наміри звіра, звернувся до нього з такими словами.

М у д р е ц ь  м о в и в :
О собако, ти був спершу перетворений на леопарда. З леопарда у тигра. З тигра став слоном з омитими  

мадою скронями твоїми. Далі перетворився на лева. З могутнього лева ти був тоді перетворений на шарабху.  
Прихильний до тебе, це був я, який перетворював тебе в ці різноманітні подоби. Ти не був народженим в  
жодній з цих подоб. Однак, оскільки, о гріховний негіднику, ти бажаєш убити мене, того, хто не зробив тобі 
ніякої шкоди, то будеш повернутий до свого власного вигляду і знову станеш псом! 

Після  цього,  та  негідна  і  недолуга  тварина,  зла  душею,  перетворена  на  шарабху  раніше,  внаслідок 
прокляття мудреця, повернулася до її власної подоби собаки.

Так вістить розділ сто сімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 8
Б г і ш м а  м о в и в :
Після повернення  у  свою відповідну подобу,  собака стала  дуже  невесела.  Мудрець,  сварячи її,  вивів 

гріховну істоту зі своєї хижі. Тож, розумний цар повинен, керуючись цим принципом, призначити слуг на  
посаду,  кожного відповідно до призначеного йому,  і належно наглядати за ними, попередньо перевіривши  
відповідність,  щодо  правдивости,  чистоти,  щирости,  загального  ставлення,  знання  Писання,  поведінки,  
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народження, самообмеження, співчуття, сили, енергії, гідності й прощення. Цар ніколи не повинен приймати 
радника, попередньо не довідавшись про нього. Якщо цар збирає навколо себе людей низького походження,  
він ніколи не може бути щасливим. Людина високого роду,  навіть переслідувана без провини його царем,  
ніколи не поверне своє серце, внаслідок шляхетности своєї крови, на шкоду своєму господареві. Проте, особа 
середнього і  низького походження, отримавши навіть велике багатство від свого зв’язку з якоюсь чесною 
людиною, стає ворогом останньої, якщо тільки та дорікне хоч словом.

Радник  повинен  бути  високого  народження  і  сили;  він  повинен  бути  поблажливими  і  стриманим, 
самоприборканим; вільним від пороку жадібности, задоволеним усіма своїми надбаннями, радіти процвітанню 
свого господаря і друзів; знайомим з вимогами часу і місця, постійно зайнятим у прихиленні людей до себе,  
чи свого господаря, робити добрі послуги їм, завжди уважний до своїх обов’язків,  бажаючи блага своєму 
господареві; завжди обачний, вірний у виконанні своїх обов’язків, досконалим майстром мистецтва війни та 
миру,  знайомим із царськими потребами у дотриманні великої сукупності трьох; улюбленим і городянам, і  
селянам; знайомим з усіма видами бойового ладу для нападу і пробиття ворожих шерег; здатним вдихнути  
сили в свого господаря привітністю і радістю; здатним читати знаки і жести; знайомим з усіма вимогами щодо  
походу; фахівцем у навчанні слонів; вільним від гордості; впевненим у своїх силах, розумним у ведені справ;  
завжди  робити  те,  що  є  правильним;  праведної  поведінки,  в  оточенні  праведних  друзів;  красномовним; 
приємної  вдачі,  здібним  в  керуванні  людьми;  добре  розбиратися  в  політиці;  сповненим  досконалости; 
енергійним у діях; активним; винахідливим; з поступливим характером, стриманим у зверненні; терплячим;  
сміливим; багатим і здатним пристосовувати свої заходи до вимог місця й часу. Того царя, якому вдається 
отримати  такого  радника,  ніхто  не  зможе  образити  чи  перемогти.  Справді,  його  царство  поступово 
поширюватиметься по землі, як світло місяця. Цар, знову ж, знайомий з Ведами, який шанує праведність,  
перевершує всіх, хто завжди зайнятий захистом своїх підданих, і володіючи наступними чеснотами, отримує  
любов усіх; він повинен бути терплячим; вибачливим; чистої поведінки; суворим, коли вимагають обставини 
від нього дієвих зусиль, шанобливим у поводженні з усіма старшими, сповненими знанням священних писань; 
готовим вислухати  поради та  задуми  тих знавців,  спроможних давати вказівки  і  поради;  здатним судити 
правильно серед різних чи протилежних напрямків рішень; розумним, з хорошою пам’яттю; готовим просто 
робити;  стриманим;  завжди  солодкомовним;  здатним  пробачати  навіть  ворогам;  який  особисто  чинить 
благодійність; сповненим віри; приємним характером; готовим простягнути руку допомоги особам у тяжкому 
становищі;  який має радників,  завжди спрямованих на його добро; вільним од вад і  егоїзму;  одруженим і 
несхильним  робити  нічого  поспішно.  Він  повинен  завжди  винагороджувати  своїх  радників,  коли  вони 
виконують будь-які накази. Він повинен любити відданих йому.  Уникаючи ледарства, він повинен завжди 
прихиляти людей до себе, роблячи їм добро. Його обличчя завжди повинно бути веселим. Він завжди повинен  
бути уважним до потреб своїх слуг і ніколи не поступатися гніву. Він повинен, крім того, бути великодушним. 
Без несправедливості, окрім розпорядження покаранням, він повинен володіти цим правильно. Він повинен 
змусити всіх людей коло нього діяти праведно. Маючи шпигунів своїми очима, він завжди повинен наглядати 
за ставленням своїх підданих і бути обізнаним у всіх питаннях, пов’язаних з чеснотою і багатством. Цар, який  
володіє цією сотнею якостей, отримує любов усіх. Кожен правитель повинен прагнути бути таким. Цар також 
повинен, о царю, шукати кращих воїв на службу в своє військо, щоб усі володіли необхідною майстерністю,  
аби допомагати  йому в  захисті  його  царства.  Цар,  воліючи  власного поступу  вперед,  ніколи не  повинен  
нехтувати  військом.  Тому цареві,  чиї  вої  хоробрі  на  прі,  вдячні  і  розбираються  в  приписах,  чиє  військо 
складається з піхотинців, знайомих з трактатами релігії та обов’язків, чиї вої на слонах безстрашні, чиї вої-
колісничні  майстерні  у  боротьбі,  а  стрільці  добре  розбираються  у  стрільбі  та  володіють  іншою зброєю, 
вдасться скорити всю землю. Той цар, який завжди прихиляє всіх людей до себе і готовий до фізичних тягарів,  
багатий  на  друзів  і  союзників,  стає  головним з  правителів.  Цареві,  якому вдалося  об’єднати  всіх  людей 
навколо себе, може, о бгарато, за допомогою навіть тисячі мужніх вершників, успішно завоювати всю землю.

Так вістить розділ сто вісімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 9
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Тому цареві, який, керуючись уроком з історії про пса, призначає своїх слуг на посади, котрі їм підходять,  

вдається насолоджуватися щастям од отримання влади. Адже пса не можна, з пошаною, помістити вище ніж 
туди де він потрібен. Якщо пса поставлено вище того, що підходить для нього, він хмеліє гордістю. Радці  
повинні призначатися на посади на які вони підходять і володіють відповідними навичками для потрібних дій. 
Призначення  ж непридатних осіб  усім  неприйнятне.  Цар,  котрий покладає  на  своїх  слуг  підхожі  посади, 
успішно, внаслідок такої заслуги,  насолоджується щастям, яке дає влада. Шарабха повинна займати місце  
шарабхи, лев повнитися міццю лева,  тигр бути тигром, а леопард леопардом. Тож, і  слуг  слід ставити на 
відповідні посади. Якщо ти бажаєш домогтися успіху, ти не повинен ніколи призначити службовців на посади  
вищі, ніж вони заслуговують.  Той нерозумний цар, який порушуючи статут,  призначає слуг на не підхожі  
посади,  не в  змозі  задовольнити своїх людей.  Цар,  який бажає мати досконалих слуг,  ніколи не повинен  
призначати осіб позбавлених тями, обмежених, не мудрих, не самоприборканих в почуттях,  і  не високого  
походження. Люди ж чесні, високого походження, хоробрі, досвідчені, позбавлені злоби й заздрості, шляхетні,  
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чисті  у  поведінці,  тямущі  у  ведені  справ,  заслуговують  того,  щоб  бути  призначеними радниками.  Особи 
смиренні,  готові  до  виконання  своїх  обов’язків,  спокійні  характером,  чисті  розумом,  прикрашені 
різноманітними  іншими  якостями  і,  які  ніколи  не  є  об’єктами  наклепу  на  своїх  посадах,  мають  бути  
близькими супутниками царя.  Лев завжди повинен супроводжувати лева.  Якщо ж не лев стає супутником 
лева, хтось отримує всі переваги, які належать левові. Проте, тому левові, котрий виконує обов’язки лева, та  
ба, має зграю собак своїми соратниками, ніколи не вдасться таким спілкуванням, виконати ті обов’язки. Саме 
таким чином, о володарю мужів, може цар домогтися успіху в підкорені всієї землі, якщо він має радниками 
осіб мужніх, мудрих, великих вченістю і високого походження. О найперший з царствених володарів, царі 
ніколи не повинні приймати слугу,  який позбавлений знання, чесности, мудрости та великого багатства. Ті  
люди, які  віддані служінню своєму панові,  ніколи не бояться будь-яких перешкод. Царі постійно повинні  
говорити  спокійно  до  тих  слуг,  завжди  зайнятих  справами  корисними для  своїх  господарів.  Царі  мусять 
завжди, з великою обережністю, піклуватися про свою скарбницю. Справді ж бо, царі мають свою опору в  
своїй коморі. Цареві слід завжди прагнути до збільшення скарбниці. Нехай твої комори, о царю, будуть повні  
зерна.  І  нехай  їх  оберігають  чесні  слуги.  Прагни  збільшення  твого  багатства  і  зерна.  Нехай  твої  слуги,  
досвідчені  в  бою,  будуть  завжди  уважними  до  своїх  обов’язків.  Бажано  щоб  вони  були  майстерним  в  
управлінні кіньми. О радосте куру, проявляй увагу до потреб твоїх родичів і друзів. Будь оточений друзями та  
родичами.  Шукай блага місту твоєму.  Посилаючись на випадок пса,  я  повідав тобі  про обов’язки,  які  ти 
повинен прийняти для підданих твоїх. Що ще бажаєш ти почути?

Так вістить розділ сто дев’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 0
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти  повідав,  о  бгарато,  про  багато  обов’язків  царя,  які  були  викладені  у  старі  часи  древніми,  добре  

обізнаними на них.  Далебі,  докладно повідав ті  обов’язки,  затверджені мудрими.  Однак ти,  о туре  з  роду 
Бгарати, скажи про них таким чином, щоб можна було зберегти їх у пам’яті.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Захист усіх істот вважається вищим обов’язком кшатріїв. Слухай тепер мене, о царю, про те, як обов’язок  

захисту  слід  здійснювати.  Цар,  знайомий  зі  своїми  обов’язками,  має  прийняти  багато  форм,  ніби  павич 
виставляє пір’я  різноманітних відтінків.  Прозір,  гнучкість,  переконаність у своїй правоті,  ― ті  якості,  які  
повинні бути присутніми в ньому. При цілковитій неупередженості, він повинен оперувати якостями доброти, 
якщо він хоче ся мати гаразд. Він повинен приймати той відповідний відтінок або форму, яка є вигідною з  
урахуванням  відповідної  речі,  якої  він  прагне  досягти.  Цар,  котрий  може  прийняти  різноманітні  форми, 
успішний в досягненні навіть найтонших речей. Мовчазний, ніби павич восени, він повинен приховувати свої  
наради. Слід говорити мало, а малі його промови бути приємними. Повинен мати гарні риси і добре знатися  
на  Писаннях.  Він  завжди  повинен  бути  уважним  щодо  тих  воріт,  через  які  небезпеки  можуть  прийти  і 
осягнути його, як люди дбають про проломи в греблі, крізь які вода з великих ставків може затопити їх поля і  
хати. Він повинен шукати притулку брахманам, увінчаним аскетичним успіхом, так само, як люди прагнуть  
притулку  або  гучні  річки,  сповнені  дощової  води,  збираються  в  гірських  озерах.  Той  цар,  який  воліє 
накопичити багатство, має діяти, як святенник в питанні збереження вінця волосся. Цар завжди повинен мати 
жезл  покарання  піднятим  у  руках.  Він  завжди  повинен  діяти  обережно  у  питанні  своїх  податків,  після 
вивчення доходів і  видатків своїх підданих, як люди беруть дорослу  пальму для витягнення її  соку.65 Він 
повинен діяти справедливо щодо своїх власних громадян. Витолочувати посіви його ворогів своєю кіннотою, 
виступити  проти ворогів,  коли його власні  крила  стали сильними.  І  стежити за  всіма  джерелами власної  
слабкості. Він повинен визначити недоліки своїх ворогів. Знищити тих, які є їхніми прихильниками. Збирати 
багатство ззовні, як людина зриває квіти в лісі. Він повинен знищити тих найперших з володарів, які сповнені  
сили  і  стоять  з  піднятими головами,  мов  гори,  шукаючи  таємного  укриття  в  тіні  і  ждучи  у  засідці  для  
раптового нападу.  Як павич у пору дощів, він повинен увійти в своє житло сам і непомітно. Справді, він  
насолоджуватиметься,  за  звичаєм  павича,  в  його  внутрішніх  світлицях,  разом  з  його  дружинами.  Він  не  
повинен знімати свою кольчугу.  Він сам повинен захищати самого себе, і уникнути тенет розкиданих для  
нього шпигунами і вивідачами своїх ворогів.  Він також повинен перекупляти шпигунів  своїх ворогів,  але 
знищити їх, коли буде нагода. Як павичеві, цар повинен убити його могутніх і гнівних ворогів підступною 
політикою, знищити їх силу та відвести їх далеко від дому. Цареві слід також, як павичеві, робити те, що 
добре для нього, і збирати мудрість звідусіль, як вони збирають комах, навіть у лісі. Мудрий і павичеподібний 
цар повинен таким робом керувати своїм царством і  проводити політику,  вигідну йому.  Використовуючи 
власний розум, він приймає рішення, що робити. Радячись з іншими він приймає чи відмовляється від таких  
рішень.  Завдяки  розуму,  загостреному  писаннями,  можна  узгодити  свій  напрямок  дій.  У  цьому  полягає 
користь  писань.  Використовуючи  мистецтво  примирення,  хай  вселяє  довіру  в  серця  ворогів.  Слід  йому 
показати свою силу.  Обмірковуючи різні  напрямки дій у голові,  він повинен, тренуючи розум,  прийти до  
висновків. Царю варто розбиратися в мистецтві політики примирення і мати мудрість. А також бути в змозі  
робити те, що потрібно зробити і уникнути  того,  що не потрібне. Людина мудра та глибокого розуму,  не 
потребує порад або навчання. Мудра людина, розумна, як Бріхаспаті, якщо викличе на себе ганьбу, глупство  
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отримає  своїм  становищем,  подібно  розпеченому  залізу  кинутому  у  воду.  Цар  має  виконати  всі  цілі,  з  
власного  життя  чи  інших,  відповідно  до  засобів  викладених  у  Писаннях.  Цар  знайомий  зі  способами  
придбання багатства, завжди має використовувати у своїх діях людей здорових, мудрих, мужніх і велесилих.

Бачачи слуг своїх, зайнятих у роботі, на яку вони підходять, цар повинен діяти у відповідності з усіма  
ними, як зі струнами музичного інструменту, то підтягуючи, то послаблюючи, згідно нот. Цареві слід робити 
добро всім особам, не порушуючи справедливости. Той цар стоїть нерухомо, ніби пагорб, якого всі вважають 
«Він мій!».  Поставивши собі завдання ― судити сторони, цареві,  не роблячи жодної різниці між людьми,  
подобаються йому вони чи ні, слід відстояти справедливість. Хай цар призначить на всі посади таких людей,  
які  знайомі  з  особливостями  родів,  народів  і  різних  країн;  які  м’які  у  слові;  які  середнього  віку;  які  не  
помиляються; які прихильні гарним діянням; які обережні; які вільні від жадібности; які володіють знаннями і  
самообмеженням; які міцні в чесноті й завжди готові підтримувати обидві: чесноту і користь. Таким чином,  
встановивши напрямок  дій  та  їх  остаточні  цілі,  цар  повинен виконати їх  обережно.  І  поставивши в  усіх  
напрямках своїх наглядачів,  він може жити радісно.  Цар,  який ніколи не поступається гніву і  радості  без  
достатніх підстав, який слідкує за всіма своїми діями, і стежить за доходами та витратами самостійно, здатен  
отримати велике багатство землі. Той цар, кажуть,  знайомий з царськими обов’язками, який винагороджує  
своїх посадовців і підданих наочно, за будь-які гарні справи; який карає тих, хто заслуговує на покарання; 
який захищає самого себе і своє царство від усілякого зла. Немов Сонце ллє свої промені на все нижче, цар  
повинен завжди піклуватися про своє царство сам, і  за допомогою свого розуму стежити за всіма своїми  
шпигунами і посадовцями. Цар приймає багатство від своїх підданих у потрібний час. Він ніколи не повинен  
оголошувати, що він робить. Як розумна людина доїть свою корову щодня, так цар повинен доїти царство  
кожен день. Як бджола поступово збирає мед з квітів, так цар повинен збирати поступово багатство з царства 
свого  на  зберігання.  Узявши  більше  ніж  достатньо,  надлишок  слід  використати  на  придбання  релігійної 
заслуги і задоволення бажань. Той цар, який знайомий з обов’язками і має розум, ніколи не витрачає все що 
було зібрано. Цар ніколи не повинен відкидати ніяке багатство через його малість, і  не звертати уваги на 
ворогів через їх безсилля. Він має власним розумом оглядати себе. Ніколи не покладатися на нерозумних осіб.  
Стійкість, обдарованість, стриманість, розум, здоров’я, терпіння, хоробрість і увага до вимог часу і місця, ― 
ці  вісім  якостей ведуть  до  збільшення  багатства,  будь-то  мале  чи  велике.  З  маленького  вогню,  политого 
пряженим маслом, може спалахнути велика пожежа. Одне насіння може дати тисячі дерев. Тому цар, навіть  
коли він дізнається, що його доходи і витрати великі, не повинен відкидати дрібних речей. Ворог, хоч він бува  
дитина, молода людина, чи ж у віці, досягає мети, коли особа стає неуважною. Незначний ворог, коли він стає 
сильним, може знищити царя. Тож цар,  добре знайомий з вимогами часу,  є найпершим з усіх правителів.  
Ворог,  сильний  чи  слабкий,  керуючись  злобою,  може  дуже  скоро  знищити  славу  царя,  перешкодивши 
отримати релігійну заслугу йому і навіть позбавити його сили. Таким чином, цар, який керується розумом,  
ніколи не повинен не звертати уваги на свого ворога. Якщо розумний цар бажає багатства і перемоги, йому 
варто після огляду його витрат, доходів, заощаджень і управління, прийняти мир чи війну. Саме тому, цареві  
потрібна допомога розумного радника. Блискучий розум долає навіть могутню людину. І розумом же можна 
захистити  зростаючу  силу.  І  підйом  ворога,  також  ослабити  за  допомогою  розуму.  Тому,  кожна  дія 
виконувана з розумом, схвалюється. Терплячий цар і без недоліків, може, якщо хоче, отримати плоди всіх  
його  бажань,  за  допомогою  навіть  невеликої  сили.  Той  же  цар,  який  хоче  бути  оточеним  юрбою 
своєкорисливих  підлабузників,  ніколи  не  матиме  перемоги,  навіть  в  найменшій  користі.  Саме  тому,  цар  
повинен діяти м’яко в отриманні багатства від своїх підданих. Якщо цар постійно пригнічує свій народ, він  
зникне, мов спалах блискавки, що спалахує лише на мить.

Навчання, покаяння, величезне багатство, справді, все, може бути зароблено зусиллями. Зусилля ж, як це 
відбувається у втілених істот, керуються розумом. Отже зусилля мають розглядатися головними з усіх речей.  
Тіло людини є оселею багатьох розумних істот, величезних силою, Шакри, Вішну, Сарасваті, та інших істот. 
Знавець,  таким  чином,  ніколи  не  повинен  нехтувати  тілом.  Жадібна  людина  постійно  буде  підвладна  
подарункам.  Жадібний ніколи не  насичується,  привласнюючи багатство інших людей.  Однак,  кожен стає 
жадібним  у  справі  отримання  щастя.  Тож,  якщо  людина  стає  рабом  багатства,  вона  втрачає  чесноти  і  
задоволення,  котре  дають речі  досяжні  багатством.  Жадібний прагне привласнити багатства,  задоволення,  
синів, дочок і багатство інших. У жадібних людей можна побачити кожну з усіх вад. Отже, цареві ніколи не  
варто приймати жадібного своїм радником чи посадовцем. Цар, у відсутність належних шпигунів, повинен 
відправити  навіть  низьку  особу для  з’ясування  розташування  та  дій  ворогів.  Мудрий  правитель  повинен 
зірвати всі зусилля та наміри його ворогів. Тому цареві, довірливому і високого роду, який радиться з вченими  
та доброчесними брахманами і захищений його радниками, вдається зберігати всіх своїх володарів-данників 
під належною кормигою.

О царю людей, я коротко розповів тобі усі обов’язки, викладені у Писаннях. Увага до них сприяє твоєму 
розуму.  Той цар, котрий підкорюється своєму наставнику і уважний до цього, успішний в керуванні всією  
землею. Тому ж цареві, який неуважний до щастя, отриманого політикою, а шукає того, що випадково може 
принести  його,  ніколи  не  вдасться  насолоджуватись  тим  щастям,  котре  дає  влада,  і  ніколи  не  отримає  
потойбічні  світи.  Цар,  уважний належно до вимог війни і  миру,  досягає успіху у подоланні  навіть таких  
ворогів, які мають веле багатства, шановані за розум і гарну поведінку, сповнені досягнень, сміливі в бою і  
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готові до зусиль. Цар повинен отримати ті засоби, котрі забезпечені різними видами дій і заходів. Він ніколи  
не  повинен  залежати  від  долі.  Тому,  хто  вбачає  недоліки  у  бездоганних  осіб,  ніколи  не  вдасться  мати  
процвітання і  славу.  Коли два  друга  беруть  участь  у  виконанні  однієї  і  тієї  ж дії,  мудра  людина завжди 
схвалює того серед двох, хто бере на себе важчу частку роботи. Вправляйся ти в цих обов’язках царів, які я  
повідав  тобі.  Поклади  серце  твоє  на  обов’язки  захисту людей.  Ти  можеш тоді  легко  отримати  нагороду 
чесноти. Всі світи блаженства у майбутньому житті залежать від заслуг!

Так вістить розділ сто двадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О діду, ти зараз закінчив твою оповідь про обов’язки царів. З того, що ти сказав, здається, що Покарання 

займає  високе  положення  і  є  володарем  всього  і  все  залежить  від  Покарання.  Здається,  о  могутній,  що  
Покарання має велику силу і присутнє всюди, та є головним серед усіх істот або богів, ріши, високих душею 
пітарів, якшів, ракшасів, пішачів та садхьїв, або живих істот у цьому світі,  включаючи звірів і  птахів. Ти  
сказав, що весь всесвіт, рухомий і нерухомий, в тому числі боги, асури і люди, можна побачити, що залежать 
від Покарання. Зараз я волію, о туре з роду Бгарати, по-справжньому знати, хто є Покаранням? Який має  
вигляд?  Яка  його  форма?  Яка  його  вдача?  З  чого  він  зроблений?  Звідки  його  походження?  Які  його  
особливості? Які його риси? Як він залишається пильним серед живих істот, таких обережних? Хто він, що 
залишається вічно пильним, захищаючи цей всесвіт? Хто він, що, як відомо, найперший з усіх речей? Хто,  
насправді, є тим піднесеним, на ім’я Покарання? Що є тим, від якого залежить Покарання? І який його шлях?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай, о нащадку Куру,  яким є Покарання і  чому він називається також  Вьявахара! Те, від кого все 

залежить, називається Покарання. Покарання є тим, на кому покоїться справедливість. Іноді його називають 
Вьявахара. За словами тих, щоб праведних царів, уважних до пробудження, неможливо зменшити страждання, 
і Покарання приходить, назване тим ім’ям. Саме тому, ім’я  Вьявахара    застосовується до нього.66 В давнину 
Ману,  о царю, проголосив у першу чергу цю істину:  «Той, хто захищає всіх істот, любимий і ненависний  
одночасно, неупереджено володіючи володарем Покарання, кажуть, втілення справедливости!». Ці слова, які я  
сказав, були, о найперший царю, виголошені у минулому Ману. Це високі слова Брахми. І позаяк ці слова  
були сказані спочатку, тож, вони відомі, як перші слова. А позаяк Покаранням, те, що незаконно привласнено 
іншими людьми зупиняється, тому Покарання має ім’я Вьявахара. Сукупність трьох завжди спирається на 
добре застосування Покарання. Покарання є великий бог. У подобі він виглядає, ніби палаючий вогонь. Його 
колір обличчя темний, як у пелюсток блакитного лотосу. Він з чотирма зубами, має чотири руки, вісім ніг та  
багато очей. Його колісниці, немов стріли, а його волосся стоїть сторч. У нього сплутане волосся і два язика.  
Його обличчя має відтінок міді, одягнений він у лев’ячу шкуру. Це непереборне божество приймає таку люту 
подобу. Приймаючи, знову ж подобу меча, лука, булави, дротика, тризуба, молота, стріли, товстої і короткої 
палиці, бойової сокири, диску, петлі, важкого кийка, клинка, списа, та майже кожного виду зброї, яка існує на  
землі,  Покарання  рухається  світом.  Дійсно,  Покарання  рухається  по землі,  колючи,  ріжучи,  дошкуляючи,  
відтинаючи, відділяючи, спалюючи, вбиваючи і руйнуючи своїх жертв. Це, о Юдхіштхіро, деякі з імен, які 
носить Покарання: Меч, Шабля, Праведність, Лють, Непереборний, Батько добробуту,  Перемога, Каратель,  
Перевірник,  Вічний,  Писання,  Брахман,  Мантра, Месник,  Найперший  з  перших  Законодавців,  Суддя, 
Неруйнівний,  Бог,  Особа,  чий  шлях  нездоланний,  Вічно  в  русі,  Первонароджений,  Безприхильний,  Душа 
Рудри, старший Ману і Великий Благодійник.

Покарання є святим Вішну. Він, могутній Нараяна. І позаяк він завжди приймає жахливу подобу, його  
називають  Магапуруша.  Його  дружина  Мораль,  також відома  під  іменами Дочка  Брахми,  Лакшмі,  Вріті,  
Сарасваті  й  Мати  Всесвіту.  Таким  чином,  Покарання  має  багато  подоб.  Благословення  і  прокляття,  
задоволення  і  біль,  праведність  і  неправедність,  сила  і  слабкість,  щастя  і  нещастя,  заслуга  і  недолік,  
доброчесність і порок, бажання і відраза, сезон і місяць, день і ніч, година, увага і безпечність, радість і злість,  
спокій і стриманість, доля і зусилля, порятунок і засудження, страх і безстрашність, шкода і ненашкодження,  
покаяння і жертва, сувора аскеза, отрута і здорова їжа, початок, середина і кінець, наслідок всіх кривавих 
діянь,  нахабство,  безумство,  зарозумілість,  гордість,  терпіння,  політика,  нерозумна  політика,  безвладдя  і 
влада, повага, неповага, розпад і стабільність, смиренність, милосердя, відповідність і невідповідність часу,  
брехня, мудрість, істина, віра, невіра, безсилля, торгівля, прибуток, збиток, успіх, поразка, лють, лагідність,  
смерть, придбання і непридбання, згоди і незгоди, те, що повинно бути зроблено, і те, що не повинно бути  
зроблено,  сила  і  слабкість,  злість  і  доброзичливість,  праведність  і  неправедність,  сором  і  безсоромність,  
скромність, гаразди і негаразди, енергія, діяння, навчання, красномовство, проникливе взаєморозуміння, ―  
все  це,  о  Юдхіштхіро,  форми Покарання  в  цьому світі.  Тож,  Покарання  надзвичайно різноманітне.  Якби  
Покарання не існувало, всі істоти б роздерли одна одну. Через страх покарання. о Юдхіштхіро, живі істоти ще 
не перебили друг друга. Піддані, о царю, завжди захищені Покаранням, підвищуючи міць їх правителя. Саме 
тому, Покарання є головним притулком усіх. Покарання, о царю, швидко повертає світ на шлях праведности.

Обумовлена  від  правди,  справедливість  існує  в  брахманах.  Наділені  справедливістю,  найперші  з  
брахманів пов’язані з Ведами. З Вед походять жертвопринесення. Жертвами задовольняють богів. Божества ж, 
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власкавлені, хвалять мешканців землі Індрі. На користь же мешканцям землі, Індра дає їм їжу у вигляді дощу,  
без якого зело і зерно не росте. Життя всіх живих істот залежить од їжі. Від харчування істоти отримують 
свою підтримку і зростання. Покарання у вигляді володаря-кшатрія залишається невсипущим серед них. Для 
підтримки цих речей,  Покарання приймає подобу кшатрія  серед людей.  Захищаючи людей,  він не спить,  
завжди уважний і ніколи не занепадає. Покарання, знову ж, має наступні вісім імен: Бог, Людина, Життя,  
Сила, Серце, Володар усіх істот, Душа всіх речей, Життя істот. Бог дав обидва багатства: і жезл покарання 
цареві сповненому сили, у вигляді збройних сил, і те, що являє собою сукупність п’яти.67 Шляхетних кров’ю 
радників, з великим багатством, знаннями, різними видами сил: тіла, розуму тощо; з зазначених нижче восьми  
речей  та  іншої  сили,  а  саме,  те,  що  залежить  від  добре  заповненої  скарбниці,  слід  шукати  цареві,  о 
Юдхіштхіро. Ці вісім речей: слони, коні, колісниці, піхотинці, човни, чорнороби для походу, таборування та 
іншої роботи, приріст населення і великої рогатої худоби, наприклад овець і таке інше. Військо одягнене в  
броні та інше спорядження, вої-колісничні, вої на слонах, кіннота, піхота, командувачі  й лікарі, складають 
кінцівки. Бідняки, головні судді, астрологи, виконавці примирливих і атхарва обрядів, скарбниця, союзники,  
зерно, й усі інші необхідні речі, складають тіло з семи якостей і восьми частин царства. Покарання ― ще одна 
сильна частина царства. Покарання у вигляді війська ― творець царства. Сам Бог з великою обережністю 
послав Покарання для використання кшатріям. Цей вічний Всесвіт неупереджений Самопокаранню. Немає  
нічого  більш гідного  поваги  царів,  ніж  Покарання,  за  яким  вказано  шлях  праведности.  Сам  Брахма,  для 
захисту світу і встановлення обов’язків різних людей, створив Покарання. Існує ще один вид Вьявахари, який 
виникає зі спору сторін, котрий також має джерелом Брахму. Переважно характеризований вірою у кожної з 
двох сторін, той Вьявахара дарує благо. Існує ще один вид Вьявахари, який має Веду його душею. Він також, 
кажуть,  має  Веду  своєю  справою.  Існує,  о  тигре  серед  царів,  третій  вид  Вьявахари,  який  пов’язаний  із 
сімейними звичаями, але який узгоджується з Писанням. Той  Вьявахара,  який, як зазначено вище, кажуть, 
характеризується вірою в одної з двох сторін, має бути відомий нам, як властивий цареві. Слід його також 
знати під ім’ям Покарання, як і на ім’я Свідоцтво. Хоча Покарання супроводжується Свідоцтвом, все ж це,  
кажуть, має свою душу у Вьявахарі. Те, що було названо Вьявахара, дійсно засноване на ведичних приписах. 
Той Вьявахара, котрий вказував  мати Веди своєю душею, є Моральність чи Обов’язок. Це також приносить 
добро особам, які вірять в Обов’язок і Мораль. Люди, чисті душею, говорили про ту  Вьявахару,  яку вони 
зробили звичайним законом. Третій вид Вьявахари також ― це наставник людей, і його корені також у Веді, о 
Юдхіштхіро! Він підтримує  три світи.  Він має Істину своєю душею і  творить процвітання.  Той, котрий є 
Покарання, бачиться нами вічним  Вьявахарою. Той, про котрого було сказано  Вьявахара  ― воістину  Веди. 
Той, же який є Веда ― це мораль, обов’язок. Той, котрий мораль і обов’язок ― це шлях Праведности. Цей же 
останній, був тим, хто на початку був Прабатьком Брахмою, тим Володарем істот. Брахма є Творець усього 
всесвіту,  з  богами,  асурами,  ракшасами,  людьми,  зміями  й  усіма  іншими.  Отже,  той  Вьявахара,  який 
характеризується вірою в одній з двох сторін, також походить од нього. З цієї причини, Він викладає наступне  
відносно Вьявахари: ні матір, ні батько, ні брат, ні дружина, ні жрець, не можуть бути покарані тим царем,  
який править згідно своєму обов’язку.

Так вістить розділ сто двадцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 2
Б г і ш м а  с к а з а в :
У зв’язку з цим оповідають стару історію про наступне. Був серед Ангів цар, великий пишнотою, на ім’я  

Васухома.  Той  цар  завжди  діяв  благочестиво,  і  разом  зі  своєю  дружиною  він  завжди  віддавався 
найсуворішому  подвижництву.  Він  відправився  до  місця  названого  Мунджапріштха,  дуже  шанованому 
пращурами та  небесними ріши.  Там,  на  тій   вершині  Хімавану,  недалеко  від  золотих  гір  Меру,  великий  
брахман Рама, сидячи в тіні відомого баньяна, зв’язував його сплутане волосся.68 З того часу, о царю, місце, 
яке є улюбленим місцем Рудри,  ріши,  суворі обітницями, почали називати Мунджапріштха. Цар Васухома, 
розташувавшись в цьому місці, придбав багато благочестивих заслуг і здобувши повагу брахманів, вважався, 
мов  небесний  мудрець,  святістю.  Одного  разу,  нищитель  ворогів,  друг  Шакри,  цар  Мандхатрі,  великий  
душею, прийшов до Васухоми у його гірський притулок. Прибув туди Мандхатрі і побачив царя Васухому,  
який у суворому покаянні  стояв перед ним у позі  смирення.  Васухома запропонував  своєму гостеві  води 
обмити ноги, і аргхью зі звичайних речей, та запитав його про добробут, або інакше про його царство з семи  
частин. Після цього,  Васухома звернувся  до царственого гостя,  котрий вірно слідує  практиці  праведників  
давнини, кажучи: «Що, о царю, я можу зробити для тебе?». Так запитаний, о радосте куру, Мандхатрі, кращий 
з  царів,  глибоко  задоволений,  відповів  Васухомі,  велемудрому,  що  зручно  сидів  біля  нього,  у  наступних 
словах:

М а н д х а т р і  с к а з а в :
Ти вивчив, о царю, усі вчення Бріхаспаті. О кращий з людей, вчення, викладені Ушанасом, також відомі  

тобі. Я хочу знати, що є джерелом Покарання? Що було початком Покарання? Що також, речуть, його кінець?  
Як прийшло Покарання, залежне від кшатріїв? Розкажи мені все це. О велемудрий, я прийшов до тебе, як  
учень готовий віддати тобі винагороду за напуття.

В а с у х о м а  м о в и в :
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Слухай, о царю, про те, як Покарання, той поборник світу,  виник. Душа справедливости, вона вічна, і  
була створена для підтримки належного урядування всіх істот. Чулисьмо давно, що колись Прабатько усіх 
світів, божественний Брахма бажав зробити жертвопринесення, та не вдалося знайти жерця гідного вмінням,  
подібного йому самому.  Тому він  задумав  подумки  і  утримував  плід там довгі  роки.  Після тисячі  років,  
великий бог чхнув. Од цього, плід випав з його голови. Божественну істоту, о підкорювачу ворогів, що, таким 
чином прийняла народження від Брахми, називали Кшупа. Сповнений великої сили, він став володарем істот. 
Той  Кшупа  став  жерцем,  о  царю,  в  жертвопринесенні  високого  душею  Прабатька.  На  початку  того 
жертвопринесення Брахми, о кращий з царів, Покарання зник внаслідок видимої форми, яку Прабатько був 
тоді змушений прийняти.69 Покарання, зникнувши, велике замішання вчинив серед усіх істот. Не було більше 
жодної різниці між тим, що повинно бути зроблено, а що ні. Уся різниця, знову ж, між чистим і нечистим 
харчуванням зникла. Люди перестали розрізняти, який напій був припустимим, а який ні. Всі істоти почали 
шкодити одна одній. Не було ніяких  обмежень у питанні співжиття статей.  Всі ідеї  власності  зникли. Всі 
істоти почали грабувати і хапати м’ясо друг у друга. Сильні почали вбивати слабких. Ніхто не звертав жодної  
уваги на свого сусіда. Прабатько тоді вклонився божественному і вічному Вішну, та звернувся до того Бога,  
дарувальника великого блага, кажучи: «Слід тобі, о Кешаво, проявити милосердя в цьому випадку. Нехай буде 
так встановлено тобою, щоб замішання, яке сталося, могло би зникнути!». Так попрошений, той найперший з 
богів,  озброєний величезною  Сулою,70 віддзеркалившись,  створив себе самого у вигляді  Покарання.  В цій 
подобі, маючи праведність своїми ногами, богиня Сарасваті створила Данданіті (Наука про Покарання), котра 
дуже  скоро стала  добре  відома по всьому світі.  Після  цього великий бог,  озброєний величезною Сулою,  
протягом ще деякого часу, призначив декількох серед богів, як і володарів або правителів їх відповідних груп.  
Саме тоді  він створив божественного Індру з тисячею очей,  правителем божеств.  Яма,  син Вівасвана був  
призначений володарем пращурів.  Кубера  був  призначений  володарем скарбів  і  всіх  ракшасів.  Меру був 
призначений  царем  гір,  а  Океан  був  поставлений  володарем  річок.  Могутній  Варуна  був  призначений 
володарем вод і асурів. Смерть володаркою життя і всього живого, а Вогонь був призначений володарем усіх 
речей сповнених енергії. Могутній Ішана, високий душею, і вічний Магадева, з трьома очима, був зроблений  
володарем  рудр.  Васіштха  поставлений  володарем  брахманів,  а  Джатаведас  очільником  Васу.  Сурья  
поставлений володарем усіх світних тіл, а Чандрамас царем зірок і сузір’їв. Аншумат став володарем усіх  
злаків, а могутній і  найперший серед божеств, Кумара або Сканда, при дванадцяти зброях, був зроблений 
головним з  усіх  духів  і  примарних істот,  з  тих,  що  прислужують  Магадеві.  Час,  який є  джерелом  обох:  
руйнування і  розвитку,  був  зроблений господарем усіх  істот,  так само і  чотирма частинами смерті:  зброї,  
захворювань, Ями та діянь, і, зрештою, горя і радости.  Шруті  вістять, що верховний бог Магадева, той Бог 
богів, о царю, озброєний Сулою, є володарем рудр. Жезл покарання було дано наступному синові брахмана  
Кшупи, тому володарю всіх істот, і найпершому з доброчесних. На завершення цієї жертви, відповідно до  
обрядів, Магадева, після виконання належного вшанування передав Покарання, того захисника Праведности,  
до Вішну.  Вішну дав його Ангірасу,  а Ангірас,  найперший з подвижників,  передав його Індрі  та Марічи.  
Марічи віддав його Бхрігу. Бхрігу дав той жезл, призначений для захисту праведности, усім ріши. Мудреці  
дали його Правителям світу, а Правителі передали знову ж Кшупі. Кшупа тоді передав його Ману, сину Сурьї.  
Божественний Шраддха Ману, віддав його синам своїм, заради істинної праведности і багатства. Покарання  
наноситься  з  розрізненням,  керуючись  праведністю,  а  не  з  примхи.  Воно  призначене  для  стримування 
нечестивих. Штрафи та позбавлення призначені для виклику тривоги, а не для заповнення царської скарбниці.  
Нанесення каліцтв своїм тілом або заподіянням смерти, не повинні походити з порожніх причин. Заподіянням 
фізичного болю, різними способами чи, скиданням з вершин гір, чи вигнанням також, не слід виходити з  
подібних причин. Син Сурьї, Ману, дав жезл покарання своїм синам для захисту світу. Покарання, в руках 
послідовних власників,  не спить,  захищаючи всіх істот.  На вершині,  божественний Індра чатує  із жезлом 
покарання, за ним, Агні ― палаючий вогонь, за ним, Варуна, після Варуни, Праджапаті, після Праджапаті,  
Праведність, чия сутність полягає в стриманості. Після Праведности, син Брахми, вічний Закон, після Закону,  
пробуджена Сила, зайнята в діяннях захисту; після Сили, трави, пропоновані в жертву на підтримку богів і  
використовувані, як харч і ліки; після трав, гори; після гір, всі види соків та їх якості; після них, богиня Ніріті;  
після Ніріті,  планети і  світні  тіла небесні;  після них,  Веди;  після Вед,  могутня  подоба Вішну з кінською 
головою; за ним, всемогутній і вічний Прабатько, Брахма; після Прабатька, божественний і благословенний 
Магадева; після Магадеви, Вішвадеви; після них, великі ріши; після ріши божественний Сома; після Соми, всі 
вічні  божества;  після  божеств,  знаємо,  що  пробуджені  брахмани.  Після  брахманів,  кшатрії,  які  праведно 
захищають усіх істот. Вічний всесвіт,  який складається з рухомих і нерухомих істот,  бережуть невсипущі  
кшатрії.  Невсипущі  істоти  в  цьому світі,  і  Покарання  не  спить  серед  них.  Сповнений  блиску,  подібного 
Прабатьковому,  Покарання  тримає разом і  підтримує  все.  Час,  о  бгарато,  ніколи не  спить,  на  початку,  в 
середині і в кінці.  Володар усіх світів, владика всіх істот, могутній і благословенний Магадева, Бог богів,  
ніколи не спить. Він також знаний під цими іменами: Капрадин , Шанкара, Рудра, Бгава, Стхану і чоловік  
Уми. Таким чином, Покарання також не спить на початку, в середині та в кінці. Доброчесний цар повинен 
правити належно, керуючись Покаранням.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :

122



Та людина, яка слухає цей виклад Васухоми, і вислухавши його поводиться відповідно до її перебування 
на посаді, безперечно отримає плоди всіх її бажань. Нині я, о туре серед мужів, повідав тобі все, про те, хто є  
Покарання, що підтримує всесвіт і, котрий керується справедливістю.

Так вістить розділ сто двадцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Я бажаю, о царю, почути усталені висновки з питання про Чесноту, Багатство і Задоволення. Залежно від  

якого з них, продовжується життєвий шлях? Які відповідні коріння Чесноти, Багатства і Задоволення? Які, 
знову  ж,  результати  цих  трьох?  Вони  іноді,  бачу,  змішуються  одне  з  одним,  а  іноді  існують  окремо  і  
незалежно одне від одного.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Коли люди в цьому світі прагнуть, з добрими серцями, досягнення Багатства за допомогою Чесноти, то ці  

три: Чеснота, Багатство і Задоволення, можна побачити співіснуючими у союзі, згідно часу,  причини і дії.  
Багатство має свої корені в Чесноті,  а Задоволення, мовлять, плід Багатства. Всі три, знову ж, мають своє 
коріння у Волі. Воля ж пов’язана ж з об’єктами. Всі об’єкти, знову ж, у всій їх повноті, існують для втіхи 
бажання задоволень. Від цього тоді, залежить сукупність трьох. Відсторонення ж од усіх речей є Звільненням.  
Кажуть, що Чеснота шукається для захисту тіла, а Багатство для придбання Чесноти. Задоволення це лише 
насолода почуттів.  Всі три мають, таким чином, якість пристрасті. Чеснота, Багатство і Задоволення, коли  
шукаються  заради неба,  або подібних інших вигóд,  кажуть,  відчужені,  бо самі  вигóди відчужені.  Коли ж 
шукають  заради  Пізнання  Себе,  вони,  кажуть,  найближчі.  Потрібно  шукати  їх,  коли  вони  мають  такий 
характер.71 Не слід залишати їх навіть подумки. Якщо Чеснота, Багатство і Задоволення відкинуті, людині слід  
відмовитися від них, коли вона звільнить себе аскетичним покаянням. Мета потрійної сукупності спрямована 
до  Звільнення.  Така  людина могла  б  отримати його!  Її  дії,  здійснені  і  завершені  напередодні,  з  десятою 
частиною допомоги розуму,  можуть або не можуть  привести до очікуваних наслідків.  Чеснота не завжди  
корінь багатства; з іншого боку, Чеснота веде до багатства, наприклад, служба, землеробство тощо. Існує ще 
протилежна думка, бо деякі кажуть, що Багатство зароблено випадково, або народженням, чи ж подібними 
причинами. В деяких випадках,  багатство придбане скоєнням зла.  Іншими речами,  знову ж, те Багатство, 
наприклад,  постами  і  обітницями,  веде  до  придбання  чесноти.  Що  стосується  цієї  теми,  то  дурню,  чиє  
розуміння потьмарене невіглаством, не вдасться отримати вищу мету Чесноти і Багатства, а саме, Звільнення. 
Поволокою ж на чесноті є бажання винагороди; а поволока на багатстві полягає в його накопиченні. Коли ж 
очиститися від цих домішок, то це дає великі наслідки.

У зв’язку з цим оповідають про бесіду, яка мала місце в минулі часи між Камандакою і Ангаріштхою.  
Одного разу цар Ангаріштха, дочекавшись можливості, вшанував мудреця Камандаку, коли той сидів зручно,  
і поставив був йому наступні питання: «Якщо цар, примушений хіттю і глупством вчинить гріх за який він 
згодом кається, якими діяннями, о мудрецю, можна ті гріхи спокутувати? Якщо, знову ж, муж спонукуваний  
невіглаством, чинить гріх, в надії, що діє праведно, як цареві покласти край тому гріхові, що входить у звичку 
серед людей?

К а м а н д а к а  м о в и в :
Та людина, яка відмовившись від Чесноти і Багатства переслідує лише Задоволення, пожинає внаслідок 

такої  поведінки,  руйнування  свого  розуму.  Руйнування  розуму  слідує  за  безпечністю,  яка  відразу руйнує  
обидва: Чесноту і Багатство. Від такої нерозсудливості приходить жахливий атеїзм і постійна вада поведінки. 
Якщо цар не обмежує тих злих людей гріховної поведінки, всі гарні піддані тоді живуть у страху перед ним,  
як мешканці дому зі  змією, що залізла до них.  Піддані не слідуватимуть  за  таким царем. Брахмани й усі  
благочестиві люди діятимуть таким же чином. Внаслідок,  цар викличе велику небезпеку і,  нарешті,  ризик 
саморуйнування. Осягнутий ганьбою і наругою, він тягнутиме жалюгідне існування. Однак, життя в ганьбі,  
дорівнює смерті.

Мужі обізнані на писаннях, вказали такі засоби для відсічі гріху. Цар повинен завжди присвятити себе 
вивченню  трьох  Вед.  Він  має  поважати  брахманів  і  робити  добрі  послуги  їм.  Бути  присвяченим 
справедливості.  Він повинен укладати шлюби із шляхетними родинами. Він повинен чекати на шляхетних 
брахманів,  прикрашених чеснотою прощення.  Він повинен робити омивання і  читати священні  мантри,  й 
таким чином проживе свій час щасливо. Виганяючи всіх злих підданих від себе і свого царства, йому слід 
прагнути до співпраці з доброчесними. Він повинен власкавлювати всіх осіб словами або добрими справами.  
Має казати всім ― «Я ваш!», ― оголошуючи чесноти навіть своїх ворогів. Дотримуючись такої поведінки, він 
незабаром може очистити себе від своїх гріхів і отримати високу оцінку всіх. Без сумніву,  внаслідок такої  
поведінки, всі такі його гріхи будуть знищені. Ти повинен виконати всі ті високі обов’язки на які б вказували 
твої старші та наставники. Ти, безперечно, отримаєш велике благословення через прихильність твоїх батьків і  
наставників.

Так вістить розділ сто двадцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 2 4
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Всі особи на землі, о найперший з людей, вітають добродійну поведінку. Проте, маю великі сумніви щодо 

цього об’єкту їх похвали. Якщо тема зрозуміла для нас, о найперший з доброчесних, я хочу почути все про 
шлях, яким доброчесна поведінка може бути отримана. Як, насправді, ту поведінку отримати, о бгарато! Я 
хочу це чути. Скажи також, о найперший з мовців, що оповідають про характеристики тої поведінки.

Б г і ш м а  м о в и в :
Колись, о дарувальнику гордощів, Дурьйодхана, змучений горем при вигляді того відомого процвітання  

твого і братів твоїх в Індрапрастсі, та насмішками, які він отримав внаслідок своїх помилок у величезному 
палаці,  задав  своєму  батькові  Дхрітараштрі  таке  ж  питання.  Послухайте,  що  відбулося  тоді,  о  бгарато! 
Побачивши той великий палац твій і великий добробут,  в якому ти був, о володарю, Дурьйодхана, сидячи  
перед  своїм  батьком,  сказав  про  те,  що  бачив  останньому.  Почувши  слова  Дурьйодхани,  Дхрітараштри,  
звертаючись до свого сина і Карни, відповів йому так:

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Чому ти сумний, о сину! Я хочу докладно почути причину. Якщо після з’ясування причини, появу суму я  

виявлю значною, тоді хотів би втішити тебе. О підкорювачу ворожих міст, ти також отримав велике багатство. 
Всі  брати твої  завжди слухняні тобі,  як і  всі  твої друзі  та родичі. Ти вдягаєшся у найкращі шати.  Ти їси  
розкішну їжу. Найкращі коні несуть тебе. Чому ж ти став блідим і виснаженим?

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Десять тисяч піднесених снатаків-брахманів щодня їдять у палаці Юдхіштхіри із золотого посуду. Бачачи 

його прекрасний палац, прикрашений чудовими квітами і фруктами, його коней породи тіттрі та калмаша, і  
його різноманітний одяг, отож бо, бачачи високий добробут моїх ворогів, достаток синів Панду, який нагадує 
високий достаток самого Вайшравани, я палаю від горя, о бгарато!

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Якщо ти бажаєш, о царю, отримати процвітання, як у Юдхіштхіри або те, що навіть перевершує його, тоді 

тобі, о сину, слід прагнути до доброчесної поведінки. Без сумніву, можна одною лише поведінкою завоювати  
три світи. Немає нічого неможливого для досягнення особами доброчесної поведінки. Мандхатрі завоював 
увесь світ під час тільки однієї ночі, Джанамеджайя, на протязі трьох, а Набхага на протязі семи. Всі ці царі  
були  одержимі співчуттям і  доброчесною поведінкою.  З цієї  причини, земля прийшли до них за власним 
бажанням, переможена їх силою.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Я хочу почути, о бгарато, як ця поведінка може бути придбана, та поведінка, внаслідок якої земля була 

виграна так швидко царями названими тобою.
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Про це оповідають наступну стару історію. Колись її оповідав Нарада, на тему доброчесної поведінки. У 

минулі часи,  дайтья  Прахлада, заслужений його поведінкою, захопив у високого душею Індри його владу і 
забрав три світи з підпорядкування. Шукра тоді, зі складеними долонями, підійшов до Бріхаспаті. Сповнений 
великої мудрости, очільник небожителів звернувся до великого наставника, кажучи: «Я бажаю аби ти сказав  
мені,  що  ж  є  джерелом  щастя?».  Так  запитаний,  сказав  Бріхаспаті  йому,  що  знання  яке  призводить  до 
звільнення, є джерелом найвищого щастя. Дійсно, Бріхаспаті вказав Знання джерелом вищого щастя. Індра,  
однак, ще раз запитав його, чи буде і чи було щось вище, ніж це.

Б р і х а с п а т і  в и р і к :
Існує щось, о сину, що є ще вище. Піднесений Бхаргава (Ушанас) навчить тебе краще. Прямуй до нього, 

благословення тобі, й дізнатися в нього, о володарю небожителів! Сповнений великої подвижницької заслуги і 
наділений  великою  пишнотою,  володар  небожителів  тоді  відправився  до  Бхаргави  і  одержав  від  нього,  
затвердившись серцем,  знання того, що було для його великої користі. Отримавши дозвіл високого душею 
Бхаргави,  Звершник  ста  жертвоприношень  ще  раз  запитав  мудреця,  чи  було  щось  вище,  як  засіб  для 
придбання щастя, ніж те, що мудрець вже сказав йому. Всезнаючий Бхаргава сказав: «Піднесений Прахлада  
має краще знання!».  Дізнавшись про це,  Індра вельми зрадів.  Згубник  Паки,  сповнений великого розуму,  
прийняв подобу брахмана, і повернувшись до Прахлади, запитав його, кажучи: «Я хочу почути, що веде до  
щастя?».  Прахлада відповів брахману,  кажучи:  «О володарю двічінароджених,  у  мене немає часу,  будучи  
повністю зайнятим справою правління трьома світами, я не можу навчити тебе!».

Б р а х м а н  м о в и в :  
О царю, коли ти матимеш відпочинок, я бажаю послухати твої настанови про те, яка поведінка прийнятна 

для добра. Цією відповіддю цар Прахлада був задоволений цим мовцем Брахми. Кажучи: «Хай буде так!», ― 
він скористався сприятливою можливістю для навчання брахмана істинному знанню. Брахман дотримувався 
стосовно Прахлади поведінки, якої учень повинен дотримуватися до його наставника, і почав від усього серця 
робити бажане Прахладі. Багато разів брахман запитував: «О підкорювачу ворогів, якими засобами ти зміг  
отримати владу у трьох світах? Скажи мені, о праведний царю, які ці засоби?». Прахлада, о царю, так відповів  
на питання, задане брахманом.

П р а х л а д а  с к а з а в :
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Я не  відчуваю,  о  двічінароджений,  ніякої  гордости через  те,  що став  царем,  і  я  не  плекаю ворожих 
почуттів по відношенню до брахманів. З іншого боку,  я приймаю і дотримуюсь порад політики, повіданих  
мені на основі вчення Шукри. Повні довіри, вони мені кажуть те, що вони хочуть сказати і стримують мене  
від  напрямків  неправедних  чи  неналежних.  Я  завжди  слухняний  настановам  Шукри.  Я  чекаю  і  служу 
брахманам і моїм батькам. Я не маю ніякої злости. Я праведний душею. Я переміг гнів. Я стриманий і всі мої  
почуття підкорені мною. Ті двічінароджені, радники мої, ллють доброчинні поради на мене, як бджоли ллють 
мед у комірки їхніх стільників. Я насолоджуюся нектаром, вилитим тими вченими мужами, і подібно Місяцю 
серед сузір’їв, я живу серед членів мого роду. Саме це нектар на землі, саме це прояснює очі ― прислухатися  
до вчення Шукри з вуст брахманів і дій відповідно до них. В них приховано благо людини.

Так, сказав Прахлада тому промовцю брахмо. Сповіщений слухняно ним, володар дайтьїв ще раз сказав: 
«О найперший з двічінароджених, я надзвичайно задоволений тобою, твоєю слухняною поведінкою до мене.  
Проси у мене дарунок,  який ти бажаєш, благо тобі,  бо воістину,  я дам тобі,  що ти попросиш!».  Брахман  
відповів володареві дайтьїв: «Дуже добре. Я підкоряюся тобі!». Прахлада, задоволений ним, сказав: «Візьми 
те, чого ти бажаєш!».

Б р а х м а н  м о в и в :
Якщо, о царю, ти задоволений мною, і, якщо ти бажаєш зробити щось приємне для мене, я хочу тоді  

досягти твоєї поведінки. Саме цього блага я прошу. На це, хоча і задоволений, Прахлада сповнився великого 
страху. Справді, коли цей дарунок був означений брахманом, головний дайтья подумав, що повірником не 
може бути особа зі звичайною силою. Вельми здивований, Прахлада нарешті сказав: «Хай буде так!». Однак, 
давши йому цей дарунок, головний дайтья сповнився журби. Брахман же, отримавши цей дарунок, пішов, а 
Прахлада, о царю, пронизаний глибокою тривогою, не знав, що й робити. У той час як очільник дайтьїв сидів 
замислений над справою, полум’я світла вийшло з його тіла. Воно мало примарну подобу, велику блиском і  
велетенських розмірів. Прахлада запитав подобу, кажучи: «Хто ти?». Подоба відповіла, кажучи: «Я втілення 
твоєї Поведінки. Відкинута тобою, я йду.  Я буду і надалі, о царю, жити в тих бездоганних і найперших з  
брахманів, які стали твоїми відданими учнями. Сказавши ці слова, подоба зникла і невдовзі увійшла у тіло 
Шакри.  Після  зникнення  цієї  подоби,  інша  подібна  обриса,  вийшла  з  тіла  Прахлади.  Головний  дайтья 
звернувся  до  неї,  кажучи:  «Хто  ти?».  Вона  відповіла,  кажучи:  «Знай  мене,  о  Прахладо,  як  втілення  
Праведности.  Я  йду  туди,  де,  найперші  з  брахманів,  о  очільнику  дайтьїв,  бо  я  живу  там,  де  Поведінка  
перебуває!». За зникненням Праведности, третя подоба, о царю, палаюча пишнотою, вийшла з тіла високою 
душею Прахлади. Відповідаючи на питання Прахлади, хто то був, та подоба, осяйна, відповідала: «Знай, о 
головний дайтьє,  що я Правда.  Я залишу тебе,  слідуючи шляхом за Праведністю!».  Після того як Правда  
залишила Прахладу, за Праведністю, інша велика подоба вийшла з тіла Прахлади. Запитана царем дайтьїв,  
могутня сутність відповіла: «Я втілення Добрих справ. Знай, о Прахладо, що я живу там, де Правда живе!».  
Після цього ще одна істота вийшла з Прахлади, видаючи гучні й глибокі крики. Запитана Прахладою, вона 
відповіла: «Знай, що я Сила. Я живу там, де Добрі справи!». Сказавши ці слова, Сила пішла в те місце, куди й 
Добрі справи. Після цього богиня, велика сяйвом вийшла з тіла Прахлади. Володар дайтьїв запитав її, а вона  
відповіла, кажучи, що вона була втіленням процвітання, додавши: «Я жила в тобі, о герою, о ти, чия доблесть 
не знала перешкод! Відкинута тобою, я піду за Силою!». Піднесений Прахлада, пронизаний великим страхом, 
ще раз запитав богиню, кажучи: «Куди ти йдеш, о богине, о ти, яка живе серед лотосів? Ти завжди віддана  
правді, о богине, і ти найперша з божеств. Хто той найперший з брахманів, який був моїм учнем? Я хочу знати 
правду!».

Б о г и н я  п р о ц в і т а н н я  м о в и л а :
Відданий обітниці брахмачарьї, той брахман, який отримав вчення від тебе, був Шукра. О могутній, ти  

відібрав у нього владу над трьома світами. О праведнику,  це була твоя поведінка, що ти підкорив усі  три 
світи. Знаючи про це, володаря небожителів пограбував ти поведінкою твоєю. Праведність, Правда, Добрі  
справи, Сила і я, о велемудрий, все має наше коріння істинно в поведінці.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Сказавши ці слова, богиня процвітання пішла, як і всі інші, о Юдхіштхіро!
Дурьйодхана, ще раз звертаючись до батька, сказав такі слова: «O радосте куру, я хотів би знати правду 

про Поведінку. Скажи мені засоби, за допомогою яких вона може бути придбана.
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Ці засоби були вказані високим душею Прахладою у зверненні до Індри. Слухай, отже, о володарю мужів, 

про те, яким способом Поведінка може бути швидко придбана. Утримання від шкоди дією, думкою і словом 
щодо всіх істот, співчуття і дарування складають поведінку, гідну похвали. Ті дії, або зусилля, котрими інші 
не скористалися, чи інший вчинок, внаслідок якого хтось відчуває сором, ніколи не слід робити. Та дія, з  
іншого боку, має бути зроблена, внаслідок якої отримують схвалення у суспільстві. О кращий з куру, я нині 
повідав тобі  коротенько,  якою є  Поведінка.  Якщо,  о царю,  людина злої  поведінки вчинить все,  аби мати 
добробут, вона не користуватиметься ним довго, о сину, і хутко зустрінеться зі знищенням.

Д х р і т а р а ш т р а  п р о д о в ж и в :
Напевно знаючи все це, о сину, будь ти доброї поведінки, якщо бажаєш отримати добробуту більше, ніж  

у Юдхіштхіри.
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Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Саме це був сказав цар Дхрітараштра синові своєму. Чини ж бо ти за цими настановами, о сину Кунті, й  

отримаєш звісно свій плід.
Так вістить розділ сто двадцять четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти сказав, о діду, що поведінка перше, що необхідне людині. Звідки ж, Надія виникає? Повідж мені, що 

це таке. Цей великий сумнів засів у моїй голові. Ніяка інша людина, крім тебе, о підкорювачу ворожих міст,  
не може розвіяти його. О діду, в мене була велика надія щодо Суйодхани, коли битва ось-ось мала початися,  
через його власну упертість, він, о володарю, зробить, що слід. В кожній людина велика Надія. Коли ця надія 
зруйнована, велика журба осягає, без сумніву, рівна майже самій смерті. Дурень я, бо нечестивий душею син  
Дхрітараштри Дурьйодхана, зруйнував сподівання. Ось, о царю, дурість моя! Я гадаю, що надія більша, ніж 
гора з усіма її деревами. Або, можливо, більша, ніж сама небесна твердь. Чи, можливо, о царю, це дійсно 
невимірне? Надію, о володарю куру,  надзвичайно важко зрозуміти і однаково важко підкорити. Бачачи цю 
останню рису Надії, я питаю, що ще таке ж непереможне, як це?

Б г і ш м а  м о в и в :
Я  повинен  розповісти  тобі,  о  Юдхіштхіро,  у  зв’язку  з  цим,  бесіду  між  Сумитрою  і  Рішабхою,  яка 

відбулася у давнину. Слухай її. Царствений мудрець роду Хайхайя, на ім’я Сумитра, пішов на полювання. Він 
переслідував  оленя,  поціливши  його  прямою стрілою.  Володіючи  великою  силою,  олень  забіг  уперед  зі  
стрілою у боці.  Цар теж мав велику силу,  тому переслідував,  з  великим спритом,  свою здобич.  Тварина,  
наділена швидкістю,  хутко  перетнула  низовину,  а  потім вискочила  на  рівнину.  Цар,  молодий,  бадьорий і 
дужий, озброєний луком, мечем і одягнений у кольчугу, як і раніше переслідував її. Без супроводу, в гонитві 
за твариною через ліс, цар перетнув багато річок і струмків, озер і перелісків. Вельми швидка тварина, по 
своїй волі показалася була тоді цареві та побігла ще швидше. Зранена багатьма стрілами царя, та мешканка 
хащ, о царю, ніби на забаву, неодноразово зменшувала відстань між собою і переслідувачем. Неодноразово 
швидко  просуваючись  уперед  і  проходячи  один  ліс  за  іншим,  вона  раз  у  раз  показувалась  перед  царем 
зблизька. Нарешті, той згубник ворогів, узявши дуже страшну стрілу, гостру, жахливу, здатну проникати в  
життєво важливі місця, поклав її на тятиву. Тварина тоді, величезна розміром, наче сміючись над зусиллями 
переслідувача, раптом залишила його позаду, випередивши на цілих чотири милі вперед від лету стріли. Тож,  
та стріла, сяючи блиском впала долі. А олень ускочив у великий ліс. Проте цар все ще продовжував гонитву.

Так вістить розділ сто двадцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 6
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Цар,  увійшовши  в  ті  лісові  хащі,  наткнувся  на  притулок  аскетів.  Втомлений  зусиллями,  він  сів  

перепочити.  Бачачи  його,  озброєного  луком,  безсилого  і  голодного,  пустельники  наблизилися  до  нього  і 
вшанували його належним чином. Приймаючи шану, запропоновану мудрецями, цар запитав у них про хід і  
здобутки їх покаяння. Належно відповідаючи на питання царя, ті  ріши,  наділені багатством подвижництва, 
спитали  того  тигра  серед  правителів  про  причину,  яка  привела  його  у  той  притулок.  І  вони  спитали: 
«Благословен будь! В гонитві за яким дивом ти, о царю, прийшов у цей притулок, йдучи пішки і озброєний 
мечем, луком і стрілами? Ми хочемо почути, звідки ти прийшов, о дарувальнику пошани. Повідж також, якого 
роду  єси  і,  як  звешся?».  Так  запитаний,  о  туре  серед  мужів,  цар  почав  належно  відповідати  усім  тим  
брахманам про себе, о бгарато, кажучи:  «Я народився в роду Хайхайїв. Звати Сумитра,  і  я син Митри. Я  
переслідував стада оленів, вбиваючи їх тисячами моїми стрілами. У супроводі великої раті, моїх радників і  
жінок моєї сім’ї, я вийшов на полювання. Я поцілив оленя стрілою, але тварина зі стрілою в тілі побігла з  
великою швидкістю. У гонитві цій, я без певної мети прибув у цей ліс і набачив вас, позбавлений блиску,  
виснажений  і  розчарований.  Що  може  бути  більш  жалюгідне,  ніж  те,  що  я  прибув  до  цього  притулку 
втомлений, позбавлений царських ознак і розчарований у надії. Проте, я анітрохи не шкодую, о аскети, про 
мої царські ознаки, чи про те, що знаходжуся далеко від столиці. Я відчуваю, проте, гострий сум через моє  
розчарування.  Цар  гір,  Хімаван і  те  велике  вмістище  вод,  Океан,  не  можуть  своїми  розмірами  виміряти 
розміри небесної тверді. Ви, пустельники, подібні ж, і я теж не можу помітити межу надії. Ви, пустельники,  
наділені багатством покаяння, всевідаючі. Немає нічого, чого ви не знаєте. Ви також високоблагословенні.  
Тож, я прошу вас розвіяти мої сумніви. Надія, така дорога людині, і широкий небозвід, ― що з цих двох  
здається більшим для вас? Я хочу почути докладно, що є таким непереможним у надії. Якщо ця тема підхожа  
для обговорення, то скажіть мені про це негайно. Я не хочу, о найперші з двічінароджених, чути від вас щось,  
що може бути недоречною таємницею для обговорення. Якщо, знову ж, бесіда буде шкідливою для вашого 
покаяння, я не хотів би щоб ви говорили. Якщо питання, поставлене мною ― гідна тема розмови, я б тоді  
волів докладно почути причину. Присвячені покаянню, як ви, навчіть усі мене в цьому питанні!».

Так вістить розділ сто двадцять шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 2 7
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді, той кращий з  ріши, піднесений Рішабха, який сидів серед усіх тих мудреців, злегка посміхнувся і 

сказав такі слова: «Раніше, о тигре серед царів, під час подорожі до священних місць, я прибув, о володарю, в 
красиву оселю Нари і Нараяни. Там розташоване чудове місце назване Бадарі, і є також там озеро небесне, 
звідки священна Ґанга бере початок. Там мудрець Ашваширас, о царю, завжди читає вічні Веди. Зробивши 
омивання  в  тому  озері,  і  запропонувавши  згідно  обряду,  жертвоприношення  узливанням  води  пітарам  і  
собакам (?), я увійшов ув оселю. Всередині того притулку, мудреці Нара і Нараяна завжди проводять час у 
справжньому задоволенні. Недалеко від того місця я прихистився в іншому притулку,  взявши собі житло.  
Сидячи там, я побачив дуже високого і виснаженого ріши, одягненого в лахміття і шкуру, який наближався до 
мене. Сповнений багатим запалом подвижництва, він звався Тану. Порівняно, о могутньоозброєний, з іншими 
людьми, його зріст здавався у вісім разів більшим. Що стосується його худорлявости, о царствений мудрецю, 
я можу сказати, що я ніколи не бачив такої. Його тіло, о царю, було таким тонким, мов мізинець. Його шия,  
руки, ноги і волосся, мали дивний вигляд. Його голова була сурозмірна тілу, а його брови та очі також були 
однаковими. Його мова, о кращий з царів, і його рухи, були надзвичайно кволі. Бачачи того дуже виснаженого 
брахмана,  я  спохмурнів  і  злякався.  Вклонившись  до  стіп,  я  стояв  перед  ним  зі  складеними  руками.  
Повідомивши йому своє ім’я і рід, та сказавши йому також ім’я мого батька, о туре серед мужів, я повільно сів 
на  сидіння,  вказане  ним.  Тоді,  о  царю,  той  найперший  з  доброчесних  людей,  Тану,  почав  бесіду  серед 
тамтешніх мудреців на теми, пов’язані з праведністю і користю. Під час бесіди, цар, з очима мов пелюстки 
лотосу і у супроводі свого почту та жінок його сім’ї, прибув на те місце на колісниці, запряженій цугом. Ім’я  
того царя було Вірадьюмна. Ставний видом, він володів великою славою. Ім’я його сина було Бхурідьюмна. 
Дитина зникла була без сліду, а батько, вельми невтішний, приїхав туди під час своїх мандрів лісом у пошуках 
зниклого. «Я знайду мого сина тут!». «Я знайду мого сина тут!», волочився цар з такою надією по тому лісі, в  
ті дні. Звертаючись до виснаженого мудреця, він сказав: «Без сумніву,  того високодоброчесного сина мого 
надзвичайно важко знайти. На жаль, він був моєю єдиною дитиною у сім’ї. Він загубився і ніде не знайти!  
Хоча  і  не  знайдений,  я  ж  дуже  сподіваюся,  проте,  знайти  його.  Сповнений  надії,  через  яку  постійно  
розчаровуюся, я далебі на межі смерти!». Почувши ці слова царя, той найперший з муні, святий Тану, сидів 
недовго  з  опущеною  головою,  занурений  у  споглядання.  Бачачи  його  зануреним  у  споглядання,  цар  був 
невтішним. У великій зажурі він почав говорити повільно і тихо: «Що, о небесний ріши, незламніше і більше,  
ніж надія? О святий, скажи мені це, якщо я гідний почути це!».

М у н і  м о в и в :
Святого і великого мудреця образив був твій син. Він зробив це через жорстоку вдачу,  спонукуваний  

дурним  розумінням.  Мудрець  попросив  у  сина  твого  золотий глечик  і  овочевої  шкаралущі.  Син же твій 
презирливо  відмовився  задовольнити  подвижника.  Так  відкинутий  сином  твоїм,  великий  мудрець  був  
розчарований.

По такім слові, цар вшанував того аскета, якому вклонявся весь світ. Доброчесний душею Вірадьюмна 
сидів  там,  змучений  втомою так само як ти,  о  кращий з  людей,  тепер.  Великий мудрець,  у  свою чергу,  
запропонував цареві, згідно обрядів серед мешканців лісів, води обмити ноги і звичайні речі, які складають 
аргхью. Тоді всі  ріши, о тигре серед царів, сиділи там, навколо того тура серед мужів, мов зірки у сузір’ї  
великого  Возу  навколо  Полярної  зірки.  І  запитали  непереможного  царя,  в  якій  справі  він  прибув  у  той 
притулок.

Так вістить розділ сто двадцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 8
Ц а р  с к а з а в :
Я цар, звуся Вірадьюмна. Моя слава поширюється в усіх напрямках. Мій син Бхурідьюмна загубився.  

Шукаючи  його,  я  прийшов  у  цей  ліс.  О  найперші  з  брахманів,  та  дитина  була  моїм  єдиним  сином і,  о 
безгрішні, він має дуже мало літ. І не можу знайти його тут. Тож блукаю всюди, аби знайти його.

Р і ш а б х а  п р о д о в ж у в а в :
Після того,  як цар сказав так,  подвижник Тану опустив голову.  Він залишався безмовним, не кажучи 

нічого у відповідь. В минулому,  того брахмана не дуже шанував був цар. Розчарований, о царю, він з цієї  
причини дотримувався суворої покути довгий час, вирішивши у думці, що він ніколи не повинен приймати 
щось у дарунок від царів або членів будь-якого іншого стану. І він сказав собі: «Надія хвилює кожну людину,  
дурну розумінням. Я прожену надію з моєї голови!». Саме такою була його рішучість. Вірадьюмна ще раз 
запитав того найпершого з подвижників, мовивши:

Ц а р  с п и т а в :
Що є мірилом тонкощі надії? Що на землі найважче придбати? Розкажи мені це, о святий, бо ти добре  

обізнаний на законі та користі.
Р і ш а б х а  п р о д о в ж и в :
Сам згадуючи всі минулі випадки, про його власну зневагу від рук царя і викликаючи їх для спогадів царя 

також, той святий брахман з виснаженим тілом, звернувся до царя і сказав наступні слова:
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М у д р е ц ь  м о в и в :
Немає нічого, о царю, що дорівнює Надії в тендітності. Я просив багатьох царів і зрозумів, що ніщо таке 

не важкодосяжне у придбанні, як обрис тієї Надії, вкладений у розум.
Ц а р  с к а з а в :
На твої слова, о брахмане, я розумію, що  тонше і, що ні.72 Я також розумію, які важкодосяжні обриси, 

вкладені Надією в розум. Я вважаю ці слова твої немов висловлювання  шруті. О велемудрий, один сумнів, 
однак, виник у мене. Варто тобі, о мудрецю, пояснити це докладно мені, який запитує тебе. Що є тоншим, ніж 
твоє тіло? Скажи мені це, о святий, якщо, звичайно, о кращий з мудреців, ця тема гідна пояснення для мене.

В и с н а ж е н и й  м у д р е ц ь  м о в и в :
Задоволеного  прохача  надзвичайно  важко  зустріти.  Мабуть,  немає  жодного  такого  у  світі.  Ще  не 

частішою є, о царю, людина, яка ніколи не нехтує прохачем. Сподівання, що спирається на таких осіб, після  
такої їх обіцянки, не зробить добра іншим, відповідно до міри їх повноважень і відповідно того, чого прохачі 
заслуговують,  тож,  вони  є  навіть  тоншими,  ніж  моє  тіло.  Надія,  покладена  на  невдячну людину,  або  на 
жорстоку,  чи на бездіяльну,  або ту,  яка шкодить іншим, є навіть тоншою, ніж моє тіло.  Надія, виплекана  
батьком, який має лише одного сина, і одного разу, опісля, бачить, що сина він втратив чи загубив, є навіть  
тоншою,  ніж моє тіло.  Надія  старої  приймати  приношення  синів,  о  царю,  і  виплекана  багатієм,  є  навіть 
тоншою, ніж моє тіло. Надія на шлюб, що зростає в серцях дівчат, коли вони чують лише розмови про це в їх  
присутності, є навіть тоншою, ніж моє тіло. 

Почувши ці  слова,  о  царю,  цар Вірадьюмна та жінки його роду,  впали ниць перед цим биком серед  
брахманів і доторкнулися до його стіп зі схиленою головою.

Ц а р  м о в и в :
Я прошу твоєї милості, о святий! Бажаю зустрітися з моєю дитиною. Що ти сказав, о кращий з брахманів,  

чиста правда. Немає ніяких сумнівів ув істинності твоїх висловлювань.
Р і ш а б х а  п р о в а д и в :
Святий  Тану,  найперший  з  доброчесних  людей,  посміхаючись,  силою  способів  свого  вчення  і  його 

покути, сина царя переніс на те місце. Змусивши царевича перенестись туди,  мудрець докорив цареві, його 
батькові.73 Тоді ж, той найперший з доброчесних людей, виявив себе будучи богом Справедливости. Дійсно,  
проявивши свою чудову і небесну подобу, він увійшов у сусідній ліс із серцем, звільненим од гніву і бажання 
помсти. Я бачив все це, о царю, почуй же слова мною сказані. Відкинувши твою надію, що є навіть тоншою,  
ніж будь-що зі вказаного мудрецем.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Так запитаний, о царю, високим душею Рішабхою, цар Сумитра швидко відкинув надію, яка була в його 

серці і, яка була тоншою, ніж будь-яка з надій, зазначених виснаженим ріши. Тож, о сину Кунті, почувши ці 
слова  мої,  будь  спокійним  і  зібраним,  як  Хімаван.  Охоплений  лихом,  ти  розпитував  мене  і  почув  мою 
відповідь. Почувши ж це, о царю, варто тобі відкинути жалі твої!

Так вістить розділ сто двадцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Як той, хто п’є нектар, я ніколи не насичуюся слухаючи тебе, коли ти говориш. Як людина, що володіє 

знаннями про себе, ніколи не насичується медитацією, саме так я ніколи не насичуюся слухаючи тебе. Отже, о  
діду, повідай ще більше про високу поведінку. Я ніколи не вдовольняюся п’ючи нектар твоєї оповіді про неї.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Оповідають  таку стару історію про  бесіду  між Гаутамою і  прославленим Ямою.  Гаутама  мешкав  на 

широких пагорбах Паріпатра. Послухай мене, як багато років він жив у цьому житлі. Шістдесят тисяч років  
той мудрець дотримувався суворої покути в тому притулку.  Одного разу, володар світу Яма, о тигре серед 
людей,  відправився  до  того  великого  мудреця,  чистого  душею,  в  той  час  як  він  займався  найсуворішою 
аскезою.  Яма  побачив  великого  подвижника  Гаутаму,  суворого  покутами.  Двічінароджений  мудрець, 
зрозумівши, що це був прийшов Яма, швидко вшанував його й сів склавши долоні, з увагою чекаючи його  
наказів.  Царствений  Дхарма,  бачачи,  що  бик  серед  брахманів  належним  чином  вітав  його,  у  відповідь 
звертаючись до нього запитав, що йому слід зробити для нього.

Г а у т а м а  с п и т а в :
Які вчинки творячи можна звільнити себе від обов’язку,  крім обов’язку перед матір’ю і батьком? Як,  

також, мати успіх у завоюванні світів чистого блаженства, таких важкодоступних?
Я м а  в і д п о в і в :
Присвячуючи себе обов’язку правди, і  практикуючи чистоту і  аскези, слід невпинно вклонятися своїй 

матері  й  батькові.  Слід  також  виконати  Ашвамедху з  багатими  дарунками  брахманам.  Такими  діяннями 
досягають багатьох світів блаженства.

Так вістить розділ сто двадцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

128



Р о з д і л  1 3 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Яку поведінку має прийняти цар позбавлений друзів  і  маючи багато ворогів,  володіючи виснаженою 

скарбницею, позбавлений війська, о бгарато? Що, дійсно, слід робити, коли він знаходиться в оточенні злих 
радників, коли його наради всі розголошуються, коли він не бачить свій шлях чітко перед собою, коли він 
нападає на інше царство, коли він заглиблюється у вороже царство, і коли хоч і слабкий, він знаходиться у 
стані війни з сильнішим правителем? Якою, справді, має бути поведінка царя, справами котрого, царство зле 
управляється і, який байдужий до вимог місця й часу, та не в змозі, в наслідок його утисків, принести всюди 
мир і причини розбрату серед його ворогів? Чи повинен він шукати придбання багатства ницими способами, 
або він повинен віддати своє життя, не шукаючи багатства?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Обізнаний, як ти з обов’язками, ти маєш, о туре з роду Бгарати, поставити мені питання, які стосуються  

таємниці в обов’язках.74 Без запитань, о Юдхіштхіро, я б не ризикнув повідати про цей обов’язок. Бо мораль є 
дуже тонкою. Один розуміє це, о туре з роду Бгарати, за допомогою текстів Писання. Пам’ятаючи почуте і  
практикуючи хороші вчинки, хтось, в якомусь місці може стати праведником. Діючи з розумом, цар може, або 
не може досягти успіху в придбанні багатства.75 Завдяки твоєму власному розуму, думай, яку відповідь слід 
дати на твоє питання про цю тему.  Слухай,  о бгарато,  про способи, що можуть дати велику заслугу,  і  за  
допомогою яких царі поводилися в часи лиха. Заради істинної моральності, проте, я б не назвав ці способи  
праведними.  Якщо скарбниця  була  заповнена  пригнобленням,  подібна  поведінка  приводить  царя  на  край 
загибелі. Саме це є висновок усіх розумних людей, які міркували на цю тему. Деякі писання, чи наука, яку  
хтось завжди вивчає, дає йому деякі знання, котрі він здатний передати. Таке знання дійсно стає приємним 
для  нього.  Невігластво  призводить  до  безплідності  задумів  щодо  коштів.  Вигадка  способів,  знову  ж,  за  
допомогою знань, стає джерелом великого щастя. Без будь-яких докорів сумління і будь-якої злоби, вислухай 
ці настанови.

Через зменшення скарбниці, царські сили зменшуються. Тож, цар повинен заповнити його скарбницю 
будь-якими засобами, ніби створюють воду у безводній пустелі. Згідно цього закону «ніби справедливости»,  
яку практикували древні, цар повинен, коли час для цього настає, показати співчуття до свого народу.  Це 
вічний  обов’язок.  Для  людей,  здатних  та  спроможних,  обов’язки  мають  один  вигляд.  В  часи  ж  лиха,  їх  
обов’язки мають інший вигляд. Без багатства цар може покаянням тощо, отримати релігійну заслугу. Проте,  
життя набагато більш важливе, ніж релігійні заслуги. І, як життя не може бути підтримане без багатства, так і  
жодної заслуги не слід шукати, якщо стоїть вона на шляху придбання багатства. Слабкому цареві, отримуючи 
лише релігійну заслугу, ніколи не вдасться отримати належні кошти для прожитку. І позаяк він не може цього,  
навіть кращими своїми зусиллями отримати владу за допомогою лише релігійної заслуги, тож така практика, в 
часи лиха іноді розглядається, як не суперечлива моралі. Вчені, однак, дотримуються думки, що така практика  
призведе до гріховності. Після часів лиха, що слід робити кшатрію? Йому слід у такий час поводитися так,  
щоб його заслуга не могла бути знищена. Він також повинен діяти в такий спосіб, щоб не піддатися своїм  
ворогам. Саме це буде оголошено його обов’язками. Він не повинен впадати у смуток. Він не повинен у важкі  
часи  прагнути  врятуватися  від  небезпеки  знищення  заслуги  інших,  чи  своєї.  З  іншого боку,  він  повинен 
врятувати самого себе. Це твердий висновок. Проголошено в шруті,  що брахмани, знайомі з обов’язками, 
повинні володіти навичками щодо обов’язків. Точно так само, що стосується кшатріїв, їх майстерність має 
складатися з фізичних даних і у володінні силою зброї. Коли кошти кшатрія для підтримки зникають то, що б  
він  не  взяв,  за  винятком належного пустельникам  і  брахманам? Так само,  як  брахман в  часи лиха  може 
виконувати обов’язки на жертвоприношення особі для якої він ніколи не повинен виконувати їх в інший і 
звичайний час, та їсти заборонену їжу, так немає ніяких сумнівів в тому, що кшатрій, в тяжкому становищі 
може  взяти  багатство  у  будь-кого,  крім  аскетів  і  брахманів.  З  одного  боку  вражений  супротивником  і  
шукаючи засобу порятунку, що може неналежне вчинити? Для людини, замурованій у підземеллі і, яка шукає 
виходу,  що може бути неправильним шляхом? Коли людина страждає, вона чинить навіть неналежне. Для 
кшатрія, який може бути, внаслідок слабкості його скарбниці та війська, надзвичайно принижений, ні життя  
жебранням, ні робота вайшьї, або й шудри, не була приписана. Справа призначена кшатрію ― придбання  
багатства  битвою  і  перемогою.  Він  ніколи  не  повинен  просити  представника  свого  стану.  Людина,  яка  
підтримує себе в звичайний час,  слідуючи практиці, перш за все,  встановленій для неї,  може в часи лиха  
підтримувати себе слідуючи практиці викладеній в іншому. В час лиха, коли звичайним способам не можна  
слідувати, кшатрій може жити навіть несправедливими і неправомірними засобами. Навіть брахмани, бачимо,  
роблять те ж саме, коли засоби для життя знищено. Коли брахмани, в таких випадках поводяться так, то, які  
сумніви щодо кшатріїв? Це, далебі, вирішено! Не впадаючи у зневіру і уникаючи знищення, кшатрій може 
силою взяти те що може, у багатих осіб. Знай, що кшатрій захисник і нищитель людей, отже, кшатрію, в  
тяжкому становищі, слід діяти силою, як може, з метою, в кінцевому рахунку, захисту людей. Жодна людина 
в цьому світі, о царю, не може підтримувати життя, не нашкодивши іншим істотам. Навіть пустельники, які  
ведуть відокремлений спосіб життя в глибині лісу, не є винятком. Кшатрій же не повинен жити, покладаючись  
на долю, особливо той, о головний з куру, хто бажає правити. Цар і Царство завжди повинні взаємно захищати 
друг друга. Це вічний обов’язок. Як цар захищає, витративши все своє майно, царство, коли воно потрапляє у 
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тяжке становище, так само тоді й цар, коли потрапляє у тяжке становище, має бути захищений царством. Цар 
навіть на краю лиха, ніколи не повинен здавати його скарбницю, його засоби покарання злодіїв, своє військо,  
його друзів і союзників, та інші необхідні установи й керівників існуючих у його царстві. Мужі, добре знайомі  
з обов’язком, речуть, що треба зберігати посівне зерно, не даючи його з’їсти. Ця істина, цитується з трактату  
Самвара, добре відомого своєю великою силою ілюзії. Ганьба життю того царя, чиє царство марніє. Ганьба 
життю тієї людини, яка від нестачі коштів іде в чужі краї жити. Коріння царське ― його скарбниця і військо. 
Його військо, знову ж, має своїм коренем скарбницю. Його військо є коренем усіх його релігійних заслуг.  
Його релігійні заслуги є коренем його підданих. Скарбниця ніколи не може бути заповнена без примучення  
інших. То, як же тоді можна зберегти військо без примусу? Тож, цар, у часи лиха не несе жодної провини за 
пригнічення своїх підданих для поповнення скарбниці. Для здійснення жертвопринесень багато неправильних  
дій вчиняється. З цієї причини цар не несе ніякої провини, роблячи неправомірні діяння, коли наповнює свою  
скарбницю в часи лиха. Заради багатства методи інші, ніж ті котрі підхожі для слідування у часи лиха. Якщо, 
в  таких випадках,  така  недоречна  дія  не  була  прийнята,  зло  ― безсумнівний  наслідок.  Всі  ці  настанови 
зберігаються  для  використання  руйнування  і  страждань  заради  збору  багатства.  Керуючись  такими 
міркуваннями, весь розум царя повинен прийняти напрямок дій у таких випадках. Як тварини та інші речі  
необхідні для жертвоприношень, а жертви для очищення серця, і, як тварини, жертвопринесення і чистота  
серця, все для остаточного звільнення, так в цьому випадку і політика, і покарання існують для скарбниці,  
скарбниця ж існує для війська, а політика, скарбниця і військо, всі втрьох, існують для перемогти ворогів і  
захисту  чи  розширення  царства.  Я  наведу  приклад,  який  вказує  справжні  шляхи  дхарми.  Велике  дерево 
зрубують для виготовлення жертовного стовпа. При вирубці, інші дерева на шляху також зрубують. Вони ж,  
падаючи, ламають ті що осторонь. Саме так вони, що стоять на шляху, наповнюють скарбницю і мають бути  
зрубані. Я не бачу, як ще можна це зробити. Багатством, обидвох світів, цього і того, можна досягти, як також 
і  Істини,  та  релігійної  заслуги.  Людина  без  багатства  швидше  мертва,  ніж  жива.  Багатство  для  
жертвопринесень слід отримати всіма засобами. Погане, вкладене в дії у часи лиха не рівне діям, які чинять в 
інший час, о бгарато! Придбання багатства і відмову від нього, не можемо одночасно бачити в одній особі, о  
царю! Я не бачу багатіїв у лісі.  З повагою до будь-якого багатства, яке є в цьому світі,  кожен бореться з 
іншим, кажучи: «Це буде моє!», «Те буде моє!». Немає нічого, о згубнику ворогів, гідного у винагороду для  
царя, ніж володіння царством. Гріх для царя гнобити своїх підданих важкими податками у звичайний час. В 
часи  ж  лиха,  все  навпаки.  Деякі  накопичують  багатство  для  дару і  жертви;  деякі,  хто  любить  покаяння,  
набувають  багатство  для  покаяння;  деякі  набувають  його  власним  розумом  та  кмітливістю.  Людина  без 
багатства, кажуть, слабка, а багата могутня. Людина багатством може придбати все. Цар, з добре заповненою 
скарбницею, успішний у досягненні всього. За його скарб, цар може заробити релігійну заслугу, задовольнити  
своє  бажання  насолод,  отримати наступний  світ  також.  Проте,  скарбниця  має  бути  заповнена  праведно і  
ніколи негідними діяннями, наприклад такими, як шлях для доброчесних у важкі часи. 

Так вістить розділ сто тридцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЦАРІВ ТА ВОЖДІВ, СЕРЕД ІНШОГО

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЦАРІВ ТА ВОЖДІВ, СЕРЕД ІНШОГО
1 Юдхіштхіра тут говорить що всі воїни, які вбиті в цій битві, не досягли небес, бо, якщо, звичайно, небо було  

їхнім,  то  вбивці  теж  отримують  небеса,  адже  приписи  писань  повідомляють  так.  Не  можливо,  втім,  також  
вважати, що гнівні люди, які зробили такі злі справи, мають отримати такі світи блаженства у майбутньому житті. 
(вгору)

2 Стислість таких уривків є головною перешкодою на шляху їх ясного розуміння. На щастя натяки дуже прості.  
Мається на увазі, що ті, хто помирає під час двотижневих періодів літнього сонцестояння досягають сонячних світів.  
Ті,  які  помирають  протягом  темних  двох  тижнів  зимового  сонцестояння,  досягають  місячних  світів.  Ці  останні  
повинні повернутися після проходження ними визначених періодів насолоди і щастя. У той час як ті, які звільняються  
від тіла, незалежно від часу їх смерті, перейдуть до світів зірок, які дорівнюють світові Брахми. (вгору)

3 Три види Angas спрямовують до, як пояснює Нілакантха: 1) сили, яка залежить від виконувача; 2) залежать від  
хороших порад, і 3) залежать від наполегливості та мужності самих діячів. (вгору)

4 Практично немає покарання для шудри, бо він не володіє багатством; обслуговування і так є його обов’язком;  
змусити працювати теж не може бути покаранням, хіба що більш важка робота може бути покладена на нього. 
(вгору)

5 Рибалка не вбив би риби без потреби. (вгору)
6 Сенс здається в тому, що дійна корова страждає від доїння і лише зі страху покарання допускає це. А дівчата  

також вступають у шлюб, без практики вільного кохання, зі страху перед покаранням царем, суспільством і Ямою у  
потойбіччі. (вгору)

7 Сенс певно такий: якщо царі не виконують такі покути, вони не можуть уникнути пекла. Такі покаяння, однак,  
неможливі для них, поки вони знаходяться в центрі розкоші. Прийняти багатство та не використовувати його, таким  
чином, є практично нездійсненним. (вгору)

8 Тобто, він повинен пройти таку важку покуту для того, щоб у наступному житті не народитися як нижча  
тварина, а людиною. (вгору)
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9 Перший рядок цього вірша ставиться до спірних питань про те, чи існує тіло незалежного від життя, чи істота  
існує незалежно від тіла. Це часто обговорюється філософами індуїзму. Грубе тіло може бути розчинене, але «лінга  
шаріра»  (яке  складається  з  найтонших  елементів)  існує,  як  причина  для  ненародженої  Душі.  Це  підтримується  
багатьма. (вгору)

10 Тобто, такими були багатства Діліпи, що ніякої охорони тих слонів у золотих попонах не було і вони замість  
огорожі ночували просто неба. (вгору)

11 Означає відстань у чотири сотні ліктів. (вгору)
12 Тобто, немає Верховної Істоти і немає іншого світу. (вгору)
13 Ніхто  не  вільний  у  цьому  житті,  всі  дії  свої  не  є  наслідками  попередніх  діянь,  не  може  бути  ніякої  

відповідальності за дії цього життя. (вгору)
14 Тобто, той, хто знає, що сома використовується для жертвопринесення і власкавлення богів. (вгору)
15 Це п’ять продуктів корови, крім землі, води, золи, кислоти й вогню. (вгору)
16 Це: мир-війна, походи-привали, сіяння ворожнечі, захист царства, пошук союзів та будівництво фортець. (вгору)
17 Син Уттанапади, який у Крітаюґу поклонявся Вішну з дуже раннього віку і отримав найцінніші блага. (вгору)
18 Є три стани свідомості у випадку звичайних людей, а саме ― пробудження, сон, і міцний сон. Четвертого стану  

досягають лише йоги, називається Турія. Це стан досконалого несвідомого цього світу, коли душа абстрагується в собі,  
як кажуть, спрямована на Верховну Істоту або якийсь один об’єкт. (вгору)

19 Вища  Істота  називається  тут  і  в  інших  місцях  Hansa,  тобто,  лебідь,  тому  що,  як  лебідь  вважається,  
перевершує всіх крилатих у своєму польоті, так Верховна Істота перевершує всіх істот у всесвіті. Він називається  
«Те», як у ведичній формі похвали ― «Ти є Те», що значить: «Ти немислиме і неможливе для опису словами». (вгору)

20 Ваки є мантрами; Ануваки є ті частини Вед, які  називаються Брахмани; Нішадами є ті частини ведичного  
ритуалу, які знайомлять із богами. Упанішади ті, які звернені виключно на пізнання душі. (вгору)

21 Чотиримісна  душа,  тобто,  брахмо,  джива,  розум  і  свідомість.  Чотири  назви,  під  якими  Вищу  Істоту  
обожнюють віряни - це Васудева, Санкаршана, Прадьюмна і Аніруддха. (вгору)

22 П’ять узливань: Дхана, Карамбха, Парівапа, і вода. Сім звуків: сім мантр, які переважають у ведичних гімнах,  
таких як Гаятрі тощо. (вгору)

23 Праджапаті,  творці  всесвіту  зробили  жертвопринесення,  яке  йшло  протягом  тисячі  років.  Вища  Істота  
являлася в цій жертві дією благодаті жертводавцям. (вгору)

24  Кшетра ― буддхі або інтелект. Вища Істота називається Кшетраджнья, бо він знає кожен розум. Інтелект  
або розум є одним з його форм. (вгору)

25 Шістнадцять якостей ― одинадцять почуттів і п’ять елементів в їх тонких формах названих магабхути. До  
цього  слід  додати  Нескінченність.  Вища  Істота,  згідно  з  вченням  Санкхьї,  є,  таким  чином,  втіленням  номер  
сімнадцять. Твоя форма, яку осягає Санкхья, тобто твоя форма, як Число. (вгору)

26 Тобто те, що жують, ссуть, лижуть і п’ють. (вгору)
27 Веди складають мову Верховної Істоти. Все про мораль зустрічається в них. (вгору)
28 Тобто, «Я, маючи вже повну міру слави, заледве що-небудь додам до неї, роблячи або кажучи щось!». (вгору)
29 Розмова щодо багатства торговців і купців;  Зростання відносно покаяння подвижників;  Знищення стосовно  

крадіїв і нечестивих людей. Все це залежить від покарання. (вгору)
30 Манвантара ― дуже тривалий період часу, не співвідносний геологічному віку. (вгору)
31 Пака-ягья другорядна жертва, така як вмилостивляння планет-вісників зла, або поклоніння нижчим божествам,  

як Вішвадеви. Пурна-патра букв. «велике блюдо, чи кошик», повний рису. Він має складатися з 256 жмень. Поза Пурна-
патрою, шудра не повинен давати будь-яку іншу дакшину в якому сь жертвопринесенні. (вгору)

32 Цей обряд передбачає, що дакшина має бути зі ста тисяч тварин, таких, як корови чи коні. У випадку шудри, та  
постанова без мантр, і сто тисяч Пурана-патр були замінені на корів або коней від цього числа. (вгору)

33 Певно сенс у тому, що під впливом минулих діянь кожен діє в наступних життях. Якщо він мисливець в цьому  
житті,  то саме тому вплив багатьох жорстоких діянь  минулого  життя переслідує  його навіть у  цьому житті. 
(вгору)

34 Люди, отже, не завжди врівноважені добрими справами для них. Це, однак, вільний вибір; нові діяння, які вони  
чинять, визначають наступне життя. (вгору)

35 Сенс, здається в тому, що люди терпляче зносять шкоду, нанесену іншими, не прагнучи використовувати своє  
право сили, бо вони можуть викликати царя для покарати кривдників. Якщо б не було ніяких царів, негайна відплата за  
найменшу шкоду була би повсякчасною практикою. (вгору)

36 Idam  sastram  pratidhanam  na ― так  пояснює  Нілакантха.  У  випадках  неможливості,  знову  ж,  віддати  
запропоновану дакшину, жертводавець повинен віддати все, що він має. Це настанова чи наказ, звичайно жахливий, бо  
хто ж при здоровому глузді віддасть усе своє багатство для завершення жертвопринесення? (вгору)

37 Павітра зроблена з декількох стеблин куша для узливання пряженого масла на жертовний вогонь. (вгору)
38 Справа в тому, що Ахука і Акрура були різко проти один одного. Обидва вони, однак, любили Крішну. Ахука  

завжди радив Крішні уникати Акрури, а Акрура завжди радив йому уникати Ахуки. Крішна цінує дружбу обох і не може  
погано обійтися з кимось із них. Тож він і говорить, що мати їх обох боляче, а не мати їх обох, так само болісно. (вгору)

39 Індуси досі вірять, що поранена змія, безсумнівно, помститися, навіть якщо людина, яка поранила її відійде на  
значну відстань. Тож народ цієї країни завжди вбиває змію і спалює у вогні, якщо доводиться. (вгору)

40 Тобто до тих пір, поки їм платять і вони мають у своїх руках те, що було дано їм. (вгору)
41 Фортеця-вода ― оточена з усіх боків річками чи водоймами. Фортеця-земля ― та, яка будується на рівнинах,  

укріплена  високими  стінами  і  оточена  ровами  навколо.  Фортеця-люди  ―  неукріплені  міста,  належно  захищені  
охоронцями і прихильним населенням; і т.д. (вгору)

42 Бо грабіжники можуть вбити їх, підозрюючи, що ті зберігають багатства царя. (вгору)
43 Тобто не пошкоджуючи джерела. (вгору)
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44 Сенс, звичайно, в тому, що багата людина займає дуже високе становище. (вгору)
45 Тобто, ти повинен слідкувати за такими поглядами, не будучи злим на тих, які засуджують чи звинувачують  

тебе. (вгору)
46 Тобто ті, які несуть втрати в їх корисній діяльності, не повинні обкладатися надмірно. (вгору)
47 Сенс  у  тому,  що  цар  не  повинен  їздити на  норовливих  слонах  і  конях,  має  берегтися  отруйних  рептилій  і  

майстерності жінок, та слід приділяти особливу увагу при підйомі в гори, чи у мандрівці в неприступні краї, такі, як  
ліси тощо. (вгору)

48 Сенс у тому, що в боротьбі за допомогою обману, ворога не слід убивати наповал, бо це буде гріхом. Проте,  
убивство ворога в чесній боротьбі є прийнятним. (вгору)

49 Тобто цар Прадхана взяв те, що властиво мав би прийняти, й, отже, він не вчинив ніякого гріха. Однак цар  
Діводаса, беручи те, що він не повинен був, втратив усі заслуги його завоювань. (вгору)

50 Спхіс ― дерев’яна паличка, якою проведені лінії на жертовному майданчику. (вгору)
51 Знак здачі у полон. (вгору)
52 Як Бхурішравас на полі Курукшетри. (вгору)
53 Вислів означає «безсоромність». (вгору)
54 Це стосується смерті і фізичного болю, як пояснив Нілакантха. (вгору)
55 Brahma-dandah  ―  покарання  через  богів.  Тобто,  коли  ворог  на  відстані,  слід  використовувати  жерця  для  

виконання обряду Atharvan (викликання на нього лиха). У випадку ж, коли ворог поблизу, слід відправляти свої війська.  
(вгору)

56 Піхота, кіннота, слони, колісниці, скарбниця, і торговці у таборі. (вгору)
57 Тобто,  слід  думати,  що  багатство  дано  заради  друзів  і  родичів,  та  інших  осіб.  Тоді  буде  успішно  

практикуватися милосердя. (вгору)
58 Прихилившись до таких речей, ворог витрачатиме скарбницю, що напевно вичерпає її. (вгору)
59 Тобто, хто знає, коли правда стає такою шкідливою, як неправда, і неправда стає корисною, як правда. (вгору)
60 Мається на увазі історія, як сова відправляється на небеса за те, що дзьобом зламала тисячі яєць, відкладених  

змією зі смертоносною отрутою. (вгору)
61 Це стосується відомого визначення дхарми, яке приписують Васіштсі: «Те, що проголошено в шруті й смріті є  

дхарма». Але вада цього визначення в тому, що шруті та смріті не включають кожен обов’язок, тому Васіштха був  
змушений додати, що там, де вони мовчать, прикладами і практикою на благо слід керуватися людям. (вгору)

62 Сенс у тому, що, хоча народився він у низькому роду, та немає причин, чому повинен діяти, як низький. Поведінка  
визначає рід, а не рід визначає поведінку. Тому бувають благочестиві люди, в кожному роду. (вгору)

63 В Індії, найбільш поширеною формою словесної образи серед неосвічених чоловіків і жінок є: «Помри!» або: «Йди  
ти до оселі Ями!». Тож Бгішма і каже, що, як ці слова вимовлені даремно, так і словесні звинувачення нечестивих людей  
довести цілком марно. (вгору)

64 Собака ― нечиста тварина у індусів. (вгору)
65 Смисл у тому, що, як і люди завжди витягають сік з дорослого дерева і трохи з молодого, так само і цар повинен  

піклуватися про податки накладені на підданих, які не можуть давати їх. (вгору)
66 Вьявахара ― «vi» та «avahara», отже, той який зупиняє всі види беззаконня. Це ім’я застосовується до Закону і  

вчинення правосуддя. (вгору)
67 Це Праведність, Закон, Кара, Бог і Жива істота. (вгору)
68 Jataharamadisat може також означати «наказав прибрати його сплутане волосся» ― іншими словами, «була  

ганьба». (вгору)
69 Сенс  у  тому,  що  оскільки  Прабатько,  володар  всесвіту,  вважається  лагідним  і  мирним  вираженням  

жертводавця, Покарання, котре мешкало у його лютій формі, не могло довго існувати. (вгору)
70 Сула ―  слово означає будь-яку зброю взагалі. (вгору)
71 Тобто, треба шукати чесноту лише для досягнення чистоти душі; Багатство для того, щоб втілити це в діях  

здійснених без бажання плодів; а Задоволення лише для підтримки тіла. (вгору)
72 Тобто, надія тендітна; в той час як речі не пов’язані з надією, навпаки. (вгору)
73 За зневагу мудреця в минулому. (вгору)
74 Тобто, це не є тема, на яку можна або слід міркувати перед різною публікою. (вгору)
75 Тобто, за допомогою вправних заходів, цар може добитися успіху в заповненні його скарбниці, або його краща  

винахідливість і розрахунки можуть виявитися безуспішними. (вгору)

ЧАСТИНА ІІ
АПАДДХАРМАНУШАСАНАПАРВА, АБО ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС НЕГАРАЗДІВ.

Р о з д і л  1 3 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Що, крім цього, має бути зроблено царем, слабким і загайним, який не вступає у бій через страх за життя  

своїх друзів, який завжди під впливом страху і, який не може тримати свої наради в таємниці? Що, насправді, 
має зробити той цар, міста і царство якого були розділені й захоплені ворогами; котрий позбавлений багатства 
і, який не в змозі, через таку бідність, вшановувати своїх друзів і прихилити їх до себе, а також чиї радники 
роз’єднані або підкуплені ворогами; який змушений стояти перед ворогами й чиє військо змаліло, а серце  
стурбоване якимось сильним супротивником?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
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Якщо вдерся ворог із чистим серцем, і,  якщо він обізнаний на законі та користі,  цар,  подібний тобі, 
повинен не гаючись укласти мир із загарбником і домогтися відновлення тих частин царства, які вже були  
завойовані.  Якщо,  знову  ж,  загарбник  сильний  але  гріховний  і  прагне  отримати  перемогу  неправедними 
засобами, цар повинен помиритися з ним теж, відмовившись від частини своїх територій. Якщо загарбник не  
хоче укладати миру, цареві слід відмовитися від надбань та всього свого майна для втечі від небезпеки. Якщо 
він зможе врятувати своє життя, то може сподіватися на подібні ж надбання у майбутньому.  Яка людина, 
знайома із законом, принесе в жертву саму себе, що є більш цінним володінням, зустрівши ту небезпеку, з якої 
вибратися можна лише відмовившись від багатства та війська? Цар повинен захищати жінок його сім’ї. Якщо 
вони потрапили у  руки  ворога,  він не повинен показувати  ніякого співчуття  до них,  ризикуючи  власним 
арештом, віддаючи їх. Якомога довше він не повинен здавати себе ворогові.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Коли його власні люди незадоволені його словами, коли він під тиском загарбників, коли його скарбниця 

вичерпана і, коли його наради розголошені, що цареві тоді робити?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Цареві,  за  таких  обставин,  якщо  його  ворог  праведний,  слід  укласти  мир  із  ним.  Якщо  ворог 

несправедливий, слід тоді виявити свою доблесть. Йому варто, за допомогою таких засобів, змусити ворога 
вийти зі свого царства, або хоробро б’ючись, він повинен віддати своє життя і піднестися на небо. Цар може  
завоювати  всю  землю,  навіть  за  допомогою невеликої  раті,  якщо  ця  рать  вірна,  бадьора  і  віддана  його 
добробуту. Якщо убитий буде у битві, він обов’язково піде на небо. Якщо йому вдасться вбити ворогів, він  
обов’язково отримає землю. Втративши життя у бою, він піде у товариство самого Індри.

Так вістить розділ сто тридцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Коли діяння сповнені високої дхарми і корисні для всього світу,  а саме, ті, які належать до праведного 

царювання, зникають, коли всі засоби і запаси для підтримки життя потрапляють до рук розбійників, коли,  
дійсно, такий час лиха починається, якими засобами має брахман, о діду, який з любові не може залишати 
своїх синів і онуків, існувати?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Коли такий час настає, брахман повинен жити за допомогою знань. Все в цьому світі є для добрих. Немає 

нічого тут для злих. Той, хто робить себе знаряддям придбання, бере багатство від нечестивих і дає його  
добрим,  кажуть,  знайомий  із  дхармою  у  нещасті.  Прагнучи  зберегти  свою  владу,  цар,  о  володарю,  не  
збурюючи і не бунтуючи своїх підданих, може взяти те, що не бажає дати власник, кажучи: «Це моє!». Та ж 
мудра людина, очищена знаннями і могутністю, праведної поведінки в інший час, діючи ганебно в лихі часи,  
насправді не заслуговує осуду.  Тим, хто завжди підтримує себе своєю силою, ніколи не подобається інший 
спосіб життя. Вони, наділені міццю, о Юдхіштхіро, завжди живуть власною доблестю. Звичайних приписів, 
які існують для лихих часів, будь-яких, без винятку, слід дотримуватися цареві в такі часи.  Проте, розумний 
цар, коли слідує тим приписам, буде робити щось більше.1

В  такі  миті,  однак,  цар  не  повинен  пригнічувати  рітвіджів,  пурохітів,  наставників  і  брахманів,  всіх 
шанованих і високоповажних. Утискаючи їх, навіть у такі часи, він бере на себе ганьбу і гріх. Те, що я кажу 
тобі,  розглядається  як  влада  у  світі. Дійсно,  це  вічне  око,  яким діяння  у  часи  лиха  розглядаються. Слід 
керуватися його владою. За цим слід судити,  чи є цар хорошим чи поганим. Бачимо, що багато осіб,  які 
проживають у селах і містах, спонукувані підозрілістю та гнівом, скаржаться один на одного.  Цар ніколи не 
повинен, лише за їх словами, нікого шанувати чи карати. Ніколи не слід наводити наклеп. А якщо говорять, то 
ніколи не слід слухати. Коли паплюжать когось, ліпше закривати вуха чи відразу піти. Адже наклеп риса 
нечестивців. Це показник пороку. Ті ж, з іншого боку, о царю, хто каже про чесноти інших на зборах гідних,  
хороші люди. Як пара биків, з м’яким характером, слухняних, керованих і звиклих нести ношу, схиливши свої 
виї у ярмі, тягнуть охоче віз, так само у цьому випадку лиха, слід цареві нести свою ношу.  Деякі кажуть, що 
цареві, у таких випадках, слід поводитися так, щоб він міг домогтися успіху прихиливши велику кількість  
союзників. Інші  вважають  звичне  поводження,  як  вищу  ознаку  праведности. Деякі  ж,  ті,  які  прихильні 
поведінці Шанкхи до Лікхіта, не підтримують цю думку. Вони не підтримують такої думки через будь-яку 
злобу чи жадібність.2

Приклади бачимо навіть у великих мудреців, які визначили, що навіть наставники, якщо прилюбилися до 
зла, мають бути покарані. Але затверджена влада зовсім не для такого твердження. Боги можуть направити 
покарання  на  таких  людей,  коли  ті  стають  винними  у  злих  діяннях.  Цар  же,  наповнюючи  скарбницю 
шахрайськими оборудками, звичайно відпадає від праведности. Закону справедливости, який шанується всіма 
високоповажними і в багатьох обставинах та, який прийнятний кожному чистому серцем, слід дотримуватися. 
Той, кажуть, добре знайомий з обов’язком, хто знає обов’язок, якого дотримуються всі чотири касти. Важко 
з’ясувати підвалини на яких стоять обов’язки, як важко найти ноги у змії.  Як мисливець на звіра знаходить 
слід од стріли по плямам крові оленя на землі, так само відшукують причини обов’язків. Ось так має людина 
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рушити покірно наодинці, стежкою добра. Така, далебі, була поведінка великих царствених мудреців давнини, 
о Юдхіштхіро!

Так вістить розділ сто тридцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 3
Б г і ш м а  с к а з а в :
Цар  повинен,  спираючись  на  багатство  власного  царства,  як  і  царств  своїх  ворогів,  заповнити  свою 

скарбницю. Зі скарбниці зростає його релігійна заслуга, о сину Кунті, і внаслідок цього, скарбниця є коренем 
розширення його царства. Отже, скарбниця має бути заповнена, а коли заповнена, має бути ретельно захищена 
від усіх даремних витрат, прагнучи до її збільшення. Це вічна практика. Скарбниця не може бути заповнена 
лише чистими і справедливими діяннями, але й жорстокістю теж. Її слід заповнювати прийнявши серединний 
напрямок. Як може слабкий цар мати скарбницю? Як, знову ж, може цар без скарбниці мати силу? Як слабкий 
матиме царство? Звідки, знову ж, хтось може без царства отримати добробут? Для людини високого роду,  
негаразди смерті подібні. Тож, цар завжди прагне збільшувати свою скарбницю, військо, союзників і друзів.  
Всі люди нехтують царем з порожньою скарбницею. Будучи незадоволеними, хоч трохи, тим, що цар може 
дати, його слуги ніколи не гаруватимуть у його справах. Маючи ж багатство, цареві вдається отримати велику 
шану. Дійсно,  багатство приховує  його справжні гріхи,  як одяг приховує  ті  частини жіночого тіла,  які  не 
мають бачити. Ті ж, з ким цар раніше посварився, сповнюються суму при вигляді його нового багатства.  Як 
собаки, вони знову йдуть у служіння йому, і хоча вони лише чекають можливості убити його, він бере їх, ніби  
нічого не сталося. Як же, о бгарато, може такий цар знайти щастя? Цар завжди має напружувати сили для 
придбання величі. Він ніколи не повинен схилятися у смиренні. Зусилля це мужність. Він повинен скоріше 
зламати несприятливі  обставини,  ніж поступитися  комусь. Хай краще відправиться  до  лісу,  жити з  тими 
дикими звірами. Але він не повинен все ще жити серед радників та посадовців, котрі подібно грабіжникам 
ламають основи всіх обмежень. Навіть лісові розбійники можуть надати велику кількість воїв для виконання 
найжорстокіших  діянь, о  бгарато! Якщо  цар  переступає  всі  корисні  обмеження,  всі  люди  сповнюються 
тривоги. Справжні грабіжники, які не знають жалю, бояться такого царя. Тож, цар завжди встановлює правила 
та  обмеження,  радуючи  серця  своїх  людей. Правила  впроваджені  навіть  у  простих  речах,  сприймаються 
народом із захопленням. Є люди, які думають, що цей світ є дріб’язок, а майбутнє також міф.  Отже, такому 
невіруючому,  хоча його серце і  стурбоване  таємними страхами,  ніколи не слід довіряти. Якщо у лісових 
грабіжників  спостерігаються  інші  чесноти,  а  чинять  вони  грабунок  лише  майна,  цей  грабунок  можна 
розглядати як нешкідливий. Життя тисяч істот буде збережено від таких грабіжників, у яких є такі обмеження. 
Вбивство  ворога,  який  тікає  від  бою,  зґвалтування  дружин,  невдячність,  грабунок  майна  брахмана,  
позбавлення людини всієї її власності, наруга над дівицями, продовження окупації сіл і міст, як їх законні 
володарі, і перелюб з дружинами інших ― розглядаються як беззаконня навіть серед грабіжників і злодіїв,  
тож, завжди слід уникати їх. Знову ж відомо, що ті царі, які намагаються чинити мир, викликають довіру в  
серцях  злодіїв,  досягши  ж  мети,  після  розгляду  усіх  їх  всебічно,  винищити  їх. То  й,  маючи  справу  з 
розбійниками, не потрібно  знищувати їх цілком.3 Вони мають прагнули піти під владу царя. Цар ніколи не 
повинен поводити себе жорстоко із ними, вважаючи, що він більш могутній, ніж вони. Ті царі, що не знищили 
їх відкрито, не страшаться згуби для себе. Ті ж з царі,  які зробили це, постійно живуть у страху через ці  
діяння.

Так вістить розділ сто тридцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 4
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про  це,  особи,  знайомі  з  писаннями  повідомляють,  стосовно  обов’язку:  для  кшатрія,  розумного  і 

обізнаного, досягнення релігійної заслуги і придбання багатства, складають його безперечні обов’язки. Він не 
повинен  тонкими  обговореннями  обов’язку  і  невидимими  наслідками,  стосовно  майбутнього  світу,  
утримуватися від виконання цих двох обов’язків.  Оскільки марно сперечатися,  побачивши певні  відбитки 
слідів на землі, чи вони вовчі чи ні, саме такими є всі обговорення про характер праведности й навпаки.  Ніхто 
в  цьому світі  ніколи не бачить  плодів праведности й неправедности. Тож,  кшатрію слід спрямуватися на 
отримання влади. Той, хто сильний, є господарем всього. Багатство дає володіти військом. Той, хто сильний, 
має розумних радників. Той, хто без багатства, насправді падає. Мало що, з усього у світі вважається брудним 
залишком учти.4 Якщо сильна людина робить навіть багато поганих вчинків, ніхто, через страх, не говорить  
або не робить нічого аби засудити, чи перевірити її. Якщо ж праведність і влада пов’язані з Істиною, вони 
можуть врятувати людей від великих небезпек. Проте, якщо, ці дві можна порівняти, влада виявиться вища за 
праведність. Саме від влади зростає праведність. Праведність спирається на владу,  як усі  нерухомі речі на 
землю. Як дим залежить від вітру аби рухатися, так само, у цьому випадку, праведність залежить від влади. 
Праведність, яка є слабша з двох, залежить від цієї опори, ніби на дерево.  Праведність залежить від сильних, 
так само як насолода залежить від того, що дало задоволення. Немає нічого, чого б впливові люди не могли 
зробити. Все чисте з ними, з могутніми. Безсила людина,  здійснюючи злодіяння,  ніколи не зможе утекти. 
Люди відчувають тривогу в її поведінці, так само як вони стривожені появою вовка. Хто відпав від багатого 
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стану, веде життя приниження і журби. Життя приниження і осуду, подібне смерті. Знавці кажуть, що коли 
внаслідок своєї гріховної поведінки, когось відцураються друзі та соратники, його тнуть неодноразово слова-
стріли інших, і палає він од горя через це. Викладачі писань речуть щодо спокути гріховности, що потрібно, 
якщо  забруднений  гріхом:  вивчати  три  Веди,  вшановувати  брахманів,  догоджати  всім  людям  поглядом, 
словами і вчинками, відкинути всю підлоту, побратися із представником двічінародженої родини, підносити 
інших,  сповідуючи  власну нікчемність,  читати  мантри, виконувати  звичайні  водні  обряди,  дотримуватися 
м’якості поведінки, утримуватися від патякання, виконувати суворі спокути, шукати притулку у брахманів і  
кшатріїв. Дійсно, хто вчинив багато злих діянь, має робити все це, не гніваючись на докори люду.  Поводячись 
подібно, можна незабаром очиститися від усіх гріхів своїх і повернути повагу всього світу.  Дійсно, він виграє 
велику  повагу  тут  і  велику  винагороду  в  іншому  світі,  матиме  різноманітне  щастя  тут,  слідуючи  такій  
поведінці й ділячись своїм багатством з іншими.

Так вістить розділ сто тридцять четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 5
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про це оповідають стару історію грабіжника, який дотримуючись у цьому світі обмежень, не зустрівся з 

лихом у наступному. Був  розбійник на ім’я  Каявья,  який народився від батька  кшатрія  і  матері  нішадки. 
Каявья тримався обов’язків кшатрія. Умілий битися, розумний, мужній, знайомий з писаннями, не жорстокий, 
присвячений  брахманам,  відданий  старшим  і  наставникам  з  благоговінням,  він  захищав  подвижників  у 
дотриманні їх практики. Хоча і розбійник, йому все ж вдалося завоювати щастя на небесах. Вранці і ввечері 
він звик гніватися на оленів, переслідуючи їх. Він був добре знайомий з усіма звичками нішадів, як і всіх 
тварин, що живуть у лісі. Добре знайомий з вимогами часу і місця, він блукав горами. Обізнаний, як він, на 
звичках  усіх  тварин,  стрілами своїми не  промахувався,  а  його  зброя  була  потужною.  Самостійно він  міг 
перемогти багато сотень війська. Він вклонявся його старим, сліпим і глухим батькам у лісі,  кожен день. 
Медом, свіжиною, фруктами, корінням та іншою чудовою їжею, він гостинно розважав усіх осіб, гідних шани 
і робив їм багато добра. Він виказував велику повагу до тих брахманів, які пішли від світу для проживання у  
лісі. Вбиваючи оленя,  він  часто  брав  м’ясо  для  них. Що стосується  тих,  які  не  хотіли,  від  страху перед 
іншими, приймати подарунки від нього, через заняття якому він слідував, він приходив до їх оселі до світанку 
і  залишав  м’ясо  біля  їх  дверей. Одного  разу,  багато  тисяч  грабіжників,  безжальних  у  своїй  поведінці  і 
нестриманих, забажали обрати його своїм ватагом.

Г р а б і ж н и к и  р е к л и :
Ти знайомий з вимогами місця і часу. Ти мудрий і мужній. Твоя твердість також велика у здійснені тобою 

усього. Будь нашим найпершим ватагом, шанованим усіма нами. Ми зробимо так, як ти накажеш. Захищай 
нас належно, мов батько чи матір.

К а я в ь я  м о в и в :
Ніколи не вбивайте ви жінку, чи того, хто зі страху тікає від битви, або дитину чи пустельника. Того, хто 

уникає битви ніколи не слід вбивати, і не повинна бути полонена жінка або викрадена силою. Ніхто з вас не  
повинен ніколи вбивати жінку серед усіх істот. Нехай брахмани будуть завжди благословенні, а ви завжди 
боротиметеся за їх добробут. Правда ніколи не повинна бути принесена в жертву. Шлюбу людей ніколи не 
слід перешкоджати. Жодної шкоди не слід робити хатам, в яких вклоняються божествам, пітарам і гостям.  
Серед істот, брахмани заслуговують того, щоб не бути пограбованими вами. Навіть усе ваше віддаючи, вам 
слід вклонятися їм.  Той, хто викликає на себе гнів брахманів,  чийого негаразду вони бажають,  не зможе  
знайти  рятівника  у  трьох  світах.  Той,  хто  погано  говорить  про  брахманів  і  бажає  їх  знищення,  сам 
зустрічається  зі  знищення,  подібно  темряві  на  світанку.  Проживаючи тут,  ви  здобуватимете  плоди  вашої 
доблесті. Сила  буде  спрямована  проти  тих,  хто  відмовиться  платити  нам  податки. Жезл  покарання 
призначений для нечестивих. Він не призначений для самовихваляння. Ті, хто паплюжить бога, заслуговують 
смерти, це певно. Ті, хто прагне звеличення свого щастя шкодою царству негідними способами, дуже скоро 
загине,  мов паразит у мертвому тілі. Ті  ж грабіжники, знову ж, які  поводитимуться згідно цих обмежень 
Писань, невдовзі матимуть порятунок, хоча й вестимуть життя грабіжника.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Ті грабіжники, так настановлені, підкорилися всі наказу Каявьї. Утримуючись від гріха, вони отримали 

великий добробут. Поводячись таким чином, в тих добрих справах шляхетности й так стримуючи грабіжників 
від негідного, Каявья мав великий успіх на тому світі. Той, хто завжди пам’ятає це оповідання про Каявью, не  
матиме жодного страху перед мешканцями лісу, а насправді й будь-якою земною істотою. Така людина не  
матиме страху ні перед ким, о бгарато! В неї не буде ніякого страху перед злими людьми. Якщо така людина  
йде до лісу, вона зможе жити там під захистом царя.

Так вістить розділ сто тридцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 3 6
Б г і ш м а  с к а з а в :
У зв’язку  з  цим,  а  саме, способом,  яким цар повинен заповнити свою скарбницю,  люди обізнані  на 

писаннях  старовини  наводять  такі  вірші,  проспівані  самим  Брахмою.  «Багатство  осіб  приведених  на  
виконання жертвоприношень, а також багатство присвячене божествам, ніколи не слід забирати!». Кшатрій 
повинен узяти собі багатство таких осіб, які ніколи не виконують релігійні обряди і жертвоприношення, які на 
цій підставі вважаються рівними грабіжникам. Всі істоти, що населяють землю, і всі радощі, які дає влада, о  
бгарато, належать кшатріям. Все багатство землі належить кшатріям, а не будь-кому ще. Те багатство, кшатрії 
повинні  використовувати  для  підтримки  свого  війська  і  для  жертвопринесення.  Вириваючи  бур’яни  і 
непотрібні рослини, люди спалюють їх для приготування таких овочів,  які слугують їжею.5 Люди знайомі з 
обов’язком речуть,  що багатство того марне,  хто не робить узливання пряженого масла,  насичуючи богів, 
пращурів  і  людей. Доброчесний  правитель,  о  царю,  бере  такі  багатства. Бо  ж  цим  багатством  можна 
вдовольнити велику кількість хороших людей. Проте, він не повинен збирати те багатство у свою скарбницю. 
Той, хто робить себе інструментом придбання та забирання багатства у нечестивих, і дає його чесним, кажуть,  
цілком знайомий з наукою справедливости. Цареві слід розширювати свої завоювання в наступному світі в 
міру своєї могутности так, як зростають корисні рослини. Як деякі мурахи ростуть ніби без видимої причини, 
так само жертвопринесення ростуть від  мовби невидимих причин.6 Як мух, комарів і мурах відганяють від 
тіла  корів  та  інших  домашніх  тварин  під  час  їх  доїння,  так  само  особи  не  схильні  до  здійснення  
жертвопринесень повинні бути відігнані від царства. Це узгоджується з чеснотою. Як пил, що лежить на землі, 
якщо потовкти між двома каменями, стає все тоншим і тоншим, так само у питанні чесноти, чим більше її  
розглядають і обговорюють, тим тонше і тонше стає.

Так вістить розділ сто тридцять шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 7
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Ці двоє: хто передбачає майбутнє і сповнений розуму, завжди насолоджуються щастям. Однак, людина 

загайна, втрачає. Про це, послухай наступну відмінну історію загаяння людини у справі прийняття рішення в  
її діях. В озері, не вельми глибокім і багатому рибою, жило три рибки сакула, які були подругами і постійними 
супутницями. Серед цих трьох одна була вельми передбачлива і завжди любила передбачати те, що станеться.  
Інша володіла великим розумом. Третя була повільна. Одного разу якісь рибалки прийшли до того озера і 
почали вичерпувати воду до дна через інший стік. Бачачи, що води озера поступово зменшуються, завбачлива 
рибка, звертаючись до двох своїх супутниць через небезпеку,  мовила: «Велика небезпека осягне всі  водні  
істоти, що живуть у цьому озері. Давайте швидко перейдемо в інше місце, перш ніж нам перепинять шлях.  
Той, хто чинить опір майбутньому злу за допомогою належної  політики, ніколи не потрапляє у серйозну 
небезпеку. Нехай моя порада досягне цілі у вас. Давайте покинемо це місце!». Та ж, повільна, тоді відповіла: 
«Добре  сказано. Проте,  нема потреби у  поспіху. Це  моє зауваження!». Тоді  інша рибка,  яка була  відома 
розумом, звернулася до своєї загайної товаришки і сказала: «Коли приходить для чогось час, я ніколи не в 
змозі передбачити це відповідною політикою!». Почувши відповіді двох її товаришок, передбачлива і мудра 
рибка  негайно  вирушила  потоком  і  досягла  ще  одного  глибокого  озера. Рибалки,  бачачи,  що  вся  вода 
вичерпана, загородили рибу, яка залишилися, різноманітними засобами. Потім вони почали хвилювати трохи 
залишки води, і, так вони почали ловити рибу, тож, загайна сакула була спіймана з багатьма іншими. Коли 
рибалка почав прив’язувати на довгу мотузку пійману рибу, сакула, видатна розумом, затесалася собі в гурт  
уже зв’язаних і залишалася спокійно серед них, вчепившись у мотузку, бо зметикувала, що слід прикинутися 
пійманою. Рибалки вважали, що вся піймана риба прикріплена до мотузки. Тоді вони кинули її у неглибоку  
воду аби помити. Саме тоді розумна сакула, відпустивши мотузку швидко втекла. Одначе, та повільна риба, 
нерозумна і не завбачлива, якою була, і, отже, не в змозі втекти, зустрілася зі смертю.

Таким чином, кожен зустрічається зі смертю, мов загайна рибка, що від нестачі розуму не може розгадати  
час небезпеки. Та ж людина, знову ж таки, яка, розумна та не шукає власного гаразду у потрібний час, накличе 
велику небезпеку,  як та,  розумна  сакула.  Отже,  лише цим двом,  завбачливій і  розумній,  вдалося досягти  
щастя. Загайна ж загинула.

Різноманітним є поділ часу, такий, як Каштха, Кала, Мухурта, день, ніч, Лава, місяць, два тижні, шість 
сезонів,  Кальпа,  рік.  Розподіл  землі  називається  місцем.  Час  не  видно.  Що стосується  успіху  будь-якого 
об’єкта або мети, це досягається, чи не досягається, відповідно до способу, який розум береться обдумати. Ці 
двоє,  а  саме, людина передбачлива,  та  розумна,  були  оголошені  мудрецями,  як  найперші  з  людей в усіх  
трактатах про закон і користь, і в тих, в яких ведеться про звільнення. Отже, хто робить все після ретельних 
роздумів та вивчення, хто забезпечив себе належними засобами для виконання своїх цілей, завжди досягає  
багато чого. Тому ж, знову таки, хто діє з урахуванням часу і місця, вдається здобути ще кращі результати,  
ніж просто людині завбачливій і розумній.

Так вістить розділ сто тридцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 3 8
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти, о  туре  з  роду Бгарати,  сказав,  що той розум,  який передбачає майбутнє,  а також той,  що можна  

зустріти  у  надзвичайних випадках,  в  усьому  найголовніший,  тоді  як  загайний  призводить  до  загибелі.  Я  
бажаю, о діду, почути про ту недосяжну тяму, яка сприяє цареві, обізнаному на писаннях і тямущому в законі  
та користі, яка не може бути одурена, навіть ув оточенні численних ворогів. Прошу тебе про це, о головний з 
роду Куру!  Повідж мені!  Я хочу почути все,  відповідно написаному у писаннях,  про те,  яким чином цар 
поводиться, коли атакований багатьма ворогами. Коли цар потрапляє у тяжке становище, велика кількість 
ворогів,  спровокована його минулими діяннями, лаштується проти нього та прагне перемоги над ним. Як 
можна цареві, слабкому і самотньому, спромогтися підняти голову, коли він осаджений з усіх боків багатьма 
могутніми царями у спілці один з одним? Як цареві у таких випадках помиритися з друзями і ворогами? Як 
він має, о туре з роду Бгарати, поводитися в такий час з ними: друзями і ворогами? Коли ті, які ніби друзі, 
насправді стають його ворогами, то, що слід тоді цареві робити, якщо він хоче досягти гаразду?  З ким він 
повинен вести війну і з ким він повинен миритися? Навіть якщо він буде сильним, як він повинен поводитися 
серед ворогів? О згубнику ворогів, це я вважаю найбільшими з усіх питань, пов’язаних з виконанням царських  
обов’язків. Кілька людей слухають відповідь на це питання, і ніхто не відповість окрім сина Шантану, Бгішми,  
твердо відданого істині, самоприборканого. О ти, високий благословенням, вкажи і повідай мені про це!

Б г і ш м а  м о в и в :
О Юдхіштхіро, це питання безумовно гідне тебе. Ця відповідь сповнена великого щастя. Послухай мене, 

о сину, я повідаю тобі, о бгарато, всі обов’язки загальновідомі, яких слід дотримуватися в часи лиха. Ворог  
стає  другом,  а  друг  також  стає  ворогом.  Напрямок  дій  людини,  через  поєднання  обставин,  стає  дуже  
невизначеним. Отже, стосовно того, що слід зробити, а, що ні, то необхідно спрямувати увагу до вимог часу і  
місця, потрібно або довіряти своїм ворогам, або воювати. Слід, навіть напружуючись, покращувати самого  
себе, дружити з людьми розумними та досвідченими, які бажають тобі добробуту. Треба помиритися навіть зі  
своїми ворогами, коли, о бгарато, життя не може інакше бути збережене. Той дурник, який ніколи не укладає  
миру з ворогами, ніколи не виграє якоїсь користі чи отримує якийсь із тих плодів, до яких прагнуть інші.  
Отже, знову ж, тому,  хто укладає  мир з ворогами і свариться навіть з  друзями після всебічного розгляду  
обставин, вдається отримати великі плоди. У зв’язку з цим оповідають стару історію про бесіду між кішкою і 
мишкою біля підніжжя баньяна.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Зростав великий баньян посеред широкого лісу. Вкритий багатьма ліанами, це був рай для різноманітних 

видів птахів. Він мав великий стовбур з численними гілками в усіх напрямках. Чудовий виглядом, він надавав  
прохолодну тінь.  Він стояв посеред лісу і  різноманітні  тварини жили в ньому.  Миша,  велемудра,  на ім’я 
Паліта, жила біля підніжжя цього дерева, зробивши нору із сотнею виходів. На гілках дерева жив кіт на ім’я 
Ломаша, вельми радісний, бо щодня пожирав велику кількість птахів. Через деякий час, чандал прийшов у ліс  
і  побудував хатину для себе. Щовечора, після заходу сонця, він ставив пастки. Дійсно, розставляючи свої  
тенета,  виготовлені  зі  шкіряних  шнурів,  він  повертався  у  свою хатину  і  радісний  проводив  ніч  у  сні,  а 
повертався до того місця на зорі. Різноманітні тварини потрапляли до його пасток щоночі. І сталося так, що в 
один прекрасний день, неуважний кіт попався у пастку. О велемудрий, коли її ворог кіт, який був в усі часи 
ворогом мишей, втрапив у тенета, миша Паліта вийшла зі своєї нори і почала ходити без страху. Безтурботно  
блукаючи  лісом  у  пошуках  їжі,  миша  невдовзі  побачила  м’ясо,  яке  чандал  розіклав  там  за  приманку.  
Діставшись до пастки,  звіринка почала їсти м’ясо.  Сміючись подумки,  вона навіть дісталася до її  ворога,  
заплутаного безпорадно у тенета. Намірившись з’їсти м’ясо, вона не зважала на власну небезпеку, аж раптом 
скинула оком і побачила жахливого ворога, що прийшов у те місце. Той ворог був ніхто інший, як прудкий  
мангуст з мідними очима, на ім’я Харіта. Мешканець підземних нір, він мав тіло подібне мітличці тростини. 
Приваблений туди запахом миші, звір прийшов поспішно по свою здобич. І він стояв на лапах, з піднятою 
головою, облизуючи куточки пащі язиком. Саме в той час, миша узріла й іншого ворога, що живе на деревах,  
сидячим на гілці  баньяна.  Це була  нічна блукачка  сова на ім’я Чандрака,  гостродзьоба.  Побачивши обох:  
мангуста і сову, миша у великій тривозі почала думати в цьому дусі: «В такий час великої небезпеки, коли  
сама смерть зазирнула мені у вічі, коли страх з усіх боків, то, як слід чинити тому, хто бажає свого блага?  
Оточена з усіх боків небезпекою, бачачи жах з усіх сторін, миша, сповнена тривоги за свою безпеку,  діє з  
усією рішучістю. Відбиваючи навіть незліченні небезпеки сотнями способів, завжди слід берегти своє життя.  
Небезпека зараз охоплює мене з усіх боків. Якщо я була б спустилася з цієї пастки на землю, без певних  
заходів  обережности,  мангуст,  безумовно,  схопить  і  ковтне  мене.  Якщо  я  залишаюся  в  цій  пастці,  сова,  
безумовно, схопить мене. Якщо, знову ж таки, той кіт зуміє розплутатися з тенет, він також зжере мене. Це не 
підхоже, проте, тій особі, нашого розуму, не слід втрачати глузд. Тож я зроблю все можливе, щоб врятувати 
моє життя, спираючись на власні способи та розум. Розумна особа, мудра і обізнана з наукою політики, ніколи 
не гине, яка б велика і жахлива небезпека не загрожувала їй. Отже зараз, я не маю жодного іншого прихистку,  
ніж цей кіт. Він ворог. Але він знаходиться у важкому становищі. Послуга, яку я можу зробити йому дуже  
велика. Можу я стати жертвою трьох ворогів, як же маю зараз діяти для порятунку життя? Варто шукати  
захисту одного з цих ворогів, кота. Взявши на допомогу науку політики, пораджу котові для його блага, і так я 
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зможу, з моїм розумом, втекти від усіх трьох. Кіт мій великий ворог, але лихо, в яке він втрапив ще більше. Чи  
ж  не  спробувати  мені  домогтися  порозуміння  з  цією  дурною  твариною,  задля  її  власних  інтересів. 
Потрапивши в таке лихо, він може помиритися зі мною. Особа, пригнічена більш сильним, укладає мир навіть 
з ворогом. Вчителі науки політики кажуть,  що саме це має бути поведінка того,  хто потрапивши у тяжке 
становище, прагне убезпечити життя. Краще мати розумну особу за ворога, ніж дурного друга. Що стосується  
мене,  моє  життя  зараз  цілком  залежить  од  мого  ворога  кота.  Тепер  я  маю  звернутися  до  кота  аби  
запропонувати  йому звільнення.  Можливо  нині,  це  не  було  б  неправильно,  вважати  кота  за  розумного  і 
досвідченого  ворога!».  Саме  так  зробила  та  миша,  оточена  ворогами,  продовжуючи  свої  роздуми.  Після 
роздумів  у  такому  дусі,  миша,  знайома  з  наукою  про  користь  і  добре  знайома  з  випадками,  коли  слід  
оголосити війну чи мир, м’яко звернулася до кота, кажучи: «Я звертаюся до тебе дружньо, о коте! Чи ти 
живий? Бажаю тобі життя! Я бажаю блага нам обом. О люб’язний, не маєш причини для страху. Ти будеш  
жити у щасті. Я врятую тебе, якщо, звичайно, ти не вб’єш мене. Існує відмінний спосіб для цього випадку,  
який напрошується сам собою мені, й, за допомогою якого ти зможеш втекти, а я можу отримати велику 
користь. Кажучи серйозно, я натрапила на цей засіб заради тебе і заради мене, і це піде на користь нам обом. 
Онде мангуст і сова чатують зі злими намірами. Тільки тому що так довго, о коте, вони не нападають на мене, 
я ще жива. Звідти, та жалюгідна сова з неспокійним поглядом і жахливим криком придивляється до мене з  
гілля цього дерева.  Я вельми боюся її.  Дружба,  якщо справжня, з’являється з семи кроків.  Ти сповнений 
мудрости, й ти мій друг. Я маю чинити з тобою, як з другом. Ти не мусиш боятися тепер. Без моєї допомоги, о  
коте, тобі не вдасться розірвати тенета. Однак, я переріжу сіть для твого порятунку, якщо ти не вб’єш мене. Ти 
живеш на цьому дереві, а я живу біля його підніжжя. Ми обидва жили тут довгі роки. Все це відомо тобі. Того, 
хто нікому не довіряє і того, кому не довіряє інший, ніколи не схвалював мудрий. Обидва вони незадоволені. З 
цієї причини, не кажучи про збільшення любові один до одного, нехай буде союз між нами. Бо мудрі ніколи 
не вітають спроб у діях, коли це можливість померти. Знай, що це власне час для такого порозуміння між  
нами. Я хочу аби ти жив, і ти також бажай мені життя. Людина перетинає глибоку і велику річку на шматку 
дерева. Бачимо, що людина бере шматок дерева на одній стороні, а шматок дерева також бере людину на іншу 
сторону. Так само наша угода, теж принесе щастя нам обом. Я врятую тебе, а ти врятуєш мене!».

Сказавши ці слова, корисні для них обох у загрозливих обставинах, і тому досить прийнятні, миша Паліта 
очікувала на відповідь.

Почувши ці добре підібрані слова, сповнені змісту і вельми прийнятні, які сказала миша, ворог миші,  
розважливий і передбачливий кіт мовив у відповідь. Розумний і красномовний кіт, розмірковуючи над його 
власним становищем,  схвалив ті  слова і  вшанував  приємними словами у відповідь.  Гострозубий,  з  очима 
подібними до лазуриту, кіт Ломаша, ніжно дивлячись на мишу, відповів наступним чином: «Я в захваті від  
тебе, о люб’язна, благословенна будь ти, яка бажає мені життя! Зроби те, без зволікання, що вважаєш дасть 
сприятливі наслідки. Я, безперечно, у великій біді. Ти є, певно, у великій біді дотепер. Нехай буде союз між  
нами без зволікання. Я буду робити те, що доречно і необхідно для виконання нашої справи, о могутня! Якщо 
ти врятуєш мене, я служитиму, віддавшись у твої руки. Я присвячу себе тобі. Я буду чекати на служіння тобі,  
як учень. Я шукаю твого захисту і завжди підкорятимусь твоїм велінням!».

По цьому слові,  миша Паліта,  звертаючись до кота,  який був  повністю у її  владі,  мовила  такі  слова 
важливі змістом і високі мудрістю: «Ти говорив вельми великодушно. Це було несподівано від такого, як ти. 
Послухай мене, я розкрию доцільне, обдумане, що принесе користь нам обом. Я притулюся до тіла твого. Я 
вельми боюся мангуста. Врятуй мене. Не вбивай мене. Я здатна врятувати тебе. Захисти мене і від сови, ця  
негідниця теж хоче схопити мене  на  здобич.  Я ж розріжу петлю,  що обплутує  тебе.  Клянуся  істиною,  о  
друже!».

Почувши ці  корисні  слова,  Ломаша,  сповнений захоплення,  кинув  свій погляд на Паліту і  схвалив її 
привітними  вигуками.  Після  схвалення  Паліти,  кіт,  сповнений  дружелюбности,  на  мить  задумався,  і  з  
задоволенням сказав не втрачаючи часу: «Притьмом іди до мене! Благословенна ти насправді, ти дорогий друг  
для мене, немов життя. О ти, велемудра, твоєю благодаттю я майже повернув моє життя. Незалежно від того,  
що в моїй силі,  щоб зробити для тебе зараз, скажи мені і я зроблю це. Хай буде мир між нами, о друже!  
Звільнений від цієї небезпеки, я, з усіма своїми друзями і родичами, зроблю все, що може бути приємним і  
корисним для тебе.  О люб’язна,  звільнений від цього лиха,  я,  звичайно,  радуватиму тебе,  вклонятимусь  і  
шануватиму тебе в кожному випадку, в обмін на твої послуги. Особа, роблячи навіть чимало послуг навзаєм,  
ніколи не зрівняється з особою, яка вчинила йому добро першою. Другий робить ці послуги задля послуг  
отриманих. Перший же, діє без такої спонуки.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Миша, давши при цьому зрозуміти котові свої власні інтереси, довірливо присіла під тілом свого ворога.  

Сповнена знання і таким чином захищена котом, миша довірливо притулилася тоді до грудей кота, як ніби це 
були коліна батька чи матері. Бачачи таке її укриття за тілом кота, мангуст і сова, обоє втратили надію на 
здобич.  Гай-гай,  узрівши,  ту  тісну  близькість  між  мишею  і  кішкою,  Харіта  й  Чандрака  стривожилися  і  
здивувалися. Обидвоє вони були сильні та розумні. Розумні у захопленні їх здобичі, хоча й поруч, та мангуст і  
сова  відчули,  що  не  здатні  розділити  мишу й  кішку  у  їх  спілці.  Тож,  бачачи  кота  й  мишу у  згоді,  при  
виконанні їх спільної мети, мангуст і сова, обидвоє, залишили це місце і попростували у свої житла. Після  
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цього миша Паліта, знайома з вимогами часу й місця, почала, з під тіла кота, повільно гризти мотузки петлі,  
чекаючи  належної  миті  щоб  закінчити  свою  роботу.  Змучений  мотузками,  в  яких  був  заплутаний,  кіт 
нетерпеливився бачачи, як повільно миша гризе петлю. Дивлячись, яка миша повільна в роботі, кіт бажаючи 
прискорити своє звільнення, сказав: «Чому це, о люб’язна, не дієш швидше у твоїй роботі? Хіба ти збайдужіла  
до мене зараз, досягши власної мети? О згубнице ворогів, ріж ці мотузки швидше. Мисливець ось-ось прийде 
сюди!». Так спонукувана нетерплячим котом, розумна миша мовила ці корисні, сприятливі слова для кота,  
який здавалося, не був дуже мудрим: «Зачекай мовчки, о люб’язний друже! Поспішність не потрібна. Вгамуй 
всі страхи твої.  Ми знаємо вимоги часу.  Ми не гаємо часу.  Коли дію починати у невідповідний час, вона 
ніколи не буде корисною по виконанні. Та ж дія, з іншого боку, яка почалася у свій час, завжди дає чудові  
плоди. Якщо тебе звільнити у невідповідний час, я матиму великий страх од тебе. Тож, чекай належного часу.  
Не будь нетерплячим, о друже! Коли я побачу озброєного мисливця тут, я переріжу мотузки у ту страшну для 
нас обох мить. Звільнений тоді, заскочиш на дерево. І в ту мить не думатимеш про щось інше, крім безпеки 
твого життя. А коли ти, о Ломашо, вискочиш у страху, я пірну у мою нору, а ти на дерево!». Почувши такі  
слова миші, корисні для нього, розумний і красномовний кіт, нетерплячий до порятунку його життя, відповів 
миші наступне. Дійсно, кіт, який швидко й належно виконав свою частину угоди, звертаючись до миші, яка не 
поспішала з виконанням своєї частини, мовив: «Я врятував тебе від великої небезпеки вельми швидко. На 
жаль! Чесні особи ніколи не роблять справи своїх друзів таким шляхом. Сповнені захоплення в цій справі,  
вони роблять це інакше. Ти повинна робити те, що для мого блага, більш спішно. О велемудра, додай трохи 
зусиль, щоб добро було зроблено нам обом. Якщо натомість, згадуючи нашу колишню ворожість, ти лише 
гаятимеш час аби вислизнути,  знай,  о  зла істото,  що наслідком цієї  дії  твоєї,  безумовно буде  зменшення 
тривалості  твого  власного  життя!  Якщо  я  коли-небудь  до  цього,  несвідомо  вчинив  з  тобою  будь-яку 
несправедливість, ти не повинна згадувати це. Прошу пробачення! Будь прихильною до мене!».

Після  того,  як  кіт  сказав  ці  слова,  мудра  і  обізнана  на  священних  писаннях  миша,  мовила  йому ці  
прекрасні слова: «Я чула, о коте, що ти сказав, прагнучи досягти своєї мети. Однак, слухай мене, я скажу тобі,  
що узгоджується  з  моєю власною метою. Та дружба,  в котрій є страх і,  яка не може бути постійною без 
страху,  має підтримуватися з великою обережністю, як руки заклинателя змій од зубів змії.  Особа, яка не 
захищає себе після укладання угоди з більш сильною особою, виявляє,  що угода  наносить шкоду замість 
користи. Ніхто нікому не друг; ніхто нікому не доброзичливець; особи стають друзями або ворогами лише з  
власних міркувань.  Інтерес привертає інтерес так само як ручні  слони ловлять диких особин свого виду.  
Опісля,  знову  ж,  коли  діяння  виконано,  діяч  ледве  чи  розглядається.  З  цієї  причини,  всі  дії  мають  
виконуватися  так,  аби щось  ще  залишилося  зробити.  Коли  я  звільню тебе,  ти,  підігнаний  страхом перед 
мисливцем, рятуватимешся, навіть не думаючи схопити мене. Ось, усі мотузки тенет розрізані мною. Лише 
одна залишається. Я розріжу її також швидко. Утішся, o Ломашо!». У той час як миша й кіт розмовляли так, 
один з одним, обидвоє у серйозній небезпеці, ніч поступово минала. Великий страх тоді проникнув у серце  
кота. Коли нарешті настав ранок, чандал, чиє ім’я було Парігха, з’явився там. Його лице було жахливе. Його 
волосся було чорно-рудувате.  Стегна мав дуже великі,  а вигляд був  вельми жорстоким. З великим ротом, 
розтягнутим від вуха до вуха, і надзвичайно брудним, а вуха мав дуже довгі. Озброєний, у супроводі зграї  
собак, похмурого вигляду чоловік з’явився туди. Бачачи людину, схожу на посланця Ями, кіт сповнився жаху.  
Зціпенівши від страху, він звернувся до Паліти і сказав: «Що робитимеш тепер?». Миша притьмом розрізала  
останню мотузку,  яка тримала прудкого кота. Звільнившись від петлі, кіт хутко вискочив на баньян. Паліта  
також, звільнившись од цієї небезпеки і від присутності страшного ворога, швидко пірнула в її нору. Ломаша  
ж  тим  часом  піднявся  вище  на  дерево.  Мисливець,  бачачи  все,  взявся  за  кінець  своїх  тенет.  Його  надії  
розтанули і він також швидко покинув те місце. Дійсно, о туре з роду Бгарати, чандал повернувся у свою 
оселю. Звільнений від цієї великої небезпеки, і, зберігши своє життя, котре є таким цінним, кіт з гілок того  
дерева звернувся до миші Паліти тоді, яка була в норі, промовивши: «Не говорячи зі мною, ти раптом утекла 
геть. Я сподіваюся ти не підозрюєш мене в якомусь злому намірі. Я звичайно вдячний, ти зробила мені велику 
послугу. Надихнувши мене довірою і врятувавши мені моє життя, чому ти не підходиш до мене, в той час,  
коли друзі повинні користуватися приємністю дружби? Завівши друзів, той, хто забуває їх згодом, вважається 
нечестивцем і ніколи не матиме підтримки друзів у часи небезпеки і потреби. Я був, о друже, вшанований і  
попереджений тобою в міру твоїх сил. Тож, варто тобі насолоджуватися моїм скромним товариством, бо став 
я твоїм другом. Як учні поклоняються наставникові, так всі друзі мої, родичі й близькі, будуть шанувати і  
вклонятися  тобі.  Я  теж буду  вклониться  тобі  з  усіма  твоїми друзями  і  родичами.  Чи ж вдячні  особи не  
вклоняються дарувальникові  життя?  Будь  господарем мого тіла і  дому.  Порядкуй  усім  моїм багатством і  
володіннями. Будь моїм шанованим радником і керуй мною, ніби батько. Клянусь моїм життям, не матимеш 
страху  перед  нами.  Розумом  ти  подібна  самому  Ушанасу.  Силою  твого  переконання  ти  підкорила  нас.  
Володіючи знаннями політики, ти врятувала наше життя!». 

Вислухавши такі спокійні слова кота, миша, знайома з усім корисним для вищого блага, відповіла на ці 
солодкі промови такими ж корисними для себе словами: «Я чула, о Ломашо, виречене тобою. Слухай тепер, я 
скажу, що маю на мислі. Друзів слід добре вивчити. Ворогів також слід добре вивчати. Адже у цьому світі,  
завдання,  подібне  цьому,  розглядається  навіть  знавцями,  як  важке,  залежне  від  гостроти  розуму.  Друзі  
вбираються у вигляд ворогів, а вороги вбираються у друзів. Коли угоду дружби укладено, важко сторонам 
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зрозуміти, чи спонукали іншу сторону бажання та гнів. Немає такого поняття, як ворог. Немає такого поняття 
в житті, як друг. Це сила обставин створює друзів і ворогів. Той, хто вважає свої інтереси забезпеченими так  
довго, як інша особа живе, і вважає їх у загрозі, коли ця інша особа зникає, бере ту іншу особу за друга і  
вважає її таким, так довго, як довго ті інтереси її не йдуть супроти. Немає умов, які заслуговують постійно 
імені дружби чи ворожнечі. А друзі й недруги виникають з міркувань інтересів та вигоди. Дружба змінюється 
на ворожнечу з часом. Ворог також виникає. Користь є дуже сильною. Той, хто беззастережно покладається 
на друзів  і завжди поводиться з недовірою до ворогів, не звертаючи ніякої уваги на міркування політики, 
піддає ризику його життя. Той же, хто, нехтуючи всіма міркуваннями політики, прихиляється серцем на ласку 
союзу з друзями або ворогами, сприймається, мов божевільний. Не слід покладатися на осіб не гідних довіри,  
і не слід занадто довіряти особі вартій довіри. Небезпека того, що виникає від сліпої довіри така, що вона  
підрізає  навіть  коріння  осіб,  котрі  були  такі  впевнені.  Батько,  мати,  син,  вуй,  племінник,  інші  родичі  та  
близькі,  всі  керуються  міркуваннями  інтересу  і  користі.  Батько  і  мати,  бачимо  бува  відмовляються  від 
дорогого,  але  пропащого  сина.  Люди  піклуються  про  самих  себе.  Ось  дієвість  власних  інтересів.  О 
велемудрий, втеча того дуже важка, хто відразу після свого звільнення від небезпеки вважає добрими наміри  
свого  щасливого  ворога.  Ти  спустився  вниз  з  вершечка  дерева  на  це  саме  місце.  Ти  не  зміг,  через  
легковажність, переконатися, що тенета розкинуті  тут. Легковажна особа не може захистити саму себе. Як 
вона може захистити інших? Така особа, без сумніву, руйнує всіма своїми діями. Ти казав мені солодкі слова,  
яка  я  вельми  дорога  тобі.  Проте,  послухай  мене,  о  друже,  мої  міркування.  Хтось  стає  дорогим  з  певної 
причини. Хтось стає ворогом з певної причини. Весь цей світ істот рухомий бажанням наживи в тій чи іншій  
формі.  Ніколи хтось не стане дорогим іншому без причини. Дружба між двома єдиноутробними братами, 
любов між чоловіком і жінкою, залежать від інтересу. Я не знаю якогось виду прихильності між будь-якими 
особами, які не спираються на якусь причину корисливости. Якщо, як це іноді видно, єдиноутробні брати, чи  
чоловік і дружина посварившись возз’єднуються разом з природної прихильности, то таке не слід розглядати 
між особами, не пов’язаними одна з одною. Хтось стає дорогим за щедрість іншого. Деякі стають дорогими за 
їх солодкі слова. Третій стає таким внаслідок своїх релігійних діянь. Зазвичай особа стає дорогою внаслідок її  
послуг. Тож, прихильність між нами виникає з достатніх підстав. Та ж причина існує не довго. З іншого боку,  
з достатніх же на те підстав, та прихильність між нами добігає кінця. Що то за причина я питаю, з якої я стала 
такою дорогою тобі, крім твого бажання зробити мене здобиччю твоєю? Ти маєш знати, що я не забула про це. 
Час псує причини. Ти шукаєш твоєї власної вигоди. Однак, інші, сповнені мудрости, розуміють їх власні цілі.  
Світ стоїть на прикладі мудрих. Ти не повинен звертатися в таких словах до особи обізнаної та досвідченої в  
розумінні  її  власних  інтересів.  Ти  сильний.  Причина  цієї  прихильности,  яку  ти  показуєш  мені  зараз  ― 
несвоєчасна. Керуючись, однак, моїми власними інтересами, я сама тверда у мирі та війні, котрі самі по собі є 
дуже нестійкими. Обставини, при яких мир слід укладати або оголосити війну, змінюються так швидко, як 
хмари змінюють свою форму. В один день ти був мій ворог. Того ж дня, знову ж ти мій друг. І в той же день 
ти ще раз став моїм ворогом. Ось легковажність у міркуваннях, які рухають живими істотами. Була дружба  
між нами, поки були підстави для її існування. Та причина, потреба часу, зникла. Без неї і та дружба зникла.  
Ти природний мій ворог. Обставини роблять тебе другом. Той же стан речей зник. Старий стан ворожнечі,  
природний, повернувся. Добре обізнаний, як і я, на приписах політики, викладених таким чином, скажи мені,  
чому я маю входити сьогодні, заради тебе, в тенета розкинуті для мене. Твоєю силою я була звільнена від  
великої небезпеки. Моєю силою ти був звільнений від подібної ж небезпеки. Кожен з нас допоміг іншому.  
Немає потреби об’єднуватися знову в дружньому спілкуванні. О люб’язний, мета твоя досягнута. Мета моя 
також досягнута. Ти не маєш зараз жодної користи, крім тої що з’їси мене. Я твоя здобич. Ти мисливець. Я 
слабка. Ти сильний. Не може бути дружнього союзу між нами, коли ми такі нерівні. Я розумію твою мудрість.  
Ти будучи врятованим з пастки, схвалюєш мене, бо можеш досягти успіху і легко зробити з мене страву. Ти 
був заплутався у пастці заради їжі. Ти звільнився від неї. Ти змучений тепер голодом. Ти, вдаючись до тієї  
мудрости, яка виникає при вивченні священних писань, шукаєш либонь, як мене з’їсти сьогодні. Я знаю, що 
ти голодний. Я знаю, що це твій час для прийому їжі. Ти шукаєш здобич твою, з очима спрямованими на мене.  
Ти маєш синів і дружин. Ти шукаєш ще дружби зі мною і бажаєш ставитися до мене з любов’ю і робити мені  
послуги. О друже, я не можу приєднатися до цієї пропозиції. Побачивши мене з тобою, чом би твоїй любій  
дружині та твоїм люблячим дітям не зрадіти з’ївши мене? Тож, я не дружитиму з тобою. Причини для такого  
союзу більше не існує. Якщо ж ти дійсно не забудеш моїх добрих послуг, думаю це буде корисним для мене і  
зручним.  Яка  мудра  особа  віддала  б  себе  у  владу ворогу,  котрий  не  відрізняється  праведністю та  ще  й  
голодний у пошуку здобичі? Тож, будь щасливий, я незабаром залишу тебе. Я стривожена, навіть якщо я бачу 
тебе на відстані. Я не підійду до тебе, припини спроби твої, о Ломашо! Якщо ти вважаєш, що я зробила тобі  
послугу, слідуй тоді припису дружби, коли я, може трапитися, бродитиму довірливо чи необережно. Саме це  
буде подяка твоя. Не схвалюється ніколи оселя поруч з особою сильною і владною, навіть якщо небезпека 
була  та минулася.  Я завжди маю боятися більш сильного,  ніж я сама.  Якщо ти не шукаєш твоїх власних 
інтересів, котрі показував, скажи мені тоді, що я маю зробити для тебе. Я, звичайно, дам тобі все, крім мого  
життя.  Для захисту самого себе слід віддати навіть дітей своїх,  царство,  коштовності  та  багатство.  Треба 
пожертвувати усім для свого захисту. Якщо особа живе, вона може відновити все багатство, яке їй, можливо  
доведеться  віддати  ворогам  для  захисту  її  життя.  Не  слід  відмовлятися  від  життя  через  своє  багатство.  
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Справді, себе самого завжди варто захищати, як я вже сказала, відмовившись від дружин своїх і багатства.  
Особи, які пам’ятають про свій захист і, які роблять усі свої дії після належного розгляду та вивчення, ніколи 
не  стикаються  з  небезпекою,  як  наслідком своїх  дій.  Слабкі  завжди вважають ворогом того,  хто  володіє  
більшою силою. Їхнє розуміння, тверде, у згоді з писаннями, й ніколи не втрачає своєї стійкості!».

Після  такого  обґрунтованого  дорікання  миші  Паліти,  кіт,  червоніючи від  сорому,  звернувся  до  неї  в  
наступних словах:

Л о м а ш а  м о в и в :
Воістину, я клянусь тобі, що шкодити другові в моїх судженнях варте осуду.  Я знаю мудрість твою. Я  

також знаю, що ти віддана моєму благу. Керуючись наукою користі, ти сказала, що є причина розриву між  
нами. Це не гідно тебе, однак, о добрий друже, вважати мене ким я не є. Я дорожу великою дружбою з тобою,  
через те що ти врятувала моє життя. Я, знову ж, знайомий з обов’язками. Я ціную всі чесноти інших. Я вельми 
вдячний за отримані послуги. Я відданий служінню друзям. Я, знову ж таки, особливо відданий тобі. Тому, о  
добрий друже, слід нам об’єднатися. Якщо накажеш мені, я можу, з усіма моїми родичами і сім’єю, віддати 
навіть  моє  життя.  Ті,  сповнені  знання  й  мудрости,  бачать  достатньо  підстав  довіритися  особам  з  такою 
духовною вдачею, як у них самих. О обізнана з істинами поведінки, не личить тобі таїти підозри щодо мене!

По  такій  промові  кота,  миша  подумавши  трохи,  сказала  ці  слова,  важливі  змістом,  йому:  «Ти  дуже  
хороший. Я чула все, що ти сказав, і я рада чути це. Проте, я все ще не можу довіряти тобі. Неможливо тобі,  
такими хвалебними промовами чи даруванням великого багатства, спонукати мене до об’єднання з тобою 
знову. Кажу тобі, о друже, що мудрі ніколи не віддають себе, коли немає достатньо підстав, у владу ворогу.  
Слабка особа,  уклавши угоду з сильнішим, коли обидва перебувають під загрозою ворогів, повинна, коли  
небезпека для обох минула, поводитися обережно і відповідно політиці. Досягши своєї мети, слабшій стороні  
не  слід  покладатися  на  сильнішу.  Бо  ніколи  не  слід  довіряти  особі,  яка  не  заслуговує  довіри.  І  не  слід  
безоглядно покладатися на особу варту довіри. Потрібно завжди намагатися вселяти іншим довіру собі. Не  
слід однак самому бути певним у супротивникові. Тож варто, при будь-яких обставинах, захищати самого 
себе. Майно, діти й усе цінується так довго, як довго живеш. Коротше кажучи, вища істина всіх трактатів  
політики ― недовіра. Тож, недовіра в усьому, породжує велике благо. Проте, слабкі люди можуть, якщо вони 
не довіряють їх ворогам, пізніше, навіть якщо ті сильні, ніколи не підпасти під їх владу. О коте, такі, як я,  
завжди мають стерегтися таких, як ти. Ти також захищай своє власне життя від розлюченого чандала!

Коли миша так казала, кіт, злякавшись згадки про мисливця, поспішно покидаючи гілку дерева, притьмом 
втік.  Виявивши  таким  чином  свою  силу  розуміння,  миша  Паліта  також,  знайома  з  істинами  Писання  і  
велемудра, подалася у ще одну нору.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Саме таким робом, миші Паліті, мудрій, хоча й слабкій і самотній, вдалося подолати скруту, від багатьох 

потужних  ворогів.  Отже,  розумний  і  обізнаний,  мусить  укласти  мир  з  могутнім  ворогом.  Миша  й  кіт 
зобов’язані їх утечі їхній же довірі до помочі один одному. Відтак, я вказав тобі напрямок обов’язків кшатріїв  
на великому проміжку. Слухай тепер мене коротенько. Коли дві людини, які колись були билися, уклали мир 
друг з другом, безсумнівно, що кожен з них має це в своєму серці, щоб обманути іншого. У такому випадку 
мудріший є успішнішим у силі свого розуміння й обмані іншого. Той же, з іншого боку,  хто позбавлений  
мудрости, страждає через свою непередбачливість, обманутий мудрішим. Тож, необхідно, боячись, здаватися  
безстрашним, а насправді не довіряючи іншому, потрібно здаватися довірливим. Той, хто діє з такою увагою,  
ніколи не спотикається чи падає, ніколи не гине. Коли прийде час для цього, потрібно помиритися з ворогом; 
а, коли прийде час, потрібно вести війну навіть з другом. Саме таким чином слід поводитись, о царю, як  
казали ті, хто знайомий з питаннями миру та війни. Знаючи це, о царю, і беручи істини Писання до уваги,  
треба,  з  усім  своїм усвідомленням цього і  не без обачности,  діяти ніби злякана особа,  до появи страху в  
дійсності.  Слід,  перш ніж причина страху справді  наступить,  діяти як перелякана особа,  і  укласти  мир з 
ворогами. Такий страх і обачність призводять до гостроти розуміння. Якщо хтось діє, ніби зляканий, до появи 
страху поруч, він ніколи не сповниться страху, коли причина з’явиться навіч. Однак, від страху особи, яка 
завжди  діє  з  безстрашністю,  дуже  великий  страх  бачимо виникає.7 «Ніколи  не  плекай страху!»,  ― такої 
поради ніколи не слід давати нікому. Людиною, яка плекає страх, рухає свідомість своєї слабкості, й вона  
завжди шукає поради мудрих і досвідчених людей. З цих причин слід, коли боїшся, здаватися безстрашним, і  
не довіряючи іншим здаватися довірливим. Не слід, з урахуванням навіть найсерйозніших діянь, вести себе по 
відношенню до інших брехливо.

Отже, я повідав тобі, о Юдхіштхіро, стару історію миші і кота. Вислухавши її, дій належним чином між 
твоїх друзів і родичів. Отримуючи з цієї історії високе розуміння і повчання різниці між другом і ворогом, та 
належного часу для війни і миру, ти забезпечиш собі шляхи відступу в мить небезпеки. Укладаючи мир у час 
взаємної небезпеки з більш сильним, ти повинен діяти з належним роздумом у справі об’єднання з ворогом,  
коли спільна небезпека минула. Дійсно, досягши мети твоєї, не довіряй знову ворогові. Цей шлях політики 
узгоджується з сукупністю трьох: Чесноти, Користи та Насолоди, о царю! Керуючись цією  шруті, отримай 
процвітання, більше захищаючи твоїх підданих.

О сину Панду,  завжди шукай товариства брахманів у всіх справах твоїх.  Брахмани складають велике 
джерело вигоди як в цьому світі, так і в наступному. Вони викладачі обов’язку та моралі. Вони завжди вдячні, 
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о могутній! Якщо вклонятимешся їм, вони безперечно принесуть тобі добро. Тому, о царю, ти повинен завжди 
поклонятися їм. Ти зможеш тоді, о царю, належним чином отримати царство, велике благо, славу, довгі роки і  
потомство, в правильному порядку. З очима спрямованими до цієї історії про мир і війну між мишею і котом,  
укладену в чудових словах і здатну відточувати розум, цареві завжди слід поводитися так серед своїх ворогів.

Так вістить розділ сто тридцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Ти визначив, о могутній, що ніякої довіри не слід покладати на ворогів. Але, як же цареві зберегти себе,  

якщо він не довіряє нікому? Від довіри, о царю, ти казав, велика небезпека виникає царям. Але як, о царю,  
може  цар,  не  довіряючи  іншим,  підкорити  своїх  ворогів?  Прошу  роз’ясни  цей  сумнів  мій.  Мій  розум 
заплутався, о діду, через те, що сказав ти на тему недовіри.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, яка відбулася в оселі Брахмадатти, розмова між Пуджані та царем Брахмадаттою. Була  

собі птаха на ім’я Пуджані, яка жила протягом тривалого часу з царем Брахмадаттою у внутрішніх світлицях 
його палацу в Кампільї. Подібна птахові Дживадживаці, Пуджані могла наслідувати крикам усіх тварин. Хоча 
птаха за  народженням,  вона мала відмінне знання і  була  знайома з істиною.  Живучи  там,  вона народила 
потомство,  велике пишнотою. В той же самий час у царя,  цариця також народила сина.  Пуджані,  вельми  
вдячна за прихисток під дахом царя, щодня літала на берег океану і приносила пару фруктів аби годувати 
пташеня та немовля-царевича. Один з таких фруктів вона давала власній дитині, а інший царевичеві. Плоди,  
принесені нею, були солодкі мов нектар і здатні підвищувати силу та жвавість. Кожен день вона приносила їх,  
і кожен день вона давала їх таким чином. Немовля-царевич отримував велику силу з плодів, що він їв, даних 
Пуджані.  Одного  разу  царевич,  сидячи  на  руках  своєї  няні,  побачив  маленьке  потомство  Пуджані.  
Спустившись з рук няні, дитина побігла до пташеня і спонукувана дитячим завзяттям почала гратися з ним,  
вельми  насолоджуючись  грою.  Нарешті,  піднявши пташеня,  яке  було  того  ж  віку,  у  своїй  руці,  царевич  
витиснув  молоде  життя  з  нього,  а  потім повернувся  до  няні.  Мати,  о  царю,  котра,  як зазвичай літала  на 
пошуки фруктів, повернувшись у палац побачила її малечу лежачою на землі, убиту царевичем. Бачачи свого 
сина позбавленим життя, Пуджані, зі сльозами на щоках і палаючим від горя серцем, гірко заплакала і сказала:  
«На жаль, нікому не варто жити з кшатрієм, чи дружити з ним, або насолоджуватися будь-яким спілкуванням  
з ним. Поки їм служать,  вони поводяться чемно. Коли ж підданий відслужив, вони відкидають його, ніби 
знаряддя. Кшатрії чинять зло усім. Їм ніколи не слід довіряти. Навіть нанісши травму, вони завжди прагнуть 
заспокоїти і запевнити потерпілого ні за що. Я звичайно, належно помщуся за цю ворожість, жорстокість і  
невдячність зраднику довіри. Він винен у потрійному гріху, забравши життя у того, хто народжений в один  
день із ним і зростав із ним, та жив у тому ж місці, й раніше їв з ним, і був під його захистом!».

Сказавши ці слова собі, Пуджані своїми пазурами вийняла очі царевича, отримавши деяку втіху від цієї  
помсти, та ще раз промовила: «Гріховне діяння, скоєне навмисно, осягає виконавця негайно. Ті ж, з іншого 
боку, хто мститься тілесно, ніколи не втрачають своєї заслуги такою поведінкою. Якщо наслідку гріховного 
вчинку не видно у самого злочинця,  його звичайно побачать,  о  царю,  його сини,  чи сини синів,  чи сини  
дочки!».

Брахмадатта, бачачи свого сина осліпленим Пуджаною і розглядаючи діяння, як власне помсту за те, що  
його син зробив, сказав такі слова Пуджані.

Б р а х м а д а т т а  м о в и в :
Шкоду зроблено нами тобі.  Ти помстилася за  це,  зробивши шкоду у відповідь.  Рахунок зрівняно.  Не  

залишай цю твою оселю. Так само як і раніше живи тут, о Пуджано!
П у д ж а н і  н а  т е є :
Якщо особа, яка колись нанесла травму іншій, залишається з нею, то ті, хто сповнений знання ніколи не  

вітають такої поведінки. За таких обставин завжди краще для заподіювача залишити своє старе місце. Ніколи 
не слід довіряти постраждалій стороні. Дурень, котрий довіряє такій гарантії, лише зустрінеться з погибеллю. 
Ворожість не швидко холоне. Навіть сини і онуки осіб, які отримали чи нанесли травму, один одного нищать 
через сварки передані у спадщину. Внаслідок, знову ж, такого знищення їх нащадків, вони також втрачають  
наступний світ. Серед людей, які нашкодили один одному, лише недовіра буде породжувати нещастя. Тому 
хто зрадив довірі, ніколи не слід довіряти жодним чином. Тому хто не заслуговує довіри, не слід довіряти. І не  
слід занадто довіряти особі вартій довіри. Небезпека, що виникає від сліпої довіри, призводить до повного  
руйнування. Варто шукати навіювання іншим довіри до себе. Проте самому ніколи не слід бути впевненим в 
інших. Лише батько і мати найперші з друзів. Дружина лише посудина для зростання нащадків. Син лише 
нащадок.  Брат  ― ворог.  Друг  або супутник  потребують  змащення  олією долонь (вигода),  якщо він  хоче 
залишатися  таким.  Самому  ж  собі,  це  насолода  чи  страждання  чиєсь  щастя  чи  нещастя.  Між  осіб,  які  
нашкодили один одному, не бажано перебувати в справжньому мирі. Причин через які я жила тут, більше не  
існує.  Розум  особи,  котра  колись  нашкодила  іншій,  стає  звісно,  недовірливим,  коли  вона  бачить 
постраждалого, який вклоняється їй подарунками та пошаною. Така поведінка, особливо коли її показують 
сильні,  завжди  наповнює  слабких  тривогою.  Розумна  особа  повинна  залишити  те  місце,  де  вона  спершу 
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вшанована була, а в подальшому зустрілася лише з безчестям і шкодою. Незважаючи на будь-яку наступну 
пошану, що вона може отримати від свого ворога, слід поводитися саме так. Я жила у твоїй оселі здавна, в 
усій пошані від тебе. Проте, причина ворожнечі зрештою виникла. Отже, я маю залишити це місце без усяких 
коливань.

Б р а х м а д а т т а  м о в и в :
Хто шкодить у відповідь на отриману шкоду, ніколи не вважається кривдником. Дійсно, месник зрівнює 

його рахунок такою поведінкою. Тому, о Пуджано, продовжуй жити тут, не покидаючи цього місця.
П у д ж а н і  с к а з а л а :
Ні, дружба не може знову зміцніти між особою, яка отримала травму і тим, хто заподіяв її у відповідь.  

Серце не зможе забути те, що сталося.
Б р а х м а д а т т а  м о в и в :
Потрібно, аби союз уклався між заподіювачем і месником за цю шкоду.  Взаємна ворожнеча в такому 

союзі охолоне. Ніякі нові шкоди також не будуть наслідком у таких випадках.
П у д ж а н і  м о в и л а :
Ворожість од взаємних травм, ніколи не помре. Потерпілому ніколи не слід довіряти ворогам, думаючи:  

«О,  я  втішений  запевненнями прихильности!».  У  цьому світі,  люди  часто  зустрічаються  зі  згубою  через 
недоречну довіру.  Тож,  необхідно щоб ми більше не  зустрічалися  один з  одним.  Бо тих,  кого  не  можна 
підпорядкувати шляхом застосування навіть сили і гострої зброї, можна завоювати нещирим примиренням, як 
диких слонів через приручену слониху.

Б р а х м а д а т т а  с к а з а в :
З тої  обставини, між двох осіб,  які  проживають разом, навіть якщо одна наносить другій  смертельну  

травму, прив’язаність виникає природним чином між ними, а також взаємна довіра, як у випадку чандала і  
собаки. Між особами, які поранили одна одну, спільне проживання притупляє гостроту ворожнечі. Далебі, ця  
ворожість не триває довго, а швидко зникає, як вода вилита на листя лотосу.

П у д ж а н і  м о в и л а :
Ворожість походить з  п’яти причин. Обізнані  відають це.  Ці  п’ять причин: жінка,  земля,  різкі  слова,  

природна несумісність і шкода. Коли людина з якою ворогуєш, трапляється, є великодушною, її ніколи не слід 
вбивати, зокрема кшатрія, відкрито чи прихованими засобами. У такому випадку, провина чоловіка має бути 
належним  чином  доведена.  Коли  ворожість  виникла  навіть  з  другом,  подальшу  довіру  до  нього  слід 
відкинути.  Бо  почуття  ворожнечі  лежить  приховане,  ніби вогонь  у  лісі.  Як  Аурвья-вогонь  всередині  вод 
океану,  вогонь  ворожнечі  ніколи  не  згасає,  ні  даруванням  багатства,  ні  показом  доблесті,  ні  шляхом 
примирення чи повчанням Писань. Вогонь ворожнечі, запалений через шкоду зразу нанесену, ніколи не гасне,  
о царю, не поглинувши справедливість однієї зі сторін. Хто нашкодив іншому, ніколи не повинен довіряти 
йому знову,  як своєму другові,  хоч той може після вчинення шкоди, вклонялися багатством і  почестями. 
Явище заподіяння шкоди сповнює заподіювача страхом. Я ніколи не шкодила тобі. Ти також ніколи не чинив 
мені зла. Тому я і жила у твоїй оселі. Все те змінилося, тож нині я не можу довіряти тобі.

Б р а х м а д а т т а  с к а з а в :
Це час, котрий творить кожну Дію, Діяння різноманітні, й усі  вони походять від Часу.  Тож, хто кому 

шкодить?8 Народження і Смерть приходить так само. Істоти діють, народжуються і живуть внаслідок Часу, і  
також Час причина смерти. Деякі, бачимо помирають відразу. Деякі вмирають згодом. Деякі, бачимо, живуть 
довго. Як вогонь поглинає паливо, Час поглинає всіх істот. О благословенна пані, я, таким чином, не причина  
твого смутку, і ти не причина мого. Це Час завжди сповнює щастям і горем втілених істот. Відтак, живи далі  
тут, згідно волі твоїй, з любов’ю до мене і не бійся жодної шкоди від мене. Що ти зробила, я пробачаю. І ти  
прости мене, о Пуджано!

П у д ж а н і  м о в и л а :
Якщо Час, згідно з тобою, був причиною всіх діянь, то звичайно, ніхто не може таїти образу до будь-кого  

на землі. Питаю, однак, чому друзі й родичі прагнуть помститися за вбитого. Чому також, боги і асури в дні 
ваші вдаряли один одного у битві? Якщо це Час викликає щастя і горе, народження і смерть, чому лікарі  
шукають лікарських засобів для введення хворим? Якщо це Час чинить усе, нащо потрібні там ліки? Чому 
люди, в безтямі від горя, заходяться в маячні голосінь? Якщо час, згідно з тобою, причина діянь, як може 
релігійна заслуга  бути  придбана особами,  які  виконують  релігійні  діяння? Син твій  убив  мою дитину.  Я 
скалічила його за це. Роблячи так, о царю, я несу відповідальність і можу бути вбита тобою. Спонукувана 
горем за моїм сином, я травмувала сина твого. Слухай тепер причину, чому я можу бути вбита тобою. Люди 
бажають будь-яких птахів або вбити для їжі, або тримати їх у клітках для забави. Немає третьої причини, крім  
такого забою чи ув’язнення, які люди шукали б для особин нашого виду.  Птахи, знову ж, від страху бути  
вбитими чи ув’язненими людьми, шукають порятунку в Справедливості. Добре обізнані на Ведах кажуть, що 
обидва:  смерть  і  ув’язнення,  болісні.  Життя  дороге  усім.  Всі  істоти  нещасні  від  горя  і  болю.  Всі  істоти 
бажають щастя.  Нещастя  виникає  з  різних причин.  Дряхлість,  о  Брахмадатто,  є  мука.  Втрата  багатства  є  
страждання.  Дотичність до будь-чого неприємного або злого є  страждання.  Розлука  або втрата друзів,  чи 
приємних  речей  є  мука.  Страждання  виникає  від  смерті  та  ув’язнення.  Страждання  виникає  з  причин,  
пов’язаних з  жінками й  од  інших природних причин.  Страждання,  що виникло через  смерть  дітей,  дуже 
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сильно змінює і вражає всіх істот. Деякі дурні кажуть, що не страждають через муки інших. Лише той, хто не  
відчував ніякого страждання, може так сказати людям. Той же, хто відчув скорботу і страждання, ніколи б не 
ризикнув сказати так. Той, хто відчув біль будь-якого страждання, відчуває страждання інших, ніби власне.  
Те, що я зробила тобі, о царю, і те, що ти зробив мені, не може бути змите навіть через сто років після того, 
що ми зробили один одному. Тож не може бути і примирення. Як часто ти будеш згадувати сина твого, так  
твоя ворожість до мене ставатиме свіжою. Якщо хтось, хто помстившись наніс травму, і бажає укласти мир з 
постраждалим, сторони не зможуть належним чином возз’єдналися, ніби частини глиняного посуду.  Знавці  
писань визначили, що довіра не дає щастя. Ушанас проспівав був два вірші Прахладі у минулі часи про це:  
«Той,  хто  довіряє  словам,  істинним  чи  хибним,  ворога,  зустрічається  зі  знищенням,  як  шукач  меду,  в  
покритою сухою травою ямі!». Ворожість, бачимо, переживає навіть смерть ворогів, для осіб промовлятимуть 
попередні  котори  їх  покійних  батьків,  до  їх  дітей,  які  вижили.  Царі  гасять  ворожнечу  вдавшись  до 
примирення, але, коли постане можливість, розіб’ють своїх ворогів на друзки, мов глиняні глечики повні води 
кинуті на камені. Якщо цар наносить рану будь-кому, він ніколи не повинен довіряти йому знову. Довіряючи 
ображеній людині, зазнає він великого страждання.

Б р а х м а д а т т а  м о в и в :
Жодна  людина  не  зможе  отримати  блага  од  будь-кого  шляхом дотриманням  його  довіри  від  інших.  

Плекаючи страх вона завжди змушена жити так, ніби мертва.
П у д ж а н і  в и р е к л а :
Той, чиї ноги почали боліти, безумовно падатиме, якщо забажає рухатися, тож рухатися він може лише 

обережно. Людина із запаленням очей, відкривши їх проти вітру, вельми болісно переживає вітер. Той, хто, не 
знаючи своєї сили, ступить на погану дорогу та завзято йтиме по ній самотою, невдовзі втратить своє життя,  
як наслідок. Людині, яка не докладає зусиль в обробці своєї землі, не звертаючи уваги на сезон дощів, ніколи 
не вдається одержати врожай. Той, хто приймає кожен день поживну їжу, будь-то гірка чи терпка, чи смачна,  
чи  солодка,  насолоджуватиметься  довгим  життям.  З  іншого  боку,  хто  нехтує  здоровою  їжею  і  приймає 
шкідливу, без огляду на наслідки, незабаром зустрічається зі смертю. Доля і Зусилля існують взаємозалежно.  
Ті, хто мають високі душі, домагаються значною мірою великих подвигів, а євнухи лише підлещуються до 
Долі. Будь різким чи м’яким, але діяння корисне має бути зроблено. Нещасна людина бездіяльна, натомість, 
завжди навантажена всілякими лихами. Тож, відмовившись від усього іншого, треба проявляти свою силу.  
Дійсно, нехтуючи всім, мужі повинні робити те, що приносить добро собі. Знання, мужність, розум, сила і 
терпіння, кажуть, мужеві справжні друзі. Мудрі проводять своє життя в цьому світі за допомогою цих п’яти.  
Будинки,  дорогоцінні  метали,  земля,  дружина  й  друзі,  ―  ці,  говорять  знавці,  вторинні  джерела  гаразду.  
Людина може отримати їх усюди. Мудрий же може бути щасливим скрізь. Така людина світить скрізь. Вона  
ніколи не наповнює нікого страхом. Якщо побачив переляк, то він ніколи не дає боятися себе. Багатство, хоча  
й невелике, яким володіє у будь-який час розумна людина, безсумнівно зросте. Така людина робить кожну  
дію з  розумом.  Внаслідок  самообмеження,  їй  вдасться  отримати  велику славу.  Домогосподарям  з  малим 
розумом, доводиться миритися зі сварливими дружинами, які глитають їх тіло мовби потомство краба з’їдає  
свою матір.  Є люди,  які  через  втрату розуміння  стають дуже  сумними у зв’язку з  можливістю покинути  
домівку. Вони кажуть собі: «Це наші друзі! Це наша країна! Овва! Як же ми залишимо це?». Треба, звичайно, 
залишити країну свого народженням, якщо там приключилася моровиця чи голод. Треба жити у своїй власній  
країні, всіма шанованим, або переїхати в іншу країну для проживання. Я, з цієї причини, відправлюся в якусь  
іншу місцину. Я не ризикну більше жити в цьому місці, бо я зробила велику шкоду твоїй дитині, о царю, адже  
слід полишити погану дружину,  поганого сина, поганого царя, поганого друга, погане товариство і погану 
країну. Не слід мати жодної довіри до поганого сина. Яку радість можна знайти в поганій дружині? Не може  
бути щастя в поганому царстві. У поганій країні ніхто не може сподіватися отримати засоби для існування. Не  
може бути доброго спілкування з поганим, чия прихильність вельми невизначена. Погане ж товариство, коли  
немає необхідності в ньому, це ганьба. Далебі, та є дружиною, яка говорить лише приємне. Той є сином, хто 
робить батька щасливим. Той друг, кому можна довіряти. Та, дійсно твоя країна, де заробиш на прожиток. Той 
цар  справедливий  у  праві,  котрий  не  пригнічує,  піклується  про  бідних  і  на  чиїх  теренах  немає  страху.  
Дружина,  країна,  друзі,  син,  сім’я  і  родичі,  все  це  можна  мати,  якщо  цар,  бува,  володіє  досконалістю і  
доброчесними очима. Якщо ж цар, бува, грішний, його піддані несправедливо пригноблені, то матимеш згубу.

Цар є коренем всієї потрійної сукупності, тобто: Чесноти, Багатства і Задоволення. Він повинен захищати 
своїх підданих обачно. Приймаючи від своїх підданих шосту частку їх багатства, він повинен захистити їх  
усіх. Той цар, який не захищає своїх підданих, справді є злодій. Той цар, який обіцяє захист, але від жадоби не 
виконує  це,  ― той  правитель,  грішний  душею,  ―  бере  на  себе  гріхи  всіх  його  підданих  і  врешті-решт  
занурюється в пекло. Той цар, з іншого боку,  який, надавши гарантії захисту,  виконує їх, сприймається як 
всесвітній благодійник за захист усіх своїх підданих. Володар усіх істот Ману сказав, що цар має сім якостей:  
він мати,  батько,  наставник,  захисник,  вогонь,  Вайшравана і  Яма.  Цар поводячись зі  співчуттям до свого  
народу  називається  його  батьком.  Підданець  же,  який  поводиться  віроломно  до  нього,  народжується  в 
наступному житті твариною або птахом. Роблячи добро їм і опікуючись бідними, цар стає матір’ю народу  
своєму.  Обпалюючи  злого,  він  вважається  вогнем,  а  позаяк  утримує  від  гріха,  то  його  називають  Яма.  
Даруючи  багатства  тому,  хто  дорогий  йому,  царя  називають  Куберою,  дарувальником  бажаного.  Даючи 
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настанови в законі і чесноті, він стає наставником, а здійснюючи обов’язок захисту, він стає захисником. Той 
цар, який задовольняє людей своїх міст і сіл засобами його чесноти, ніколи не втратить свого царства таким 
дотриманням обов’язків. Той цар, який знає, як вшановувати своїх підданих, ніколи не страждає від напасті  
тут, або в подальшому. Той цар, чиї піддані завжди сповнені тривоги, чи знуджені податками, або пригноблені  
будь-яким лихом,  матиме  поразку від  рук  своїх  ворогів.  Натомість,  той цар,  чиї  піддані  зростають,  ніби 
великий лотос ув озері, отримує всі винагороди тут,  а врешті отримує шану і на небі.  Ворожнеча з більш 
сильною особою не схвалюється. Той цар, який викликав на себе ворожість більш могутнього ніж він сам, 
втрачає царство і щастя.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Птаха, сказавши ці слова, о царю, цареві Брахмадатті, попрощалася з ним і полетіла в обрані нею краї.  

Отже, я повідав тобі, о перший з царів, бесіду між Брахмадаттою і Пуджані. Що ще ти хочеш почути?
Так вістить розділ сто тридцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Коли обоє: доброчесність і люди, о бгарато, зникають внаслідок поступового закінчення юґи, та, коли світ  

страждає від злочинців, як, о діду, повинен цар поводитися?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я скажу тобі,  о  бгарато,  якої  політики цар має дотримуватися в  такі  лихі  часи.  Повідаю тобі,  як він  

повинен тримати себе в такий час, відкинувши співчуття. Про це давнє минуле, оповідають стару історію про 
бесіду між Бхарадваджи і царем Сатрунджайєю. Був цар на ім’я Сатрунджайя серед саувірів. Він був великим 
воїном-колісничним. Відправившись до Бхарадваджи, він запитав ріши про істини науки Користи, кажучи:  
«Як можна те чого не маєш отримати? Як, знову ж, коли воно отримано, його можна збільшити? Як також,  
коли збільшене, його можна захистити? І як, коли захищене, його можна використати?». Так запитаний про 
істини  науки  Користи,  двічінароджений  мудрець  сказав  наступні  слова,  сповнені  чудового  змісту,  тому 
правителеві для пояснення цих істин.

Р і ш и  в и р і к :
Цар повинен завжди залишатися із жезлом покарання піднятим у руці. Він завжди повинен показувати  

свою доблесть. Сам, без загайки, він повинен визначати недогляд своїх ворогів. Дійсно, його очі постійно 
повинні використовуватися для тієї мети. При вигляді царя, який має жезл покарання завжди піднятим у руці,  
кожен наповнюється страхом. Відтак, цар повинен правити всіма істотами жезлом покарання. Мужі, сповнені  
вчення  і  знання  істини,  схвалюють  Покарання.  Звідси,  чотири  необхідні  правила,  а  саме,  Примирення,  
Подарунки, Поділ і Покарання, а Покарання, речуть, найперше. Коли підґрунтя того, що служить притулком 
знищено, всі паростки гинуть. Коли коріння дерева зрізане, як гілки житимуть? Мудрий цар повинен відітнути 
самісіньке  коріння  свого  ворога.  Потім  він  повинен  завоювати  і  взяти  під  свою  кормигу  союзників  і 
прихильників того ворога. Коли лиха обсіли царя, він повинен, не втрачаючи часу, радячись мудро, показати 
свою доблесть належним чином, і боротися по можливості, ба, навіть відступити буває мудро. У промовах 
лишень  слід  цареві  показувати  свою смиренність,  але  в  душі  він  повинен бути  гострим мов бритва.  Він 
повинен  відкинути  хіть  і  гнів,  і  говорити  солодко  та  м’яко.  Коли  випадок  підхожий  для  спілкування  із 
супротивником,  передбачливий  цар  має  помиритися,  не  покладаючи  сліпої  довіри  на  це.  Коли  ж  справа 
закінчена,  йому  варто  швидко  відвернутися  від  нового  союзника.  Треба  примирити  ворога  солодкими 
запевненнями буцімто у дружбі. Однак, повинен завжди залишатися в страху перед ворогом, як ніби живеш у  
кімнаті  зі  змією.  Той,  чиє  розуміння  підвладне  тобі,  за  допомогою твого розуму,  має  підтверджувати  це  
нинішніми послугами. А того хто злий розумом, слід запевнити обіцянками майбутнього блага. Проте, мудра  
людина, повинна давати підтвердження нинішніми послугами. Людина, яка бажає досягнення процвітання має 
складати долоні, клястися, використовувати солодкі слова, вшановувати, схиляючи голову зі сльозами. Слід 
підкорятися  своєму  ворогові,  поки  час  несприятливий.  Однак,  при  нагоді,  потрібно  розтрощити  його  на 
друзки, як глиняний глечик об камінь. Краще, о царю, тому цареві спалахнути за мить, як вугілля з ебенового  
дерева, ніж тліти і диміти мов полова, протягом багатьох років. Людині, яка має багато цілей, щоб служити, не  
варто сумніватися в справі навіть з невдячною особою. У разі успіху, можна насолоджуватися щастям. У разі  
невдачі, втрачається шана. Тож, виконуючи справи таких осіб, слід, не роблячи їх повністю, завжди тримати 
щось незакінченим. Цар повинен робити те, що для його блага, наслідуючи зозулі, кабанові, горам Меру, залі 
зберігання, актору і відданому другові.9 Цар повинен, зазвичай, з обережністю, відправлятися в будинки своїх 
ворогів, і навіть якщо лихо осягло їх, питати про їх добробут. Бездіяльні ніколи не досягають достатку; також 
ті, хто позбавлений мужности та зусиль; ті, котрі сповнені марнославства або бояться знеславлення; ті, які  
завжди зволікають. Цареві слід діяти так, щоб його супротивник не міг виявити його прорахунків. Натомість 
сам, бачити прорахунки своїх ворогів. Він повинен наслідувати черепасі, яка ховає свої кінцівки. Дійсно, хай 
завжди приховує власні недоліки. Хай думає про всі питання пов’язані з прибутками,  ніби журавель.10 Хай 
проявляє свою силу, немов лев. Нехай лежить у засідці, ніби вовк, а нападає і вражає своїх ворогів, мов стріла.  
Питвом,  грою  в  кості,  жінками,  полюванням  і  музикою,  ―  цим  він  нехай  насолоджується  розважливо. 
Залежність від цього породжує зло. Хай зробить луки з бамбука тощо; хай спить сторожко, мов олень; йому 
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слід бути сліпим, коли це необхідно, щоб бути таким, або він повинен бути навіть глухим, коли треба бути 
глухим. Мудрий цар повинен проявити свою силу, згідно часу й місцю. Якщо це не вигідно, сила стає марною.  
Визначення  своєчасности  й  несвоєчасности  позначиться  на  його  власній  силі  й  слабкості,  і  поліпшивши 
власну  силу,  порівняно  з  ворогом,  цар  має  діяти.  Той  цар,  котрий  не  здолає  ворога,  підкоривши  його 
військовою силою, готується до власної смерти, як самиця краба, коли зачинає. Дерево з красивим цвітом  
може не мати сили. Дерево в плодах, може бути важким для підйому;  а іноді дерева з незрілими плодами  
виглядають деревами зі стиглими плодами. Бачачи всі ці обставини, цар не повинен падати духом. Якщо він  
поводиться так, то йому вдасться відстояти себе від усіх ворогів.

Спочатку цар повинен зміцнити надії прихильників. Потім він повинен означити перешкоди на шляху 
виконання  цих  надій.  Він  повинен  сказати,  що  ці  перешкоди  є  лише  випадковими.  Він  повинен  далі 
роз’яснити, що ці випадки є справді наслідками серйозних причин. Поки причина страху насправді не настала, 
цар повинен діяти в усіх своїх домовленостях, немовби людина спонукувана страхом. Коли, однак, причина 
страху осягає його, він б’є безстрашно. Жодна людина не може пожинати хороше, не викликаючи небезпеки. 
Якщо, знову ж таки, вона зберігає своє життя на тлі небезпеки, вона упевнена в отриманні великої переваги.  
Цар повинен з’ясувати всі майбутні небезпеки; коли ж вони присутні, то він повинен перемогти їх, а щоб вони  
не виросли знову, він повинен, навіть після завоювання, думати, що вони нескорені. Відмова від справжнього  
щастя і прагнення до нього лише в майбутньому, ніколи не є політикою розумної людини. Цар, який уклавши 
мир з ворогом спить щасливо, насправді подібний людині, яка сплячи на верхівці дерева, пробуджується після  
падіння.  Коли потрапляєш у тяжке становище,  слід підняти себе всіма можливими засобами,  м’якими чи 
суворими,  а  після  цього,  коли спроможний,  слід вправлятися  у  доброчесності.  Цареві  варто вшановувати 
ворогів своїх ворогів. Він повинен брати своїх шпигунів у якості вивідачів, що працюють у його ворогів. Цар  
повинен бачити, що його шпигуни не виявлені ворогом. Він повинен зробити шпигунів з невіруючих і аскетів,  
та відправити їх на терени ворогів. Грішні злодії, які проти законів праведности і, які є шипами на стороні  
кожної особи, входять у сади і місця відпочинку,  будинки, встановлені для надання питної води спраглим 
мандрівникам, корчми і криниці, й доми з поганою славою, святі місця і громадські збори. Такі мають бути  
виявлені, заарештовані та знищені. Цар не повинен довіряти людині, яка не заслуговує довіри і не повинен 
занадто  довіряти  тому,  хто  заслуговує  довіри.  Небезпека  виходить  з  довіри.  Не  варто  довіряти  без 
попереднього розгляду. Маючи правдоподібні причини викликані довірою до ворога, цар повинен вдарити на  
нього, коли той зробить хибний крок. Цар повинен боятися того, від кого і страху немає; він повинен також 
завжди бояться тих,  кого слід боятися.  Страх,  що виникає з чиєїсь мужності  може призвести до повного  
знищення.  Увагою  до  придбання  релігійної  заслуги,  мовчазністю,  червоним  одягом  аскетів  і  носінням 
сплутаного волосся та шкури, слід вселити впевненість у свого ворога, а згодом, при нагоді, стрибнути на 
нього, ніби вовк. Цар, який бажає добробуту, не повинен вагатися вбити сина чи брата, чи батька або друга,  
якщо будь-хто з них заважає його намірам. Навіть наставник, якщо, трапляється, він зарозумілий, неосвічений 
в тому що має бути зроблено, а що ні, та йде неправедними стежками, заслуговує на покарання. Так само, як 
деякі комахи з гострим жалом зрізують усі квіти і плоди дерев, на яких вони сидять, цар повинен, після того,  
як надихнув впевненістю свого ворога шаною, привітністю і подарунками, повстати проти нього і зрізати його 
цілком. Не простромлюючи життєво важливих місць інших, не чинячи багато суворих діянь, не вбиваючи 
живих істот, мов рибалка, не можна придбати великого добробуту. Немає окремих істот, званих ворогами чи 
друзями.  Особи  стають  друзями  або  ворогами  через  обставини.  Цар  ніколи  не  повинен  дозволяти  його 
супротивнику  втікати,  навіть  якщо  ворог,  вдавався  до  жалібного  голосіння.  Йому  ніколи  не  слід  бути 
зворушеним цим; з іншого боку, це його обов’язок, аби знищити особу, яка вчинила йому шкоду. Цар, який 
бажає  добробуту,  має  подбати  про  приєднання  до  себе  якомога  більше  людей,  і  попіклуватися  про  них.  
Стосовно підданих, він завжди повинен бути вільним від злоби. Він повинен також, з великою обережністю,  
карати, перевіряти нечестивих і незадоволених. Коли він має намір прийняти багатство, він повинен сказати,  
що згоден.  Приймаючи багатство,  він повинен сказати подібні  речі.  Відітнувши чиюсь голову мечем,  він 
повинен  сумувати  і  лити  сльози.  Цар,  який  бажає  добробуту  має  привертати  до  себе  інших  солодкими 
словами, почестями і подарунками. Саме так він повинен прихиляти людей на свою службу. Цар ніколи не  
повинен брати участь у безплідних суперечках. Він ніколи не повинен перетинати річку за допомогою лише 
двох рук. Поїдання коров’ячих рогів марне і не поживне. Хто їх їсть, ламає свої зуби, а смак огидний.

Потрійна сукупність має три недоліки з трьома невід’ємними доповненнями. Ретельно розглядаючи ті  
доповнення,  недоліків  слід  уникати.  Невиплачений  залишок  боргу,  цілком  непогашена  пожежа  і  невбиті 
вороги, поступово зростають. Тож, усі вони, повинні бути повністю погашені й знищені. Заборгованість, яка  
завжди зростає,  безсумнівно залишиться,  якщо повністю не погашена.  Те ж є причиною з переможеними 
ворогами і забутими хворобами. Це завжди створює великий страх. Тож, слід завжди викорінювати їх. Кожна 
дія має бути зроблена ретельно. Треба бути завжди уважним. Невдовзі така річ, як шип, якщо не витягнута,  
призводить до невиліковної гангрени. Вирізаючи його населення, руйнуючи його дороги й іншим завдаючи 
шкоди йому, спалюючи та руйнуючи його будинки, цар мусить знищити вороже царство. Царі мають бути  
далекоглядними, як гриф, нерухомими, як журавель, пильними, як собака, доблесними, як лев, страшними, як  
ворон, і проникати на терени своїх ворогів наче змія, з легкістю і без тривоги. Цар повинен перемогти героя  
примиренням,  боягуза  сповнити страхом,  а  жадібного подарунками  багатства,  в  той час  як  з  рівним,  він  
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повинен  вести  війну.  Він  повинен  пам’ятати  про  вчинення  розбрату  серед  очільників  віросповідань  і  
заспокоювати  дорогих  йому.  Він  мусить  захистити  своїх  радників  від  свар  і  руйнування.  Якщо цар стає 
м’яким, люди гордують ним. Якщо він стає суворим, люди відчувають це як лихо. Правило говорить, що він 
повинен бути суворим, коли цього вимагають обставини, і м’яким, за обставинами ж. М’якістю слід скоряти  
м’якого. М’якістю ж можна знищити і жорстокого. Немає нічого, на що м’якістю не можна вплинути. З цієї 
причини, м’якість, кажуть,  гостріша за лють. Той цар, який стає м’яким, коли цього вимагають обставини  
м’якості та, який стає суворим, коли потрібна суворість, має успіх у досягненні всіх свої цілей, і в придушені  
своїх ворогів. Викликавши ворожнечу обізнаної і мудрої людини, не слід вважати себе в безпеці і на відстані  
від свого ворога. Далекосяжні руки у розумної людини, за допомогою яких вона здатна нашкодити. Не слід  
шукати перетину того, чого насправді не перетнути. Отже, не слід нападати на ворога, котрий здатний буде  
відновитися. Не слід копати взагалі, якщо копанням не можна було б добратися до кореня, якого шукаєш.  
Ніколи не бий того,  чию голову не відітнеш. Цар не завжди має діяти так.  Цієї  поведінки,  яку я виклав,  
дотримуються лише в часи біди. Спонукуваний бажанням вчинити тобі добро, я повідав це для напуття твого,  
стосовно того, як тобі поводитися при нападі ворогів.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Правитель царства саувірів,  слухаючи ці  слова,  сказані  тим брахманом спонукуваним бажанням йому 

добра, підкорився цим настановам, і легко досяг, з родичами і друзями, блискучого добробуту.
Так вістить розділ сто сороковий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Коли висока праведність страждає від розпаду і порушена усіма; коли неправедність стає праведністю, а 

праведність приймає зворотній вигляд; коли всі корисні обмеження зникають, а вся істина щодо праведности  
знищена та  збентежена;  коли люди пригнічені  царями і  грабіжниками;  коли люди з  усіх  чотирьох станів  
відкидають свої обов’язки, а також усі діяння втрачають їх заслуги; коли люди бачать причину страху з усіх  
боків, внаслідок хіті, жадоби й дурості; коли всі істоти перестають довіряти одна одній; коли вони вбивають  
друг друга обманом і обманюють друг друга у їх взаємовідносинах; коли хати погоріли по всій країні; коли  
брахмани надзвичайно стражденні; коли хмари ллють дощ; коли кожна рука спрямована проти сусіда; коли  
все необхідне для життя, восени під владою грабіжників; коли, дійсно, такий час страшного лиха починається,  
якими засобами має брахман жити, який не бажає відкидати співчуття та своїх дітей? Як, власне, повинен  
брахман підтримувати себе в такий час? Повідж мені це, о діду! Як також цар повинен жити в такий час, коли 
гріховність осягає світ? Як, о нищителю ворогів, повинен цар жити так, щоб не відпасти від обох: Чесноти й 
Користи?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
О міцнорукий, мир і процвітання підданих, достаток та своєчасність дощу, хвороби, смерті й інші страхи,  

все залежить від царя. У мене немає сумнівів у цьому. О туре з роду Бгарати, ті Кріта, Трета, Двапара й Калі, 
що стосується їх початку,  всі залежать від поведінки царя. Коли такий час страждань, який було описано  
тобою починається, праведники повинні підтримувати життя за допомоги розгляду. Про це оповідають стару 
історію бесіди між Вішвамитрою і чандалом у селищі чандалів. Наприкінці Трети і початку Двапари, страшна 
посуха сталася на дванадцять років, внаслідок того, що боги визначили. На той час, який був наприкінці Трети 
і початку Двапари, строк прийшов для багатьох старих істот віддати їх життя, Тисячоокий не проливав дощу.  
Планета Бріхаспаті почала рухатися зворотно звичному, а Сома покинувши свою орбіту, рушив на південь. 
Жодної  краплі  роси  не  було  видно,  що  вже  казати  про  купи  хмар?  Усі  річки  перетворилися  на  вузькі 
струмочки.  Скрізь  озера,  криниці  і  джерела  зникли,  втратили  свою красу  внаслідок  такого  стану  речей,  
викликаного богами. Води стало мало, благі місця для розподілу води спорожніли.11 Брахмани утримувалися 
від жертвоприношень і проголошень Вед. Вони більше не вимовляли «вашат» і не виконували інші спокутні  
обряди.  Сільське  господарство  і  тваринництво  занепало.  Базари  та  крамниці  були  занедбані.  Стовпи  для 
прив’язування  жертовних  тварин  зникли.  Люди  більше  не  збирали  різні  речі  для  жертвоприношень.  Усі  
веселощі і  розваги зникли. Скрізь купи кісток було видно, і  в кожному місці  лунали пронизливі  крики й  
голосіння лютих істот. Міста й містечка землі спорожніли. Селища й села були спалені. Деякі пограбовані,  
деякі знищені зброєю, а деякі поганими царями, тож зі страху, одне за одним почали порожніти. Храми і святі  
місця теж спорожніли. Старих виганяли зі своїх будинків. Корів, кіз, овець і буйволів забили на їжу у великих  
кількостях. Брахмани почали вмирати з усіх боків. Захист зник. Трави і рослини висохли. Земля втратила всю 
її красу і надзвичайно жахливо виглядали дерева, мов у крематорії. У цей час жаху, коли праведности ніде не  
було, о Юдхіштхіро, люди з голоду втрачали розум і починали їсти один одного. Навіть ріши, відмовляючись 
від своїх обітниць і відмовляючись від своїх вогнищ та божеств, тікаючи з їх лісів, почали блукати повсюдно у 
пошуках їжі. Святий і великий мудрець Вішвамитра, велерозумний, бродив бездомний і змучений голодом. 
Залишивши дружину й сина в якомусь безпечному місці, ріши блукав без вогню і дому, незважаючи на чисту і 
нечисту  їжу.  Одного  разу  він  наткнувся  на  хутір  серед  лісу,  населений  жорстокими  мисливцями,  що 
прилюбилися  до  вбивства  живих  істот.  Маленьке  селище  було  всипане  битими  глиняними горщиками й 
глечиками. Пси блукали повсюдно. Кістки й черепи кнурів та ослів, зібрані в купи, лежали у різних місцях.  
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Одяг, знятий з мертвих, лежав тут і там, а хижі були прикрашені гірляндами засохлих квітів. Багато, знову ж,  
осель були наповнені шкурами змій.  Місце повнилося гучним криком півнів і  курей,  та безладним ревом  
ослів. Тут і там мешканці балакали один з одним, видаючи різкі слова пронизливими голосами. Тут і там були  
храми богів, схожих на сов та інших птахів. Сповнене дзвону заліза, селище кишіло собачими зграями, які 
стояли або лежали з усіх  боків.  Великий  ріши Вішвамитра,  спонукуваний муками голоду і  шукаючи їжі, 
увійшов  у  те  селище  і  намагався  з  усіх  сил  знайти  що-небудь  попоїсти.  Хоча  син  Каушики  просив  
неодноразово, але він не зміг отримати якогось м’яса чи рису, чи фруктів, коренів або будь-якої іншої поживи. 
Тоді він, вигукуючи:  «Овва,  велике лихо осягло мене!»,  впав від слабкості в тому селі чандалів. Мудрець  
почав міркувати, кажучи собі: «Що краще мені зробити тепер?». Справді, о кращий з царів, міркування, які  
займали його, це способи за допомогою яких він міг би уникнути наглої смерти. Він побачив, о царю, великий  
шматок м’яса собаки, яку нещодавно вбили зброєю, покладений на підлозі хатини чандала. Мудрець подумав  
і дійшов висновку, що він повинен вкрасти те м’ясо. І він сказав собі: «У мене немає ніяких засобів тепер  
підтримувати життя. Крадіжка припустима в часи лиха навіть для відомої особи. Це не зменшуватиме слави її.  
Навіть брахман,  для порятунку його життя може зробити це.  Достеменно.  У першу чергу слід украсти  в  
низької людини. При відсутності такої людини можна вкрасти у своєї рівні. В іншому випадку, як не у рівні,  
то можна вкрасти навіть у видатного і праведника. Тож я, в цей час, коли саме моє життя під загрозою, вкраду 
те м’ясо. Я не бачу гріха в такій крадіжці. Отже, я вкраду цей шмат собачого м’яса!». Вирішивши так, великий 
мудрець Вішвамитра ліг спати в тому місці,  де був  чандал. Згодом, далі  вночі, коли все селище чандалів  
заснуло,  святий  Вішвамитра  спокійно  піднявся  і  увійшов  у  ту  хатину.  Чандал,  чиє  було  м’ясо,  з  очима, 
прикритими спросоння, лежав, ніби спить. З неприємним лицем, він сказав ці різкі слова ламаним і безладним 
голосом.

Ч а н д а л  с к а з а в :
Хто там увійшов знявши засувку? Коли село чандалів спить, я однак чатую і не сплю. Хто ти, бо ось-ось 

будеш убитий?!». Ці різкі слова привітали вуха мудреця. Зляканий, з червоним від сорому обличчям і серцем 
схвильованим  тривогою через  цю крадіжку,  яку  мав  вчинити,  він  відповів,  кажучи:  «О,  благословенний 
довгим життям, я Вішвамитра. Я прийшов сюди, пригнічений муками голоду. О ти праведний розумінням, не  
вбивай  мене,  якщо  зір  твій  ясний!».  Почувши  ці  слова  великого  ріши,  двічінародженого,  чандал  встав 
зляканий з ліжка і підійшов до мудреця. Склавши долоні в благоговінні й з очима повними сліз, він звернувся  
до  сина  Каушики,  мовивши:  «Що  ти  шукаєш  тут  в  нічну  пору,  о  брахмане?».  Заспокоєний  чандалом, 
Вішвамитра сказав: «Я надзвичайно голодний і ось-ось помру від голоду. Я хочу забрати той окіст собаки.  
Будучи голодним, я став гріховним. Але прагнути їжі не є сором. Це голод кличе мене до цього проступку.  
Саме тому я бажаю забрати цей окіст собаки. Мої життєві подихи ослабли. Голод знищив моє ведичне знання.  
Я слабкий і втратив відчуття. Я не маю сумнівів у чистій чи нечистій їжі. Хоча я знаю, що це гріх, але бажаю  
узяти це м’ясо. Після того як я не отримав жодної милостині, поблукавши по домівках у цьому вашому хуторі, 
я звернувся серцем до цього гріха, крадучи це м’ясо собаки. Вогонь є вустами богів. Він також їх жрець, тож, 
він не повинен приймати нічого, крім непорочного і чистого. Час від часу, однак, той великий бог споживає 
все. Знай, що я тепер став саме таким, як він у цьому відношенні!». Почувши ці слова великого ріши, чандал 
сказав йому у відповідь: «Послухай мене. Почувши слова істини, які я скажу,  дій таким чином, щоб твоя  
релігійна  заслуга  не  змарніла.  Слухай,  о  двічінароджений ріши,  те,  що  я  скажу тобі  про твій  обов’язок.  
Мудрий сказав, що собака менш чиста, ніж шакал. Стегно ж собаки набагато гірша частина, ніж інші частини  
її тіла. Це не було мудрим рішенням твоїм, проте, о великий ріши, ця дія, яка не узгоджується з праведністю, 
це крадіжка, належного чандалу, крадіжка крім того ж, їжі нечистої. Благословен будь, і подивитися на якісь  
інші засоби для збереження душі твоєї. О великий мудрецю, хай не зникнуть наслідки твоєї покути через це 
сильне твоє бажання м’яса собаки. Такий як ти, знавець обов’язків викладених у священних писаннях, не  
повинен  чинити  діянь,  котрі  наслідком  мають  сплутування  обов’язків.  Не  відкидай  праведність,  бо  ти  
найперший  з  усіх  осіб,  які  мають  праведність!».  Після  таких  слів,  о  царю,  великий  ріши  Вішвамитра, 
страждаючи від голоду, о туре з роду Бгарати, ще раз сказав: «Довгий час минув коли я брав якусь їжу. Я не 
бачу  ніяких  способів  для  збереження  свого  життя.  Той  хто  помирає,  зберігає  своє  життя  будь-якими  
можливими засобами, не засуджуючи їхнього характеру. Згодом, коли спроможний, треба шукати придбання 
заслуг. Кшатрії повинні дотримуватися діянь Індри. Обов’язок брахманів поводитися, як Агні. Веди ― вогонь.  
Вони складають мою силу. Тому я їстиму навіть цю нечисту їжу для заспокоєння голоду. Те, чим життя може  
бути збережено, безумовно слід виконати без сорому. Життя краще, ніж смерть. Живучи, можна придбати 
чесноту. Бажаючи зберегти моє життя, я хочу, в повнім своїм розумінні, з’їсти цю нечисту їжу. Дай мені твій 
дозвіл. Продовжуючи жити я буду шукати придбання сили і вигублю в покаянні та знанні лиха спричинені 
моєю теперішньою поведінкою, як світило на небеснім склепінні руйнує навіть самий густий морок.

Ч а н д а л  м о в и в :
Споживаючи таку їжу, такий, як ти не матиме довгого життя. Не може також, такий як ти, отримати сили 

від такої їжі, не те, що задоволення від амброзії. Шукай якоїсь іншої милостині. Не схиляйся серцем до м’яса  
собаки. Собака, звичайно нечиста їжа для членів двічінароджених варн.

В і ш в а м и т р а  в и р і к :
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Жодне інше м’ясо не знайти так легко під час голоду, як це. Крім того, о чандале, у мене немає коштів за  
які купити їжу. Я надзвичайно голодний. Я не можу рухатися більше. Я цілком у безнадії. Я вважаю, що всі  
шість видів смаку можна знайти в цьому шматку м’яса собаки.

Ч а н д а л  м о в и в :
Тільки  п’ять  видів  п’ятипазурних  тварин  ―  чиста  їжа  для  брахманів,  кшатріїв  і  вайшьїв,  як  це  

передбачено у священних писаннях. Не схиляй серце твоє до того, що нечисте для тебе.
В і ш в а м и т р а  с к а з а в :
Великий ріши Агастья, в час голоду, з’їв асура на ім’я Ватапі. Я потрапив у лихо. Я голодний. Тому я,  

з’їм той окіст собаки.
Ч а н д а л  м о в и в :
Шукай іншої милостині. Це зобов’язує тебе не робити таких речей. Воістину, такі вчинки ніколи не слід  

робити тобі. Однак, якщо це втішить тебе, ти можеш узяти цей шматок собачого м’яса.
В і ш в а м и т р а  м о в и в :
Ті,  яких називають добрими,  є  головними у  питаннях обов’язку.  Я дотримуюся  їх  прикладу.  Зараз  я 

вважаю окіст цієї собаки кращою їжею, ніж все, що є доволі чистим.
Ч а н д а л  н а  т е є :
Те,  що  є  діянням  неправедної  людини  ніколи  не  може  розглядатися  як  вічна  практика.  Те,  що  є  

недоречним діянням, ніколи не властиве комусь. Не чини гріховного вчинку шляхом обману.
В і ш в а м и т р а  с к а з а в :
Людина, яка є ріши, не може робити те, що гріховно. У даному випадку, олень та собака, я думаю, також 

обидві є тварини. Я, таким чином, з’їм стегно цієї собаки.
Ч а н д а л  с к а з а в :
Намовлений  брахманами,  мудрець  Агастья  вчинив  це.  В  цих  умовах  це  не  може  бути  гріхом.  Це  

праведність, в якій немає гріха. Крім того, брахмани, які є наставниками трьох інших станів, повинні бути 
захищені і збережені всіма засобами.

В і ш в а м и т р а  м о в и в :
Я брахман.  Це моє тіло,  мій друг.  Воно дуже дороге мені й гідне найвищого мого шанування.  Саме 

бажання підтримати тіло, це прагнення виплекане мною, аби взяти собачий окіст. Тож воліючи цього, я не  
маю страху перед тобою і твоїми жорстокими родичами.

Ч а н д а л  м о в и в :
Люди віддають свої життя, але вони так і не прихиляють їх серця до нечистих харчів. Вони отримують 

плоди всіх своїх бажань навіть у цьому світі,  здолавши голод.  Здолай і  ти також голод свій і  отримай ті  
винагороди.

В і ш в а м и т р а  в и р і к :
Що стосується мене, я дотримуюся жорсткої обітниці й моє серце знаходиться в мирі. Для збереження 

кореня всіх релігійних заслуг, я буду їсти їжу нечисту.  Очевидно, що така дія вважатиметься праведною у 
особи чистої душею. Для людини однак, нечистою душею, поїдання плоті собаки може здатися гріховним.  
Навіть якщо висновок, до якого я дійшов, помилковий і, якщо я їм м’ясо цього собаки, я не стану за таке  
діяння подібним тобі.

Ч а н д а л  с к а з а в :
Це моє тверде рішення, я повинен зробити все можливе, щоб утримати тебе від цього гріха. Брахман,  

роблячи зле діяння падає зі свого високого становища. Саме тому я дорікаю тобі.
В і ш в а м и т р а  м о в и в :
Корова продовжує пити, не звертаючи уваги на квакання жаб. Ти можеш не стверджувати того, що являє 

собою праведність, а що ні. Не будь хвальком.
Ч а н д а л  м о в и в :
Я став твоїм другом. З цієї лише причини я вмовляю тебе. Чини те, що корисно. Не роби через спокуси  

того, що гріховно.
В і ш в а м и т р а  в и р і к :
Якщо ти друг  і бажаєш мені щастя, тоді підійми мене з цього нещастя. В цьому разі,  віддаючи окіст 

собаки, я можу вважати себе врятованим за допомогою правди, а не гріховним.
Ч а н д а л  с к а з а в :
Я не смію подарувати цей шмат м’яса тобі і не можу спокійно дивитися, як крадуть мою власну їжу.  

Якщо я дам тобі це м’ясо і якщо ти візьмеш його сам, будучи брахманом, ми обидва будемо змушені потонути  
в місцях журби у наступному світі.

В і ш в а м и т р а  м о в и в :
Скоюючи  цей  гріховний  вчинок  сьогодні,  я,  звичайно,  врятую  моє  життя,  котре  вельми  святе. 

Врятувавши своє життя, я буду після цього чинити доброчесно і очищу свою душу. Скажи мені, що з цього 
переважніше: померти без їжі, чи зберегти своє життя, приймаючи цю нечисту їжу?

Ч а н д а л  м о в и в :
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При виконанні обов’язків, що входять у свою касту або рід, сам собі є кращим суддею їх доречности чи 
недоречности. Ти сам знаєш, яка з цих двох дій грішна. Той, хто вважатиме м’ясо собаки чистою їжею, я 
гадаю, не буде в їжі ні від чого відмовлятися!

В і ш в а м и т р а  с к а з а в :
Брати нечистий дарунок або споживати нечисту їжу є гріх. Проте, коли життя знаходиться в небезпеці, то  

немає гріха у прийнятті такого дарунку чи споживанні такої їжі. Крім того, вживання нечистої їжі, коли не 
супроводжується вбивством і обманом, та коли таке діяння спричиняє лише м’який докір, не спричиняє багато  
наслідків.

Ч а н д а л  м о в и в :
Якщо це причина твого поїдання нечистої  їжі,  то тоді  зрозуміло,  ти не будеш вважати Веди і  Арью 

чеснотою. Навчений, що ж ти збираєшся зробити, бо я бачу,  о найперший з брахманів,  що немає гріха в  
неувазі до відмінностей між їжею чистою і нечистою. 

В і ш в а м и т р а  с к а з а в :
Не бачимо того що людина бере на себе тяжкий гріх, вживаючи заборонену їжу. Той хто занепадає п’ючи  

вино отримує лише словесне напуття для утримання людей від пияцтва. Інші заборонені дії, подібні ж, якими 
б вони не були по суті, й кожен гріх, не може знищити чиїхось заслуг.

Ч а н д а л  м о в и в :
Той вчений, хто забирає м’ясо собаки з негідного місці, як це, у нечистого негідника, як я, у того, хто, як  

я, веде таке лихе життя, здійснює діяння відмінне від поведінки доброчесних. Отже, як наслідок його зв’язку з 
такою справою, він, безсумнівно, буде страждати від мук каяття.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Чандал, сказавши ці слова синові Каушики, замовк. Вішвамитра тоді, підбадьорений згодою, забрав той  

окіст собаки. Великий подвижник оволодівши сам тим шматком м’яса собаки для порятунку його життя, узяв  
його в ліс і побажав з дружиною з’їсти його. Вирішивши, що має спершу задовольнити богів згідно обрядів, 
він потім з’їсть той окіст собаки для свого задоволення. Розпалюючи вогонь відповідно до обрядів  Брахми, 
аскет, згідно тих обрядів, які йдуть за назвою Айндранея, почав собі готувати те м’ясо в жертвопринесення 
«чару». Потім він, о бгарато, почав церемонії на честь богів і пращурів, розділивши ту «чару» на декілька 
частин, як слід, відповідно до приписів священних писань, і, молячи богів з Індрою на чолі, для прийняття їх  
частки. Тим часом, Володар небожителів почав лити рясно дощ. Відроджуючи всіх істот тією зливою, він 
спонукав  рослини  і  трави  зростати.  Вішвамитра  однак,  закінчивши  обряди  на  честь  богів  і  пітарів  та,  
власкавивши їх належним чином, сам їв те м’ясо. Опісля, спалюючи всі свої гріхи своїм покаянням, мудрець,  
по  довгому  часі,  придбав  найчудовішу  аскетичну  заслугу.  Саме  так,  коли  кінець  власного  життя  
проглядається, повинна піднесена особа, сповнена знання і обізнана на засобах, врятувати себе, втрапивши у  
тяжке  становище,  з  безнадії,  всіма  засобами у її  владі.  Вдаючись до  такого міркування,  потрібно завжди 
зберігати своє життя. Людина, якщо вона жива, може отримати релігійну заслугу й насолоджуватися щастям і  
добробутом.  Тому,  о  сину  Кунті,  людина  очищена  душею  і  обізнана,  має  жити  і  діяти  в  цьому  світі,  
спираючись на її власний розум в розпізнанні праведности й неправедности.

Так вістить розділ сто сорок перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо те, котре таке жахливе і, яке подібне брехні, ніколи не повинно бути об’єктом уваги, наведено, як 

обов’язок,  тоді,  якою  є  дія,  від  котрої  мені  слід  утриматися?  Чому  також,  не  повинні  грабіжники  тоді  
шануватись? Я приголомшений! Моє серце болить! Всі пута, що зв’язують мене з чеснотою ослабли! Я не  
можу заспокоїти мій розум і намагатися діяти шляхом, вказаним тобою шляхом.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я не навчаю тебе стосовно обов’язку, вчу тому, що я чув з Вед лише. Те, що я сказав тобі, це результат  

мудрости й досвіду. Це мед, зібраний розумними. Царі повинні збирати мудрість з різних джерел. Не можна  
йти своїм шляхом по світу за допомогою однобічної моралі. Обов’язок має виходити з розуміння, а діяння 
доброчесних завжди повинні  бути  встановлені,  о  сину куру!  Прийми ці  мої  слова.  Лише царі  з  високим 
розумом можуть правити очікуючи перемоги. Цар повинен забезпечувати дотримання чесноти за допомогою 
свого розуміння  та  керуючись знаннями,  отриманими з  різних джерел.  Обов’язки  царя ніколи не можуть  
спиратися  на  правила  взяті  з  однобічної  чесноти.  Нерішучий  цар  ніколи  не  зможе  проявити  мудрість  у 
виконанні своїх обов’язків, внаслідок його не володіння мудрістю із попередніх прикладів. Праведність іноді  
приймає вигляд кривди. Остання також іноді приймає вигляд першої. Той, хто цього не знає, спантеличується,  
зіткнувшись з наявним прикладом такого. До настання випадку треба, о бгарато, зрозуміти обставини при  
яких правда і її  зворотне змішуються. Отримавши ці знання, мудрий цар повинен, коли прийде час, діяти  
відповідно, спираючись на його розуміння. Дії він робить у такий час незрозумілі простим людям. Бо деякі  
люди володіють істинним знанням. Деякі  ж люди мають помилкове знання.  Дійсно,  визначаючи характер  
кожного виду знань, мудрий цар отримує знання з тих, які вважаються добрими. Ті, які дійсно руйнівники 
чеснот,  знаходять  помилки  в  писаннях.  Ті,  що  не  мають  свого  багатства  проголошують  суперечливість  
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трактатів  про придбання багатства.  Ті,  хто прагне отримати знання для цілей лише їх прожитку,  о  царю,  
грішні, крім того, що вороги чеснот. Злі люди, незрілі в розумінні, ніколи не можуть знати речей насправді,  
так  само,  як  людина  не  обізнана  на  писаннях  не  може  в  усіх  своїх  діях  керуватися  розумом.  З  очима,  
спрямованими  на  недоліки  Писань,  вони  засуджують  їх.  Навіть  якщо  вони  розуміють  істинний  смисл 
священних писань, вони як і раніше, за звичкою, проголошують заборони писань помилковими. Такі люди,  
осуджуючи знання інших,  проголошують  перевагу своїх знань.  У них є слова,  їх зброя,  слова їх  стріли і  
говорять так, ніби вони є справжніми творцями свого вчення. Знай, о бгарато, що вони торговці в навчанні й 
ракшаси серед людей. За допомогою простих відмовок вони відкидають ту чесноту,  яка була встановлена 
гарними і мудрими людьми. Чулисьмо, що тексти доброзвичайності не зрозумілі для будь-якого обговорення 
чи власного розуму. Сам Індра сказав, що це думка мудреця Бріхаспаті. Дехто дотримується думки, що немає 
священного тексту викладеного без причини. Інші ж, навіть якщо вони правильно зрозуміли Писання, ніколи  
не діють відповідно до них. Одні мудреці заявляють, що доброзвичайність ні що інше, як прийнятий напрямок 
світу. Людина істинного знання повинна з’ясувати для себе мораль, викладену для блага. Навіть якщо мудра  
людина говорить про мораль під впливом гніву чи замішання розуміння,  або невігластва,  його звільнення 
зводиться нанівець. Роздуми про мораль, зроблені за допомогою розуму, який є похідним від істинного духу і 
букви Писання, гідні похвали, а не ті,  які зроблені за допомогою чого-небудь ще. Навіть слова почуті  від 
неосвіченої людини, якщо вони сповнені значення, вважаються благочестивими і мудрими. У минулі часи,  
сказав Ушанас дайтьям цю істину,  яка знімає всі сумніви, що Писання не є Писаннями, якщо їх не можна 
відстояти доводами. Володіння чи відсутність знань змішаних із сумнівами те ж саме. Це зобов’язує  тебе  
вирвати в собі такі знання з коренем. Того, хто не дослухається до цих моїх слів, слід розглядати, як такого  
який вводить себе в оману. Хіба ти не бачиш, що ти був створений для виконання жорстоких вчинків? Бачачи 
мене, о люба дитино, як примушеним до обов’язків стану мого народження, я відправив незліченних кшатріїв 
на небо! Є деякі, які не в захваті від мене через це. Цап, кінь і кшатрій були створені Брахмою для подібної  
мети, а саме, для користі всім. Отже кшатрії повинні постійно шукати щастя всім істотам. Гріх, пов’язаний з  
вбивством людини, яку не слід вбивати, дорівнює тому, який бере на себе той хто не вбив того, хто заслуговує  
на смерть. Саме таким є встановлений порядок речей, до якого нерішучий цар вважає, що ніколи не прийде.  
Таким чином, цар повинен показати суворість у прийнятті всіх його підданих на дотримання своїх обов’язків.  
Якщо це не буде зроблено, вони будуть нишпорити немов вовки, пожираючи один одного. Той негідником є  
серед кшатріїв, на теренах якого грабіжники грабують майно інших людей, ніби ворони хапають дрібну рибку 
з води.

Призначаючи  високонароджених  мужів,  сповнених  ведичного  знання,  своїми  радниками,  управляй 
землею, захищай підданих твоїх праведно. Той кшатрій, який, не знаючи встановлених звичаїв і хитрощів, 
неправильно стягує  податки зі  свого народу,  розглядається мов євнух  в його варні.  Цар повинен бути  ні  
суворим, ні м’яким. Якщо він править праведно, він заслуговує похвали. Цар не повинен відкидати обидві  
якості, з іншого боку, ставши суворим, у деяких випадках, що вимагають суворости, він також повинен бути  
м’яким,  коли  це  необхідно.  Важким є  дотримання  обов’язків  кшатрія.  Я  маю велику любов  до  тебе.  Ти 
створений для виконання суворих діянь. Тож, прав царством твоїм. Шакра, велемудрий, сказав, що у важкі  
часи, великим обов’язком царя є карання нечестивих і захист добрих.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чи є таке правило щодо царських обов’язків, які не повинні, за жодних обставин, бути порушені? Питаю 

тебе про це, о найперший з доброчесних людей! Скажи мені, о діду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Потрібно  завжди  поклонятися  брахманам  шанованим  у  знанні,  присвяченим  покаянню  і  багатим  в 

поведінці, згідно приписів Вед. Це дійсно є високим і священним обов’язком. Нехай твоя поведінка стосовно 
брахманів завжди буде такою, як є у тебе до богів. Брахмани, якщо розлючені, можуть нанести різної шкоди, о 
царю. Якщо вони будуть задоволені, висока слава буде твоєю долею. Якщо ж інакше, то великим буде твій 
страх. Якщо задоволені, брахмани подібні нектару. Люті ж, вони стають мов отрута.

Так вістить розділ сто сорок другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О діду, о велемудрий, о ти, обізнаний на кожному писанні, повідай мені, яка заслуга того, хто оберігає  

прохача, котрий жадає захисту?
Б г і ш м а  н а  т е є :
Великою єсмь заслуга,  о  царю,  у захисника прохача.  Ти гідний,  о  кращий з бгаратів,  поставити таке 

питання. Ті двічінароджені царі старовини,  а саме, Шиві та інші, о царю, досягли великого блаженства на 
небесах, захистивши прохачів. Чулисьмо, що голуб отримав повагу прохача-ворога згідно обрядів, і навіть 
годував його власною плоттю.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як, власне, вчинив голуб у минулі часи, годуючи прохача-ворога своєю плоттю? Що такого, врешті, о 

бгарато, він виграв такою поведінкою?
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Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, цю чудову історію, яка очищує слухача від будь-якого гріха, історію, яку син Бхрігу 

Рама,  був  читав  цареві  Мучукунді.  Це  саме  питання,  о  сину  Прітхи,  задав  синові  Бхрігу  Мучукунда,  з 
належною смиренністю. Тому, котрий бажав слухати зі смиренням, син Бхрігу розповів цю історію про те, як  
голуб, о царю, досяг найвищого райського блаженства.

М у д р е ц ь  с к а з а в :
О міцнорукий царю, послухай мене, як я повідаю тобі цю історію, сповнену істин, пов’язану з Чеснотою, 

Користю і Насолодою. Злий і жахливий птахолов, що нагадував самого Руйнівника, мандрував у старі часи  
через великий ліс. Він був чорний, немовби ворон, а очі його були кривавого відтінку.  Він був схожий на  
самого Яму. Його ноги були довгі, стопи короткі, рот великий, і великі ж щоки. Він не мав друга, рідних чи  
родичів. Його вигнали вони всі через надзвичайно жорстоке життя, яке він вів. Далебі, людина злої поведінки 
має бути вигнана геть мудрими, бо той, хто шкодить самому собі, не може робити добро іншим. Ці жорстокі й  
злі душею люди, які забирають життя інших істот, завжди, мов отруйні змії, джерело неприємностей для всіх  
істот.  Носячи  свої  тенета  і  вбиваючи  птахів  у  лісі,  він  продавав  м’ясо  цих  крилатих  істот,  о  царю,  для  
прожитку.  Таким робом нечестивий душею негідник жив довгі роки навіть не розуміючи гріховність свого 
життя. Звиклий за довгі роки до життя з дружиною в лісі,  у гонитві за птахами і одурманений долею, до 
жодної іншої справи не лежала його душа. Одного разу, коли він блукав лісом у своїх справах, сталася велика  
буря,  що трясла дерева і,  здавалося,  ось-ось вирве їх  з  коренем.  Вмить щільні  хмари з’явилися на небі  і  
спалахи блискавок заграли серед них, поставши ніби море, вкрите човнами і суднами купців. Виконавець ста 
жертвопринесень, увійшовши хмарами з великою кількістю дощу, в мить затопив землю водою. У ту мить,  
коли дощ впав стрімким потоком, птахолов збожеволів від страху. Тремтячи від холоду і страху, він блукав  
лісом. Вбивцеві птахів не вдалося знайти жодного високого місця, яке б не було під водою. Лісові стежки  
були всі під водою. Внаслідок сили дощу, багато птахів були позбавлені життя чи впали на землю. Леви та 
ведмеді, й інші тварини, використовуючи деякі високі місця, які вони знайшли, лягли відпочити. Всі мешканці 
лісу  переповнились  страхом  через  ту  страшну бурю  і  зливу.  Перелякані  й  голодні,  вони  бродили  лісом  
купами, великими й малими. Птахолов однак, з кінцівками посинілими від холоду, не міг ні залишатися де він  
був, ні рухатися. В цей час він побачив голуба, який лежав на землі, застиглий від холоду. Грішна істота, хоча 
й сама у такому ж становищі, бачачи птаху, взяла її на руки і вкинула у клітку. Сам впалий у скорботи, він не 
посоромився визволити побратима-істоту від скорботи. Справді,  негідник, силою лише звички вчинив цей  
гріх, навіть у такий час. Потім він побачив посеред цього лісу пишне дерево, блакитне мов хмари. Це був 
прихисток міріадам птахів, охочих до тіні й даху над головою. Воно, здавалося, було поставлене там Творцем 
для  блага  всіх  істот,  як  хороша  людина  у  світі.  Незабаром  небо  прояснилося  і  засяяло  міріадами  зірок,  
уподібнюючись чудовому озеру, усміхненому квітучими лілеями. Звертаючи очі до ясного склепіння, багатого 
зірками, мисливець рушив, ще тремтячи від холоду. Бачачи небо проясненим од хмар, він кинув оком в усі  
боки  і  бачачи,  що  ніч  вже  опустилася,  почав  думати:  «Моя  хижа  знаходиться  далеко  звідси!».  Тоді  він 
вирішив провести ніч в тіні цього дерева. Схиляючись до нього зі складеними руками, він звернувся до того 
царя лісу, кажучи: «Я молю про захист у всіх божеств, які мають це дерево своїм прихистком!». Сказавши ці  
слова, він розстелив кілька листів для лежанки й улігся на них, поклавши голову на камінь. Хоча й у лихові,  
але чоловік незабаром заснув.

Так вістить розділ сто сорок третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 4
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На одній з гілок цього дерева, голуб, з красивим пір’ям, о царю, жив протягом багатьох років, разом із  

сім’єю. Тим ранком його дружина полетіла на пошуки їжі, але ще не повернулася. З приходом ночі, коли його 
дружина  все  ще  не  повернулася,  птах  почав  голосити:  «Овва,  велика  була  буря  і  тяжка  злива  пройшла 
сьогодні! На жаль, ти ще не повернулася, о люба дружино! О горе мені, що може бути причиною того, що 
вона ще не повернулася до нас? Чи ж справедливо, що люба дружина моя в лісі? Без неї цей дім мій здається  
порожнім! Дім домогосподаря, навіть якщо заповнений синами, онуками, невістками і слугами, вважається 
порожнім, якщо позбавлений господині дому.  Будинок не його будинок,  лише із дружиною будинок його 
будинок. Адже будинок без дружини мов пустка. Якщо та люба дружина моя, з червоними куточками очей, в  
строкатому пір’ї і з солодким голосом, не повернеться сьогодні, саме моє життя не матиме ніякого значення. 
Чудових обітниць, вона ніколи не їсть, перш ніж я поїм і ніколи не купається, перш ніж я купатимусь. Вона 
ніколи не сідає поки я не сяду і ніколи не лягає, перш ніж я ляжу. Вона радіє, якщо я радію і стає сумною, 
якщо я сумую.  Коли я далеко, їй незатишно, а коли я злюся, вона не припиняє говорити ласкаво. Завжди  
присвячена своєму володарю і постійно спираючись на свого володаря, вона була завжди послужлива в тому,  
що було приємно і вигідно її панові. Варті похвали на землі особи, які мають таку дружину.  Те люб’язне 
створіння знає, що я стомлений і голодний. Присвячена мені й постійна в її любові, моя славетна дружина  
надзвичайно м’яка характером і шанує мене щиро. Навіть підніжжя дерева є чиїмось будинком, якщо там 
живе хтось, то він живе зі своєю дружиною-товаришем. Без дружини, навіть палац насправді пустка. Дружина 
є товаришем у всіх справах Чесноти, Користи та Насолоди. Коли хтось відправляється в чужі  землі, саме 
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дружина надійний супутник. Кажуть, що дружина є найбільшим надбанням свого пана. У цьому світі дружина  
є єдиним соратником пана її, в усіх проблемах життя. Дружина завжди найкраще з ліків, які можна мати при  
хворобі й журбі. Немає кращого друга,  ніж дружина. Немає прихистку подібного дружині. Немає кращого  
союзника в світі, ніж дружина у здійсненні справ придбання релігійної заслуги. В чиєму домі немає дружини,  
чистої  і  приємної  словом,  мусять  піти  в  ліс.  Бо  для  такої  людини  немає  ніякої  різниці  між  будинком  і  
пустелею.

Так вістить розділ сто сорок четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 5
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Почувши ці жалібні голосіння голуба на дереві, голубка, схоплена ловцем, мовила собі так:
Г о л у б к а  с к а з а л а :
Чи маю я заслуги чи ні, істинно не існує обмежень хорошому талану, коли мій любий пан, так говорить  

про мене. Тая не є дружиною, якою її пан не задоволений. У випадку жінок, якщо їх володарі задоволені  
ними, всі божества також задоволені. Оскільки шлюбний союз відбувається в присутності вогню, чоловік є  
найвищим божеством дружині. Ту дружину, котрою її чоловік не задоволений, поглинає попіл, так само, як  
ліани, прикрашені букетами квітів у лісову пожежу.

Міркуючи таким чином, голубка, страждаючи від горя, ув’язнена ловцем у клітці, так промовила до її 
згорьованого пана: «Я скажу, що зараз корисне для тебе! Слухаючи мене, слідуй моїй пораді, о пане, будь ти 
рятівником прохача. Цей мисливець лежить біля твоєї  оселі страждаючи від холоду і голоду.  Вияви йому 
гостинність. Гріх, який чинить особа при вбивстві брахмана чи матері світу ― корови, дорівнює тому, який 
вона приносить стражданням прохачеві, що гине волаючи про допомогу. Ти знаєш себе. Це завжди личить  
такому як ти, тож слідуй цим шляхом, котрий був приписаний для нас голубів за станом нашого народження.  
Чулисьмо, що домогосподар, який практикує чесноту в міру своїх здібностей, виграє надалі невичерпні світи 
блаженства.  Ти маєш синів.  Ти маєш потомство.  О птахо,  відкинувши все благо для твого власного тіла,  
внаслідок цього, і для придбання чесноти та користи, запропонуй вшанування цьому ловцеві так, щоб його 
серце було задоволено. Не потурай, о птахо, жодному лихові стосовно мене. Подивись, яка неважлива я є! Ти  
мусиш продовжувати жити, беручи інших дружин!».  Люб’язна голубка,  пригнічена сумом, поглядаючи на  
свого пана з клітки птахолова, в яку вона була ув’язнена, сказала йому ці слова.

Так вістить розділ сто сорок п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 6
Б г і ш м а  м о в и в :
Почувши ці  слова сповнені сенсу і  причини, які  говорила його дружина,  голуб  сповнився величезної 

радости й очі  його були всі  в сльозах радости.  Бачачи того птахолова,  покликанням якого було вбивство  
птахів,  голуб  вшанував  його  ретельно,  згідно  обрядів  викладених  у  приписах.  Звертаючись  до  нього  він 
сказав:

«Ласкаво просимо сьогодні. Повідж мені, що я повинен зробити для тебе. Ти не повинен нарікати. Це твій  
будинок. Скажи швидко, що я повинен робити для твого задоволення. Я прошу у тебе прихильности, бо ти  
просив захисту наших рук.  Гостинність має бути надана навіть ворогові,  коли він приходить до чийогось  
будинку.  Дерево  вкриває  тінню навіть  людину,  яка  наближається,  аби  зрізати  його.  Треба  з  ретельністю 
виконати обов’язки гостинності по відношенню до людини, яка жадає укриття. Дійсно, особливо зобов’язаний 
робити так, хто, бува, веде сімейне життя, що складається з п’яти жертвопринесень. Якщо хтось, в той час як  
веде сімейне життя, не виконає, бажаючи покарання, п’ять жертвопринесень, він втрачає, за Писаннями, і цей 
і наступний світ. Скажи мені тоді довірливо і зрозуміло, чого ти волієш? Я виконаю все. Не впадай серцем у  
зажуру!».

Почувши ці слова птаха, мисливець відповів йому: «Я замерз. Зігрій мене!». По такій просьбі, птах зібрав 
до купи сухе листя на землі, і узявши один листок у дзьоба, швидко пішов аби знайти вогню. Прийшовши до  
місця, де був вогонь, він узяв його трохи і повернувся назад. Потім він підпалив те сухе листя, і коли воно  
одночасно спалахнуло енергійним полум’ям, він звернувся до свого гостя, кажучи: «Довірливо і без страху 
зігрій твої руки!». Запрошений так, мисливець сказав: «Хай буде так!». І він простягнув перед собою, щоб  
зігріти, похололі кінцівки.

Зігрівшись, мисливець сказав до свого крилатого господаря: «Голод мучить мене. Бажаю аби ти дав мені 
трохи їжі!». Почувши його слова птах мовив: «У мене немає запасів здатних заспокоїти голод твій. Ми, жителі  
лісу, завжди живемо тим, що отримуємо щодня. Як і лісові пустельники, ми ніколи не збираємо на завтра!».

Сказавши  ці  слова,  голуб  зблід  від  сорому.  Він  став  розмірковувати  мовчки,  як  передніше,  що  він 
повинен робити, і подумки засудив свій спосіб життя. Проте незабаром його розум прояснів. Звертаючись до 
ката свого роду, сказав птах: «Я догоджу тобі. Почекай трохи!». Говорячи ці слова, він розпалив вогонь за  
допомогою декількох сухих листків і наповнений радістю, сказав: «Я чув раніше, від високих душею ріши, 
богів і  пращурів,  що великою є заслуга вшанування гостя. О люб’язний, будь добрим до мене. Кажу тобі  
далебі, що моє серце прагне вшанувати тебе, мого гостя!». Вирішивши так, піднесена птаха, з усміхненим 
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обличчям, тричі обійшла навколо того вогню, а потім увійшла у полум’я. Побачивши, що птах увійшов у той 
вогонь, мисливець почав думати, і запитав себе: «Що я накоїв? На жаль, темним і страшним буде мій гріх, без  
сумніву, через мої власні вчинки! Я надзвичайно жорстокий і гідний осуду!».

Дійсно,  спостерігаючи  загибель  птаха,  мисливець,  засуджуючи  свої  власні  дії,  зайшовся  у  гучних  
голосіннях, подібно тобі.

Так вістить розділ сто сорок шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 7
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Птахолов, бачачи, що голуб упав у вогонь, сповнився співчуття і ще раз сказав: «На жаль, жорстокий і  

байдужий я, що я накоїв?! Я звичайно підлий негідник! Великим буде мій гріх на вічні часи!». Вдаючись до 
такого самоосуду він почав казати неодноразово: «Я не вартий довіри. Мій розум ниций. Я завжди грішний у 
моїх рішеннях. На жаль, відмовившись від усіх шанованих ремесел, я став птахоловом. Я жорстокий негідник, 
без сумніву. Цей піднесений голуб, який віддав своє власне життя, дав мені справжній урок. Відмовляючись  
від дружин і синів, я звичайно віддам мої справжні життєві сили, що такі дорогі є. Піднесений голуб навчив  
мене тому обов’язку. З цього дня, відкидаючи всі зручності для мого тіла, я буду носити його саме як дрібну 
посудину в літню пору.  Терплячи голод,  спрагу і  покаяння,  виснажуючи себе так,  щоб проступили жили 
усюди, я різноманітною практикою обітниць, відправлюся в інший світ. Адже, відмовившись від свого тіла,  
голуб  показав  поклоніння,  яке  слід  віддати  гостеві.  Дано  ним  приклад.  Я  відтепер  чинитиму по  правді.  
Праведність є найвищим притулком усіх істот. Справді, я буду практикувати таку праведність, яку показав 
був  цей  праведний  голуб,  найперший  з  усіх  крилатих  істот!».  Вирішивши  так  і  сказавши  ці  слова,  той  
мисливець,  колись  жорстокий  вчинками,  пішов  далі  обходити  світ,12 дотримуючись  в  той  же  час 
найжорсткіших обітниць.  Він відкинув  свою міцну,  гостру залізну палицю,  свої  тенета,  пастки та залізну 
клітку, і звільнив голубку, яку він схопив і ув’язнив.

Так вістить розділ сто сорок сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 8
Б г і ш м а  с к а з а в :
Після того, як мисливець залишив це місце, то голубка, згадуючи чоловіка і страждаючи від горя через  

нього, плакала рясно і голосила: «Я не можу, о любий пане, згадати жодного випадку образи від тебе! Вдови, 
навіть  якщо  багатодітні  матері,  проте  нещасні!  Втративши  чоловіка,  жінка  стає  безпорадною  і  друзі  її  
жаліють.  Я  завжди  дорожила  тобою,  а  через  твою  велику  повагу  до  мене,  я  завжди  вшановувала  тебе 
солодкими, приємними, чарівними і чудовими словами. Я бавилася з тобою в долинах, біля річок і на чудових 
вершинах  дерев.  Я  була  також  щаслива  з  тобою,  ширяючи  разом  у  небесах.  Я  щаслива  була  раніше,  о 
володарю, а де ж ці радощі зараз? Невеликими є дари від батька, брата й сина жінці. Дари ж від її чоловіка  
необмежені. Яка ж бо жінка є тоді, що не буде обожнювати свого пана? Жінка не має захисника крім свого  
пана, і нещаслива без нього. Відмовившись од усього її  багатства і  майна, жінка повинна взяти пана її  за  
єдиний притулок. Життя тут не має сенсу для мене, о володарю, тепер, коли я без тебе. Яка є невинна жінка,  
котра  буде,  коли  позбавлена  свого  пана,  ризикувати  нести  тягар  життя?».  Сповнена  горя  і  так  жалібно 
голосячи, голубка,  віддана своєму панові,  кинулася у палаючий вогонь. Потім вона побачила її померлого  
чоловіка, прикрашеного браслетами, який сидів у небесній колісниці, обожнений багатьма високими душею і  
гідними  істотами  навколо  нього.  Дійсно,  там  на  небесах,  він  був  прикрашений  добірними  гірляндами  і 
одягнений  у  відмінний  одяг,  та  вкритий  різними  візерунками.  Навколо  нього  були  незліченні  небесні  
колісниці для катання істот, які діяли похвально в той час як були у цьому світі. Сидячи на своїй небесній 
колісниці, птах піднісся на небо і отримав належні почесті за свої вчинки в цьому світі, продовживши радости,  
в супроводі своєї дружини.

Так вістить розділ сто сорок восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 9
Б г і ш м а  м о в и в :
Птахолов, о царю, випадково побачив цю пару, що сиділа на своїй небесній колісниці. Бачачи пару, він 

зажурився від думки про власне нещастя й почав міркувати над способом отримання такого ж завершення. І  
сказав  він  собі:  «Я  повинен,  по  аскезі,  як  той  голуб,  досягти  такої  ж  високої  долі!».  Вирішивши  так, 
мисливець, який жив вбивством птахів, вирушив у магапрастхану. Без будь-якого намагання добувати їжу й 
живучи просто неба у спокої, він відкинув усі  почуття,  бажаючи заслужити неба. Опісля, він пройшовши 
деяку відстань, побачив велике і  чудове озеро, повне прохолодної та чистої води, прикрашене лотосами і  
вкрите різноманітними водоплавними птахами.  Без  сумніву,  лише вигляд такого озера здатний втамувати 
жагу  спраглої  людини.  Виснажений  постами  мисливець  проте,  о  царю,  не  кинувши  оком  на  нього,  із  
задоволенням заглибився в ліс, населений хижим звіром, з’ясувавши спершу який той великий. Після того як 
він увійшов до лісу, він багато страждав од гострих шипів. Подертий і поколотий колючками, і весь вкритий 
кров’ю, він блукав у цьому лісі знедолених людей, але повного тваринами різних видів. По деякім часі, через 
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тертя могутніх дерев, викликаних потужним вітром, поширилася лісова пожежа. Вируюча стихія, показуючи 
велич подібну до тої, яка буває наприкінці  юґи, почала поглинати той великий ліс, повний високих дерев і 
густих чагарників з ліанами. Справді, з вогнем роздутим вітром і міріадами іскор, що летять в усіх напрямках, 
всепоглинаюче божество почало горіти в тому густому лісі, що кишів птахом і звіром. Птахолов, бажаючи 
покинути своє тіло, побіг з радісним серцем до тієї вируючої пожежі. Поглинений тим полум’ям, мисливець 
очиститися  від  усіх  гріхів  своїх,  і  досяг,  о  кращий  з  бгаратів,  високого  успіху.  Лихоманка  його  серця 
розвіялася, він нарешті побачив себе на небесах, сяючим у пишноті, мов Індра посеред якшів, гандхарвів та  
осіб, увінчаних аскетичною заслугою. Так от, далебі, голуб і його віддана дружина, з ловцем, піднеслися на 
небо за свої гідні діяння. Жінка, яка таким чином слідує за паном її, швидко досягає неба й світить у пишноті  
там, мов голубка, про яку я мовив. Саме така ця давня історія про високого душею мисливця і голуба. Саме  
таким чином вони заробляють дуже похвальний кінець їх праведними справами. Ніяке зло не спіткає тих, хто 
кожен день слухає цю історію, або хто читає її кожен день, навіть якщо закралася помилка в їх свідомість. О  
Юдхіштхіро, о найперший з усіх праведників, захист прохача справді висока заслуга. Навіть вбивця корови,  
практикуючи цей обов’язок, може бути очищений від гріха. Та людина, однак, ніколи не буде очищена, яка 
вбиває прохача. Прислухаючись до цієї священної і очисної історії, звільняються від лиха та досягають врешті 
небес.

Так вістить розділ сто сорок дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О кращий з бгаратів, коли хтось чинить гріх бажаючи справедливости, як може він очиститися від нього?  

Розкажи мені про це все.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я оповім тобі стару історію, схвалену мудрецями, про те, що сказав відроджений Індрота, син Шунаки,  

Джанамеджайї.  Був  у  старовину  цар  сповнений  великої  сили,  ім’ям  Джанамеджайя,  який  був  сином 
Парікшита. Той володар землі, одного разу,  від необхідності покарання, став винним у вбивстві брахмана. 
Після цього всі брахмани, разом зі своїми жерцями покинули його. Палаючи сумом вдень і вночі, цар пішов 
до  лісу.  Покинувши  своїх  підданих,  він  пішов  на  цей  крок  для  досягнення  високої  заслуги.  Поглинений 
каяттям, цар терпів найжорсткіші покути. Для очищення від гріха брахмановбивства він розпитував багатьох  
брахманів, і блукав з країни в країну по всій землі. Зараз я оповім тобі історію його спокути. Згоряючи від 
згадки про його гріховний вчинок, Джанамеджайя бродив навколо. Одного разу, під час своїх мандрівок, він 
зустрів Індроту, сина Шунаки, суворого в обітницях, і наблизившись до нього торкнувся його стіп. Мудрець,  
бачачи царя перед собою, дорікнув йому жорстоко, кажучи: «Ти зганьбив себе великим гріхом. Ти завинив у  
вбивстві плоду. Чому ти прийшов сюди? Яку справу маєш до нас? Не торкайся мене у жодному разі! Ходи,  
йди-но геть! Твоя присутність не радує нас. Твоє обличчя пахне кров’ю. Твій зовнішній вигляд, як у мерця. Ти 
хоча нечистий, здаєшся чистим, і хоча помер ти рухаєшся ніби живий! Мертвий усередині, ти з нечистою  
душею,  бо  ти  завжди  схильний  до  гріха.  Чи  ти  спиш  чи  ні,  життя  твоє,  однак,  проходить  у  великому  
стражданні. Бо життя твоє, о царю, не має сенсу. Ти живеш вельми жалюгідно. Ти був створений для ницих і  
гріховних вчинків. Батьки воліють синів від бажання отримання різноманітних благ, і сподіваючись, що вони 
виконають покути і жертви, вклоняться богам і йтимуть до зречення. Та ба, весь рід предків твоїх занурився у  
пекло, внаслідок справ твоїх. Всі виплекані надії твоїх батьків у тобі, стали безплідними. Ти живеш марно, бо 
ти завжди дихаєш ненавистю і злістю до брахманів ― тих, вклоняючись яким інші люди отримують довге 
життя, славу і небо. Залишивши цей світ, коли прийде час, падатимеш у пекло головою вниз і залишишся так 
незліченні роки, через свої гріховні вчинки. Катуватимуть тебе стерв’ятники й павичі із залізними дзьобами.  
Повертаючись звідти в цей світ, ти народишся в нижчій касті істот. Якщо ти мислиш, о царю, що цей світ  
ніщо, а той, наступний світ є тінь мороку,  то поплічники Ями в пеклі переконають тебе, розсіюючи твою  
невіру.

Так вістить розділ сто п’ятдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 1
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
По такій мові, Джанамеджайя відповів мудрецеві, сказавши: «Ти дорікаєш тому, хто гідний дорікання. Ти 

засуджуєш того, хто заслуговує на осуд. Ти лаєш мене і мої діяння. Благаю тебе, будь попускливий до мене.  
Всі мої дії були гріховні. Я згораю, однак, у покаянні, ніби я перебуваю усередині палаючого вогню! Мій 
розум, у пам’ять про мої справи, надзвичайно сумний. Воістину, я боюся Ями. Як жити не витягнувши той 
дротик з мого серця? О Шаунако, придушуючи весь гнів твій, навчи мене зараз. Раніше я виказував повагу  
брахманам. Я урочисто обіцяю, що буду знову виказувати тобі таку ж повагу. Не дай моєму роду загинути. Не  
дай роду в якому я народився, потонути у попелі. Це не правильно, що ті, хто образив брахманів і через це, 
внаслідок приписів Вед, втрачають усі вимоги на повагу світу і суспільне спілкування зі своїми ближніми, не  
мають якогось шляху продовження імені роду їх. Я у відчаї. Тому я повторюю моє рішення про відновлення 
своєї поведінки. Я прошу у вас захисту, як у мудреців, які не беруть подарунків, захищаючи бідних. Грішна  
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істота, яка не робить жертвопринесень, ніколи не досягає небес. Залишивши цей світ, вони повинні провести  
свій час у ямі пекла, як пуллінди і каші (племена млеччхів). Не зважаючи хто я, дай мені мудрість, яку дає 
наставник своєму учневі, чи батько синові. Будь задоволений мною, о Шаунако!

Ш а у н а к а  с к а з а в :
Що дивного є, що людина позбавлена мудрости чинить багато негідних діянь? Знаючи це, справді мудрий  

ніколи не сердитися  на  істот,  коли ті  винні  у дурощах.  Підіймаючись на вершину палацу мудрости,  той  
переймається за інших, сам будучи тоді занадто чистим, аби стати об’єктом горя інших людей. Внаслідок  
своєї мудрости він розглядає всіх істот у світі, як людина з вершини гори оглядає людей унизу. Людині, яка  
стає об’єктом осуду добрих людей, котра ненавидить добрих людей і, котра ховає себе від їх погляду, ніколи 
не вдається отримати будь-якого благословення і ніколи не зрозуміти правильности діянь. Ти знаєш яка сила і  
великодушність брахмана, як це визначено у Ведах та інших писаннях. Дій зараз таким чином, щоб спокій  
осягнув серце твоє, і нехай брахмани будуть твоїм притулком. Якщо брахмани перестануть злитися на тебе, то  
забезпечиш своє щастя на небесах. Якщо, знову ж, ти каєшся через гріх, зір твій стане ясним і ти побачиш 
справедливість.

Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Я  каюся  у  своїх  гріхах.  Я  ніколи  не  буду  знову  прагнути  втрати  чесноти.  Я  бажаю  отримати 

благословення. Будь задоволений мною.
Ш а у н а к а  м о в и в :
Розсіюючи зарозумілість і  гордість, о царю, я хочу тобі показати повагу до мене! Застосовуй себе на  

благо всіх істот, завжди пам’ятаючи приписи справедливости. Я не дорікаю тобі від страху, чи обмежености 
розуму або жадібности. Слухай тепер, з цими брахманами тут, я вимовлю слова істини. Я не прошу нічого. Я,  
однак, навчу тебе шляхам справедливости. Всі особи будуть лаяти, кричати й тьхукати на мене за те, що я  
збираюся зробити. Вони навіть назвуть мене грішним. Мої родичі й друзі  відмовлятимуться від мене. Без  
сумніву, проте, мої родичі та друзі, почувши слова мої, досягнуть рішучо подолання труднощів життя. Деякі  
велемудрі зрозуміють мої спонуки справедливо. Знай, о дитя, які мої погляди, о бгарато, щодо брахманів.  
Чини  ти,  вислухавши  мене,  таким  шляхом,  щоб  вони  змогли,  через  мої  зусилля,  отримати  усякі  
благословення. Зроби й ти, о царю, заставою слово твоє, що ти ніколи не нашкодиш брахманам.

Д ж а н а м е д ж а й я  в и р і к :
Клянуся,  торкаючись  самих  твоїх  ніг,  що  ніколи  знову,  в  думках,  словах,  чи  справах,  не  нашкоджу 

брахманам.
Так вістить розділ сто п’ятдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 2
Ш а у н а к а  с к а з а в :
Тому я повинен обговорити з тобою справедливість, з тобою, чиє серце було надзвичайно схвильоване.  

Володіючи знаннями і великою силою, задоволений серцем, ти шукаєш виправдання твоїй волі. Цар, спочатку  
надзвичайно суворий, а потім показує співчуття і робить добро всім істотам своїми діями. Це, звичайно, дуже  
чудово.  Кажуть,  що той цар, який починає з суворістю, спалює весь світ. Ти був  суворим раніше. Але ти  
зверни  зараз  очі  твої  на  праведність.  Відмовившись  од  розкішної  їжі  й  усіх  задоволень,  ти  змусь  себе,  
протягом тривалого часу, до суворої покути. Все це, о Джанамеджайє, напевно здасться дивним тим царям, які  
загрузли у гріху. Що той, хто має достаток, повинен стати поблажливим, чи, що той, хто наділений багатством 
аскетизму,  повинен  стати  наполегливим  у  витраті  його,  не  всім  чудово. Це  кажуть,  що  хтось,  не  живе 
віддалено від іншого.  Те,  котре  нерозумне,  породжує  у  надлишку страждання. Теє  ж,  з  іншого боку,  що 
чиниться за допомогою здорового глузду, призводить до відмінних наслідків. Жертвоприношення, дарування, 
милосердя, Веди і правда, о володарю землі ― ці п’ять ― очищають. Шостим є добре виконане покаяння. Це 
останнє, о Джанамеджайє, найвище очищення для царів. Вдавшись до нього належним чином, ти без сумніву, 
заробиш велику заслугу і блаженство. Відвідування священних місць, також було вказане аби мати високе 
очищення. У зв’язку з цим наводяться такі вірші, проспівані Яяті: «Той смертний, який зароблятиме життя і 
довголіття,  повинен,  після  виконання  жертви,  з  ревністю,  відмовитися  від  них  у  старості  й  вдатися  до  
аскези!».  Поле  Куру  вказано священним. Річка  Сарасваті  ще більш священна. Тіртха на  Сарасваті  більш 
священна,  ніж сама Сарасваті; а  тіртха Прітхудака найсвятіша, ніж усі  тіртхи тієї  Сарасваті. Тому ж, хто 
омиється в Прітхудаці та вип’є її води, не доведеться засмучуватись передчасною смертю.  Ти повинен іти в 
Магашарас, до всіх тіртх зазначених на ім’я Пушкара, до Прабхаси, до північної частини озера Манаса і до 
Калодака. Ти  тоді  повернеш  життя  і  придбаєш довголіття. Озеро  Манаса  знаходиться  на  тому  місці,  де 
Сарасваті й Дрішадваті сходяться одна з одною. Людина, сповнена ведичного знання, повинна омитися в цих 
місцях. Ману сказав, що щедрість є найкращою з усіх обов’язків, а зречення краще, ніж щедрість.  У зв’язку з 
цим  наводять  наступний  вірш,  складений  Сатьяватою. Треба  діяти  немов  дитина  сповнена  простоти  та 
позбавлена заслуги чи гріха. Що стосується всіх істот, то в цьому не буде ні страждання, ні щастя. Те ж, що 
називається стражданням і те, що називається щастям є наслідком запамороченої уяви.  Саме це справжня  
природа  всіх  живих  істот. З  усіх  істот,  життя  краще  у  тих,  хто  зрікся  і  утримується  від  дій,  гідних  чи 
гріховних. Нині повідаю тобі ті, котрі найкращі для царя. Доклавши свою силу і щедрість, завоюй небо, о 
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царю! Тій людині, яка сповнена якостями сили та енергії, вдається досягти праведности.  Прав ти землею, о 
царю, заради брахманів і заради щастя. Ти використай спершу осуд брахманів. Власкав їх зараз. Хоча вони 
плюються на тебе, і хоча вони пішли від тебе, поклянись урочисто собі, керуючись знаннями своїми, ніколи не 
шкодити  їм. Поглинений  діяннями  притаманними  тобі,  шукай  те,  що  є  для  твого  вищого  блага. Серед 
правителів хтось стає холодним, ніби сніг; хтось лютим, немов вогонь; хтось, мов плуг у викорчовуванні всіх 
ворогів; а хтось,  знову  ж,  стає  схожим на  громовицю,  що  раптом  спалює  своїх  ворогів.  Той,  хто  бажає 
запобігти  саморуйнуванню,  ніколи  не  повинен  єднатися  зі  злими  особами  із  загальних,  чи  ж  особливих 
причин. Від гріховного вчинку зробленого лише раз, можна очистити самого себе покаявшись в ньому.  Від 
гріховної дії, скоєної двічі, можна очистити самого себе, пообіцявши ніколи не чинити так знову. Від такої дії, 
скоєної тричі, можна очистити себе рішенням поводитись праведно коли-небудь згодом.  За вчинення ж такої 
дії неодноразово, можна бо очиститись прощею до священних місць. Той, хто бажає отримати процвітання, 
повинен  зробити  все,  що  веде  до  щастя. Ті,  хто  живе  серед  духмяних  запахів,  самі  стають  запашними 
зрештою. Ті ж, з іншого боку, хто живе серед смороду, самі стають смердючими. Хто присвячений практиці 
аскетичних покаянь, невдовзі очиститься від усіх своїх гріхів. Поклоняючись хомою вогню протягом року, 
заплямований  різними  гріхами  очищається. Винний  у  вбивстві  плоду,  очищається  вклоняючись  вогню 
протягом трьох років. Винний у вбивстві плоду, очищається навіть за сто йоджан від Магашарасу або тіртхи 
Пушкара, чи Прабхаса, чи Манаса на півночі, якщо лишень один раз сходить до будь-якої з них. Вбивця істот 
очищається від своїх гріхів, говорячи при неминучій небезпеці, як багато істот даного виду було вбито ним.  
Ману  сказав,  що,  хто  пірнає  у  воду  після  тричі  виголошеної  мантри  Агхамаршана, пожинає  плоди 
прикінцевого омивання при Ашвамедсі. Така дія невдовзі очищає один з усіх гріхів, і відновлює, в наслідку, 
повагу у світі. Всі істоти стають слухняними такій людини, мов безпорадні недоумки, слухняні тим, котрі  
оточують їх. Боги і асури в старовину, наближаючись до небесного наставника Бріхаспаті, о царю, смиренно 
питали його, кажучи: «Ти знаєш, о великий ріши, плоди чесноти, як і плоди тих, інших діянь, які ведуть до 
пекла в потойбічному світі. Хіба не тому вдається звільнити себе і від обох: заслуг і гріхів, з якими два: щастя 
і горе, рівні? Розкажіть нам, о великий  ріши, що є плоди праведности, і, як праведна людина розсіює свої 
гріхи?».

Б р і х а с п а т і  в і д п о в і в :
Якщо, скоївши гріх через дурість, хтось робить гідні діяння розуміючи їх природу, йому вдається такою 

праведністю  очищати  самого  себе  від  гріха,  так  само  як  шматок  брудної  тканини  промивають  чистими 
засобами якоїсь солоної рідини. Не слід похвалятися після скоєння гріха.  Вдавшись до віри і  звільнивши  
самого  себе  від  злости,  вдається  отримати  блаженство.  Та  людина,  яка  покриває  недоліки,  навіть  коли 
викрита,  хороших  людей,  блаженствує  навіть  після  здійснення  помилки. Як  сонце  піднімаючись  ранком 
розсіює темряву, так розсіюють усі гріхи, діючи праведно.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Індрота, син Шунаки, сказавши ці слова цареві Джанамеджайї, допоміг йому в його обряді, у виконанні  

Ашвамедхи. Цар очистився від своїх гріхів і повернув блаженство, сяючи блиском, немовби палаючий вогонь,  
і той нищитель ворогів потім увійшов у своє царство, як Сома у повні на небо.

Так вістить розділ сто п’ятдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чи ти, о діду, бачив чи чув про когось смертного, повернутого до життя після того як помер?
Б г і ш м а  с к а з а в :
Слухай, о царю, цю оповідь про бесіду між стерв’ятником і шакалом, як це сталося в давнину. Далебі, дія 

відбулася в лісі Найміша. Колись брахман, після великих труднощів, отримав сина з великими, широкими  
очима. Дитина померла від дитячих судом. Деякі серед його родичів, надзвичайно схвильовані горем та гучно  
голосячи, підняли немовля, те єдине багатство його сім’ї. Узявши померлу дитину, вони пішли до крематорію.  
Прибувши туди, вони передавали дитину один одному до рук і плакали гірко в зажурі. Згадуючи з важким 
серцем колишні промови їх улюбленця знову і знову, вони були не в змозі повернутися додому, покинувши  
тіло на голій землі. На їх крики туди прийшов гриф і сказав такі слова: «Йдіть геть і не зволікайте, ви, що  
маєте покинути лише одне дитя. Родичі завжди йдуть залишаючи на цьому місці тисячі чоловіків та тисячі  
жінок  привезених  сюди  з  плином  часу. Дивіться,  весь  всесвіт  підпорядковується  щастю та  біді. Бачимо 
чергування союзів і роз’єднань. Ті, хто прийшов до крематорію, принісши з собою трупи родичів, та ті, що 
сидять в цих тілах, розчулені, самі зникають зі світу внаслідок своїх власних дій, коли найменовані терміни їх 
життя закінчаться. Немає потреби вам затримуватись у крематорії, цім жахливім місці, повному стерв’ятників 
і шакалів, що рясніє скелетами і надихає кожну істоту жахом. Чи друг чи ворог, ніхто ніколи не повертається 
до життя, яке має одного разу піддатися силі Часу. Така, либонь, доля всіх істот, У цьому світі смертних, 
кожен, хто народився, обов’язково помре. Хто ж повертається до життя коли помер і пішов шляхом освяченим 
Руйнівником? У цю годину, коли люди збираються закінчити свою щоденну працю, Сонце повертається до 
гори Аста. Ідіть по домівках, відкинувши цю прихильність до дитини!». Почувши ці слова стерв’ятника, горе 
родичів  здавалося  стихло,  і  поклавши дитину на  голу землю вони  приготувалися  йти. Впевнившись,  що 
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дитина померла і  зневірившись знову побачити її,  зібрались піти назад  тією ж дорогою,  гучно  голосячи. 
Впевнені, безсумнівно, і зневірившись оживити мертвого, вони поклали те потомство їх роду, і готові були  
повернутися з того місця. У цей час шакал, чорний, мов ворон, вийшов зі своєї нори і звернувся до родичів,  
що збиралися рушати, кажучи: «Звичайно ви, родичі цієї померлої дитини, не маєте любові.  Сонце все ще 
світить у небі, нерозумні, втіште свої почуття без страху. Багатогранною є чеснота часу. Її можна повернути 
до життя! Простеляючи кілька листів трави куша на землю і покидаючи це любе дитя у крематорії, чому ви 
йдете із залізним серцем та відкидаючи кожен прихильність до дорогого? Звичайно, немає у вас прихильності 
до цієї солодкомовної малої дитини, чиї слова, як тільки вони залишали її уста, вельми втішали вас.  Адже 
навіть у птахів і звірів бачимо прихильність до їх потомства. Їм не повертається приношенням від їх молоді. 
Як  жертвоприношення  ріши,  яке  ніколи  не  роблять  бажаючи  плодів  чи  винагороди,  прихильність 
чотириногих, птахів і комах не приносить винагороди на небесах. Хоча й радуючи своїх дітей, вони ніколи не 
чекають того, щоб отримати будь-яку вигоду від цього тут, або надалі. Тим не менше, вони пестують свою 
молодь із любов’ю. А їхні діти, виростаючи, не піклуються про них старих. Однак же, вони не журяться, коли 
не бачать своїх малюків? Де ж, справді, є прихильність видима в людських істотах, якщо вони піддаються 
впливу горя? Куди ви йдете залишаючи тут цю дитину, яка є продовжувачем вашого роду? Чи поплакали ви 
над  ним  трохи,  і  чи  надивилися  на  нього  трохи  більше  часу  з  любов’ю? Від  милих,  справді,  важко 
відмовитись. Це друзі, і ніхто інший, чекають на його стороні, слабкого, його, якого спіткає суд, його, якого 
несуть до крематорію. Життєві сили дорогі усім і всі відчувають вплив прихильности. Бачимо прихильність 
дорогих серцю навіть у тих, які належать до проміжних видів (звірі та птахи)! Як, власне, ви можете піти, 
покинувши цього хлопчика з великими, немов пелюстки лотосу очима, й гарного, як молодята, юні, омиті та  
прикрашені квітковими гірляндами?». Чуючи ці слова шакала, що був приємним у таких виразах стосовно 
горя, люди повернули назад заради тіла.

Г р и ф  с к а з а в :
На  жаль,  ви  люди позбавлені  сили розуму,  бо  чому ви повернулися  назад  за  велінням жорстокого  і 

підлого  шакала,  ницого?  Нащо  вам  оплакувати  ці  з’єднання  п’яти  елементів,  які  покинули  їх  головні  
божества, більше не наповнені душею, нерухомі й тверді, ніби шматок дерева? Чому ви не сумуєте за собою? 
Чи робите ви суворі покути, якими ви досягнете успіху в очищенні себе від гріха? Всі можуть мати засоби 
покаяння.  Чому  голосите? Нещастям  є  народження  в  тілі.  Саме  через  те  нещастя  цей  хлопчик  помер, 
занурюючи вас у нескінченні жалі. Багатство, корови, золото, дорогоцінні камені, діти, все має свій корінь у 
покаянні. Аскези, знову ж, є результатом  Йоги-єднання душі з Богом. Серед істот, міра добробуту або горя 
залежить від діянь у попередньому житті. Далебі, кожна істота приходить у світ взявши із собою свою власну 
міру щастя і журби. Син не пов’язаний діями батька, а батько такими ж сина. Пов’язані власними діяннями, 
гарними і поганими, всі простують цим загальним шляхом. Належно дотримуйся усіх обов’язків, і утримуйся 
від  діянь  несправедливих. Благоговійно  чекай,  згідно  вказівок  священних  писань,  на  богів  і  брахманів. 
Відкинь печаль і  похмурість,  і утримуйся від батьківської прив’язаності. Залиште дитину на цій відкритій 
землі та йдіть без зволікань. Лише актор насолоджується плодами діянь, хороших чи поганих, які він чинить. 
Який же стосунок мають родичі до них? Покидаючи померлого родича, хоча й дорогого, родичі залишають це 
місце. Із  заплаканими очима  йдуть  вони,  припинивши показувати  прихильність  до  мертвого. Мудрий  чи 
неосвічений, багатий чи бідний, кожен піддається Часу, наділений діяннями, хорошими і поганими.  Нащо вам 
журитися? Чому ви сумуєте,  що хтось помер? Час  ―  володар всього, і  підкоряючись власній природі, він 
дивиться однаковими очима на всі речі. У гордості юні чи у безпорадді дитинства, несучи тягар років, чи 
лежачи в утробі матері, кожен підвладний наступу смерті. Таким, безперечно, є шлях світу.

Ш а к а л  м о в и в :
На жаль, прихильність, виплекана вами, ллючи сльози, пригнічена горем за вашою померлою дитиною, 

була зменшена тим грифом з просвітленим розумом. Саме так це і повинно бути, бо в результаті його вдало 
застосованих слів, повних спокою і здатних переконувати, хтось ішов назад у місто, відкидаючи прихильність,  
од якої так важко відмовитися. Та ба, я вважав, що велике горе доторкнулося до людей, які вдалися до гучних  
голосінь  по  смерті  дитини,  і  через  тіло  в  крематорії,  як  та  корова,  позбавлена  телят.  Сьогодні,  однак,  я 
розумію, що мірою горя є людські істоти на землі. Споглядаючи їх велику прихильність я розплакався сам.  
Здається, проте, що їх прихильність не сильна! Треба завжди докладати зусиль. Звідти походить успіх через  
долю. Зусилля і доля, об’єднуючись, дають плоди. Потрібно завжди намагатися робити з надією. Яке може  
бути щастя від зневіри? Об’єкти бажання можуть бути виграні рішучістю. Чому ж тоді ви відвернулися так 
безсердечно? Куди ви йдете, покинувши у пустці цього сина власного лона, цього продовжувача роду його 
батьків? Залишайтеся тут  до заходу сонця і  вечірніх сутінок. Потім ви можете забрати цього хлопчика з 
собою, чи залишитися з ним.

Г р и ф  м о в и в :
Я, о люди, маю тисячу років сьогодні,  але я ніколи не бачив мертву істоту,  чоловічу чи жіночу,  або  

невизначеної  статі,  ожилу  після  смерти.  Деякі  вмирають  в  утробі  матері;  деякі  вмирають  невдовзі  після  
народження, а деякі помирають у дитинстві, коли ще повзають; деякі помирають замолоду; а деякі в старості. 
Доля  всіх  істот,  у  тому числі  навіть  звірів  і  птахів,  нестійка. Час  життя  всіх  рухомих  і  нерухомих  істот 
заздалегідь  визначено. Позбавлені  подружжя  і  близьких,  та  наповнені  сумом  через  смерті  дітей,  люди 
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залишають це місце щодня, у муках серця повертаючись додому. Залишаючи на цьому місці і друзів, і ворогів, 
тисячами, родичі змучені журбою, повертаються домів. Облиште це неживе тіло, вже без природного тепла в 
ньому,  і  таке тверде, як шматок дерева! Чому ж ви не йдете, залишивши тіло цієї дитини, яка стала, мов 
шматок дерева і чиє життя вступило у нове тіло? Ця прихильність, яку ви показуєте, безглузда, а ці обійми 
дитини безплідні. Вона не бачить очима чи не чує своїми вухами. Залишивши її тут, йдіть геть без зволікання. 
По  такім  моїм  слові,  котре  безсумнівно  жорстоке,  але  спрямоване  на  зародження  високого  релігійного  
порятунку, рушайте ви до ваших домівок.

Напучені  так  грифом,  велемудрим,  обізнаним,  здатним  навчити  та  пробудити  розуміння,  ті  люди 
приготувалися йти з крематорію. Журба, дійсно зростає вдвічі, порівняно з мірою коли бачать її об’єкт і при 
згадці діянь цього об’єкта у житті. Почувши ці слова стерв’ятника, люди вирішили залишити місце. Якраз в 
цей час шакал, підійшовши туди швидкими кроками, окинув поглядом дитину, що лежала у смертному сні.

Ш а к а л  м о в и в :
Та невже ви покинете за наказом грифа це дитя золотолице, прикрашене візерунками та здатне давати 

поминальні коржі своїм предкам? Якщо ви відмовитеся від нього,  ні  ваша любов не мине до кінця,  ні  ці  
жалібні голосіння. З іншого боку, ваше горе, безумовно, буде більшим. Чулисьмо, що шудра на ім’я Самвука  
був  убитий,  і  підтримуючи  праведність,  істинно  доблесний Рама,  померлу дитину брахмана  повернув  до 
життя.13 Точно так же, син царственого мудреця, Швета, помер передчасно. Але цареві, відданому чесноті, 
вдалося відродити його мертву дитину. Опісля, таким же чином, у вашому випадку також, якийсь мудрець чи 
божество може бути готовим виконати ваше бажання і проявити співчуття до вас, заплаканих у жалобі.

Після  таких  слів  шакала  люди,  стражденні  від  горя  і  сповнені  любови  до  дитини,  повернулися,  і  
поклавши  голову  дитини  на  коліна,  один  за  одним  вдалися  до  плачів.  Приваблений  їх  криками  гриф, 
підійшовши на це місце, мовив їм наступне.

Г р и ф  с к а з а в :
Нащо ви купаєте  цю дитину у  своїх  сльозах?  Нащо ви притискаєте  її  своїми долонями? За  наказом 

невблаганного  царя  справедливости,  дитина  відправлена  у  сон  без  вороття.  Й  ті,  хто  наділені  заслугою  
покаяння,  й  ті,  які  володіли багатством,  і  ті,  які  мають великий розум,  безперечно,  всі  не  встоять  перед  
смертю. Саме це місце призначене для мертвих. Тут завжди бачимо, як рідні кладучи тисячі родичів, молодих  
і старих, проводять свої дні і ночі, у розпуці качаючись по голій землі. Припиніть це завзяття в показі суму. Бо 
повернення цієї дитини до життя є якоюсь марною вірою. Вона не повернеться до життя за вказівкою шакала. 
Якщо  людина  один  раз  помирає  і  прощається  з  тілом,  її  тіло  ніколи  не  оживає.  Сотні  шакалів,  які 
помиратимуть, не вдасться оживити цю дитину і за сотні років. Проте, якщо Рудра, чи Кумара, або Брахма, 
або Вішну, обдарують її благословенням, тоді лишень може ця дитина повернутися до життя.  Ні пролиття 
сліз, ні протяжні зітхання, ні постійне голосіння не поверне її до життя. Я, шакал, ви всі, й усі родичі її, з усіма 
нашими заслугами та гріхами, знаходяться на тій же самій дорозі, якою забрана дитина. Тому, мудрі повинні 
заздалегідь  уникати  поведінки,  яка  викликає  невдоволення  інших,  різкі  виступи,  поранення  інших,  зваби 
чужих  дружин,  гріхів  та  брехні. Ретельно  шукати  праведности,  істини  й  блага  інших,  справедливости, 
співчуття до всіх істот, щирости й чесности. Ті, хто несе гріх, живучи, не дивляться на їхніх матерів, батьків, 
родичів та друзів. Що ви зробите, плачучи, за ним після смерти, коли не побачите його очей, нерухомого?».  
Так запитані, люди, пригнічені скорботою через їхню любов до дитини, вирушили по домівках, залишивши 
тіло у крематорії.

Ш а к а л  м о в и в :
Овва, страшний цей світ смертних! Звідси жодна істота не може втекти. Час життя кожного створіння,  

знову ж, короткий. Улюблені друзі завжди уходять. Він (світ) сповнений суєти і брехні, звинувачень і злих 
чуток. Бачачи знову цей випадок, який посилює біль і горе, я ні на хвилину не вподобаю цей світ людей. Та ба,  
тьху на вас, ви люди, котрі так повернули назад, мов дурні, за велінням грифа, хоч ви і сповнені горя через  
смерть цієї дитини. Ви жорстокі істоти, як ви можете піти, відкинувши батьківську любов, почувши слова 
грішного грифа, ницого душею? Щастя слідує за стражданням, а нещастя за щастям. У цьому світі, оповитому 
як щастям, так і нещастям, жодне з цих двох не існує безперервно. Ви люди нерозумні, куди ж ви йдете,  
лишаючи на голій землі це дитя, таке красне, цього сина, окрасу вашого роду? Воістину, я не можу відігнати 
думку з голови, що ця дитина, наділена миловидністю, юністю та палаюча красою, жива. Це не певно, що вона 
повинна померти. Схоже ви впевнені, що матимете щастя. Ви, стражденні від горя через смерть цієї дитини, 
безумовно, матимете удачу сьогодні. Очікуючи ймовірність незручності  й болю, якщо ви залишаєтеся тут 
протягом ночі, та прихилившись своїми серцями до власної розради, куди ви нерозумні підете, залишивши 
цього милого?

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Навіть при цьому, о царю, родичі померлої дитини, неспроможні прийняти рішення, що ж їм робити для 

досягнення їх мети, були примушені тим грішним шакалом, який виголосив приємну брехню, тим мешканцем 
крематорію, який блукає щоночі в пошуках їжі, залишитися в тому місці.

Г р и ф  с к а з а в :
Жахливе  це місце,  ця  пустеля,  оголошена  уханням сови і  повна  примар,  якшів  та  ракшасів. Грізна  і 

страшна, її вигляд, ніби купа блакитних хмар. Залишивши мертве тіло, закінчіть похоронний обряд. Дійсно,  
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залишаючи тіло, завершіть ці обряди до заходу сонця, доки обрій не оповив морок. Яструби видають свої різкі  
крики. Шакали люто виють. Леви ревуть. Сонце сідає. Дерева у крематорії охоплює темним серпанком через 
сизий дим похоронних багать. Хижі мешканці цього місця, зголоднілі, виють від люті. Всі ці істоти, жахливі  
виглядом, які живуть в цьому страшному місці, всі ці м’ясоїдні тварини ― жорстокі істоти, які населяють цю 
пустелю, скоро нападуть на вас. Ця пустеля зазвичай жахлива. Небезпека наздожене вас. Безперечно, якщо ви  
послухаєтеся цих помилкових і безплідних слів шакала,  проти власного здорового глузду,  істинно, всі ви,  
далебі, будете знищені.

Ш а к а л  м о в и в :
Стійте, де стоїте! Немає страху навіть у цій пустелі, поки сонце світить. Доки бог дня стоїть: будьте тут у  

надії, прив’язані батьківською прихильністю. Без всякого страху, віддаючись голосінню, як ви, будь ласка,  
продовжуйте дивитися на цю дитину очима любови. Хоча і страшна ця пустка, ніякої небезпеки немає для вас.  
Насправді ця пустеля виглядає тихою і спокійною. Саме тут пітари, тисячами покидають світ. Зачекайте поки  
сонце  світить.  Що  ці  слова  грифа  для  вас?  Якщо  заморочені,  ви  приймете  безжальні  й  грубі  промови 
стерв’ятника, то ваша дитина ніколи не повернеться до життя!

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Гриф потім звернувся до тих людей, кажучи, що зайшло сонце. Шакал сказав, що це було не так. Обидва,  

гриф і шакал, відчули муки голоду,  і так звернулися до родичів мертвої дитини. Обидва з них, з впалими 
животами, прагнули до своїх відповідних цілей. Змучені голодом і спрагою, вони так сперечалися, вдаючись  
до Писань. Спонукувані по черзі тими словами, солодкими мов нектар, тих двох істот, птахом і звіром, обидві 
з яких були наділені мудрістю і знанням, родичі то воліли піти, то залишитися там. Врешті, рухомі горем і  
сумом, вони чекали там, віддаючись гірким голосінням. Вони не знали, що звір і птах, досвідчені у досягненні  
своїх власних цілей, лише дурили їх своїми зверненнями. Незважаючи на те, що птах і  звір, мудрі,  таким 
чином сперечалися,  і  в  той час як родичі померлої дитини стояли слухаючи їх,  великий бог Шанкара,  за 
наполяганням своєї божественної дружини Уми, прийшов туди, з очима повними сліз співчуття.  Звертаючись 
до родичів померлої дитини, бог сказав: «Я Шанкара, дарувальник блага!».  З серцями важкими від горя, ці 
люди впали ниць перед великим божеством і сказали йому у відповідь: «Позбавлені того, хто був нашою 
єдиною дитиною в сім’ї, всі ми перебуваємо на межі смерти. Даруй нам життя повернувши цього нашого 
сина. По такій мольбі, уславлений бог, узявши трохи води у руки, дарував тій мертвій дитині життя на сотню 
років. Завжди  зайнятий  благом  усіх  істот,  прославлений  володар  Пінаки  дарував  благо  і  шакалу  зі  
стерв’ятником, вгамувавши їх голод. Сповнені захоплення і домігшись великого процвітання, люди схилилися 
перед богом. Домігшись успіху,  вони тоді, о царю, залишили те місце у великій радості. Наполегливістю в 
надії,  твердою  рішучістю  та  милістю  великого  бога,  плоди  своїх  дій  отримуються  без  зволікання.  Ось 
поєднання обставин і рішень тих родичів. У той час коли вони плакали з мукою у серцях, їхні сльози висохли 
й зникли. Ось, як протягом всього лише короткого часу, через їх стійкість у рішеннях, вони отримали благо 
від Шанкари, а їх страждання розвіялися і вони стали щасливі. Дійсно, через благодать Шанкари, о володарю 
бгаратів, ці змучені родичі були наповнені подивом і захопленням через повернення дитини до життя.  Потім, 
о  царю,  відкидаючи  ту  журбу,  причиною  якої  стала  їх  дитина,  ті  люди,  сповнені  захоплення,  швидко  
повернулися у своє місто зі своєю живою дитиною. Поведінка, подібна цій, була покладена для всіх чотирьох 
станів. Постійно слухаючи цю славетну історію, сповнену чесноти,  користі  й порятунку,  людина отримує  
щастя тут і надалі.

Так вістить розділ сто п’ятдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо людина, слабка, нічого не варта і безтурботна, о великий царю, спровокує, з дурості, за допомогою 

ницих і хвалькуватих промов, могутнього ворога, який завжди знаходиться поблизу з нею, спроможного на 
добро,  коли  задоволений,  і  на  кару,  коли  незадоволений,  та  завжди  готового  до  дії,  як  повинна  перша,  
спираючись на власні сили, діяти, якщо другий рушить проти неї у гніві, бажаючи знищити її?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке давнє минуле, о володарю бгаратів, оповідають про бесіду між Шалмалі та Паваною. Було  

собі володарське (шалмалі) дерево, на однім зі шпилів Хімавану. Росло там протягом багатьох століть, широко 
вкривши гілками все навколо. Його стовбур також був величезний, а його гілки та листя були незчисленні.  
Під його тінню, виснажені важкими сутичками слони при тічці, вкриті потом, відпочивали, і багато тварин  
інших видів  також. Обхват  його  стовбура  був  чотириста  ліктів,  і  щільною була  тінь  його  гілок  і  листя. 
Обтяжене квітами і фруктами, воно було оселею незліченних папуг, самців і самиць. Подорожуючи за своїми 
маршрутами, каравани купців, торговців і пустельників, мешканців лісу, використовували для відпочинку тінь  
цього чудового царя лісу. Одного разу мудрець Нарада, о туре з роду Бгарати, бачачи розлогі й незліченні  
гілки цього дерева та обхват його стовбура, підійшов і звернувся до нього, сказавши: «О чудове!  О чарівне! О 
найперше з дерев, о Шалмало, я завжди захоплююся тобою! О чарівне дерево, чудові,  різноманітні птахи, 
слони та інші тварини, весело живуть у тіні  твоїх віт. Твої гілки, о широко-верховітний царю лісу,  і  твій 
стовбур велетенські. Я ніколи не бачив жодну з них зламаною богом вітру. Чи це, о дитя, той випадок, коли 
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Павана задоволений тобою і є твоїм другом, бо він завжди береже тебе в цих лісах? Знаменитий Павана має 
велику швидкість і силою зриває з їх місць найвищі й найсильніша дерева, ба, навіть гірські вершини.  Це 
священний носій запахів, дмухаючи коли він хоче, вичерпує річки і збурює моря, у тому числі навіть місця  
пекла. Без сумніву, Павана захищає тебе через дружбу. Саме тому, володіючи незліченними гілками, ти ще й 
прикрашений листям та квітами. О царю лісу,  та  зелень твоя  чудова,  оскільки ці  крилаті  істоти,  о  дитя, 
радісні, бавляться на твоїх пагонах і гілках. Протягом сезону,  коли ти вкриваєшся квітами твоїми, солодкі 
ноти всіх цих мешканців гілок твоїх, чутно окремо, коли вони вправляються в своїх мелодійних піснях.  Потім, 
знову ж, о Шалмало, ті слони, які є окрасою їх роду, спітнілі, віддаючись криками захвату, йдуть під тебе,  
знаходячи втіху тут. Достоту так само, різні інші тварини, що мешкають у лісі, прикрашають тебе. Дійсно, о 
дерево, ти виглядаєш прекрасно, нібито сама гора Меру, населена різноманітними істотами. Йдуть до тебе 
також брахмани, увінчані аскетичним успіхом, й інші, зайняті в покаянні, та яті присвячені спогляданню,  а це 
місце твоє, я думаю, нагадує саме небо.

Так вістить розділ сто п’ятдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 5
Н а р а д а  в і в  д а л і :
Без сумніву,  о Шалмало, жахливий і непереборний бог вітру завжди захищає тебе з прихильности чи  

дружби. Здається,  о Шалмало,  що близька приязнь існує  між тобою і Вітром. Здається,  ти сказав йому ці 
слова: «Я твоє», і саме з цієї причини, той бог-Вітер береже тебе. Я не бачу дерева, гори чи палацу в цьому 
світі, які не міг би, я метикую, зруйнувати вітер. Без сумніву ти стоїш тут з усіма твоїми гілками, галуззям і 
листям, просто тому що, о Шалмало, ти захищений вітром, з якоїсь невідомої нам причини.

Ш а л м а л і  м о в и л о :
Вітер, о двічінароджений, не друг мій, ні приятель, ні доброзичливець. Дійсно, він ніякий мені не великий  

Улаштовувач,  щоб захищати мене.  Моя яра  сила  і  могутність,  о  Нарадо,  більша,  ніж у  вітру.  По  правді  
кажучи, сила Вітру сягає лише вісімнадцятої частки моєї. Коли Вітер лютує, розриваючи дерева, гори й інші  
речі,  я  приборкую  його  силу,  протиставляючи  свою.  Дійсно,  Вітер,  який  руйнує  багато  речей,  вже 
неодноразово розбитий мною. Тому, о Небесний ріши, я не боюся його, навіть коли він лютує.

Н а р а д а  с к а з а в :
О Шалмало,  захист твій,  здається,  доволі  порочний.  Не  існує  жодних сумнівів  в  цьому.  Адже немає 

створіння,  рівного  силою Вітру.  Навіть  Індра,  Яма,  чи  Вайшравана,  володар  води,  не  рівні  Богові  вітру 
потугою. Що вже казати про тебе, котре лише дерево? Будь-яка істота в цьому світі, о Шалмало, чинить будь-
яке діяння, а прославлений бог-Вітер є, в усі часи, причиною цього діяння, бо він той, хто дає життя. Коли цей  
бог поводить себе чемно, він дає всім живим істотам життя в полегкості. Проте, коли він чинить зле, лихо  
обіймає  істот  світу.  Що  ще  це  може  бути,  крім  слабкості  розуміння,  яке  спонукує  тебе  таким  чином 
відмовлятися від шанування Бога вітру, того найпершого з істот у всесвіті, гідного поклоніння? Ти нічого не 
гідний і нечестивий розумінням. Дійсно, ти тішишся лише в безглуздій похвальбі. Твій розум спантеличений 
гнівом та іншими поганими пристрастями, й ти говориш лишень брехні, о Шалмало! Я, звісно, злий на тебе за 
такі твої слова. Я сам повідаю Богові вітру всі ці принизливі промови твої. І чандани, і сьяндани, сали, сарали, 
девадару, ветави, дханвани та інші дерева, гарні душею, які набагато сильніші, ніж ти, ніколи, о нерозумний,  
не кажуть такі образи вітру. Всі вони знають могутність вітру, а також силу, якою володіє кожне з них. Тому 
бо, всі ті найперші з дерев схиляють свої голови перед тим божеством.  Проте ти, через дурість, не відаєш 
нескінченної могутності вітру. Отже, я відправляюся до того бога, аби повідомити йому про твоє презирство 
до нього.

Так вістить розділ сто п’ятдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 6
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Сказавши ці слова Шалмалі, той найперший з усіх мужів знайомих із брахмо, Нарада,  повідав богові  

вітру все сказане про нього Шалмалою.
Н а р а д а  с к а з а в :
Є такий собі Шалмалі, на схилі Хімавану, прикрашений гілками й листям. Його коріння сягає глибоко в  

землю, а його віття широко розпростерлося навколо.  Те дерево,  о Боже вітру,  гребує  тобою. Він говорив 
багато слів сповнених образ про тебе. Це не правильно, о Вітре, що я повинен повторювати їх уголос тобі. Я 
знаю, о Вітре, що ти найперший з усіх створених речей. Я також знаю, що ти найстарша і найсильніша істота,  
й у гніві ти подібний самому Руйнівникові.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Почувши  ці  слова  Наради,  бог  вітру пішов до  того  Шалмалі  і  звернувся  до  нього  в  люті,  сказавши 

наступне.
Б о г - В і т е р  с к а з а в :
О Шалмало, ти говориш принизливе про мене Нараді. Знай, що я Бог вітру. Я неодмінно покажу тобі мою 

силу й міць. Я добре знаю тебе. Ти не приятель мій. Могутній Прабатько, коли був зайнятий створенням світу,  
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деякий час відпочивав під тобою. Саме з цієї причини я досі виказував тобі прихильність. О найгірше з дерев,  
саме тому ти ще стоїш ціле і неушкоджене, а не через твою власну міць. Ти дивишся на мене презирливо, ніби 
на грубу річ. Я покажу тобі себе так, що ти не зможеш знову гребувати мною.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Після цих слів, Шалмалі розсміявся зверхньо і відповів, кажучи: «О Боже вітру, ти сердишся на мене. Не 

стримуйся показуючи міру твоєї могутності. Вимісти весь свій гнів на мені. Поступаючись люті своїй, що ти 
зробиш мені? Навіть якщо б твоя міць була твоя власна, а не похідна, я б і тоді не боявся тебе. Я маю більшу  
за твою силу.  Я не злякаюся тебе. Деякі й справді сильні в розумінні. Інших же навпаки, не слід вважати 
сильними, бо бач, володіють лише фізичною силою!». По такім слові, Бог-вітер сказав: «Завтра я перевірю 
твою силу!». Після цього настала ніч. Шалмалі ж, міркуючи про міру могутності вітру й бачачи самого себе 
нижчим за бога, почав говорити собі: «Все, що я сказав Нараді неправда. Я звичайно поступаюся могутністю  
вітру. Істинно, він потужний у силі своїй. Вітер, як сказав Нарада, завжди могутній. Без сумніву, я слабше, ніж 
інші дерева. Але розумом жодне дерево мені не рівня. Тож, спираючись на мій розум я дивитимусь на цей 
страх, який зростатиме від вітру. Якщо б інші дерева в лісі, всі покладалися на такий же розум, то воістину,  
ніякої шкоди не могло б бути їм од Бога вітру, коли він сердиться. Всі вони однак позбавлені розуму, а отже,  
вони не знають, що я знаю, чому і як Вітру вдається потрясти і вирвати їх.

Так вістить розділ сто п’ятдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 7
Б г і ш м а  м о в и в :
Затвердившись на цій думці,  Шалмалі,  у журбі,  сам спонукав всі його гілки, великі та малі  відпасти.  

Відкинувши  свої  гілки,  листя  й  квіти,  вранці  дерево  пильно  виглядало  на  Вітер,  котрий  ішов  до  нього.  
Сповнений люті  й  важко  дихаючи,  Вітер  просувався,  валячи великі  дерева,  до  місця,  де  стояв  Шалмалі.  
Бачачи його позбавленим гілок,  листя,  квітів  і  верхівки,  Вітер,  зраділий,  посміхаючись звернувся  до того  
володаря лісу, котрий мав колись такий велетенський вигляд, у таких словах.

В і т е р  м о в и в :
Розлютований, о Шалмало, я зробив би тобі саме те, що ти зробив для себе самого відкинувши всі свої  

гілки.  Тепер  ти  позбавлений  твого  гордовитого  верховіття  й  квітів,  і  нині  ти  без  твоїх  пагонів  і  листя.  
Внаслідок твоїх власних злих задумів, ти був узятий під мою владу.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Почувши ці слова Вітру, Шалмалі відчував великий сором. Згадуючи також слова, які сказав Нарада, він  

вельми  покаявся  за  свою  дурість.  Саме  так,  о  тигре  серед  царів,  слабка  і  дурна  людина,  провокуючи 
ворожнечу з могутнім, врешті мусить покаятися, як Шалмалі в байці. Навіть коли мають рівну силу, люди не 
ведуть необачно бойових дій з тими, котрі поранили їх. Тож, вони показують свою силу поступово, о царю!  
Нерозумній людині в жодному разі не можна провокувати ворожість того, хто має більший розум. У таких 
випадках розум кмітливої людини проникає в речі, в яких він використовується, ніби вогонь проникає у купу 
сухої трави. Розум є найбільш цінним надбанням, якого людина потребує. Точно так, о царю, чоловік не може 
мати тут нічого більш цінного, ніж сила. Треба, отже, підійматися над шкодою заподіяною особами великої 
сили, як і слід випускати з уваги, від співчуття, діяння дитини чи дурня, чи сліпого, або глухого. Про мудрість  
цього  висловлення  свідчить  твій  випадок,  о  нищителю  ворогів. Одинадцять  акшаухіні  Дурьйодхани,  о 
великий пишнотою, і сім зібраних тобою, не були в силі рівні одній руці Арджуни, високому душею. Тож,  усі 
війська Дурьйодхани були розгромлені та вбиті цим прославленим Пандавом, тим сином згубника Паки, які 
він нагнав на полі  бою, спираючись на свої  власні  сили. Повідав нині, о бгарато,  тобі  обов’язки царів та 
моральні обов’язки докладно. Що ще, о царю, волієш почути!

Так вістить розділ сто п’ятдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 8
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Я хочу, о туре з роду Бгарати, почути детально про джерело гріха й підґрунтя на якому він лежить.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Слухай, о царю, що є основою гріха. Жадоба це великий руйнівник заслуг і чесноти. З жадоби випливає 

гріх. Саме з цього джерела той гріх і безбожність течуть, разом з великими стражданнями. Ця жадоба є також  
джерелом усіх підступів та лицемірства у світі. Ця жадоба змушує людей грішити. Від жадібности постає гнів; 
від  жадоби  йде  хіть,  і  саме  від  жадоби  втрачається  справедливість.  Обману,  гордині,  пихи і  злості,  як  і  
мстивості,  безсоромності,  втрати  добробуту,  втрати  сили,  занепокоєння  і  безчестя  джерело.  Скупість, 
користолюбство, прагнення до всякого роду неправомірних діянь, пиха народженням, пиха знаннями, пиха  
красою, пиха багатством, немилосердність до всіх істот, зловтіха по відношенню до всіх, недовіра щодо всіх,  
нещирість до всіх, привласнення багатства інших людей, захоплення дружин інших людей, брутальність у  
слові,  тривожність,  схильність  говорити  погано  про  інших,  шалене  потурання  хтивості,  ненажерливість,  
відповідальність за передчасну смерть, схильність до злоби, незрівнянна любов до брехні, непереможна хіть  
до їжі для насолоди почуттів,  ненаситне бажання для насолоди слуху,  лихослів’я, хвастощі, зарозумілість,  
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невиконання обов’язків, необачність і вчинення різного роду злодіянь, ― все це виходить з жадоби.  У житті, 
люди не здатні,  будь-то діти,  молодь чи дорослі,  відмовитися від жадоби. Така природа жадоби, що вона 
ніколи  не  зникає  навіть  при  втраті  життя. Як  океан,  який  ніколи  не  може  бути  заповнений  постійним 
напливом навіть незліченних річок невимірної глибини, жадоба не може бути задоволена придбанням будь-
чого. Жадоба, однак, котру ніколи не задовольнити придбаннями і не наситити виконанням бажань, ту, яка 
невідома в її  справжній природі богам,  гандхарвам, асурам, великим зміям, і  по суті,  усім видам істот; та 
непереборна пристрасть,  разом з тим божевіллям,  яке кличе серце в  нереальність світу,  майже ніколи не  
підкоряє людину очищену душею. Гордість, злість, наклеп, нечесність і нездатність чути інших добрих людей, 
є недоліками, о нащадку Куру, які можна побачити в особі з нечистою душею, користолюбній.  Навіть особи 
великої  вченості,  які  носять  в  голові  всі  багатотомні  Писання,  і,  які  спроможні  розвіяти  сумніви  інших,  
показують  себе  в  цьому  відношенні  слабкими  розумінням  і  відчувають  велике  страждання  через  цю 
пристрасть. Скупі  люди,  віддані  заздрості  й  гніву. Вони за  межею гарної  поведінки. З  кривими серцями, 
натомість слова вони вимовляють солодкі. Тож, вони нагадують темні ями, чиї  пащі вкриті травою. Вони 
наряджаються в лицемірний плащ віри. Ниці розумом, вони грабують світ, встановлюючи, якщо треба, прапор 
релігійності та чесноти. Спираючись на силу очевидних причин, вони створюють різноманітні види розколів у 
релігії. Наміряючись  досягати  цілей  жадобою,  вони  руйнують  шляхи  Праведности. Коли  злостиві  особи, 
підвладні жадобі, про око дотримуються обов’язків Праведности, наслідком цього стане осквернення, вчинене 
ними, яке незабаром потече серед людей. Пиха, гнів, зарозумілість, бездушність, напади радости й журби, 
самозначущість, все це, о нащадку Куру, видно у осіб підвладних жадобі. Знай, що злії завжди знаходяться під 
впливом  жадібности. Тепер  я  розповім  тобі  про  тих,  про  кого  ти  питаєш,  а  саме, тих,  кого  називають 
хорошими й чиї діяння чисті. Ті, хто не має страху обов’язку повернення в цей світ після смерти; в кому немає 
страху перед тим світом; хто не прилюбився до тваринної їжі і  хто не має прив’язаности до приємного і  
неприємного в іншому випадку; кому гарна поведінка завжди мила; самоприборкані; хто до насолоди і болю 
байдужі; кому правда є високим притулком; хто дає, але не бере; співчутливі; які шанують пращурів, богів і  
гостей; хто завжди готовий віддати себе для блага інших; хто для всіх благодійник; які володіють великою 
відвагою розуму; хто дотримується всіх обов’язків, викладених у священних писаннях; хто присвячений благу 
всіх;  хто може віддати все і  покласти навіть життя за інших  ― вважаються хорошими і доброчесними, о 
бгарато! Ці  провідники  праведности  не  здатні  зійти  зі  шляху  доброчесности. Їх  поведінка  подібна 
встановленій поведінці праведників давнини, і ніколи не може бути інакшою. Вони цілком безстрашні, вони 
спокійні,  вони  м’які,  і  вони  завжди  тримаються  правильного  шляху. Сповнені  співчуття,  вони  завжди 
прихильні благу. Вони вільні від хіті та гніву. Вони не прив’язані до якихось мирських речей. В них немає 
пихи. Вони дотримуються чудових обітниць. Вони завжди в пошані. Тож, завжди шануй їх і  шукай їхніх 
порад. Вони  ніколи  не  шукають  чесноти,  о  Юдхіштхіро,  заради  багатства  або  слави. Вони  набувають  її 
натомість, бо це обов’язок подібний до турботи про тіло. Страх, гнів, тривога і печаль не живуть в них. Не 
існує зовнішнього вигляду релігії, який би ввів ув оману подібних їм. Немає жодної таємниці для них. Вони 
цілком вдоволені. Немає помилки справедливости, що походила б від жадоби. Вони завжди вірні правді й 
істині. Їх серця ніколи не відпадають від праведности. Ти повинен приділяти свою увагу їм завжди, о сину 
Кунті! Вони  ніколи  не  радіють  будь-якому  придбанню,  чи  не  сумують  за  будь-якими  втратами. Без 
прихильности до чогось і звільнені від гордості,  вони віддані якості добра і дивляться на все однаковими 
очима. Прибутки і збитки, щастя і горе, приємне і неприємне, життя і смерть рівні в очах тих людей, твердих  
ходою, які прямують у гонитві за божественним знанням і присвячені шляху спокою і правди. Стримуючи 
свої почуття і не піддаючись безпечності, ти повинен завжди шанувати тих високих душею осіб, які несуть  
таку любов до чесноти. О благословенний, чиїсь слова приносять добро лише через прихильність богів.  За 
інших обставин, слова продукують своїм наслідком зло.

Так вістить розділ сто п’ятдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти сказав о діду, що основою всіх лих є жадібність. Бажаю, о володарю, почути про невігластво докладно.
Б г і ш м а  м о в и в :
Людина, яка чинить злочин через незнання, яка не знає, що її кінець близький і, яка завжди ненавидить  

тих, які мають хорошу поведінку, невдовзі викличе ганьбу на себе у світі. Саме внаслідок невігластва падають 
у  пекло.  Невігластво  ―  джерело страждань.  Через  невігластво мучаться  журбою і  потрапляють у велику 
небезпеку.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Я хочу, о царю, почути детально початок, місце, зростання, розпад, підйом, корінь, невід’ємну якість, хід,  

час, причину і наслідок невігластва. Бо страждання, що відчуваємо тут, усе породжене від невігластва.
Б г і ш м а  м о в и в :
Відданість,  ненависть,  втрата  справедливості,  радість,  горе,  марнославство,  хіть,  гнів,  гордість,  

зволікання, неробство, бажання, відраза, ревнощі, й усі інші гріховні діяння, всі відомі під загальною назвою 
невігластва.  Послухай,  о царю, докладно, про його прагнення, зростання й інші особливості,  про котрі ти 
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питаєш. Ці дві,  а саме, невігластво й жадібність, знай, о царю, одне й те ж по суті.  Обидві приносять ті ж 
плоди й ті ж помилки, о бгарато! Невігластво має свій початок у жадобі. Як жадібність зростає, невігластво 
також зростає. Невігластво  існує  там,  де  жадібність  існує. У міру зменшення  жадоби,  невігластво  також 
зменшується. Воно ж зростає із зростанням жадоби. Різноманітними, знову ж, є шляхи, які вона приймає. 
Коренем  жадібності  є  втрата  справедливості. Втрата  справедливості,  знову  ж,  є  її  невід’ємною  якістю. 
Вічність є шляхом невігластва. Час, коли невігластво проявляється, це коли об’єкти жадоби не отримані. Від 
чийогось  невігластва  прибуває  жадоба,  а  від  останньої  прибуває  невігластво. Жадібність,  отже,  є  як 
причиною,  так  і  наслідком  невігластва. Жадоба  постає  з  усього. Тому,  кожен  повинен  уникати  жадоби. 
Джанака  і  Юванашва,  Брішадарбха  і  Прасенаджит,  та  інші  царі,  досягли  неба  внаслідок  їх  боротьби  з  
жадобою. Ти також, ув очах усіх людей, уникай жадоби силою рішучості, о володарю куру!  Уникаючи жадоби 
ти досягнеш щастя тут, і на тому світі.

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

Р о з д і л  1 6 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О діду, о доброчесний душею, що насправді сказано, аби заробити велику заслугу людині, яка уважно 

займається вивченням Вед і бажає придбання чесноти? Те, що вважається в цьому світі таким дієвим для 
високої заслуги, є різноманітне видом, як викладено в Писаннях. Скажи мені, о діду, про те, що вважається 
таким і тут,  і  в подальшому. Шлях обов’язку довгий і має незліченні відгалуження, о бгарато! Серед цих 
обов’язків,  які  з  них  ти  вважаєш переважніше  над  усіма  іншими для  дотримання? Скажи  мені,  о  царю, 
докладно, про ті, котрі такі всеосяжні й так широко розгалужені.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я розкажу тобі про те,  як ти можеш досягти високих заслуг.  Такий мудрий, як ти,  буде  задоволений 

знанням.  Я  дам  тобі,  подібно  людині  задоволеній  великим ковтком  нектару.  Правил  обов’язку,  які  були  
виголошені великими ріши, кожен, спираючись на свою власну мудрість, дуже багато. Найвищим серед них є 
самообмеження.  Ті  серед древніх,  які  були  знайомі  з  істиною,  казали,  що самообмеження  призводить до 
найвищої  заслуги.  Що  стосується  брахмана  зокрема,  стриманість  його  вічний  обов’язок.  Саме 
самообмеженням він отримує належні плоди своїх діянь. Самообмеження в його випадку перевершує в заслузі  
― благодійність, пожертви і вивчення Вед. Самообмеження підсилює його енергії. Самообмеження вельми  
священне.  Через  самообмеження  людина  очищається  від  усіх  гріхів  своїх  і  наділяється  енергією,  та,  як 
наслідок, досягає найвищого блаженства. Ми не чули, що є інші обов’язки у всіх світах, які б дорівнювали  
самообмеженню. Самообмеження,  згідно усіх  доброчесних людей,  найвища з чеснот в  цьому світі. Через 
самообмеження,  о  найперший  з  мужів,  людина  набуває  вище  щастя  тут  і  далі.  Хто  наділений 
самообмеженням,  набуває  великої  чесноти. Самоприборкана  людина  спить  у  блаженстві,  прокидається  у 
блаженстві й рухається світом у блаженстві. Її розум завжди радісний. Людина ж не самоприборкана, завжди 
мучиться  стражданням. Така людина накликає  на себе багато лиха,  породженого її  власними помилками.  
Мовлено, що на усіх чотирьох щаблях життя, самообмеження є кращою з обітниць. Зараз повідаю тобі ті 
ознаки,  що  в  цілому  називаються  самоприборканням. Прощення,  терпіння,  утримання  від  шкоди, 
неупередженість,  правда, щирість, приборкання почуттів і  розуму,  лагідність, скромність,  врівноваженість,  
великодушність, свобода від гніву, задоволеність, приємність у слові, доброзичливість, свобода від злоби, ― 
єднання всього цього є самоприборканням. Воно також складається, о сину куру, з шанування наставника і 
загального  співчуття. Стримана  людина,  уникає  як  лестощів  так  і  наклепу. Розпусти,  ганьби,  брехливих 
промов, хіті, жадібності, гордині, зарозумілості, самовихваляння, страху, заздрості й неповаги, всього цього 
слід уникати самоприборканій людині. Вона ніколи не викликає безчестя. Вона вільна від заздрощів. Вона 
завжди задоволена і невеликим придбанням у вигляді земного щастя будь-якого виду. Вона подібна океану, 
який ніколи не може бути заповнений. Людина самоприборкана, ніколи не прив’язана прихильностями, які  
виникають від земних зв’язків, як ті, хто заплутаний у настроях, подібно цим: «Я твій, ти твій, вони в мені, а я 
в них!» Така людина, яка практикує аскези будь-де, чи в місті чи у лісі, та, яка ніколи не вдається до наклепу  
чи лестощів, досягає звільнення. Практикуючи загальну дружелюбність і  сповнена доброчесної поведінки, 
бадьора душею, наділена знаннями про душу й звільнена від різноманітних земних прихильностей, велику  
отримує винагороду така людина у світі для себе. Відмінною поведінкою і дотриманням обов’язків, радісна 
душею,  обізнана  і  сповнена  знань про себе,  така  людина отримує  повагу тут  і  досягає  високого  кінця  у 
майбутньому. Всі діяння, які вважаються гарними на землі, всі ті діяння, що чиняться праведними, складають 
шлях обізнаного подвижника. Гарна людина ніколи не відхиляється від цього шляху. Відсторонена від світу і 
віддаючись життю в лісі, та обізнана особа, самоприборкана в почуттях, яка ступає цим шляхом, в тихому 
очікуванні смерті, безсумнівно досягне стану брахмо. Той, хто не боїться жодної істоти і кого жодна істота не 
боїться, після розпаду його тіла, не матиме страху. Той, хто виснажує свої заслуги справжніми задоволеннями, 
не шукаючи їх поповнення, хто однаково дивиться на всіх істот і йде шляхом дружелюбности до всіх, досягає  
брахмо. Як сліду птахів у небі, а чи свійська то птиця на поверхні води, не можемо розрізнити, так і слід такої  
людини на землі не привертає уваги. Його, о царю, який відмовившись від дому приймає звільнення, багато 
яскравих світів чекають, щоб бути доступними у вічності. Якщо, відмовившись від усіх діянь, відмовившись 
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од покаяння з часом, відмовившись від різних розгалужень знання, дійсно відмовившись од усіх речей до яких 
мирські люди прихильні серцем, людина стає чистою у своїх бажаннях, звільнена від усіх обмежень,  радісна 
душею, що пізнала себе і чиста серцем, досягає вона пошани в цьому світі й надалі досягає небес.  Той вічний 
світ Прабатька, джерело котрого у ведичній покуті, та, який приховано у печері (серця), може бути отриманий 
лише самоприборканням. Той, хто отримує задоволення істинним знанням, просвітлений, і хто не шкодить 
жодній істоті, не має страху повернення в цей світ, чи значно менше, і жодного страху поваги інших.  Існує 
лише  одна  вада  в  стриманості. Іншої  не  помітно  в  ній. Людина,  стримана  бачиться  іншим  слабкою  і 
недоумкуватою. О велемудрий, ця якість має лише один недолік. Заслуг же її багато. Прощенням, яке є тільки 
одним  з  видів  самоприборкання,  самоприборкана  людина  може  легко  придбати  незліченні  світи. Нащо 
потрібен людині самоприборканій ліс? Точно так само, о бгарато, яка користь з лісу для несамоприборканої 
людини? Ліс там, де самоприборканий перебуває, і це такий самий священний притулок.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши  ці  слова  Бгішми,  Юдхіштхіра  відчув  глибоке  задоволення,  ніби  випив  нектару.  Знову  цар 

запитав найпершого з доброчесних. Той вічний з роду Куру, запитаний онуком, ще раз почав розмірковувати  
привітно на підняту тему.

Так вістить розділ сто шістдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 1
Б г і ш м а  с к а з а в :
Ті, хто сповнений знання кажуть, що все має коренем покаяння. Та дурна особа, яка не виконує аскез, не 

знаходить нагород навіть своїми власними діями. Могутній Творець створив весь цей всесвіт за допомогою 
покаяння.  Згодом,  таким же чином,  ріши придбали Веди силою покаяння.  Саме за  допомогою покаяння, 
Прабатько створив їжу, фрукти і коріння. Саме покаянням, ті особи, увінчані аскетичним успіхом, бачать три 
світи з захопленням у душі. Ліки та всі протиотрути для шкідливих речовин і різноманітні діяння, що бачимо 
тут, досягають намічених результатів за допомогою покаяння. Виконання всіх цілей залежить від покаяння.  
Будь-що  там,  що  явно  недосяжне,  обов’язково  виграється  покаянням.  Без  сумніву,  ріши отримали  свої 
шестикратні божественні якості через покаяння. Людина, яка п’є хмільне, і та, яка привласнює майно інших  
без їх згоди, і винна в умертвіння плоду, і, яка ганьбить ліжко наставника, всі можуть очиститися правильним 
покаянням. Аскези  мають  багато  видів. Вони  проявляються  по  різному. Однак,  з  усіх  видів  покаяння, 
утримання від задоволень і насолод, утримання від їжі, є найвищим і найкращим.  Покаяння, що складається з 
утримання  від  їжі  перевершує,  о  царю,  навіть  співчуття,  правдивість  у  слові,  подарунки  і  приборкання  
почуттів. Немає діяння важче, ніж подарунок. Немає способу життя, що перевершував би прислуговування 
матері. Немає створінь, які перевершували б знавців трьох Вед. Так само, Зречення є найвищим покаянням. 
Люди приборкують свої почуття для досягнення їх чеснот і неба. Що ж до такого приборкання почуттів, як і 
придбання чесноти, немає покаяння вище, ніж утримання від їжі. Ріши, боги, люди, звірі, птахи, і, які б не 
були інші істоти, рухомі чи нерухомі, всі присвячені покаянню, і все чого досягають вони, виграється через 
покаяння. Так само через покаяння, боги отримали свою перевагу. Ці світила на небі, що отримали їх частку  
щастя, завжди внаслідок покаяння. Без сумніву, через покаяння можна отримати навіть становище божества.

Так вістить розділ сто шістдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 2
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Брахмани, мудреці, пращури і боги, всі схвалюють обов’язок істини. Я хочу почути істину. Повідж мені  

її,  о діду!  Які ознаки,  о царю, істини? Як можна її  досягти? Що отримуєш,  використовуючи істину,  і  як?  
Розкажи мені все це.

Б г і ш м а  м о в и в :
Змішання обов’язків чотирьох каст ніколи не схвалюється.  Те,  що називається Істина,  завжди існує  в 

чистому і незмішаному стані в кожній з цих чотирьох каст. Тим, які добрі, Істина завжди обов’язок. Дійсно,  
Істина є  вічний обов’язок.  Треба благоговійно вклонятися Істині.  Істина є найвищим притулком з усього.  
Істина  ―  обов’язок; Істина  ―  покаяння; Істина  ―  Йога; Істина є вічне брахмо; Істина, кажуть, є найвище 
Жертвоприношення. Все  суще  покоїться  на  Істині. Зараз  я  скажу тобі  форми Істини одну за  одною,  і  її 
свідчення також,  у встановленій послідовності. Належить тобі  почути  також про те,  як Істина може бути 
придбана. Істина, о бгарато, як вона існує в усьому світі, є тринадцяти видів. Формами, які Істина передбачає, 
є:  неупередженість,  самоконтроль,  прощення,  скромність,  витривалість,  милосердя,  зречення,  споглядання, 
гідність, сила духу,  співчуття і утримання від шкоди (12?). Це, о великий царю, є тринадцять форм Істини. 
Істина непорушна, вічна і незмінна. Вона може бути придбана практикою, яка не перешкоджає будь-якій з 
інших  чеснот. Вона  також  може  бути  придбана  за  допомогою  Йоги. Коли  бажання  і  відраза,  а  також 
пожадливість та гнів,  руйнуються,  та якість,  внаслідок якої  людина здатна дивитися на саму себе і  свого  
ворога,  на  доброго  і  злого  однаковими  очима,  називається  неупередженість. Самоприборкання  полягає  в 
небажанні володінь іншої людини, у важливості та терпінні, здатності розвіяти побоювання інших щодо вас 
самих, та несприйнятливість до захворювань. Це можна придбати через знання. Відданість практиці щедрості 
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та дотримання усіх обов’язків, розглядаються мудрими, як складові доброзичливости. Йдуть до придбання 
загальної доброзичливости постійною відданістю істині. Що стосується непрощення і прощення, зазначимо, 
що якість, через яку шанована і гарна людина витримує, як приємне так і неприємне, це, кажуть, прощення. 
Ця  чеснота  цілком може бути  придбана через  практику правдивості. Ця  чеснота,  внаслідок якої  розумна 
людина,  задоволена  розумом,  і  у  промовах,  робить  багато  хороших  справ  і  ніколи  не  осуджує  інших,  
називається скромність. Її  досягають за допомогою доброчесности. Та чеснота, котрою пробачають заради 
чесноти  і  користи,  називається  стійкість. Це  одна  з  форм  прощення. Її  набувають  терпінням,  і  її  мета 
примирити людей із самими собою. Відкидання прихильностей, як також і всіх земних володінь, називається 
Зреченням. Зречення ніколи не може бути досягнуте ніким, окрім того, хто позбавлений гніву і злоби. Та 
чеснота, внаслідок якої творять добро, з обережністю і увагою, для всіх істот називається великодушність.  Ця 
вже не має певної форми і складається у відкиданні всіх егоїстичних уподобань.  Це чеснота, завдяки якій 
залишаються незмінними в щасті і нещасті, називається стійкість. Та мудра людина, яка бажає власного блага, 
завжди  практикує  цю чесноту. Потрібно завжди  дотримуватися  прощення  і  відданості  істині. Тій  мудрій 
людині, якій вдається позбутися задоволення, страху і гніву, вдається досягти стійкості.  Утримання від шкоди 
щодо всіх істот у думках, словах і справах, доброта, і дарування, вічні обов’язки доброчесних.  Ці тринадцять 
якостей, хоча очевидно й відрізняються одна від одної, мають проте й однакову форму, а саме, Істину. Все це, 
о бгарато, підтримує Істину і зміцнює її. Неможливо, о царю, вичерпати заслуги Істини. Саме тому брахмани, 
предки і боги, схвалюють Істину. Немає обов’язку вище Істини, і немає гріха більш зловісного, ніж неправда. 
Справді, Істина є основою для праведності. З цієї причини, ніколи не слід нищити Істину. Від Істини походить 
дарування,  пожертви  з  подарунками,  а  також  потрійна  Агніхотра,  Веди  й  усе  інше,  що  призводить  до 
Праведності. Колись, тисячу жертвопринесень коня й Істину зважили на терезах. Істина переважила тисячу 
Ашвамедх.

Так вістить розділ сто шістдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Скажи мені, о велемудрий, все про те, від чого зростає гнів і хіть, о туре з роду Бгарати, про сум і втрату 

справедливости, схильність робити зло іншим, ревнощі, злість і гордість, заздрість і наклеп, нездатність нести 
благо іншим, злобу і страх. Розкажи мені все як є, детально про все це.

Б г і ш м а  м о в и в :
Ці тринадцять пороків розглядаються,  як дуже могутні  вороги усіх  істот.  Це,  о царю, наближається і  

спокушає людей з усіх боків. Вони спонукають і засмучують неуважну, чи нерозумну людину. Далебі, лишень 
вони бачать людину, вони нападають на неї нестримно, немов вовки стрибають на здобич. Од них ідуть усі  
види горя. Од них ідуть усі види гріха. Кожен смертний, о найперший з мужів, завжди має знати це. Тепер 
повідаю тобі про їх походження, речі, на яких вони покояться, і засоби їх знищення, о володарю землі! Слухай 
спершу, о царю, уважно, про походження гніву, як є, докладно.

Гнів виникає з жадоби. Він підживлюється недоліками інших. Прощенням він залишається в стані спокою 
і через прощення він зникає. Що стосується хіті, вона випливає з наміру. Поблажливість зміцнює її. Коли 
мудра людина рішуче відвертається від неї, вона зникає і вмирає. Заздрість інших походить од гніву і жадоби 
разом. Вона зникає внаслідок співчуття і знань про себе. Внаслідок співчуття до всіх істот і збайдужіння до 
всіх  мирських  речей,  що  досягається  отриманням  знання,  вона  зникає. Вона  також  виникає  від  бачення 
недоліків  інших людей. Але  у  людей розумних,  вона  швидко  зникає  внаслідок  істинного  знання.  Втрата 
справедливості бере свій початок у невігластві та прямуванні до звичок гріховности. Коли людина, яку цей 
недолік осягає, починає знаходити задоволення у товаристві і порадах мудреців, порок відразу і негайно ховає  
свою голову. Мужі, о ти, з роду Куру, знаходять суперечливими писання. З цієї обставини походить бажання 
для різних видів діяльності. Коли ж істинне Знання було накопичено, то бажання вгамовуються. Горе втіленої 
істоти  виходить  з  прихильности,  яку  породило  роз’єднання. Коли,  однак,  засвоюється,  що  мертві  не 
повернуться, незалежно від горя, яке може відчувати хтось із них, воно стихає.  Нездатність приносити добро 
іншим людям походить від гніву і жадібності. Співчуттям до створінь і нехтуванням усіма земними речами, 
притлумлюють це. Злоба походить з  відмови від істини і  поблажливости у лукавстві. Цей порок,  о  дитя, 
зникає внаслідок прихильности премудрим і добрим. Гордість у людей, походить від народження, навчання та 
добробуту. Коли ж ті  три,  проте,  справді  пізнані,  той порок миттєво зникає. Ревнощі виникають з хіті  та 
насолоди у ницих і грубих людей. Внаслідок мудрості вони руйнуються. Від помилок поведінки, несумісної зі 
звичаями людей, і через неприйнятні промови, що висловлюють відразу, бере свій початок наклеп.  Він зникає, 
о царю, внаслідок пізнання цілого світу. Коли шкодить людина могутня, а ображений у змозі помститися за 
шкоду,  проявляється  ненависть. Однак  стихає  вона  через  привітність. Співчуття  походить  від  вигляду 
безпорадних  і  нещасних  людей,  якими  світ  повниться. Це  почуття  зникає,  коли  людина  розуміє  силу 
чесноти.14 Жадібність у всіх істот виникає від невігластва. Бачачи нестійкість усіх предметів задоволення, це 
призводить до руйнування.
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Сказано, що спокій душі може один підкорити всі ці тринадцять недоліків. Всі ці тринадцять недоліків 
мали сини Дхрітараштри. Сам же, завжди бажаючи істини, ти підкорив усі ці вади, внаслідок твоєї покори 
старшим.

Так вістить розділ сто шістдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 4
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я знаю, що таке доброзичливість, внаслідок моїх спостережень за гарними людьми. Я, однак, не знаю 

тих, що злі, й ні природи їх діянь, о бгарато. Дійсно, люди уникають злих осіб, жорстоких вчинками, так само 
як  вони  уникають  шипів,  пасток  і  вогню.  Очевидно,  о  бгарато,  що  злостивий  обов’язково  горітиме  від  
страждання тут і надалі. Тож, о ти, з роду Куру, скажи мені, якими, насправді, є діяння такої людини.

Б г і ш м а  м о в и в :
Злостиві завжди коять злі діяння і почувають непереборний потяг до них. Вони зводять наклеп на інших і 

викликають безчестя на себе. Вони завжди вважають себе обдуреними в тому що їм належить. Злостивець  
хвалиться своїми власними діяннями благодійності. А інших такий бачить злими очима. Він дуже підлий. Він  
брехливий  і  сповнений  підступу.  Він  ніколи  не  дає  іншим належне  їм.  Він  зарозумілий.  Він  тримається 
порочного товариства і завжди хвалькуватий. Він боїться і підозрює всіх з ким він вступає у зносини. Він 
дурний розумінням. Він скупий. Він хвалить його соратників. Він плекає надмірну відразу і ненависть до всіх  
пустельників, які пішли до життя у лісі. Він отримує задоволення шкодячи іншим. Він зовсім не звертає уваги 
на чесноти і недоліки інших. Він сповнений брехні. Він незадоволений. Він надзвичайно жадібний і завжди 
діє жорстоко. Така людина вважає добродійну і досконалу людину злом, і вважає всіх інших подібними собі і  
ніколи не довіряє будь-кому. Така людина проголошує про недоліки інших людей, однак не бачить такі самі в 
собі. Однак, що стосується таких вад, подібних тим, що плямують його самого, він не звертає уваги на них і  
здалеку, бо заради виграшу він заробляє на них. Він вважає, що той хто робить йому добро, простак, якого він 
спритно обдурив. Він жаліє про те, що будь-коли зробив якийсь подарунок, навіть своєму благодійнику.  Знай 
його злобною і грішною людиною, котра тихо і на самоті бере їжу,  напої та інше, що вважає кращим, ба,  
навіть перед людьми, що стоять зі стражденними очима. Той же, з іншого боку, хто присвячує першу частку 
брахманам і бере те, що залишається, розділивши її з друзями та родичами, досягає великого блаженства в 
тому світі й нескінченне щастя тут. Я нині, о найперший з бгаратів, повідав тобі ознаки того, хто є лукавою і 
злобною людиною. Такої людини завжди слід уникати мудрому.

Так вістить розділ сто шістдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 5
Б г і ш м а  м о в и в :
Таким  благочестивим  і  злиденним  брахманам,  які  були  пограбовані  злодіями,  і,  які  займаються 

виконанням жертвоприношень, які добре знайомі з усіма Ведами, які бажають здобувати заслугу праведности, 
щоб виконувати свої зобов’язання перед наставниками і предками, та проводять свої дні в читанні і вивчені  
приписів, багатство і знання, о бгарато, слід дати.15 Тим же брахманам, не бідним, лише дакшину, о кращий з 
бгаратів, слід дати. Що стосується тих, які відпали, внаслідок їх гріховних вчинків, від стану брахманів, сирою 
їжею  слід  наділяти,  поза  межами  жертовного  вівтаря. Брахмани  є  самі  Веди  і  всі  Жертви  з  великими 
подарунками. Бажаючи перевершувати один одного, вони завжди виконують жертвоприношення, спонукувані  
їх доброчесними нахилами. Проте, цар повинен робити подарунки різноманітних видів цінного багатства їм. 
Той брахман, який має достатньо харчів для годування своєї сім’ї протягом трьох або більше років, заслуговує  
пити  сому. Якщо  не  підтримуючи  присутність  доброчесного  царя  на  троні  жертвопринесенням  початим 
кимось, особливо брахманом, і не може воно бути завершене через брак лише четвертої частини передбачених 
витрат, тоді цар повинен, для завершення тої жертви, узяти у своїх родичів багатство вайшьї, який має великі  
череди  худоби,  але  який  несхильний  до  жертвоприношень  і  утримується  від  пиття  соми. Шудра  не  має 
здібностей для виконання жертвопринесень. Цар повинен, таким чином,  узяти багатство для такої  мети у 
будинку  наших  шудр. Цар  також  повинен,  без  сорому,  узяти  у  родичів  багатство  їх,  які  не  виконують 
жертвопринесень, хоча й володіють сотнею корів, а також у того, котрий утримується від жертвоприношень, 
хоча й володіє тисячею корів. Цар повинен завжди прилюдно відібрати багатство у такої  людини, яка не  
вдається до милосердя, діючи так, цар заробляє велику заслугу.  Послухай ще раз мене. Той брахман, який був 
змушений нуждою піти без шести страв (3 дні посту), може узяти без дозволу, згідно з правилом осіб, які 
дбають лише про сьогодні, без будь-якої думки про завтрашній день, тільки те, що необхідно за раз з’їсти, з  
очищеної балії чи поля, або саду, чи ж будь-якого іншого місця, навіть у людини низького стану.  Однак, він 
повинен, спитавши чи не спитавши, сповістити царя про свій вчинок. Якщо цар буде знайомий з обов’язком, 
він ніяк не повинен покарати такого брахмана. Він повинен пам’ятати, що брахман стає стражденним від 
голоду тільки з вини кшатріїв. З’ясувавши знання і поведінку брахмана, цар повинен передбачити запас для 
нього,  і  захистити  його,  як  батько  захищає  власного  сина. Після  закінчення  кожного  року,  слід  зробити 
жертвопринесення Вайшванара, якщо він не може виконувати будь-яке тваринне або жертвопринесення Сома.  
Обізнані  на  обрядах  кажуть,  що  виконання  дії,  викладеної  в  якості  можливості,  не  несуть  руйнівного  
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характеру чесноті. Вішведеви, садхьї, брахмани і великі  ріши, побоюючись смерті в часи лиха, не гребують 
вдаватися  до  таких  положень  у  священних  писаннях,  які  були  закладені  в  якості  можливості. Проте,  та 
людина,  яка в той час як у змозі  жити якимось забезпеченням, вдається до можливості,  розглядається,  як 
грішна й ніколи не завоює будь-якого щастя на небесах. Брахман знайомий з  Ведами ніколи не повинен 
говорити про свою силу і знання цареві. Це обов’язок царя з’ясувати це самому. Порівнюючи, знову ж, силу 
брахмана з царською, перший завжди буде визнаний переважаючим останнього. Бо сила брахмана навряд чи 
може бути  обмежена,  чи  мати опір  царя. Брахман,  як  кажуть,  творець,  правитель,  улаштовувач  і  бог. Ні 
лайливі  слова,  ні  сухі  промови,  не  повинні  бути  адресовані  брахману. Кшатрій  повинен  долати  всі  свої 
труднощі за допомогою сили своїх рук. Вайшья і шудра повинен долати свої труднощі багатством. Брахман 
повинен  зробити  це  мантрами і  хомою. Жоден  з  цих,  а  саме, дівиця,  молода  жінки,  особа  незнайома  з 
мантрами, неосвічений хлопець, або той, хто є нечистим, негідний лити узливання на жертовний вогонь.  Якщо 
будь-який з них зробить це, він або вона обов’язково потрапить до пекла, разом із тим, для кого вони це  
роблять. З цієї причини, ніхто, крім брахмана, знайомого з Ведами і майстерного у всіх жертвоприношеннях, 
не повинен лити жертовних узливань. Ті, хто знайомі з писаннями речуть, що людина, яка запалює жертовний 
вогонь, та не віддає присвячену їжу, як  дакшину, далебі не запалює жертовного вогню. Людина повинна, з 
приборканими почуттями і з належною відданістю, зробити всі діяння заслуг, зазначені в писаннях. Ніколи не 
слід  поклонятися  божествам  в  жертвоприношеннях,  в  яких  не  дається  дакшина. Жертва,  не  завершена 
дакшиною,  замість  отримання  заслуги,  призводить до  знищення  своїх  дітей,  тварин і  небес.  Така  жертва 
руйнує також почуття, славу, досягнення і навіть саме життя. Ті брахмани, які сплять із жінками в неналежні 
дні,  або,  які  ніколи не здійснювали жертвопринесення,  або чиї родини не мають осіб знайомих з Ведами,  
вважаються  шудрами  насправді. Той  брахман,  який  одружившись  із  дівчиною-шудрою,  живе  протягом 
дванадцяти років поспіль у селі, де є тільки колодязь для водопостачання, стає шудрою нарешті.  Той брахман, 
який кличе до свого ліжка незаміжню дівицю, чи співчуваючи шудрі, вважаючи його гідним поваги, саджає на 
килим із собою, повинен сісти на ложе з сухої трави за якимось кшатрієм, чи вайшьєю і вшанувати його таким 
чином. Саме в цей спосіб він може очиститися. Слухай, о царю, мої слова на цю тему. Гріх, який брахман 
чинить за одну ніч, вшанувавши обслуговуванням представника нижчого стану, чи бавлячись з ним в одному  
ж місці, чи на одному ж ліжку, очищається, спостерігаючи за справами й сидячи позаду кшатрія або вайшьї на 
ложі з сухої трави протягом трьох років поспіль.

Брехня сказана жартома не гріховна; і та, яка сказана жінці. О царю, немає брехні у випадку коли мова 
йде про шлюб, чи коли говорять на користь наставника; немає її  коли говорять для збереження власного 
життя. Ці п’ять видів брехні в мові, як було сказано, не є гріховними. Можна придбати корисні знання навіть 
від людини низьких занять, з відданістю і повагою. Можна узяти золото, без сорому, навіть у нечистому місці. 
Жінка, яка є окрасою її статі, може бути прийнята за дружину, навіть з низького роду. Амріту, якщо витягнути 
з отрути, можна пити; жінки, коштовності та інші цінні речі, й вода, ніколи не можуть, за Писанням, бути 
нечистими чи поганими. Для користі брахманів і корів, та у випадках змішання каст, навіть вайшья може 
взятися до зброї для власної безпеки. Пиття хмільного, вбивство брахмана і осквернення ліжка наставника це 
гріхи, які, якщо вони вчинені свідомо, не мають спокутування. Єдине спокутування встановлене для них це 
смерть. Те ж саме можна сказати і про крадіжку золота і викрадення майна брахмана. Вживаючи хмільне, 
маючи спільне з кимось, із ким це заборонено, єднання із занепалою особою, та особою з будь-якої з інших  
трьох  каст,  будучи  брахманом,  людина  неминуче  занепадає. Спілкуючись  із  занепалою особою протягом 
цілого  року  в  таких  питаннях,  як  виконання  обов’язків  у  жертвоприношеннях  і  навчаючи  статевим 
відносинам, людина занепадає. Проте, не настільки гріховне єднання із занепалим в таких питаннях, як їзда на 
однім візку,  сидіння в одному місці  і  їжа в одному ж ряду. Без урахування п’яти тяжких гріхів,  які були 
згадані  вище,  всі  інші  гріхи  спокутні  передбаченим  для  них. Спокутуючи  ці  гріхи,  згідно  настанов, 
встановлених для них, не слід знову братися до них. У разі, якщо хтось був винен у першій трійці цих п’яти 
гріхів, а саме, питті хмільного, вбивстві брахмана і оскверненні ліжка наставника, то немає ніяких обмежень 
для їх  живих родичів у отриманні  їжі  та  носінні  прикрас,  навіть якщо їх похоронні  обряди залишаються 
невиконаними, коли вони помирають. Уцілілі родичі не повинні мати каяття за такі речі в таких випадках. 
Доброчесна  людина  повинна,  в  дотриманні  своїх  обов’язків,  відкинути  навіть  своїх  друзів  і  шанованих 
старших. Насправді,  поки  вони  не  виконують  спокути,  ті  доброчесні  не  повинні  навіть  говорити  з  тими 
грішниками. Людина, яка має діяти гріховно, руйнує свій гріх, діючи доброчесно згодом і у спокуті.

Називаючи  когось  злодієм,  накликають  на  себе  гріх  злодійства. Називаючи  ж  злодієм  людину,  яка, 
натомість, злодієм не є, береться на себе гріх немов подвійного злодійства. Дівчина, яка втрачає цноту, несе 
три чверті гріха вбивства брахмана, а той хто позбавив її цноти бере на себе гріх, рівний чверті вбивства  
брахмана. За наклеп на брахманів або побиття їх,  впадають у ганьбу на сто років.  Хто ж убив брахмана, 
занурюється в пекло на тисячу років. Тож, ніхто не повинен говорити погано про брахмана або вбивати його. 
Якщо  людина  вдарить  брахмана  зброєю,  їй  доведеться  жити  в  пеклі  стільки  років,  скільки  пилинок 
просочиться кров’ю, що витече з рани. Винний у вмертвінні плоду очищається, якщо помре від ран отриманих 
у бою при захисті корів і брахманів. Він також може бути очищений, увійшовши у палаючий вогонь. Хто п’є 
хмільне, очищається, якщо вип’є киплячий хмільний напій. Його тіло спалюється цим гарячим напоєм, а він 
очищається через смерть, в іншому світі. Брахман же, заплямований таким гріхом, отримує світи блаженства 
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таким шляхом, а не будь-яким іншим. За порушення ложа наставника, нечестивий душею і гріховний негідник 
очищається смертю через  обійми розпеченої  залізної  жіночої  статуї. Або,  відрізавши своє природження і 
яєчка, та тримаючи їх у руках, він повинен піти в напрямку південного заходу, а потім позбутися життя.  Або, 
зустрічаючи смерть заради брахмана, він може змити свій гріх. Або, після виконання жертвопринесення коня, 
чи  жертвопринесення  корови,  або Агніштоми,  він  може повернути  повагу і  тут,  і  в  подальшому.  Вбивця 
брахмана  повинен  практикувати  обітницю  брахмачарья протягом  дванадцяти  років,  і  присвятивши  себе 
покаянню, блукати,  тримаючи в руках череп убитого весь час і  повідомляючи про свій гріх усім.  Він ще 
повинен обрати такий шлях,  присвячений покаянню і  ведучи  життя  аскета. Таке  ж саме  є  спокутування, 
призначене для того хто вбив швидко жінку з дитиною, знаючи про її стан. Людина, яка свідомо вбиває таку 
жінку, несе подвійний гріх убивства брахмана. Питущий же, повинен жити ощадливо, практикуючи обітниці 
брахмачарья, спати на голій землі, а також виконувати, протягом більше трьох років жертву після Агніштоми.  
Потім він повинен віддати у подарунок тисячу корів з одним биком, гарному брахману.  Роблячи все це, він 
поверне собі чистоту. Убивши вайшью, слід виконувати таку жертву протягом двох років і зробити подарунок 
зі ста корів з одним биком. Убивши шудру, потрібно виконати таку жертву один рік і зробити подарунок зі ста 
корів з одним биком. Убивши собаку або ведмедя, чи верблюда, слід виконувати покаяння, що закріплено за 
вбивство шудри. За вбивство кішки, «чашу», жаби, ворони, змії, або щура, вже було сказано, береш на себе 
гріх вбивства тварин, о царю!

Тепер я розповім тобі про інші види спокути, послідовно. За всі незначні гріхи потрібно покаятися, або 
виконувати деякі обітниці протягом одного року. За перелюбство із дружиною брахмана, добре обізнаного на 
Ведах,  слід  протягом  трьох  років  практикувати  обітницю  брахмачарья, приймаючи  трохи  їжі  у  четверту 
частину дня. За перелюбство з будь-якою іншою жінкою, котра не є чиєюсь дружиною, слід практикувати 
подібне покаяння протягом двох років. За насолоду в товаристві жінки, сидячи з нею на одному місці, чи на 
одному сидінні, треба жити лише на воді протягом трьох днів. Роблячи це, можна очистити себе від гріха. Те 
ж саме закріплено для того,  хто плюндрує  палаючий вогонь,  кидаючи нечисті  речі  в  нього. Той,  хто без 
належної причини покидає свого батька або матір, чи наставника, безумовно занепадає, о ти, з роду Куру, як 
свідчать Писання. Тільки їжа й одяг мають надаватися, як судова заборона, дружині винного у перелюбстві,  
або  ув’язненого  у  в’язниці. Дійсно,  обітниці,  які  встановлені  для  чоловіка,  винного  у  перелюбстві  слід 
встановити також і для жінки винній у такому ж. Якщо жінка, покинувши чоловіка з вищої касти, сходиться з 
нижчою людиною, нижчої касти, то має бути кинута царем на поживу собакам у громадському місці при  
великому скупченні глядачів. Мудрий цар повинен покарати чоловіка за перелюбство таким чином: положити 
його  на  розпечене  залізне  ліжко,  а  потім,  підклавши  хмизу  знизу,  спалити  на  ньому  грішника.  Таке  ж 
покарання, о царю, призначене для жінки, яка винна у перелюбстві. Нечестивий грішник, який не виконує 
спокути протягом року після вчинення гріха, подвоює свій гріх. Той же, хто пов’язаний з такою людиною 
протягом двох років,  має бродити по землі,  присвятивши себе покаянню й жити на милостиню. Той, хто 
пов’язаний з грішником протягом чотирьох років, повинен прийняти такий спосіб життя на п’ять років.

Якщо молодший брат одружується до свого старшого брата, то молодший брат, старший брат і жінка, яка 
вийшла заміж,  всі  троє,  внаслідок такого весілля,  занепадають. Всі  вони повинні дотримуватися обітниць 
приписаних для людини, яка знехтувала своїм жертовним вогнем, або дати обітницю чандраяна протягом  
місяця, або яку-небудь іншу болючу обітницю, для очищення себе від гріха.  Молодший брат, одружуючись, 
має віддати свою жінку неодруженому старшому братові. Після цього,  отримавши дозвіл старшого брата, 
молодший може забрати свою дружину. Так можуть усі троє очиститися від гріха свого.

Вбиваючи тварин для порятунку корови, вбивця не плямується. Вчений знає, що людина має владу над 
усіма  нижчими  тваринами. Грішник,  тримаючи  в  руці  хвіст  яка  і  глиняний  горщик,  йтиме  усюди, 
проголошуючи свій гріх. Він повинен кожен день просити тільки у семи сімей і жити тим, що може бути  
отримано таким робом. Роблячи це протягом дванадцяти днів, він може очиститися від свого гріха. Той, хто 
не  в  змозі  нести  в  руці  хвіст  яка,  виконуючи  цю  обітницю,  має  дотримуватися  обітниці  жебрацтва,  як 
зазначено вище, протягом цілого року. Серед людей така спокута  найкраща. Для тих,  хто в змозі  чинити 
благодійність,  практика  благодійності  була  закладена  в  усіх  таких  випадках. Ті,  хто  мають  віру  і 
доброчесність, можуть очистити себе, віддаючи лише одну корову. Той, хто їсть або п’є плоть, сміття або сечу 
собаки, кабана, людини, півня, або верблюда, мусить мати свій одяг підв’язаним священним шнуром постійно. 
Якщо брахман, що п’є сому, вдихає запах хмільного з рота пияка, він повинен пити теплу воду протягом трьох 
днів, або тепле молоко стільки ж. Або, п’ючи теплу воду протягом трьох днів він має жити цей час один 
просто неба. Це вічні заборони, встановлені для спокутування гріха, особливо для брахмана, котрий вчинив ці 
гріхи через незнання і бажаючи справедливості.

Так вістить розділ сто шістдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 6
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
По завершенні цієї  бесіди,  Накула,  який був  досвідченим фехтувальником,  так запитав діда куру,  що 

лежав на ложі зі стріл.
Н а к у л а  м о в и в :
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Лук, о діду, вважається найпершою зброєю в цьому світі. Мій розум, однак, схиляється до меча, бо, коли 
лук,  о царю, розрубано або зламано, коли коні мертві або ослаблені, хороший воїн, добрий мечник, може 
захистити себе за допомогою меча. Герой озброєний мечем може однією рукою утримувати багато лучників і 
багато супротивників, оружних булавами і дротиками. У мене є цей сумнів і мені цікаво дізнатися правду. 
Яка, о царю, дійсно найперша зброя в усіх боях? Як було вперше створено меч і з якою метою? Хто ж був 
першим наставником у зброї? Повідж мені все це, о діду.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  ці  слова  розумного  сина  Мадрі,  доброчесний  Бгішма,  добрий  майстер  науки  лука,  

розпростертий на його ложі зі  стріл, дав відповідь чимало сповнену вишуканих слів, чудових важливістю, 
мелодійну  голосними,  належним  чином  розміщених,  і  сповнену  значної  майстерності,  високому  душею 
Накулі, тому учневі Дрони, наділеному вправністю підготовки.

Б г і ш м а  м о в и в :
Слухай правду, о сину Мадрі, про те, що ти запитав мене. Я схвильований цим питанням твоїм, мов купа 

червоної крейди.16 У стародавні часи, всесвіт був одним широченним простором води, нерухомим і без неба,  
та без цієї землі, займаючи весь простір в ньому.  Огорнутий пітьмою і неясний, його вигляд був жахливим. 
Повний тиші, яка панувала над усім, він був невимірний. В належний час, Прабатько всесвіту сам породив 
себе. Потім він створив вітер і вогонь, а також сонце, великої енергії. Він також створив небо, небозвід, нижчі 
світи,  землю,  напрямки,  небосхил  з  місяцем  і  зірками,  сузір’ями,  планетами,  рік,  пори  року,  місяці,  два 
двотижні,  світлий і  темний, та більш дрібні  міри часу.  Божественний Прабатько тоді,  приймаючи видиму 
форму, породив силою волі деяких синів, сповнених великої сили. Вони ― мудреці Марічи, Атрі, Пуластья, 
Пулаха, Крату, Васіштха, Ангірас і могутній та сильний володар Рудра, і Прачетас.  Останній породив Дакшу, 
який у свою чергу породив шістдесят дочок. Всі ці дочки були узяті двічінародженими мудрецями для зачаття 
дітей від них. З них виникли всі істоти всесвіту,  включаючи богів, пітар, гандхарвів, апсар, різноманітних 
ракшасів, птахів,  тварин  і  риб,  мавп,  великих  змій  та  різних  видів  птахів,  які  ширяють  повітрям  або 
плескаються на воді, рослини й усі істоти, породжені з яйця або живородні, або породжені з бруду.  Таким 
чином, весь всесвіт,  що складається з рухомих і нерухомих істот,  почав існування.  Всесвітній Прабатько, 
породивши таким робом до життя всіх рухомих і  нерухомих  істот,  потім виголосив вічний закон божий,  
викладений у Ведах. Цей закон був прийнятий богами, з їх наставниками, жерцями, Адітьями, Васу, Рудрами, 
Садхьями,  Марутами, Ашвінами,  Бхрігу,  Атрі,  Ангірасами,  Сідххами,  Каш’япою,  багатим  покаяння, 
Васіштхою,  Гаутамою,  Агастьєю,  Нарадою,  Парватою,  мудрецями  валакхільями,  тими  іншими  ріши, 
відомими під  іменами Прабхаси,  Шикати,  Гхрітапи,  Сомавайявья,  Вішванари,  Марічіпи,  Акрішти,  Ханси,  
тими, народженими Вогнем, ванапрастхами і Прашні. Всі вони жили в покорі Брахмі. Найперші ж з данавів, 
однак, настановлені на ніч наказом Прабатька, і поступаючись гніву і жадобі, почали руйнувати праведність. 
Це були Хіраньякашипу, Хіраньякша, Вірочана, Самвара, Віпрачитті, Прахлада, Намучи і Балі. Ці та багато 
інших дайтьїв та данавів, переступаючи всі обмеження обов’язку та релігії,  веселилися і раділи всім злим 
діянням. Себе рівняючи за народженням з богами, вони почали кидати їм і мудрецям, чистим поведінкою,  
виклик. Вони ніколи не робили нічого доброго іншим істотам Всесвіту і не показували співчуття будь-кому.  
Відкидаючи три відомих способи, вони почали переслідувати і гнобити всіх істот володіючи лише жезлом 
покарання. Дійсно, ті, найперші з асурів, сповнені пихи, покинули всі дружні стосунки з іншими істотами.  
Тоді божественний Брахма, у супроводі двічінароджених мудреців, приступив до чудової вершини Хімавану,  
простягненої на сто йоджан ушир, прикрашену різноманітними видами самоцвітів та дорогоцінних каменів, і  
на поверхні якої здавалося відпочивають зірки,  мов ув  озері багато лотосів. На тому цареві  гір,  o батьку, 
порослому лісами квітучих дерев, той найперший з богів, Брахма, залишився на деякий час для здійснення  
справ світу. По закінченні тисячі років, могутній володар ужив заходів для грандіозної жертви, за статутами 
викладеними в писаннях. Жертовний вівтар був  прикрашений ріши,  досвідченими в жертвопринесеннях і  
здатними  виконувати  всі  дійства  при  них,  з  в’язками  жертовного  палива  і  з  палаючими  вогнями. І  це 
виглядало надзвичайно красно,  бо жертовні тарелі  та посудини були всі  золоті.  Всі  найперші серед богів 
зайняли  свої  місця  при  ньому. Майданчик  був  додатково  прикрашений  садасьями,  всі  з  яких  були 
двічінародженими  ріши. Я  чув  від  ріши,  що  невдовзі  щось  дуже  жахливе  трапиться  на  цьому 
жертвопринесенні. Чулисьмо, що істота породжена від жертовного вогню, розсіює полум’я навколо себе і її  
велич дорівнює самому Місяцеві, коли він піднімається на небі усипаному зірками. Колір його обличчя був 
темним, як у пелюстки блакитного лотосу. Його зуби були гострі. Він мав впалий живіт. На зріст був високий. 
Він, здавалося, був чарівним і володів надзвичайною потугою. При появі цієї істоти затряслася тоді земля. 
Океан схвилювався високими хвилями і жахливими вихорами. Метеори, провісники великих лих, мчали по 
небу. Гілки дерев почали опадати. Всі  сторони світу прийшли в неспокій. Задули несприятливі вітри. Всі 
істоти почали постійно тремтіти зі страху. Бачачи те жахливе сум’яття всесвіту і, те створіння породжене з 
жертовного вогню,  Прабатько промовив ці  слова до великих ріши, богів і  гандхарвів. Це Створіння було 
придумане  мною. Володіючи  великою  потугою,  воно  зветься  Асі (меч  або  шабля). Для  захисту  світу  і 
знищення ворогів богів я створив його. Те ж створіння тоді, покинувши свою першу форму, прийняло форму 
меча  великої  пишноти,  поліровану,  з  гострими  краями,  піднесену,  подібну  всеруйнівному  Створінню 
наприкінці юґи. Тоді Брахма передав ту гостру зброю синьошийому Рудрі, який має окрасою на його прапорі  

170



найпершого з биків, для покарання ним безбожности й гріха. При цьому, божественний Рудра, невимірний 
душею, уславлений великими мудрецями, взяв той меч і прийняв інший вигляд.  Витягнувши чотири руки, він 
став настільки високий, що, хоча й стояв на землі, проте торкнувся самого сонця головою. З очима піднятими 
вгору,  і  з кожною кінцівкою простягнутою вшир, він почав вивергати полум’я вогню з рота. Приймаючи, 
різноманітні кольори обличчя, то синій, то білий, то червоний, одягнений у чорну оленячу шкуру всипану 
зірками золота, він створив на чолі третє око, яке нагадувало сонце в сяйві. Його два інших ока, одне з яких 
було чорне, а друге коричневе, світили дуже яскраво. Божественний Магадева, носій Сули, нищитель очей 
Бхаги, приймаючи меч, який сяйвом нагадував всеруйнівний вогонь юґи, та володар великого щита з трьома 
високими шишаками, які були схожі на купу темних хмар прикрашених спалахами блискавки, почав робити 
різноманітні  види  рухів. Володіючи  великою  майстерністю,  він  почав  кружляти  мечем  у  небі,  воліючи 
сутички. Гучним був  його рев  і  страшенним звук  його сміху. Справді,  о  бгарато,  вигляд прийнятий тоді 
Рудрою був  надзвичайно жахливим. Почувши,  що Рудра  прийняв той жахливий вигляд,  данави, сповнені 
радости,  почали  наступати  на  нього  притьмом,  жбурляючи  в  нього  величезними скелями,  палаючими 
головешками та  різноманітними видами  жахливої  зброї  із  заліза,  гострого  мов  бритва. Мнозство  данавів 
однак,  бачачи того  найпершого з  усіх  істот,  непорушного  Рудру,  сповненого потуги,  очманіли та  почали 
тремтіти. Хоча Рудра був сам один, але так швидко він рухався на ратнім полі з мечем у руці, що  асурам 
ввижалося  ніби  тисяча  Рудр  б’ється  з  ними. Розриваючи  і  простромлюючи,  ріжучи,  рубаючи  і  топчучи, 
великий бог рухався притьмом серед щільних мас своїх ворогів, немов лісова пожежа серед купи сухої трави  
поширилися  навкруги. Могутні  асури, биті  богом  з  вируючим  мечем,  з  руками,  стегнами  та  грудьми 
відрізаними і проколотими, з відітнутими від тулуба головами, почали падати долі.  Інші ж серед данавів, які 
страждали від ударів меча, похитнулися і побігли в усі боки, підштовхуючи один одного при цьому.  Деякі 
проникнули углиб землі, інші сховалися під прикриттям гір, деякі злетіли вгору, інші ж увійшли у глибини 
моря. Під час цієї страшної і жорстокої битві, земля стала грузькою від плоті й крови, і жахливою здавалася з 
усіх  сторін. Всипана  тілами  данавів,  вкритих  кров’ю,  земля  виглядала  так,  немов  вкрита  гірськими 
вершинами, порослими кіншуками. Просякнута кров’ю, земля виглядала надзвичайно красно, немов сп’яніла 
світлошкіра  панна,  одягнена  у  темно-червоні  шати. Убивши  данавів  і  відновивши  праведність  на  землі, 
доброчесний Рудра змінив свою жахливу подобу і прийняв свій власний благодатний вигляд. Тоді всі мудреці 
й усі небожителі уславили того бога богів гучними вітаннями, побажавши йому перемоги.

Божественний Рудра,  після цього,  дав меч,  того захисника віри,  обагреного кров’ю данавів,  Вішну,  з  
належною шаною. Вішну віддав його Марічи. Божественний Марічи віддав його усім великим ріши. Останні 
ж віддали його Васаві. Васава передав його правителям світу. Правителі ж, о сину,  дали той великий меч 
Ману, сину Сурьї. Даючи той меч Ману, вони сказали: «Ти володар усіх людей. Захисти всіх істот цим мечем, 
що містить віру в собі. Належним чином караючи того, хто переступив межі чесноти заради тіла або розуму,  
захищай  їх,  згідно  настанов,  але  ніколи  не  з  примхи. Деякі  мають  бути  покарані  словесними  докорами, 
стягненнями чи відбором майна. Втрата кінцівок, чи смерть ніколи не повинна бути нанесена з незначних 
причин. Ці покарання, що складається з докорів спершу, вважаються, як такі, з багатьох форм меча. Ці форми 
меч приймає внаслідок злочинів осіб,  які  знаходяться під захистом царя.  У свій час Ману поставив свого  
власного сина Кшупу наглядати за усіма істотами, й дав йому меча для їх захисту.  Від Кшупи перейшов він до 
Ікшваку, а від Ікшваку Пураравасу. Від Пураравасу до Айюса, а від Айюса до Нахуші. Від Нахуші до Яяті, а 
від  Яяті  до  Пуру. Від  Пуру  до Амуртайї,  від  Амуртайї  передано царственому Бхумішайї. Від  Бхумішайї 
передано Бгараті синові Душманти. Від Бгарати, о царю, віддано праведному Айлавілі. Від Айлавіли віддано 
цареві Дхундумарі. Від Дхундумарі передано Камбоджі, а від Камбоджі дано Мучукунді, від Мучукунди ж 
передано Марутті, а від Марутти до Райвати. Від Райвати віддано Юванашві, а від Юванашви до Рагху. Від 
Рагху дісталося доблесному Харінашві. Від Харінашви меч було передано Шунаці, а від Шунаки праведному 
душею Ушинару. Від останнього його передано бходжам і ядавам. Від Яду було віддано Шиві. Від Шиви 
передано до Пратардани. Від Пратардани його отримав Аштака, а від Аштаки Прішадашва. Від Прішадашви 
передано Бхарадваджі, а від останнього Дроні. Після Дрони Кріпі. Від Кріпи ж, той найкращий з мечів був 
отриманий тобою, з братами твоїми. Сузір’я, під яким народився меч  ―  Кріттіка. Агні є його божество, а 
Рохіни його готра. Рудра його високий наставник. Меч має вісім імен, які не є загальновідомими. Послухайте 
мене, я повідаю їх вам. Якщо хтось назве їх, о сину Панду, може завжди здобути перемогу. Ці імена: Асі, 
Вайшашана, Кхадґа, з гострими краями, важкий для придбання, Ширгабха, перемога і захисник правди.  З усіх 
видів зброї, о син Мадраваті, меч є головним. Пурани правдиво вістять, що він був першим у руках Магадеви. 
Що стосується лука, знову ж таки, о підкорювачу ворогів, то це був Прітху, який першим створив його.  Саме 
за допомогою цієї зброї, той син Вени, у свій час правив добродійно землею, протягом багатьох років, збирав 
її врожаї та збіжжя у достатку. Годиться тобі, о сину Мадрі, вважати, що ріши вже говорили, як переконливий 
доказ. Всі  майстерні  в  битві,  повинні  поклонятися  мечеві. Нині  я повідав  тобі  про першу частину твого 
питання  докладно,  про  походження  і  створення  меча,  о  туре  з  роду Бгарати! Послухавши цю прекрасну 
історію про походження меча, людині вдається отримати славу в цьому світі й вічне щастя в наступному.

Так вістить розділ сто шістдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 6 7
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли  Бгішма,  після  того,  як  оповів  про  це,  замовк,  Юдхіштхіра  та  інші  повернулися  додому.  Цар 

звертаючись до своїх братів з Відурою п’ятим, сказав: «Рух світу спирається на Чесноту, Користь і Бажання.  
Серед цих трьох, котре є найпершим, котре другим, а котре останнім за значенням? Для підкорення потрійної  
сукупності:  хіті,  гніву  і  жадоби,  на  котру,  з  перших  трьох,  а  саме,  Чесноту,  Користь  і  Бажання,  слід 
спрямувати  розум? Варто  вам  усім  дружньо  відповісти  на  це  питання  словами  правди!». Так  запитаний 
головним з куру,  Відура,  обізнаний на науці  Користи,  з  рухом світу,  і  з  істиною,  що стосується  істинної 
природи речей, та володар блискучого розуму, сказав першим ці слова, згадуючи вміст Писань.

В і д у р а  м о в и в :
Вивчення  різних  писань,  аскетизм,  дарування,  віра,  виконання  жертвоприношень,  прощення,  щирість 

вдачі,  співчуття,  правдивість,  самообмеження  ―  складають володіння  Чеснотою.  Прийми ти Чесноту.  Не 
відвертай серце твоє від неї. Обидві: Чеснота і Користь мають своє коріння в цьому. Я вважаю, що все це  
існування входить в одне визначення. Завдяки Чесноті, ті ріши пройшли світ з усіма його труднощами. Саме 
від Чесноти залежить існування усіх світів. Саме Чеснотою ті боги досягли старшинства. Саме в Чесноті ті  
Користь чи Бажання полягають. Чеснота, о царю, найперша із заслуг. Користь, мовлять, середня. Бажання,  
сказано мудрими, є найнижчим з трьох. З цієї причини, треба жити зі стриманою душею, віддаючи найбільше  
уваги Чесноті. Також, слід ставитися до всіх істот, як до самого себе!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Після  того  як  Відура  закінчив,  син  Прітхи  Арджуна,  добре  обізнаний  у  галузі  науки  про  Користь  і  

знайомий також з істинами обох: Чесноти й Користи, спонуканий запитанням Юдхіштхіри, сказав ці слова.
А р д ж у н а  м о в и в :
Цей світ, о царю, це поле діяльности. Тому діяння схвалюють тут. Землеробство, торгівля, скотарство й  

різноманітні  види мистецтв,  складають те,  що називається Користь.  Користь,  знову ж таки,  наслідок усіх  
таких діянь. Без Користи чи Багатства, обидва: Чеснота та предмети Бажання не можуть бути отримані. Про  
це  вістять  шруті.  Навіть  особи  нечисті  душею,  якщо володіють  різноманітними видами  багатства,  здатні 
виконувати найвищі діяння чесноти і задовольнити бажання, які так важко задовольнити. Чеснота і Бажання  
― кінцівки Багатства, як кажуть шруті. З придбанням Багатства, обидва: Чеснота і предмети Бажань можуть  
бути виграні. Подібно всім істотам, що вклоняються брахману, навіть особи високонароджені вклоняються 
людині  сповненій  Багатства.  Навіть  ті,  що  одягнені  в  шкуру  оленя,  носять  сплутане  волосся  на  голові  і 
спокійні  в  почуттях,  що  з  тілом вимащеним брудом,  самоприборкані,  навіть  ті,  які  мають лису голову і 
присвячені брахмачарьї,  і  ті,  що живуть  відокремлено,  зберігають бажання до Багатства.  Інші,  одягнені  в 
жовте,  маючи  довгі  бороди,  прикрашені  скромністю,  сповнені  знання,  вдоволені  й  вільні  від  усіх  
прихильностей, бажають багатства. Інші, що слідують звичаям своїх предків і дотримуються їх відповідних 
обов’язків та ті, що бажають неба, роблять так само. Віруючі й невіруючі та ті, які є суворі діяннями вищої 
Йоги ― всі  засвідчують перевагу Багатства. Кажуть,  що той по-справжньому багатий, хто піклується про 
утриманців речами для задоволення і вражає своїх ворогів покараннями. Саме це, о найперший з розумних 
людей, є моя справдішня думка. Однак, послухай тепер, що ці двоє, Накула і Сахадева збираються сказати.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Після Арджуни, два сини Мадрі, Накула і Сахадева, сказали ці слова, важливі значенням.
Н а к у л а  і  С а х а д е в а  м о в и л и :
Сидячи  або  лежачи,  ходячи  і  стоячи,  потрібно  надалі  прагнути  придбання  Багатства,  навіть  більш 

енергійними засобами. Якщо Багатство, яке важко придбати і яке дуже приємне, було зароблено, людина, яка  
заслужила це, без сумніву, бачимо, отримує всі об’єкти Бажання. Те багатство, яке пов’язане з Чеснотою, як 
також, та Чеснота, яка пов’язана з Багатством, зазвичай мов нектар. Саме тому наші думки наступні. Людина 
без  багатства не може задовольнити будь-яке  бажання; так  само не  може бути  і  багатства  там,  де  немає 
Чесноти. Той же,  хто поза Чеснотою і  Багатством, боїться світу. З  цієї  причини треба шукати придбання 
Багатства невсипущо, не відкидаючи вимог Чесноти. Ті, хто вірять у мудрість сказаного, досягають успіху в 
придбанні  того,  чого  бажають. Треба  спочатку практикувати  доброчесність; далі,  придбати Багатство без 
шкоди Чесноті, а потім шукати задоволення Бажання, бо це має бути останнім, для того, хто домігся успіху в 
придбанні Багатства.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Сини-близнюки Ашвінів, після того, як сказали ці слова, замовкли. Тоді Бгімасена мовив наступне.
Б г і м а с е н а  с к а з а в :
Хто не має Бажання ніколи не воліє Багатства. Хто не має Бажання ніколи не воліє Чесноти. Той, хто  

позбавлений Бажання ніколи не може відчувати будь-якого наміру. З цієї причини, Бажання є головним з усіх  
трьох.  Саме під  впливом Бажання,  ті  самі  ріши присвячують  себе  покаянням,  існуючи  плодами,  живучи  
коренями  чи  лише  повітрям.  Інші,  сповнені  ведичного  знання,  займаються  Ведами  та  їх  додатками,  або 
обрядами і жертовними справами, чи даруючи подарунки, чи приймаючи їх. Торговці, землероби, скотарі, 
митці й ремісники, та ті, хто зайнятий в обрядах умиротворення, всі діють від Бажання. Деякі зануренні у  
глибинах океану,  спонукані  Бажанням.  Бажання,  дійсно,  приймає  різні  форми.  Все  пронизане  принципом 
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Бажання. Людина за межею Бажання ніколи не існує, не була і не буде, як бачимо у цьому світі. Це, о царю,  
правда. Обидві: Чеснота і Багатство засновані на Бажанні. Як масло являє сутність сиру, так само у цьому 
випадку Бажання є сутністю Користи та Чесноти. Олія краще, ніж насіння олійних. Пряжене масло краще, ніж 
кисле молоко. Квіти і плоди краще, ніж дерево. Точно так само, бажання краще, ніж Чеснота і Користь. Як 
медовий сік витягується з квітів, так Бажання, кажуть, слід вилучати з цих двох. Бажання є батьком Чесноти й 
Користи. Бажання це душа цих двох. Без Бажання брахманів, їм ніколи не дадуть ні солодощів ні багатства. 
Без Бажання, різноманітні  види діянь, які бачимо у світі,  ніколи не побачимо. З цих причин, Бажання,  як 
бачимо, найперше з потрійної сукупности. Підходять красні діви, одягнені у відмінний одяг, прикрашений 
усякими візерунками, хмільні від солодких вин, то розважайся з ними. Бажання, о царю, має бути найпершим 
з  трьох  для  нас. Глибоко  обдумуючи це  питання,  я  дійшов  такого  висновку. Не  соромся  прийняти  цей 
висновок, о сину Дхарми! Ці мої слова не пусті значенням. Повні правди, як є, вони будуть прийнятні для всіх 
добрих людей. Чеснота, Користь і Бажання всьому слід приділяти увагу.  Та людина, яка присвячує себе тільки 
одному з них, звичайно, не найперша особа. Вона, як кажуть, середньої руки, що присвятила себе тільки двом 
з них. Той же, з іншого боку, кращий з його роду, хто піклується про всіх трьох!

Сказавши ці слова, і  коротко, і  в деталях,  тим героям, Бгіма,  сповнений мудрости,  в оточенні друзів,  
змащених  сандаловою  пастою,  прикрашених  відмінними  плетеницями  та  прикрасами,  замовк. Тоді 
справедливий цар Юдхіштхіра, той найперший з доброчесних людей, сповнений великої вчености, належно 
сприймаючи слова деякий час, сказані всіма ними, і вважаючи всі ці промови помилковими роздумами, сам  
мовив наступне.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Без  сумніву,  всі  ви  стійкі  у  висновках щодо священних писань,  і  всі  ви  знайомі  з  владою.  Ці  слова  

сповнені впевненості, які ви рекли, були почуті мною. Слухайте тепер, із зосередженою увагою те, що я скажу 
вам. Той, хто не зайнятий у заслузі чи у гріху, той, хто не приділяє уваги Користі, або Чесноті, або Бажанню, в  
кому вищевикладені всі недоліки, хто вважає золото і уламок каменя рівними, звільняється від задоволення і  
болю, а також необхідності виконання своїх намірів. Всі істоти підлягають народженню і смерті. Всі підпалі  
витраті та зміні. Збуджені неодноразово різноманітними радощами і нещастями життя, всі вони схвалюють 
Звільнення. Ми не знаємо, однак, те, що є Звільненням. Самонароджений і божественний Брахма сказав, що 
немає  Звільнення  для  того,  хто  пов’язаний  путами  прихильности  та  любови.  Ті  ж,  однак,  які  володіють 
знаннями, шукають Згасання. Тож, ніколи не слід розглядати нічого, як приємне чи неприємне. Ця точка зору 
здається найкращою. Ніхто в цьому світі не може діяти, як йому заманеться. Я дію саме так, як я зробив, 
маючи найвищу владу, щоб діяти. Великий Творець створив усіх істот за його бажанням. Творець є Вишнім. 
Знайте це, ви всі. Ніхто не може, своїми діями отримати те, що недосяжне. Те, що повинно бути, відбувається. 
Знайте  це. А  позаяк  той,  хто  віддалився  від потрійної  сукупності,  може  добитися  успіху  в  отриманні 
Звільнення, тож це здається Звільненням породженим вищим благом.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши  всі  ці  найперші  слова,  повні  змісту  і  прийнятні  для  серця,  Бгіма  й  інші  сповнилися  

захоплення і склавши долоні, вклонилися тому володареві роду Куру.  Дійсно, ті найперші з мужів, о царю,  
почувши  промову  володаря,  добре  ограновану  приємними  буквами  і  складами,  прийнятну  для  серця  і  
позбавлену негармонійних звуків  та  слів,  почали вельми хвалити Юдхіштхіру.  Піднесений син Дхарми, у  
свою чергу, сповнений великої потуги, похвалив своїх переконаних слухачів; і, ще раз цар звернувся до сина  
найпершої з річок, високого душею, із питанням про обов’язки.

Так вістить розділ сто шістдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 8
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О діду, о велемудрий, я спитаю тебе. Личить тобі, о збільшувачу щастя куру, розкрити мені повністю це.  

Які  є  люди,  як  кажуть,  лагідної  вдачі?  З  ким може найкраща дружба  існувати?  Розкажи нам також,  хто 
здатний робити добро в даний час і  в кінці.  Я тієї  думки, що ні купи багатства, ні  близькі,  ні  родичі, не  
займають те місце, яке доброзичливі друзі займають. Друг, здатний слухати корисні поради, а також творити  
добро, надзвичайно винятковий. Слід тобі, о найперший з доброчесних мужів, повністю розкрити цю тему.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Послухай мене, о Юдхіштхіро, як я оповім тобі, в деталях, про тих людей, з якими дружба може бути і  

про тих, з ким дружби бути не може. Той, хто жадібний; хто безжальний; хто відрікся від обов’язку його  
стану; хто нечесний і шахрай; хто посередній; гріховний справами; хто недовірливий у всьому; хто нероба і  
загайний;  примхливий;  хто  є  об’єктом  громадської  огуди;  хто  ганьбить  життя  його  наставника;  хто  
прилюбився до семи відомих вад; хто кидає друзів у біді; хто має злостиву душу; безсоромний; чий зір завжди 
спрямований до гріха; атеїст; наклепник на Веди; той, чиї почуття не стримані; хто дає волю хіті; брехливий; 
хто  покинутий  усіма;  хто  переступає  всі  обмеження;  хто  діє  обманом;  хто  позбавлений  мудрости;  хто 
заздрісний; хто відданий гріху; чия поведінка погана, чия душа не була очищена; хто жорстокий; гравець; хто  
завжди прагне нашкодити друзям; хто жадає багатства, яке належить іншим; хто злостива істота, яка ніколи не 
задоволена тим, що можуть дати йому відповідно до його значення; хто ніколи не буває задоволений своїми  

173



друзями, о туре серед мужів; той, який сердиться у випадках, які не виправдовують гніву; хто неспокійного 
розуму; хто свариться без причини; той гріховний один, який не відчуває сумнівів у зраді добромисних друзів;  
хто негідник, який завжди пам’ятає про свої інтереси й хто, о царю, свариться з друзями, коли ті зроблять  
йому дуже невелику шкоду або вчинять це несвідомо; той, хто діє, немов би ворог, але говорить, як друг; хто 
має порочні уявлення; хто сліпий, в його ж благові; хто ніколи не отримує задоволення в тому що добре для  
себе чи інших осіб,  таких от слід уникати. Той, хто п’є хмільне;  хто ненавидить інших; хто гнівний; хто 
позбавлений співчуття; хто страждає побачивши чиєсь щастя; хто шкодить друзям; хто завжди забирає життя 
живих істот; хто невдячний; хто підлий, таких слід уникати. Дружніх союзів з будь-ким з них, ніколи не слід 
укладати. Подібним же чином, дружні союзи не слід укладати з тим, хто завжди зосереджений на виявлені  
недоліків інших.

Слухайте нині мене, як я вкажу осіб з якими дружні союзи можуть бути утворені. Ті, хто з добрих родин; 
хто володіє красномовством і ввічливістю слова; хто наділений знанням і досвідом; хто має заслуги та інші  
досягнення; хто вільний від жадоби; хто ніколи не відвертається від праці; ті, які добрі до своїх друзів; вдячні; 
хто володіє різноманітною інформацією і знаннями; хто позбавлений користолюбства; хто має приємні якості;  
хто  твердий у  правді;  хто  підкорив свої  почуття;  хто  присвячений фізичним та  іншим вправам;  ті,  які  з  
хороших сімей; продовжувачі  своїх родів;  які  позбавлені недоліків;  хто має славу  ― повинні прийматися 
царями  для  укладання  дружніх  союзів  із  ними.  Ті,  знову  ж  таки,  о  царю,  які  раді  та  задоволені,  якщо 
поводяться з ними відповідно до найкращого у своїх можливостях; хто ніколи не сердитися у випадках, які не 
виправдовують гніву; хто ніколи не стає незадоволеним без поважної причини; ті особи, які добре знайомі з  
наукою про Користь і, які, навіть коли роздратовані, здатні зберегти свій розум спокійним; хто присвячує себе  
служінню  друзями  особистою жертвою;  хто  ніколи  не  відвертається  від  друзів,  але  хто  продовжує  бути  
незмінним в його прихильності, як ковдра з червоної вовни, що не може легко змінити свій колір; ті, хто  
ніколи не нехтує  ніким через гнів;  ті,  які  бідні;  хто ніколи не ганьбить юних жінок,  поступаючись хіті  і  
втрачаючи справедливість;  хто ніколи не вказує  неправильних шляхів друзям;  хто заслуговує  довіри;  хто 
присвячений справам праведности; хто вважає золото та грудку землі рівними; хто тримається твердо друзів і 
доброзичливців;  хто  збирає свій власний народ і  шукає  виконання справ  друзів  незалежно від їх  власної  
гідності  й відкинувши всі  ознаки власної  поважности, ― слід розглядати як осіб,  з  якими дружні  союзи 
повинні бути укладені. Дійсно, терени того царя поширилися б в усіх напрямках, як світло Володаря зірок,  
який би утворював дружні союзи з такими чудовими мужами. Союзи мають бути укладені з людьми, які добре 
обізнані на зброї,  які  повністю підкорили свій гнів, які  завжди сильні в бою і мають високе походження,  
хорошу поведінку і різноманітні досягнення. Серед тих порочних людей, о безгрішний, яких я вже згадував, 
наймерзеннішими, о царю, є ті, які невдячні й шкодять друзям. Цих злісних поведінкою осіб, слід уникати 
всім. Це, безперечно, остаточний висновок.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я хочу почути докладно цей опис. Скажи мені, хто вони, ті, що називаються шкідливими для друзів і 

невдячними людьми.
Б г і ш м а  п о в і в :
Маю оповісти тобі стару історію, події якої сталися в країні, о царю, млеччхів, що розташована на північ. 

Був якийсь брахман із серединної країни. Він був позбавлений ведичного вчення. Одного дня, бачачи квітуче  
село,  людина  увійшла  в  нього,  бажаючи  отримати  милостиню. У  цьому  селі  жив  грабіжник  з  великим 
багатством, знайомий з відмінними особливостями всіх станів людей, відданий брахманам, твердий в істині,  
та,  який  завжди  обдаровував  у  моєму  царстві  подарунками. Відправившись  ув  оселю  цього  розбійника, 
брахман попросив милостиню. Дійсно,  той запросив останнього у будинок,  щоб пожити протягом одного 
року. Так запросивши брахмана, грабіжник дав йому шматок нової тканини, повної з обох кінців, для одягу, і  
овдовілу  молоду  жінку. Отримавши  всі  ті  речі  від  грабіжника,  брахман  сповнився  захоплення. Дійсно, 
Гаутама почав жити щасливо в цій просторій хаті, яку грабіжник приділив йому.  Він почав піклуватися про 
близьких та родичів жінки-служки, котру отримав від того грабіжника. Так він прожив багато років у цьому 
квітучому селі  мисливців. Він  почав  практикувати  з  великою наполегливістю мистецтво стрільби з  лука. 
Кожен день,  як і  інші злодії,  які  проживали там, Гаутама,  о царю, йшов у ліс і  вбивав диких журавлів у  
достатку. Завжди займаючись вбивством живих істот,  він став добрим фахівцем у цій справі  й незабаром 
попрощався зі співчуттям. Через його близькість зі злодіями, він став ніби одним з них. Так він жив щасливо в 
тому розбійницькому селі  протягом багатьох місяців,  великою була  чисельність диких журавлів,  яких він  
убив. Одного разу інший брахман прийшов у це село. Він був  одягнений у лахміття й оленячу шкуру,  з 
кучмою  сплутаного  волосся  на  голові. Особливо  чистої  поведінки,  він  був  присвячений  вивченню  Вед. 
Скромної  вдачі,  помірний  у  житті,  присвячений  брахманам,  добре  знайомий  з  Ведами,  і  дотримуючись  
обітниці брахмачарьї, той брахман був любим другом Гаутами і належав до тієї частини країни, з якої Гаутама 
переселився. Під час своїх мандрів, як уже говорилося, брахман прийшов до того розбійницького села, де  
Гаутама проживав. Він ніколи не брав ніякої їжі від шудри й, отже, почав шукати хату брахмана там, для 
прийняття обов’язків гостинности. Отже, він бродив усюди в цьому селі повному сімей розбійників.  Нарешті, 
той найперший з брахманів прийшов до хати, що належала Гаутамі. Так сталося, що саме в цей час Гаутама 
також, повертаючись з лісу, входив у свою оселю. Два друга зустрілися. Озброєний луком і мечем, він ніс на 
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плечах забитих журавлів, а його тіло було вимащене кров’ю, що стікали з мішка по плечах.  Бачачи ту людину, 
яка  тоді  нагадувала  людожера  і,  яка  відпала  від  чистих справ стану її  народження,  увійшовши в її  хату,  
новоприбулий гість, упізнаючи її, о царю, сказав такі слова: «Що це ти тут робиш з дурощів?  Ти брахман і 
продовжувач сім’ї брахмана. Народився в поважній родині, яка належить Серединній країні, як же сталося, що 
ти, ніби розбійник у справах твоїх? Згадай, о двічінароджений, твоїх знаменитих родичів минулих часів, всі з 
яких були добре розбиралися у Ведах. Народжений в їх роду, на жаль, ти став плямою на ньому. Пробудись 
власним зусиллям. Згадуючи  силу,  поведінку,  навчання,  самовладання,  співчуття,  які  є  твоїми  за  кастою 
народження  твого,  залиш  цю твою  теперішню оселю,  о  двічінароджений!». Так  був  звернувся  до  нього 
добромисний друг його, о царю, на що Гаутама відповів йому у великій зажурі серця, кажучи: «О найперший з 
двічінароджених, я бідний. Я позбавлений також знання Вед. Знай, о кращий з брахманів, що оселився я тут 
заради багатства лишень. В очах твоїх, однак, я благословен сьогодні. Ми відправимося разом звідси завтра. 
Проведи ти ніч зі мною тут!». Так запрошений, новоприбулий брахман, повний співчуття, яким він був, провів 
ніч там, утримуючись торкатися чого-небудь. Справді, хоча й голодний, і запрошували неодноразово гостя, 
той відмовився доторкнутися до будь-якої їжі в цій хаті.

Так вістить розділ сто шістдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 9
Б г і ш м а  с к а з а в :
Після того, як та ніч минула, ті кращі з брахманів покинули будинок і Гаутама, вийшовши зі своєї оселі,  

рушив у бік моря, о бгарато! По дорозі він побачив якихось торговців, які плавали морем. З цим караваном 
купців він пустився до океану. Проте, сталося так, о царю, що на той великий караван напав, коли минав він 
долину, розлючений слон. Майже всі були вбиті. Якось врятувавшись з тої великої небезпеки, брахман втік на 
північ, рятуючи життя й не знаючи куди він прямує. Відокремившись від каравану і далеко від того місця, він 
почав блукати на самоті в лісі, немов кімпуруша. Нарешті втрапивши на дорогу, яка вела в бік океану, він 
мандрував поки не досяг чудового божественного лісу, багатого квітучими деревами. Той був прикрашений 
деревами манго, що рясніли квітами й плодоносили протягом усього року. Він нагадував ті самі небесні ліси 
Нандана й був заселений якшами та кіннарами. Був він також прикрашений саласами, пальмами і тамаласами,  
гронами чорних  алое,  і  багатьма  великими сандаловими деревами. На  чудовому плоскогір’ї,  яке  він  там 
побачив,  духмяному різноманітними запахами,  було  завжди  чутно  птахів,  найкращих з  їхнього  виду,  які 
виливали свої мелодії. Інші крилаті мешканці повітря, названі бхарунди, подібні обличчям на людських істот, 
й  ті,  яких  називають  бхулінги,  та  інші,  що  належать  до  гірських  і  морських  районів,  виводили  солодкі  
бриніння. Гаутама простував через цей ліс, слухаючи, поки йшов, тих чудових і чарівних природних співаків.  
По дорозі він побачив дуже чудову й рівну латку землі, вкриту золотими пісками й подібну самим небесам, о 
царю,  своєю красою. На  тій  ділянці  стояв  великий  і  красивий  баньян  з  величезною кроною. З  багатьма 
гілками, схожими красою і розмірами зі стовбуром дерев, той баньян виглядав ніби парасоль, встановлений 
над  рівниною. Місце  під  цим  чудовим  деревом  було  просочене  водою,  запашною  духмяним  сандалом.  
Наділене надзвичайною красою і усе всіяне чарівними квітами, місце було схоже на оселю самого Прабатька.  
Бачачи,  те  чарівне і  неперевершене місце,  буйне  квітучими деревами,  священне і  подібне небесній оселі,  
Гаутама вельми зрадів. Підійшовши туди,  він сів,  задоволений серцем. Коли він сидів там, о сину Кунті, 
запашний,  чарівний  і  сприятливий  вітер,  який  несе  запах  багатьох  видів  квітів,  почав  дмухати  м’яко,  
освіжаючи  тіло  Гаутами  і  наповнюючи  його  небесним  задоволенням,  о  царю! Овіяний  цим  духмяним 
вітерцем, брахман ніби відродився тим задоволенням, яке він відчував і незабаром заснув.  Тим часом сонце 
сідало  за  пагорбами  Асти. Коли  блискуче  світило  увійшло  до  його  сховку  на  заході  й  вечірні  сутінки  
опустилися, птах, найперший з його виду, повернувся в це місце, яке було його домом, зі світу Брахми.  Його 
звали  Надіджангха  і  він  був  близьким  другом  творця. Він  був  велемудрим  царевичем  журавлів  і  сином 
мудреця Кашьяпи. Він був також широко відомий на землі за ім’ям Раджадхарман. Далебі, він перевершував 
усіх  на  землі  славою й мудрістю. Дитина небесної  діви,  сповнений надзвичайної  краси і  знання,  він був 
схожий на небесний блиск. Прикрашена багатьма прикрасами, які вона носила, і які були вельми сяйливими, 
немов саме сонце, та дитина небесної діви, здавалося сяяла красою. Бачачи цього птаха в цьому місці, Гаутама 
вельми здивувався. Змучений голодом і спрагою, брахман почав поглядати на птаха, бажаючи його вбити.

Р а д ж а д х а р м а н  м о в и в :
Ласкаво просимо,  о  брахмане!  Завдяки щасливій  долі  я  бачу тебе  сьогодні  в  моїй  оселі. Сонце  сіло. 

Вечірні сутінки опустилися. Прийшовши до мого житла, ти сьогодні мій дорогий і чудовий гість. Отримавши 
моє шанування згідно обрядів, викладених у писаннях, ти можеш піти куди забажаєш завтра вранці.

Так вістить розділ сто шістдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Почувши ці солодкі слова, Гаутама наповнився подивом. Відчуваючи в той же час велику цікавість, він 

подивився на Раджадхармана, не маючи змоги відірвати погляд від нього.
Р а д ж а д х а р м а н  м о в и в :
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О брахмане, я син Кашьяпи й однієї з дочок мудреця Дакши. Сповнений великих заслуг,  ти мій гість  
сьогодні. Вітаю тебе, о найперший з брахманів!

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Запропонувавши йому гостинність згідно обрядів викладених у писаннях, журавель зробив відмінне ложе 

з квітів шала, які лежали навколо. Він також запропонував йому кілька великих рибин, які були в глибоких 
водах Бхагіратхи. Справді, син Кашьяпи запропонував прийняти своєму гостеві Гаутамі палаючий вогонь і  
декілька  великих  рибин.  Після  того,  як  брахман  наситився,  птах,  сповнений  багатством  покаяння,  почав  
овівати його своїми крильми, щоб відігнати втому. Бачачи свого гостя, сидячого на його місці, він запитав про 
його родовід. Чоловік відповів, кажучи: «Я брахман відомий під ім’ям Гаутама!», а тоді замовк. Птах дав його 
гостеві м’яке ліжко з листя і запашне багатьма духмяними квітами. Гаутама влігся на нього і відчув велике  
щастя.  Коли Гаутама  був  улігся,  красномовний син Кашьяпи,  який нагадував  самого Яму своїм знанням 
обов’язків, поставив йому знову запитання про причину його прибуття туди. Гаутама сказав йому у відповідь: 
«Я, о великий душею, дуже бідний. Аби заробити багатство я прямую до моря!». Син Кашьяпи бадьоро сказав 
йому: «Не слід тобі непокоїтися. Ти матимеш успіх, о найкращий з брахманів, і повернешся додому, належно. 
Мудрець Бріхаспаті сказав про чотири види способів для придбання багатства, а саме, спадкування, раптовий 
прибуток через удачу чи милість богів, придбання через труд, та придбання за допомоги або доброти друзів.  Я 
став твоїм другом. Я плекаю гарні почуття до тебе. Я, отже, докладу зусиль аби ти досяг успіху в придбанні 
багатства!».

Ніч минула і настав ранок. Бачачи, як його гість устав бадьоро з ліжка, птах звернувся до нього, кажучи: 
«Іди, о люб’язний друже, цим самим шляхом і будь певен, досягнеш успіху.  На відстані близько трьох йоджан 
від цього місця, є могутній цар ракшасів. Велесилий, його звуть Вірупакша, й він мій друг. Рушай до нього, о 
найперший з брахманів! Той володар, за моїм проханням, без сумніву,  дасть тобі стільки багатства скільки  
забажаєш!». Так напучений, о царю, Гаутама бадьоро вирушив звідти, куштуючи по дорозі фрукти, солодкі,  
мов нектар. Зустрічаючи сандал, алое і берези, які стояли вздовж дороги, й насолоджуючись їх освіжаючою 
тінню, брахман швидко рухався вперед. Потім він дістався до міста, відомого за назвою Мерувраджа. В нього 
були великі брами з каменю й високі стіни з того ж матеріалу.  Воно було також оточене з усіх боків ровом, і 
великі  валуни  й бойові  машини багатьох видів  знаходилися в  готовності  на  мурах. Незабаром про нього 
повідомили володарю ракшасів,  велемудрому,  о царю, як про дорогого гостя,  якого послав до нього друг  
володаря,  журавель. Володар  радо  прийняв  Гаутаму. Цар  ракшасів тоді,  о  Юдхіштхіро,  наказав  своїм 
супутникам, кажучи: «Нехай Гаутаму швидко принесуть сюди від воріт!». За наказом царя, належні особи,  
швидко,  мов  яструби,  вийшли з  чудового  палацу правителя,  і,  рушивши  до  воріт,  підійшли до  Гаутами. 
Царські посланці, о царю, сказали брахманові: «Давай швидше, цар бажає бачити тебе. Ти може чув про царя 
ракшасів Вірупакшу, володаря великої мужності? Саме він нетерпливиться бачити тебе. Давай швидше і не 
барись!». Так запрошений, брахман, забувши й здивуватися, рушив за посланцями. Бачачи велике багатство 
міста,  він вельми захопився. Незабаром він увійшов у царський палац у товаристві  послів,  дбайливих до 
наказів царя ракшасів.

Так вістить розділ сто сімдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 1
Б г і ш м а  с к а з а в :
Увійшовши  в  простору  світлицю,  Гаутама  постав  перед  царем  ракшасів.  Вшанований  останнім,  зі  

звичайними побажаннями,  він зайняв  своє місце  на  відмінному сидінні.  Цар запитав  його про рід  його  і  
заняття, його вивчення Вед і його дотримання обітниці брахмачарьї. Брахман, однак, без відповіді на інші  
запитання, лише повідомив своє ім’я і  рід. Цар з’ясувавши тільки ім’я і  рід його гостя, й бачачи, що той  
позбавлений брахманічної пишноти і ведичних знань, далі поцікавився країною його проживання.

Р а к ш а с  с п и т а в :
Де живеш ти, о благословенний, і до якого роду дружина твоя належить? Розкажи нам по правді, не бійся.  

Довірся нам без тривоги.
Г а у т а м а  в і д п о в і в :
Я належу за народженням до Серединної країни. Я живу в селі мисливців. Я одружений на шудряні, яка 

була вдовою. Все це, що я говорю вам, правда.
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Тоді цар почав міркувати щодо того, що він повинен робити. Дійсно, цар почав думати, як він міг би  

досягти успіху в придбанні заслуги. Він сказав собі. «Ця людина за народженням брахман. Вона, знову ж, друг 
високого душею Раджадхармана. Вона була відправлена до мене тим сином Кашьяпи. Я повинен робити те,  
що приємно для мого друга. Він дуже близький мені. Далебі, він мій брат і дорога особа. Він дійсно друг мого 
серця. У цей день місяця Картіка, тисячі брахманів з провідного стану, повинні бути прийняті у моєму домі.  
Цей Гаутама також має бути прийнятий з ними, і я дам багатство йому теж. Це священний день. Гаутама 
прийшов сюди, як гість. Багатство, яке має бути віддане брахманам, готове. Що вже тоді роздумувати?». Саме  
в цей час тисячі брахманів, сповнених великої вченості, з людьми, очищеними омиванням і прикрашеними 
сандаловою  пастою  й  квітами,  та  одягненими  у  довгий  льняний  одяг,  прийшли  у  палац.  Цар  ракшасів  
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Вірупакша, о царю, прийняв гостей, які прийшли, належним чином і відповідно до обрядів, викладених у 
Писаннях.  За  наказом  царя,  шкури  були  розстелені  для  них.  Царські  слуги  потім,  о  кращий  з  бгаратів,  
розіклали ложа з трави куша на землі. Ті найперші з брахманів, належним чином вшанувавши царя, сіли на 
тих місцях.  Володар ракшасів ще раз вшанував його гостей,  як це передбачено настановами, з кунжутом,  
зеленим листям трави й водою. Деякі  серед них були відібрані для вшанування вішвадев,  пітар і  божеств  
вогню.  Вони  були  змащені  сандаловою  пастою  і  квіти  були  запропоновані  для  них.  Вони  також  були  
вшановані  іншими  видами  дорогих  підношень.  Після  такого  поклоніння,  кожен  з  них  виглядав  так 
променисто,  ніби  місяць  у  небі.  Тоді  яскраві  й  поліровані  пластини  золота,  прикрашені  гравюрами,  й  
заповнені чудовою їжею, приготованою на пряженому маслі й медові, роздали тим брахманам. Щороку, в дні 
повного місяця, з місяців Ашадха і Магха, велика кількість брахманів отримувала від володаря ракшасів, після  
належних почестей, кращі види їжі, їм бажаної. Тим більше, в день повного місяця в місяць Картіка, після  
закінчення осені, цар роздавав брахманам веле багатства різноманітного виду,  у тому числі золото, срібло,  
дорогоцінні камені й самоцвіти, перли, діаманти великої коштовності, лазурити різноманітні, оленячі шкури й 
шкури  оленя «ранку».  Дійсно,  о  бгарато,  віддаючи геть  купи  багатства багатьох видів,  як  дакшину,  його 
двічінародженим  гостям,  могутній  Вірупакша,  звертаючись  до  тих  брахманів,  казав  їм:  «Візьміть  цих 
дорогоцінних каменів і самоцвітів стільки, скільки ви забажаєте і зможете унести!». І він також говорив їм, о  
бгарато, ці слова: «Беручи ці тарілі з золота й посудини, які ви використовували для вашої вечері, йдіть домів,  
о найперші з брахманів!».  Коли ці  слова були вимовлені високим душею царем ракшасів,  з  нагоди цього  
особливого свята,  ці  тури  серед брахманів  узяли  стільки багатства  скільки  кожен волів.  Вшановані  тими 
коштовностями і дорогоцінними речами, ті кращі з брахманів, одягнені у чудовий одяг, сповнилися захвату.  
Знову, цар ракшасів, стримавши ракшасів, які прийшли у його палац з різних земель, звернувся до брахманів і  
сказав:  «В цей один день,  ви двічінароджені,  не матимете страху перед ракшасами тут.  Розважайтеся,  як  
хочете, а потім рушайте швидко!». Брахмани тоді, залишивши це місце, пішли в усіх напрямках з великою 
швидкістю. Гаутама також, прийнявши на себе важку ношу золота, без загайки пішов. Насилу несучи ношу,  
він досяг того ж баньяна, біля якого він познайомився з журавлем. Він сів, утомлений, змучений працею і  
голодом. Коли Гаутама відпочивав там, той кращий з птахів, Раджадхарман, о царю, прийшов туди. Відданий 
друзям, він порадував Гаутаму, запропонувавши йому гостину. Змахами крил він почав овівати свого гостя і 
розвіяв  його  втому.  Велерозумний,  він  вклонився  Гаутамі,  й  підбадьорив  його.  Попоївши й  відпочивши, 
Гаутама почав думати: «Важка ця ноша золота, яку я взяв спонукуваний жадобою й дурістю. У мене довгий 
шлях попереду. У мене немає їжі, аби підтримати життя дорогою. Що ж мені зробити для підтримки життя?».  
Саме такими були його думки. Сталося так, що навіть по довгих роздумах він не зміг знайти якоїсь їжі, яку б  
він міг їсти дорогою. Невдячний, яким він був,  о тигре серед людей, саме такою була думка,  що він тоді  
мислив:  «Цей  володар  журавлів,  такий  великий  і  має  доволі  м’яса,  тож  залишуся  тут.  Залишившись  і  
спакувавши його, я покину це місце й піду якомога швидше.

Так вістить розділ сто сімдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 2
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Там, під цим баньяном, для захисту свого гостя, володар птахів розвів і підтримував вогонь з високим 

палаючим полум’ям. З одного боку вогнища спав довірливо птах. Невдячний і злий душею негідник готувався  
був убити свого сплячого господаря. За допомогою цього палаючого вгоню він убив довірливого птаха, і,  
вбивши його, радісний, не вважав, що вчинив гріх у зробленому. Попатравши пір’я і пух, він засмажив м’ясо 
на  цьому  вогні.  Потім,  поклавши  його  з  золотом,  він,  червоний  брахман,  швидко  пішов  з  того  місця.  
Наступного  дня,  цар  ракшасів,  Вірупакша,  звертаючись  до  сина,  сказав:  «Овва,  сину,  я  не  бачу 
Раджадхармана,  того  кращого  з  птахів,  сьогодні.  Щоранку  він  відправлявся  у  світи  Брахми  вклонитися 
Прабатьку. Повертаючись, він ніколи не йде додому не зазирнувши до мене. Два ранки й дві ночі пройшло з  
часу останнього його візиту. Тож, мій розум неспокійний. Нехай розпитають про мого друга. Гаутама, який 
приходив сюди, без ведичних знань і позбавлений брахманської пишноти. Він вирушав шляхом до оселі мого 
друга. Я дуже боюся, що найгірший з брахманів убив Раджадхармана. Злий діяннями і злий розумінням він, бо  
я визначив був його за ознаками. Без жалю, жорстокий, похмурий і злий, той мерзенний з людей схожий на  
грабіжника. Той Гаутама пішов ув оселю мого друга. Тож, моєму серцю вельми тривожно. O сину, ходи отже  
притьмом до оселі Раджадхармана, дізнайся чи він ще живий, той чистий душею птах. Не зволікай!». Так  
спонукуваний  своїм  батьком,  царевич,  у  супроводі  інших  ракшасів  рушив  з  великою  швидкістю  туди. 
Прибувши до підніжжя того баньяну, він побачив останки Раджадхармана. Плачучи від горя, син велемудрого 
царя ракшасів побіг хутко до меж його царства, аби схопити Гаутаму. Ракшасам не довелося далеко йти, коли 
їм вдалося зловити брахмана і виявити тіло Раджадхармана, позбавлене крил, кісток і ніг. Узявши бранця із  
собою, ракшаси повернулися швидко до Мерувраджи і показали цареві понівечене тіло Раджадхармана, і того  
невдячного та  грішного негідника  Гаутаму.  Бачачи останки свого друга,  цар,  з  його радниками і  жерцем 
заридали вголос. Вельми гучним був плач, який було чути в його житлі. Все місто царя ракшасів, чоловіки,  
жінки  й  діти  занурилися  у  журбу.  Потім  цар  звернувся  до  свого  сина  кажучи:  «Нехай  цього  гріховного 
негідника  буде  забито.  Нехай  ці  ракшаси  тут  побенкетують  весело  його  плоттю.  Гріховний  вчинками,  
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гріховний звичками, з грішною душею і привчений до гріха, цей негідник, я думаю, повинен бути вбитий 
вами!». Так звернувся цар ракшасів, та багато ракшасів, великі доблестю, висловили небажання їсти плоть  
цього грішника. Дійсно, ці нічні блукачі, звертаючись до свого царя, мовили: «Нехай цей мерзенний з людей 
буде відданий грабіжникам». Схиливши голови перед їх царем, вони сказали йому це, додавши: «Не слід тобі  
давати нам цього гріховного негідника за їжу!». Цар сказав їм: «Нехай буде так! Нехай цю невдячну істоту  
віддадуть тоді злодіям, без зволікання!». Так закликані його словами, ракшаси озброєні списами та бойовими 
сокирами, порубали того мерзенного негідника на шматки і віддали їх грабіжникам. Так сталося, однак, що  
самі грабіжники відмовилися їсти м’ясо цього мерзенного чоловіка. Хоча й людожери, о царю, вони не будуть  
їсти негідну людину. Для згубника брахмана, для п’яниці, для крадія і для клятвопорушника є спокутування, о  
царю.  Але  немає  спокути  для  невдячної  особи.  Ту  жорстоку  й  підлу  людину,  яка  ранить  друга  і  стає  
невдячною, не їдять навіть людожери й хробаки, які харчуються падлом.

Так вістить розділ сто сімдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 3
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Потім  цар  ракшасів  розклав  похоронне  багаття  для  того  володаря  журавлів  і  прикрасив  його 

дорогоцінними каменями, самоцвітами, пахощами й дорогим одягом. Поклавши у багаття тіло того володаря 
птахів, могутній вождь ракшасів виконав похоронні обряди для свого друга,  які слід було виконати згідно  
приписів. У той час, доброзичлива богиня Сурабхі, дочка Дакши, з’явилася у небі над тим місцем, де багаття  
сягало неба.  Її  груди були повні молока.  З її  рота,  о безгрішний царю, піна змішана з  молоком впала на 
похоронне багаття Раджадхармана.  Від цього,  володар журавлів ожив. Піднявшись,  він підійшов до свого  
друга  Вірупакши,  царя  ракшасів.  У  цей  час,  сам  Володар  небожителів  прийшов  у  місто  Вірупакши. 
Звертаючись  до  царя  ракшасів,  Індра  вирік:  «Завдяки  щасливій  долі,  ти  відродив  володаря  журавлів!».  
Володар  божеств  далі  переповів  Вірупакші  стару  історію  про  прокляття  накладене  Прабатьком  на  того 
кращого  з  птахів,  на  ім’я  Раджадхарман.  Звертаючись,  цар  йому  сказав:  «Колись,  о  царю,  цей  володар 
журавлів відлучився зі світу Брахми, коли потрібна була його присутність. У гніві Прабатько сказав цьому 
володареві птахів: «Позаяк цей підлий журавель не з’явився сьогодні на моїх зборах, то, той злий душею, 
невдовзі  помре  так,  щоб змогти залишити землю!».  Через  ці  слова  Прабатька,  володар  журавлів,  хоча  й  
убитий Гаутамою, повернувся до життя, завдяки силі нектару, яким його тіло було намочене. Після того як 
Індра замовк, Раджадхарман, вклонившись володареві богів, мовив: «О найперший з богів, якщо твоє серце 
прихильне до мене,  то  нехай мій дорогий друг  Гаутама  повернеться  до  життя!».  Почувши ці  свої  слова,  
Васава,  о  кращий  з  мужів,  пролив  нектар  на  брахмана  Гаутаму  і  оживив  його.  Володар  журавлів, 
наближаючись до свого друга Гаутами, який все ще ніс на своїх плечах вантаж золота, котре він отримав від  
царя ракшасів, обійняв його і відчув велику радість. Раджадхарманом, тим володарем журавлів, звільнений  
Гаутама, гріховний вчинками, разом зі своїм багатством, повернувся в своє житло. В належний час журавель  
відправився наступного дня у світ Прабатька. Останній вшанував піднесеного птаха увагою, яку приділяють 
гостеві. Гаутама також, повернувшись до себе додому, в село мисливців, породив багато грішних дітей від 
дружини шудряни. Важке прокляття було покладено на нього богами через ті народження протягом декількох 
років,  від  тіла  його  дружини,  бо  багато  дітей,  тих  невдячних  грішників,  занурювались  у  жахливе  пекло  
протягом багатьох років. Все це, о бгарато, повідав мені раніше Нарада. Згадуючи про випадки цієї важливої 
історії, о туре з роду Бгарати, я переказав тобі всю її докладно і належним чином. Звідки може невдячна особа  
отримати  славу?  Де  її  місце?  Звідки  вона  може  мати  щастя?  Невдячна  людина  не  заслуговує  на  довіру.  
Невдячний  ніколи  не  може  позбавитися  цього.  Ніхто  не  повинен  шкодити  другові.  Хто  ранить  друга  
занурюється у страшне і вічне пекло. Кожен повинен бути вдячним і кожен повинен дбати про благо своїх 
друзів. Все можна отримати від друга. Пошану можна отримати від друзів. Через друзів можна насолодитися  
різними задоволеннями.  Стараннями друзів  можна  врятуватися  від  різних  небезпек  і  лиха.  Мудрий  буде  
вшановувати свого друга найкращою увагою. Невдячної, безсоромної і гріховної істоти слід уникати мудрим.  
Хто ранить друзів той негідний свого роду. Така гріховна істота найогидніша з людей. Отже, я повідав тобі, о 
найперший з усіх доброчесних людей, ті риси, що є у грішного злодія, який плямується невдячністю і ранить  
свого друга. Що ще бажаєш ти почути?

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ці слова, сказані високим душею Бгішмою, Юдхіштхіра, о Джанамеджайє, вельми зрадів.

Так вістить розділ сто сімдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ АПАДДХАРМАНУШАСАНАПАРВИ, АБО ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС 
НЕГАРАЗДІВ

178



КОМЕНТАРІ АПАДДХАРМАНУШАСАНАПАРВИ, АБО ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС НЕГАРАЗДІВ
1 Коментатор пояснює це наступним чином. Звичайні тексти, без будь-яких винятків, викладені для часів лиха,  

дозволяють цареві заповнити його скарбницю за рахунок стягнення додаткових податків з обох видів підданих: власних  
і  ворожих царств. Зазвичай цар,  в  такий час,  діє  так. Розумний же цар,  коли бере  такі  податки,  піклується про  
стягнення їх зі злочинців і покараних серед своїх підданих та інших царств, і не чіпає добрих людей. (вгору)

2 Сенс, здається в тому, що є люди, які вважають ніби жерці та брахмани ніколи не повинні бути покарані чи  
оподатковані. Це давній звичай, а, отже закон. Інші ж, які схвалюють поводження Шанкхи до свого брата Лікхіта,  
коли останній забрав кілька фруктів у нього, мають іншу думку. Останній тип осіб, Бгішма каже, є слушні в їх думці. Їх  
не можна осуджувати, бо навіть жерці і брахмани можуть бути покарані, коли завинили. (вгору)

3 Їхні дружини і діти не мають зазнати шкоди, а місця їх оселення та майно, не слід знищувати. (вгору)
4 Сенс либонь, що бідна людина може мати лише небагато всіх земних речей.  Проте, це небагато, немов залишок  

вечері сильної людини. (вгору) 
5 Так само цар мусить, шляхом покарання нечестивих, піклуватися про чесних. (вгору)
6 Сенс либонь у тому, що жертовні кошти більше від внутрішнього бажання, ніж від великої суми грошей, що  

лежать у скарбниці. Якщо бажання існує, гроші приходять поступово для його вирішення. Порівняння ж полягає в  
тому, що мурахи (ймовірно білі мурахи) збільшуються і розмножуються без будь-яких явних причин. (вгору)

7 Смисл, далебі, в тому, що така перелякана особа, не в змозі усвідомити собі небезпеку і лихо. Розсудливість  
вимагає боятися так довго поки причина страху  не поруч.  Натомість,  коли,  причина виникає,  слід  проявити свою  
сміливість. (вгору)

8 Тобто, якщо це час творить усі діяння, то не може бути і особистої відповідальності. (вгору)
9 Цар  наслідує  зозулю,  спонукаючи  власних  друзів  чи  підданих  підтримувати  інших;  він  повинен  наслідувати  

кабанові  нищачи  своїх  супротивників  під  корінь;  він  повинен  наслідувати  горам  Меру,  представляючи  таку  
одностайність, щоб ніхто не зміг переступити його; він повинен наслідувати залі зберігання, в зберіганні придбаного;  
він повинен наслідувати актору, одягаючи різні образи; і, нарешті, він повинен наслідувати відданому другові в прояві  
уваги до інтересів своїх люблячих підданих. (вгору)

10 Журавель сидить терпляче біля води протягом декількох годин в очікуванні риби. (вгору)
11 В  Індії,  у  спекотні  місяці,  щедрі  люди  ставлять  тінисті  очеретяні  навіси  по  узбіччях  шляху  для  роздачі  

прохолодної води, цукру-сирцю й вівса, змочених у воді. На будь-яких основних шляхах через країну, можна, в спекотні  
місяці, як і раніше бачити сотні таких навісів, що забезпечують справжню допомогу спраглим мандрівникам. (вгору)

12 Mahaprasthana букв. «неповернення». Коли людина покидає дім для мандрівки світом, поки смерть не кладе край  
її мандрам. Вона, як кажуть, «пішла на магапрастхану». (вгору)

13 Мається на увазі історія, як Рама оживив мертвого хлопчика брахмана. Під праведним правлінням Рами не було  
ніяких передчасних смертей у його царстві. Однак, одного дня це сталося, коли батько брахман прийшов до суду Рами і  
поскаржився на передчасну смерть сина. Рама миттєво почав шукати причину. Якийсь гріх, в якомусь куточку царства  
чинився, і  була підозра, що в цьому справа. Скоро Рама виявив шудру Самвуку, який займався,  посеред глухого лісу,  
аскетичним покаянням. Цар негайно відітнув йому голову, оскільки шудра за народженням не мав права робити те, що  
робив цей чоловік. Як тільки праведність була відновлена, померлий хлопчик брахмана ожив. (вгору)

14 Коментатор пояснює,  що співчуття,  подібне недолікам,  перерахованим вище,  хвилює серце і  припиняється  
заради особистого щастя чи спокою душі. (вгору)

15 В Індії, з найдавніших часів, наставники не беруть зі своїх учнів жодних виплат за навчання, яке вони дають. 
Без сумніву,  кінцева оплата, названа гурудакшина,  береться,  але лише після того, як  учень завершив своє навчання. 
Продавати знання за гроші це великий гріх. І донині у всіх місцевих толс країни, навчання передається безкоштовно. На 
додаток до цього, учні харчуються у наставників. Останні, в свою чергу, спираються на благодійність усієї країни. 
(вгору)

16 Нілакантха пояснює, що питання Накули збуджує серце Бгішми і викликає потік крові з його ран. Отже Бгішма 
порівнює себе з купкою червоної крейди. (вгору)

ЧАСТИНА ІІІ
МОКШАДХАРМА, АБО ОСНОВА ЗВІЛЬНЕННЯ

Р о з д і л  1 7 4
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти виклав прекрасні закони, що стосуються обов’язків царів, о прадіду. Про чудовий закон подвижників 

зволь розповісти, о володарю землі.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Всьому  свій  закон  встановлено.  Істина  ―  плід  подвижників  наприкінці.  Виконання  багатобрамного 

закону не буває марним тут. Хто якого б не досяг рішення в тому або іншому предметі, так він його осягає, а 
не інакше, о чудовий бгарато. Де б не проходив через тлінну основу світу,1 скрізь відраза до неї виникає, у 
цьому немає сумніву.  Отже, о Юдхіштхіро,  коли такий великий порок існує  у світі,  для свого звільнення  
розумній людині потрібно намагатися знайти засіб.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Коли вмирає дружина, або син, чи батько, чи гине багатство, яким роздумом відстороняється скорбота, це 

скажи мені, о прадіду.
Б г і ш м а  м о в и в :
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Коли вмирає дружина, або син, чи батько, чи гине багатство, «Яке нещастя!», ― так подумавши, потрібно  
намагатися  втішити  горе.  Про  це,  таке  древнє  минуле,  оповідають,  про  те,  що  привітно  говорив  якийсь 
мудрець,  прийшовши до Сенаджита. Царя, змученого скорботою за сином, знесиленого горем, з пониклим 
серцем, побачивши, мудрець промовив слово: «Чому ти загруз ув омані, чому вболіваєш? Про тебе вболівати  
слід. Та й ті, що будуть уболівати за тобою, самі підуть тією ж скорботною стежкою. Ти і я, і ті, що тебе, о 
володарю землі, шанують, ― всі ми туди підемо, звідки сюди з’явилися!».

С е н а д ж и т  м о в и в :
Якого навчання, якого подвигу, о співаче, багатий подвигом, якого самозаглиблення, якого знання, якого 

Писання ти досяг, що не впадаєш у зневіру?
Б р а х м а н  с к а з а в :
Поглянь,  істоти  тут  пронизані  скорботою  всюди  ―  угорі,  посередині  й  долу,  якою б  не  займалися 

справою. «Або сам я не свій, або моя вся широчінь земна. Як моя, так і інших!», ― так подумавши, я не  
коливаюся.  Цю  думку  осягнувши,  я  не  радію  і  не  коливаюся.  Як  зіштовхується  колода  з  колодою  у 
величезному океані,  і,  зіштовхнувшись  розходяться,  так  і  в  істоти  відбуваються  зустрічі.  Ось  син,  онук,  
челядин,  знайомий  тощо.  Ніжність  до  них  плекати  не  потрібно:  адже  неминуча  розлука  з  ними.  Вони  з 
незримого з’явилися і в незриме знову підуть. Ні тебе той не знає, ні ти його не знаєш. Хто ж ти, про що 
сумуєш?  З  мук  невгамовної  жаги 2 виникає  страждання,  з  мук  страждання  виникає  щастя.  Від  щастя 
народжується страждання. І так страждання знову й знову. Прямий наслідок щастя ― страждання. Прямий же  
наслідок страждання ― щастя.

Подібно колесу обертається щастя-нещастя людське. Із щастя ти впав у нещастя й знову досягнеш щастя. 
Не  вічно приймати страждання,  не  вічно відчувати  щастя:  адже тіло  ― вмістище  щастя-нещастя.3 Отже, 
вмістище щастя ― тіло і нещастя вмістище ― тіло. Який би вчинок не зробив втілений тілом, лише тілом він 
його плід споживає. І життя зароджується із зародженням тіла. Обоє спільно розвиваються, обоє й гинуть  
разом. Різноманітними путами потягів із предметами зв’язуються люди і осідають, не досягши мети, як у воді 
осідають пісок і галька. Як заради отримання олії мучать на мірошницьких жорнах сезамове насіння, так усяка  
тварина мучиться на жорнах нещасть, що виникають від незнання. Заради дружини чоловік недобрі справи  
нагромаджує,  але  людина  й  тут,  і  в  іншому світі,  одна  піддається  лихам.  До  сім’ї  ― сина,  дружини  ― 
прив’язані всі люди, вони потопають у пінистому морі нещасть, як старі лісові слони у болоті. При загибелі  
сина, при загибелі багатства, родичів, знайомих, велике горе осягає, як при лісовій пожежі, о володарю!

Цей світ  приборкує  доля,  у щасті-нещасті,  бутті-небутті.  Без друзів,  чи з  друзями,  без недругів,  чи з 
ворогами, з потомством або позбавлена потомства, людина від долі одержує щастя. Недостатньо для щастя  
друга, недостатньо ворога для нещастя. Недостатньо пізнання для багатства, недостатньо багатства для щастя,  
ні розуму для досягнення багатства, ні глупоти для неуспіху. Суєтність обертання світу, розумний, а не інший  
осягає. Розумному, відважному, віщому, божевільному, боягузливому й тупому, слабосилому й могутньому 
усім випадає щастя. Корова належить теляті, пастуху, хазяїнові й навіть злодієві. Хто молоко випиває, того й  
корова  ―  таке  рішення.  Найбільш  заблудлі  у  світі  люди,  й  ті,  що  слідують  вищому  розумінню,  ―  ті 
благоденствують, мучаться ж посередні люди. Мудрі крайньому раді. Проміжному вони не раді. Досягнення 
крайностей  називають  щастям.  Проміжне  між  крайнощами  ―  нещастям.  Хто  досяг  розуміння  щастя,  
двоїстість переборов, від «мого» хто звільнився, того ніколи не вражають ні досягнення, ні невдачі. А хто  
мудрости не досяг, не перевершив омани, той надмірно радіє або віддається скорботі. А заблудлі, як боги на  
небі, постійно задоволені, нерозумні бо у своїй великій гордині. При недбайливості, щастя кінчається горем,  
при ретельності, горе приводить до щастя: адже зі старанністю, не з недбайливістю живе удача. Приємного,  
неприємного, щастя або нещастя досягши, непереможний, як досягнення хай збереже їх спокійно у серці.  
Тисячі станів страждань, сотні станів страху з кожним днем переживає заблудлий, а не пандити. Розумного,  
достеменно; що пізнав був; не суєтного; обізнаного на Ведах; самоприборканого; з упокореними почуттями  
чоловіка ― горе не може здолати. Затвердившись у такому знанні, оберігаючи свою свідомість, нехай діє  
мудрий,  тоді  від сходу до заходу життя,  горе його торкнутися не зможе. Яким би способом не виникала 
скорбота,  нещастя,  страждання чи збудження,  їхній корінь,  будь-то  навіть яка-небудь  частина тіла,  варто 
відринути.  Якщо  в  чому-небудь  бере  участь  самість,  то  всяка  така  ціль  приводить  до  муки.  Оскільки 
відкидаються бажання, тож повнішим стає щастя. За прагненнями женеться людина і слідом за прагненнями 
гине. Щастя, що у світі дає бажання, велике щастя, що отримують у небі, не варте і шістнадцятої частки щастя  
від знищення жаги. Діяльність минулого втілення ― добра чи погана ― визначає долю мудреця, заблудлого,  
чи витязя ― згідно їх вчинкам. Таке, воістину, те приємне й неприємне, щасливе й нещасливе, що із дживами 
відбувається. Людина, сповнена добрих якостей, затвердившись на цій думці, живе щасливо. Хай оберігає  
вона себе від усіх бажань, гнів позаду залишивши: той, що обертається в серці. міцний, мов смерть, він у  
розумі (манасі) існує, він у тілах втілених стійкий: мудрі його іменують гнівом. Коли людина звідусіль вбирає 
бажання, як черепаха кінцівки, тоді власне світло Атмана вона у собі самому споглядає. Якщо такий нікого не  
боїться і його ніхто не боїться, якщо він не жадає, не ненавидить ― він здійснює брахмо. Покинувши правду й  
кривду, страх і безстрашність, скорботу й радість, від приємного-неприємного повністю відсторонений, він у 
самому собі умиротвориться. Коли в усіх істотах він не викликає злого, ні справою, ні думкою, ні словом, тоді 
він здійснює брахмо.  Злостивому важко покинути  жагу:  до старості  вона не старіє і  лише з життям вона 
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закінчується. Хто ж покинув цю недугу ― має благо. Тут, о царю, проспівані Пінгалою пісні слухають, як у  
час  уболівань  Пінгала  сприйняла  вічну дхарму.  У лиху ця  блудниця  покинута  була  коханим.  Скорботна, 
потрапивши в лихо, це привело розум її до спокою.

П і н г а л а  р е к л а :
Кохала я любого, що не кохав. Надовго оселила в грудях благого,  який давав радість. Але його я не  

розгадала  раніше.  А  тепер  замкну  одноколонне,  дев’ятибрамне  житло.  Адже  кому  ж  тоді  подумати  про 
прийдешнього сюди коханця: «Це мій милий!»? Я не бажаю. Ошуканці, у вигляді Ками, пекельні виглядом, не 
зваблять мене знову. Я не сплю. Я пробудилася! Небажане хай буде бажаним, чи силою долі, чи колишніх 
учинків. Я пробудилася, я позбавлена проявлення, не здолають тепер мене почуття! Хто вільний від надій,  
почиває щасливо: воля від надій ― найвище щастя. Від надій усіх відмовившись, Пінгала спить щасливо.

Б г і ш м а  м о в и в :
Цими й подібними доводами, висловленими брахманом, був цілком переконаний Сенаджит і зрадів був  

щасливий цар.
Так вістить розділ сто сімдесят четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
В цьому стрімкому часі, що всім істотам несе загибель, якого блага можна досягти, скажи мені, о прадіду.
Б г і ш м а  м о в и в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають про бесіду батька й сина. Почуй її, о Юдхіштхіро:
В одного брахмана, о Партхо, старанного у вивченні Вед, був тямущий син на ім’я Розумник. Радіючи  

через вивчення Вед, мовив той син батькові, щасливому у справі Основи Звільнення, прозрілому у сутність 
світу.

С и н  с к а з а в :
Тату, що робити мудрому, який пізнав був, ― адже швидко вичерпується вік людини. Тож, батьку, навчи  

мене, щоб я як слід і послідовно виконував дхарму.
Б а т ь к о  м о в и в :
В  роки  брахмачарьї,  вивчивши  Веди,  о  сину,  треба  бажати  синів  для  напування  предків.  У  вогонь, 

запалений за статутом, принісши жертви, потім, оселившись у лісі, потрібно намагатися стати муні.
С и н  м о в и в :
Коли світ уражений, навкруги обмежений, коли неухильні  летять,  так про що ж ти говориш, начебто 

мудрий?
Б а т ь к о  в и р і к :
Як світ уражений, чим він навкруги обмежений? Що за неухильні тут летять? Чим ти мене лякаєш?
С и н  м о в и в :
Смерть вражає світ,  навколо він  старістю обмежений.  Дні,  ночі  ― летять.  Що ж тобі  не  зрозуміло? 

Неухильні ночі, адже вони постійно летять. Смерть не стоїть, і раз я знаю це, то як я можу передбачати, що 
знанням Вед досягається благо? Коли з кожною минулою ніччю стає життя коротше, тож, марний і день ― 
завбачливий так це  розуміє.  Отже,  подібний до риби на  мілині,  хто  може досягти щастя?  І,  коли ще не 
задоволені  бажання,  смерть  хапає людину,  вона,  ніби зриваючи квіти  насолод,  в  інше несеться думою,  а  
смерть її захопивши, тікає немов вовчиця наздогнавши ягня. Виконуй же тепер те, що благо, щоб дарма для 
тебе не минав час. Адже коли ще не завершені справи, смерть до себе тягне. Що потрібно робити завтра, роби 
сьогодні, що пополудні ― ранком. Виконана або не виконана справа людини ― смерть не дивиться і чия нині 
смертна година настає ― хто знає? Замолоду треба дотримуватися закону, життя воістину непостійне! Хто 
виконав свій обов’язок ― буде тут прославлений, а по відході ― щасливий. Людина, що в омані загрузла,  
труждається  заради  дружини,  сина,  належним  чи  неналежним  способом  досягши  добробуту,  вона  його 
залишає. Багатого синами, худобою, прив’язаного до них серцем чоловіка, схопивши, як сплячу лань, несе 
смерть.  Ще збирає  плоди,  ще ніби не  наситився  жодним бажанням,  смерть,  забравши,  іде,  немовби тигр 
схопивши худібку. Це зроблено, теє треба зробити і не закінчене теє, інше, ― таке прагнення прив’язаного до  
щастя.  Він  попадає  під  владу  смерти,  плода  діяльности  не  отримавши.  По  справах  чоловіка  пізнають, 
прив’язаного  до  поля,  діла,  дому,  та  смерть,  захопивши,  несе.  Слабосилого  і  могутнього,  відважного  і  
боязкого, злостивого й віщого, о тату, їх, які не досягли мети всіх своїх справ, смерть, захопивши, несе. Не 
однією  причиною  викликаються  смерть,  старість,  хвороба,  страждання.  Що  ж  ти  ніби  добросердим 
залишаєшся, коли вони переслідують тіло? Народжується втілений ― і ось, під кінець його старість і кончина 
долають. Всіх істот, рухомих і нерухомих, переслідують ці обоє. Насолода тих, що живуть у селі, це паща 
смерти. А хащі ― богів пристановище. Так у Ведах. Для тих, що живуть у селі, насолода ― єднальна мотузка.  
Праведники її розрізаючи, йдуть, несправедливі ж не можуть розрізати. Хто не заподіює шкоди живим істотам 
ні думкою, ні словом, ні справою, той не зв’язується заради живих зробленими справами. Нічим не розбити 
сонмище  прийдешньої  смерти,  крім  як  правдою.  Від  кривди  безсмертя  укривається  в  правді.  Тому  хто  
обітниці  правдивости  дотримується,  гранично  відданий  правді,  перебуваючи  у  традиції  правди,  завжди 
самоприборканий, смерть перемагає правдою. Безсмертя і смерть ― живуть обоє в тілі. Умирати доводиться 
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від омани, безсмертя ж досягається правдою. «Я ― той»,  що не шкодить,  шукач  правди,  безгнівний і  не  
хтивий,  рівний  у  нещасті-щасті,  терплячий.  Я  виганяю  смерть,  як  безсмертний.  Я  радуюся  жертві  
вмиротворення,  самоприборканий,  що  перебуває  в  жертві  брахмо  муні,  творячи  жертву словом,  думкою, 
справою, вищого шляху я досягну. Чи може подібний мені, як шкідник, худобу приносити в жертву? Чи може 
знавець чинити, мов упир,  плотські жертви,4 плоди яких минущі? Той, чиї слова і розум завжди повністю 
перебувають  у  самозаглибленні,  а  також хто  володіє  подвигом,  відчуженістю,  правдою,  той позамежного 
досягає. Немає ока рівного знанню, немає подвигу рівного правді, немає нещастя рівного пристрасті, рівного 
зреченню немає щастя. Себе в собі народивши і без потомства я себе затверджую. В Атмані я буду, мене не  
врятує  потомство.  Немає  для  брахмана  кращого  багатства,  ніж  цільність,  урівноваженість,  правдивість, 
благочестя,  стійкість,  відмова  від  влади,  прямодушність  і  постійне  піднесення  над  справами.  Що  тобі  в  
багатствах,  що в родині, навіть у дружинах? Однаково ти помреш, о двічінароджений! Шукай Атман, що  
проникнув у порожнину серця, о батьку, куди пішли твої предки.

Б г і ш м а  м о в и в :
Як вчинив батько, почувши ці слова сина, так і ти існуй, відданий вищому закону і правді.

Так вістить розділ сто сімдесят п’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 6
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Багаті  й незаможні,  ті  й  інші,  кожний по-своєму існує.  Яке  щастя-нещастя  приходить до них і  яким 

чином, о прадіду?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
І  про  це,  таке  давнє  минуле,  оповідають  пісню  вмиротворення,  проспівану  звільненим  вже  тут 

Шампакою.
Казав  мені  колись  один  брахман,  який досяг  відчужености,  змучений  поганою дружиною,  голодом і 

поганим одягом. Виниклу тут  у світі  й  обтяжену людину,  із  самого народження різні  прикрощі й радощі 
осягають. Що б із двох не вело його по дорозі, нехай не радіє він у щасті, нехай не сумує, осягнутий горем.  
Але ти не досяг блага,  навіть собою володіючи, хоча ти,  що не жадає Атмана,  однак носиш ярмо.  Лише  
мандруючи  незаможним,  ти  насолодишся  щастям.  Щасливо  лягає  й  піднімається  незаможний.  Воля  від  
власності  ― щастя у світі,  безболісна, сприятлива, блага,  вільна від ворогів дорога. Її  і  важкою, і  легкою  
вважають. Оглядаючи три світи, я рівного не бачу незаможному, чистому, захищеному звідусіль. Волю від 
власності  і  владу  багатства  терезами  я  зважив.  Переважила  бідність:  якостями  вона  владу  багатства 
перевершує.  Між  волею  від  власності  й  пануванням,  велика  різниця  є.  Постійно  стривожений  багатий,  
буцімто потрапив у пащу смерти. Ні домівки, ні забезпечености, ні смерти, ні розбою не існує для того хто  
звільнив себе відмовою від багатства і бажань. Адже його, який завжди ходить за волею, який не застеляє  
ложа,  який руку  підкладає замість узголів’я,  умиротвореного,  небожителі  вихваляють.  Багатий,  обійнятий 
гнівом, жадібністю, втрачає розум, косує оком, з пересохлим ротом злобливо хмурить брови, у гніві кусає  
уста, викрикує погрози. Хто ж йому допомагати побажає, хоч і потрапивши в лихо він обіцяв би всю землю? 
Непередбачливого заморочує  очікування  існування з  удачею,  як вітер осінні  хмари,  воно свідомість  несе.  
Потім його в’яже сп’яніння красою, сп’яніння багатством: «Я родовитий, я чистий, я особлива людина», ― 
так він мислить. З цих трьох причин хмеліє його свідомість. Навернений до насолод, він розтрачує батьківське 
майно, і, прогайнувавши його, він вважає праведним присвоєння чужого багатства. Його, який хапає то там,  
то тут, який переступив законність, царі переслідують, як мисливець переслідує стрілами звіра. Ось такі тут  
різні лиха наганяють людину, та ще й ті, що народжуються від доторку тіла. Зрозумівши ті лиха, треба до 
жебрання звернутися, мирські підвалини багатих і бідних покинувши. Не відлучившись, не можна схопити  
щастя. Не відлучившись, позамежного не можна досягти. Невідсторонений не спить безтурботно. Від усього  
відсторонений, будь щасливий.

Ось як у Хастінапурі повчав колись брахман Шампака. Тому я зречення вважаю найвищим.
Так вістить розділ сто сімдесят шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Спраглий  до  збагачення,  якщо  він  не  досягне  багатства  і  захоплений  жагою багатства,  що  повинен 

робити, щоб досягти щастя?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Рівна до усіх, незворушна, правдива, о бгарато, відсторонена від світу, о володарю пізнання, така людина 

буває щаслива. П’ять таких щаблів вмиротворення називають старці: це ― небо, це ― основа дхарми, щастя і  
неперевершене досягнення. Тут же, таке з минулого оповідають про те, що проспівав Манкі, відсторонившись  
від світу. Почуй це, о Юдхіштхіро!

Воліючи багатства, Манкі знову й знову зазнавав невдачі. Нарешті, на якісь залишки коштів він купив  
пару  необ’їжджених  бичків.  Добре  зв’язана  пара  була  пущена  ним  на  об’їзд.  Бички  набігли  раптово  на  
лежачого верблюда. Він опинився межи ними. Розлютований верблюд підхопив їх на плечі. Підхопившись,  
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він  підкинув  тих  двох  бичків  і  швидко  помчався.  Так  волочив  ту  пару  бичків  розлютований  верблюд.  
Побачивши, що вони задушені, Манкі сказав тут таке слово: «Я не можу досягти успіху, коли Благий не дає  
багатства, хоч у благочесті старанний, цілісний у бажанні, послідовний в прагненні. Через колись вчинене,  
хоч і наполегливий у переслідуванні різних цілей, ось, дивіться, я зв’язаний, я долею потоплений! Схопився  
скажений, доконав, заїздив моїх під’яремних! Нечистий його приніс! Як підкине, та як побіжить непутящий! 
Сережками на верблюді мої милі бички зависли! Ось це чисто доля шаткує людину! А якщо доведеться щось  
назвати людською справою, то при послідовному розгляді, і це ― «доля!» ― так вирішити доведеться. Тому 
відраза до світу осягає шукача  щастя.  Солодко спить відлучений,  без надій,  без засобів,  без мети.  Ет,  як 
правильно сказав Шука, який зовсім звільнився, з батьківської оселі переселяючись у великі хащі! Хтось усім  
бажанням відданий,  хтось же їх повністю відкидає.  Відлучений краще того,  хто всім бажанням відданий.  
Зачинанням усяким споконвіку ніякого кінця не бувало,  звичайно,  поки живе тіло,  жага дурня  зростає,  о 
пристрасний, відвернися від починань, відлучися, заспокойся! Не обридло хіба тобі, адже неодноразово ти  
зривався!? Якщо ти не викорінив мене, якщо ти радуєшся мені ― рече бажання, ― то хоч не єднай мене з  
жадібністю, о ти, безумний охітнику до скарбів! Про багатство знову й знову мріючи, ти знову і знову його 
втрачаєш. Від багатства коли ж, нарешті, ти станеш вільний, закоханий у багатства безумцю?!».

Г о в о р и т ь  б а ж а ю ч и й :
На жаль, з власної дурості я у твоє грище перетворився, як же так, що людина до іншої іде в холопи?  

Межі бажань не досягали ні раніше, ні після, зазвичай. Я пробудився і не сплю, всі бажання залишивши.  
Певно тверде, як діамант, твоє серце, о Камо, коли вражене сотнею негод, воно на сотні частин не розбилося!  
Знаю, о Камо, тебе, і що тобі любо, твоїй примсі слідуючи, свого не досягну щастя. Я знаю твій корінь, від  
устремлінь  породжений ти,  о  Камо.  Я  не  буду  до  тебе  прагнути  і  ти  залишишся без  кореня!  Прагнення 
багатства не приносить щастя, лише множить турботи. Бажань загибель подібна смерті, а досягнутого ― наче  
й  не  було!  Не  одержуючи  найвищого,  тоді  думають:  «Що може бути  гірше?».  Не  вдоволена  отриманим, 
людина все до більшого прагне. Багатство викликає жагу, як солодка вода Ґанги, а жага ― ремство, я ж не  
сплю, я відсторонився! Безліч сутностей (бухтів) укривається в моєму тілі. Їх варто виганяти, нехай як хочуть 
існують! Ви більше мені тут не насолода в припливах жадоби, хіті, тому я відкидаю бажання, шукаю притулку  
в  Правді!  В своєму тілі  прозріваючи всі  суті,  себе  ― у серці,  у  Йозі  ― пізнання,  у  Писанні  ― правду,  
утримуючи манас у брахмо, без прихильностей буду,  щасливий, за світи не вболіваючи. Тож, ти в нещастя  
більше мене не втягнеш! Ти мене підбурюєш, але для мене немає іншої дороги, крім вибраної, бо ти, о Камо,  
завжди породжуєш працю, жагу, горе. Із втратою багатства буває й гірше, найгірше лихо, так я думаю: родичі,  
друзі  зневажають того,  хто втратив багатство.  Лиха,  вкорінені у багатстві,  гірше тисячі  знехтувань.  Адже 
крупинка щастя од багатства перемішана з горем. Думаючи: «Ось багатій», ― розбійники перше за інших  
убивають таку людину. Катують різними катуваннями, чи безперестану тривожать погрозою. Що жадібність  
до багатства ― зло, це давно я зрозумів. Яке б ти не почав виконувати бажання, те й стає тобі перешкодою. Ти  
― дурень, який не осягнув суті, то важковблаганне, ненаситне полум’я! Ти не знаєш чого легко досягти, не 
знаєш чого досягти важко. О Камо, невситима безодня, ти зв’язати мене лихами хочеш, але тепер уже не 
підкорюся я знову твоїй силі! Випадково втративши майно, я досяг відрази до світу. Досягши межі недіяння, 
тепер про бажання не думаю. Найбільші лиха я тут стерпіти здатний, не міркуючи, як нерозумний. Не діючи  
після  втрати  багатства,  я  безтурботно  всією  суттю  спочиваю.  Я  відлучаюся  від  усіх  бажань  серця,  тебе  
покинувши,  о  Камо.  Жити  й  радуватися  в  мені,  о  Камо,  ти  більше  не  будеш.  Я  буду  терпіти  того,  хто  
паплюжитиме,  не  буду  шкодити  тому,  хто  шкодитиме,  з  тим  хто  ненависть  відчуває  говоритиму 
доброзичливо, на ворожість не зверну уваги. Задоволений, приборкавши свої почуття, завжди існуючи ніби  
досягши мети,  я  не  буду  діяти тобі  на  догоду:  ми  з  тобою вороги,  о  Камо!  Відрази від  світу,  недіяння, 
задоволености, заспокоєння, самоприборкання, терпіння, правди, милосердя до всіх істот, знай, я досяг! Отже, 
прагнення,  жадібність,  зневіра,  жага,  мене,  повсталого проти них,  хай покинуть,  я  затвердився  в  Правді! 
Відігнавши прагнення, жадібність, я щастя досяг, я не коливаюся. Відтепер я через жадібність, мов не в собі,  
не піддамся лихам. Наскільки хто відсторонений від бажань, настільки і щасливий. Хто під владу Ками йде,  
того  постійно піддано лихам.  Будь-яка  пов’язана з  Камою пристрасть,  яку не відкидає  людина,  викликає 
страждання, яке виникає від хіті й гніву, бо вона ― безвідрадність, безсоромність! Я поринув у брахмо, як у 
прохолодне озеро пекучої  пори, умиротворений, цілком згаслий. До мене приходять відчуженість і щастя.  
Щастя, що у світі несе бажання і велике небесне щастя, не варте й шістнадцятої частки щастя, що виникло від  
знищення жаги. Найвищого сам-самого ворога вбивши ― Каму, зусиллям досягши міста брахмо, я щасливий,  
як цар.

Затвердившись на цій думці, Манкі досяг відчужености від світу. Всі бажання покинувши, він придбав 
велике щастя брахмо. Після загибелі бичків досяг безсмертя Манкі, підрубав корінь Ками й тим прийшов до 
великого щастя.

Так вістить розділ сто сімдесят сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 8
Б г і ш м а  м о в и в :
Про це, ще таке давнє минуле оповідають ― пісню умиротвореного Джанаки, царя країни Відехи.
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«Такий,  нескінченний мій  скарб,  бо  немає в  мене  ніякого.  Запалай навіть  Мітхіла,  мого нічого  б  не 
згоріло!».

Про  це  ж  повідомляють  таке  виречення  Бодх’ї,  яке  стосується  відрази  до  світу.  Почуй  його,  о 
Юдхіштхіро!  Умиротвореного  мудреця  Бодх’ю,  сповненого  пізнання  шастр,  і,  що  досяг  умиротворення  
відразою до світу, спитав цар Нахуша: «Велемудрий, напучення про умиротворення дай мені. Яку думку ти  
осяг, мандруючи не запамороченим, спокійним?».

Б о д х ’ я  в і д п о в і в :
Не викладаю наставлянь і тут нікого не повчаю, але притчу про це скажу, а ти її сам обдумай. Мангуст,  

чайка, змія, строката лань, мешканка лісу, стрілороб, юнка ― ось шість моїх учителів, о царю.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Надія поневолює нас. Воля від надій ― це найвище щастя. Перетворивши надії під час відсутності надій,  

солодко спить мангуст-пінгала. Побачивши, як одну чайку, що несла здобич, убили інші, котрі залишилися 
без здобичі, свою здобич кинула чайка і залишилася жити щасливо. Важко будувати житло, задоволення в  
цьому ― ніякого.  У  житло  ж  побудоване  іншим проникла  змія  і  жила  щасливо.  Муні  живуть  щасливо,  
жебракуючи для існування, не шкодячи істотам, як лань або птах. Одна людина, виготовляючи стріли, так  
думкою була прив’язана до стріл, що не помітила царя, який проходив поруч. Де багато людей, там постійно 
сварки, де двоє ― там без сумніву забезпечена бесіда. Хай буду я мандрувати самотньо, як мушля тієї юнки.5

Так вістить розділ сто сімдесят восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О знавцю поведінки, якого поводження триматися, щоб прожити на землі безжурно? Що робити людині у  

світі, щоб найвищого шляху досягти?
Б г і ш м а  м о в и в :
Про це таке древнє минуле оповідають бесіду Прахради і муні Аджагари.
Якогось  благодушного,  не  підданого  хворобам,  мандрівного  брахмана,  шанованого  за  розум,  спитав  

розумний цар Прахрада.
П р а х р а д а  с п и т а в :
Самоопорний,  чистий,  самоприборканий,  м’який,  покірливий,  не  допитливий,  правдоустий,  бадьорий, 

мудрий знавцю, ти мандруєш немов дитина,  бо дарунків  ти не вимагаєш, не засмучуєшся  не одержуючи,  
завжди так, начебто ситий брахман. Ні перед ким не хвастаєшся. Коли потік істот уносить, як нечутливий ти, 
байдужий, на обов’язок, мету бажань і діяльність ти, як з вершини дивишся. Ти не піклуєшся ні про обов’язки,  
ні про майно. Бажаннями ти не обплутаний. За предмети почуттів не чіпляючись, вільний, ти мандруєш ніби 
глядач. Яке твоє пізнання в Писанні, о муні, який спосіб життя? Скоріше, о брахмане, мені повідж, що ти тут 
розумієш, як благо?

Б г і ш м а  с к а з а в :
Так  запитаний  мудрець,  який  дхарму  світу  осяг,  мовив  Прахраді  розумне,  тихе  слово:  «Бач-но,  о 

Прахрадо,  безцільному  виникненню  істот,  розвитку,  старінню,  загибелі  я  не  радуюся  і  не  засмучуюся.  
Відповідно до своєї природи (свабхава) усе з’явилося, розвивається, існує. Відповідно до своєї природи усе 
завмирає. Яка в тім радість? Дивися, о Прахрадо: від єднання ― розлука, з утрат ― накопичення походить,  
але нічому не віддаюся я серцем. Тому хто пізнав, які ж істоти є минущі, прив’язані до гун природи, і хто 
втямив виникнення і загибель, що залишається робити? Бачу у великому Океані поступову загибель водних 
істот з великими і малими тілами. Для рухливих і нерухливих істот, о царю асурів, на землі які з’являються,  
для всіх смерть  я  бачу.  І  літаючих у повітрі  птахів,  о  віщий данаво,  великих і  малих,  у  свій  час смерть 
наздожене. Рухаються великі та малі світила у небі, але часом падають і вони, я бачу. Так на переслідувані  
загибеллю істоти дивлячись, зрозумівши, що рівні всі вони, і тим відсторонення досягши, я сплю щасливо.  
Буває, я дуже рясну їжу одержу в селі, потім лежу багато днів без їжі. І знову пропонують мені багаторазово і  
багато їжі, потім мало, потім крихти, потім і зовсім не одержую. Коли ковтаю зерна, коли поласую жирним,  
поїм і рису з м’ясом ― харчуюся і так, і сяк. Коли на підстилку ляжу, а коли ― на голу землю. Мені інший раз  
випадає лежати і у світлиці. Ношу й лахміття, і паперовий, лляний одяг, і шкуру,  а коли й розкішні шати.  
Трапиться,  перепаде  дозволена  насолода,  нею  не  зневажаю,  але  за  нею,  важкодосяжною,  я  не  женуся.  
Нерушиму, незнищенну, благу, безжурну, чисту, непорівнянну, яка проникла у думку мудрих, але не оцінена і  
не  збережена  заблудлими,  цієї  обітниці  Аджагари,  чистої,  я  дотримуюсь.  Непохитну в  думці,  неминущу,  
знаючу вище і  глибоке,  та  плин життя,  обмежуючу себе  за  своїм законом,  відігнавши страх,  вільний від 
жадоби, гніву, цієї обітниці Аджагари, чистої, я дотримуюся. Усунутий від вкушання і питва, непостійного  
плоду справ, від мінливости закону часу, простору, що радує серце, але негідними не збережену, цієї обітниці  
Аджагари, чистої, я дотримуюся. То тим, то іншим прагненням обійнята людина, сумує не досягши багатства.  
Але умиротворяється повністю той, хто осягнув основу, тож цієї обітниці Аджагари, чистої, я дотримуюся.  
Неодноразово спостерігаючи, як тут заради багатства принижено шляхетний у нешляхетного милості просить, 
у заспокійливому світлі самосвідомості умиротворений, цієї обітниці Аджагари, чистої, я дотримуюся. Щастя-
нещастя,  недосягнення  мети  і  досягнення,  радости-горя,  життя  і  смерти  закономірність  протікання 

184



розглянувши  досконально,  цієї  обітниці  Аджагари,  чистої,  я  дотримуюся.  Відлучившись  від  страху,  
пристрасти, гордости, омани, сповнений твердого розуміння, умиротворений, спокійно дивлячись на тих хто 
споживає  зрілі  плоди  справ,  цієї  обітниці  Аджагари,  чистої,  я  дотримуюся.  Без  постійного  ложа, 
пристановища, від природи володіючи стриманістю, правдивістю, самоприборканням, зберігаючи чистоту й 
обітниці, відкинувши прихильність до плоду справ, радісно цієї обітниці Аджагари, чистої,  я дотримуюся.  
Бачачи,  що  людина  з  метою  уникнути  страждання,  женеться  за  предметами  бажань,  я,  сталий  в  собі,  
розуміючи, що непостійною є жага, і, як тіснить вона серце, цієї обітниці Аджагари, чистої, я дотримуюся. Не  
збуджуючи серце, думку або слово, побачивши, що любов і щастя важкодосяжні, непостійні, цієї обітниці  
Аджагари, чистої,  я  дотримуюся.  Адже багато говорилося про це мудрецями, віщими, які  проголошували 
Атману  славу,  і  так  і  сяк,  і  там  і  тут,  і  те  й  інше,  що  досліджували  власної  і  чужої  думки  таємницю. 
Умиротворений,  я  це  все  простежив,  особливо  безодню,  куди  прагнуть  нерозумні  люди,  та  існуюче  тут 
нескінченне горе. Серед людей залишаючись, іду в позамежне, відсторонивши горе, жагу.

Б г і ш м а  м о в и в :
Людина, яка тут, як магатма слідує обітниці, якої дотримувався Аджагара, звільнившись від пристрасти, 

позбавлена омани, гордости, жадібности, страху, дотримуючись цих настанов, звичайно, буде щаслива.
Так вістить розділ сто сімдесят дев’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Родичі, діяльність, багатство або пізнання, о прадіду, що з них людині опора? Мені, який питає, повідай 

це.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Пізнання ― істотам опора, вищим досягненням пізнання вважають. Пізнання є вище у світі благо. Для 

добрих пізнання ― небо. Балі мети досяг пізнанням при втраті царства. Також Прахрада, Намучи, Манкі. Що 
може бути вище пізнання? І про це таке давнє минуле оповідають бесіду Кашьяпи з Індрою, зрозумій її, о  
Юдхіштхіро!

Якийсь  вайшья  збив  був  візком  нащадка  ріши  Кашьяпи,  відданого  суворим  обітницям,  поважного, 
гордого подвижника. Той упав страждаючи, і в гніві, втративши самовладання, вигукнув: «Мені слід померти! 
Для  незаможного  тут  життя  безцільне!».  Тоді  до  сидячого,  позбавленого  голосу,  із  враженим  серцем, 
приголомшеного пустельника  звернувся Індра в  подобі  шакала:  «Всі  істоти скрізь прагнуть  до людського  
лона. Досягши стану людини, усі жадають брахманства. Ти ― людина і брахман, ти обізнаний на Ведах, о  
Кашьяпо. Дуже важкодосяжним володіючи, не гріши, бажаючи смерти!».

«Усяка  зарозумілість  від  жадоби!»,  ―  така  істина  Вед,  добрим,  що  вдовольняє  втіленням,  через 
жадібність ти зневажаєш. О, які досконалі ті,  у кого тут є руки! Надмірно заздрю тим, у кого тут є руки!  
Заздримо ми дворуким, як ти ― багатству. Більшого досягнення, ніж отримання рук, не буває. О брахмане,  
ми, безрукі, не можемо витягти скалки, не можемо вичесати істот, що нас кусають зверху й знизу! Ті ж, кому 
бог дав з десятьма пальцями руки, скидають із тіла комах і чешуть укуси. Вони роблять укриття від дощу,  
холоду,  спеки,  насолоджуються  їжею,  одягом,  приємним,  захищеним від вітру ложем.  Пануючи на землі,  
насолоджуються у світі, інших запрягають і багатьма способами підкоряють їх своїй волі. Малосилі, безрукі,  
без’язикі  є жалюгідними. Численні їхні лиха.  На щастя, у тебе не так,  о муні!  На щастя, ти не шакал, не 
черв’як і не жаба, не миша, не змія й ніхто інший, породжений від бридкого лона. Уже й цією перевагою тобі  
варто бути задоволеним, о Кашьяпо, а тим більше, що ти ― брахман, серед усіх істот найкращий.

Ось комахи мене  кусають,  їх  видалити б  потрібно.  Безрукому,  це  мені  не  під  силу.  Поглянь на  моє 
становище! «Це нестерпно!», ― так міркуючи, адже я не залишаю свого тіла, щоб не потрапити мені в інше,  
ще гірше лоно! Я увійшов у середнє з поганих лон, у лоно шакалиці. З поганих лон є багато інших, набагато  
гірших. Деякі народжуються щасливіше, деякі ж набагато гірше, але суцільного щастя я ніде й ні в кого не  
бачив. Одержавши багатство, люди зараз же починають гнатися за царством, одержавши царство, шукають 
божественности, а після божественности ― навіть стану Індри! Якщо б нині ти був  багатим, та все ж не  
народжений  ні  царем,  ні  богом,  але,  й  досягши  божественности,  ба,  навіть  стану  Індри,  ти  не  був  би 
задоволений. Задоволення не в отриманні приємного: спрагу життя не вгамують і всі ріки. Вона лише більше 
розгорається, як полум’я дровами. Є в тебе горе, але є в тебе й радість, відтак, обоє ― щастя-нещастя. Нащо ж 
перейматися цим? Коли з усіх боків підрубаний корінь усіх бажань і дій, коли індрії та буддхі, як птахи у  
клітці, то ніде не видно другої голови, щоб її відрізати, не буває і третьої руки, а перед тим чого немає, немає і  
страху. Звичайно, хто не відає смаку, в того не зароджується ніякого бажання: воно зароджується від дотику,  
слуху, споглядання, адже ти ж не згадуєш про пальмове вино і про смачного птаха латве,6 Але ж немає нічого 
й ніде солодше цих двох страв. І про всяку іншу їжу, яку різні істоти споживають і, яку ти не пробував раніше,  
адже ти не згадуєш, о Кашьяпо. Некуштування, незіткнення, небачення ― ось самоприборкання людини. Це 
вважаю безсумнівним благом. Звичайно, той сильний і багатий, у кого є руки, але люди інших поневолюють у  
рабство, знову і знову мучать катуваннями пут і смерти. Інші ж, звичайно, поряд із цим радуються, хмеліють,  
сміються люди. Інші, володіючи могутніми руками, тямущі, осягнувши науку, ведуть суєтне, незначне і зле  
існування,  хоча й могли б вести інший спосіб життя. Своїми справами вони обмежені, і  те, що має бути,  
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відбувається.  Ні  плакша,  ні  чандал  (каста-недоторканих)  свого  тіла  не  хоче  покинути,  бо  вони 
задовольняються своїм народженням, тож побач,  яка спокуса!  Поглянь на немічних людей, на сухоруких,  
безруких.  Твоє  ж  тіло  в  цілості,  від  материнського  лона  ти  досяжне 7 одержав,  о  Кашьяпо!  Якщо  ж,  о 
брахмане, тіло твоє без пороку і без хвороби, а кінцівки в порядку,  якщо тебе не гудять у народі якимись 
огудами,  о співаку-ріши, або справедливим докором, то будь стійкий ув  обов’язку дхармі,  не личить тобі 
залишати своє тіло. Якщо, о брахмане, вислухавши це, ти довіришся моєму слову, то за виконання обов’язку,  
зазначеного Ведами, ти добрий плід отримаєш. Без недбайливости дотримуйся вивчення Вед, турбуйся про  
вогонь, правдивість, самоприборкання, щедрість, і нема чого тобі заздрити багатому вайшьї. Ті, що досягли  
досконалости  у  вивченні  Писань  і  здійсненні  жертвопринесень,  як  бо  будуть  тобі  наслідувати  або 
підтримувати тебе у негідному діянні? Якщо, піднімаючись, вони бажають отримати велике щастя, народжені  
під сприятливими зірками у сприятливий день і  сприятливу мить,  то повинні додавати зусиль у жертві,  в  
одержанні потомства, користуючись раніше придбаною силою. Інші ж, породжені під асурськими зірками в 
несприятливий день, у несприятливу мить, попадають в асурське лоно, позбавлені жертв і потомства. Я був  
пандитиком,  що  мудрує  і  заперечує  Веди,  що  прилюбився  до  безцільної  науки  логічних  міркувань,  
суперечником,  що патякав  на зборах,  порожні  доводи наводячи;  горланем,  що переспорив на  словах про  
брахмо всіх брахманів; заперечником, що сумнівається у всьому; дурнем, що уявив себе пандитом! Все це, о  
брахмане, мені такий плід зростило, що я став шакалом! Звідси, лише через сотні днів і ночей, якщо це взагалі  
можливо,  я,  шакал,  людського  лона  знову  досягну.  Тоді,  задоволений,  без  ліні,  буду  дбати  про  жертви, 
дарунки, умертвіння плоті, буду пізнавати лише підлегле пізнанню, відхиляти підлегле запереченню!».

Тоді,  підхопившись,  здивований, той муні  Кашьяпи: «Ти ба,  який ти мудрий!»,  ― мовив.  І  мудрець,  
вдивляючись проникливим поглядом мудрости, втямив, що той шакал ― з девів, бог Індра, Чоловік Шачи.  
Тоді ушанував їздцю на буланих 8 нащадок Кашьяпи. І відпущений тим Індрою, він відправився у свою оселю.

Так вістить розділ сто вісімдесятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо творять подаяння, обмежують плотське і дотримуються послуху вчителеві, то чого досягають? Це 

скажи мені, о діду.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Через «я»,  залучене в лихо, у гріх впадає манас:  виконавши свою справу нечисто,  він у суєтний світ  

попадає. Від голоду до голоду, з муки в муку,  від страху до страху, від смертей до смертей ниці грішники  
йдуть.  Від  сили  до  сили,  від  небес  до  небес,  від  щастя  до  щастя  ідуть  благочестиві,  самоприборкані,  
добродійники,  багаті  дарунками.  Серед страхів,  хижаків,  змій,  слонів,  злодіїв,  по  джунглям зі  зв’язаними 
руками пробираються заперечники. Що вже гірше? А хто гостинний для богів і друзів, з улюбленими добрий, 
на посмертний шлях самоприборканих вступають.  Як полова серед зерна,  як терміти серед крилатих,  такі 
серед людей ті,  котрих не спонукує  дхарма. Як найшвидший бігун доля біжить слідом за бігунами, разом 
спить на ложі, де доведеться, згідно з їх справами: стоїть зі стоячим, ступає за крокуючим, з тим хто творить 
робить справу, як тінь супроводжує.  Яка б то не була і абиколи раніше зроблена справа, незмінно людина  
отримує плід у належний час. До розкиданих плодів своїх справ, безліч істот, о царю, підстережених долею, у  
свій час стягається звідусіль. Як квіти, а потім плоди й без спонуки своєї пори року не пропускають, так і  
раніше зроблена справа. Удача-невдача, повага-огуда,  виникнення-зникнення розвертаються, згортаючись у 
долях знову і знову. Від себе самого залежить скорбота, від себе самого залежить щастя. У лоно потрапивши, 
зародок  споживає  плід  зробленого  у  колишньому  тілі.  Що  зробила  людина  гарного-негарного  дитиною, 
юнаком, старцем, вона плід того споживає у відповідному стані. Як серед тисячі корів знаходить свою матір  
теля, так слідом за діячем іде раніше зроблений учинок. З подолу спершу забруднюється одяг, а потім його 
перуть. Хто так вчиняє, досягають нескінченно довгого щастя.9 Довгий час у хащах вони приборкують тіло. 
Виконанням обов’язку-дхарми від гріхів очистившись, вони досягають утіхи серця. Як не видно ніякого сліду 
риб  у  воді,  або  птахів  у  піднебессі,  так  не  видно  сліду  шляху  тих,  які  осягли  знання.  Але  вистачить 
перерахувань, осуджень, вивертів: благим і доцільним способом благо своє творити личить.

Так вістить розділ сто вісімдесят перший у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Звідки походить цей всесвіт, минущий світ, рухомий і нерухомий? До зникнення, як він приходить? Це  

скажи мені,  о прадіду.  З морем і  небом, з вершинами, хмарами, із землею, вогнем і вітром, цей світ ким 
створений? Як створили істот, як розділилися варни? Їхня чистота, нечистота ― звідки? Який закон дхарми і  
адхарми? На що схожа джива живих? Як померлі йдуть із цього в той світ? Усе повідай нам, о володарю!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це,  таке  давнє минуле,  оповідають повчання дане Бхрігу для Бхарадваджи.  На  вершині  Кайласи 

побачивши сяючого великим блиском, сидячого великого мудреця Бхрігу, почав його питати Бхарадваджа: «З  
морем і небом, з вершинами, хмарами, із землею, вогнем і з вітром, світ цей ким створений? Як з’явилися  

186



істоти, як розділилися варни? Їхня чистота, нечистота ― звідки? Який закон дхарми і адхарми? На що схожа 
джива  живих?  Як  померлі  йдуть  із  цього  в  той  світ?  Це  все  зволь  сповістити  мені!».  Той  о  володарю, 
запитаний про це Бхарадваджею, осяяний світлом брахмо, брахманічний мудрець на все тоді відповів.

Б х р і г у  п о ч а в :
Іменують  «Манаса»  (Розумним)  того  споконвічного,  про  кого  провістили  великі  ріши.  Він  ― 

безпочатковий  і  нескінченний  Бог,  нероздільний,  він  не  старіє,  безсмертний.  Він  зветься  Авьякта 
(Невиявлений): Вічний, Незнищенний, Неминущий. Ним створені істоти народжуються і умирають. Першим 
той бог зробив того, кого звуть ім’ям Маган. Маган створив Аханкару, потім створив той, о володарю, того,  
хто іменується Акаша, володаря, що містить усіх істот. Від Акаши виникла вода, з води ― вогонь і повітря.10 

Від сполучення  води й повітря виникла земля.  Тоді  чудовий лотос,  що складається з  могутности,  зробив  
Самосущий. З того лотоса виник Всеосяжний Брахма, складений з Вед. Він іменується Аханкарою, творцем 
усіх істот, їх Бхутатмою.11 Той велесильний Брахма, звідки й ті п’ять основ дхату. Гори, варто знати, ― його  
кістки, земля ― тук і м’ясо. Його кров ― океани. Простір ― черево. Вітер ― його дихання. Сила ― вогонь.  
Потоки ― жили, Агні, Сома, Сонце й Місяць вважаються його очима. Небо вгорі ― голова, його стопи ―  
оселя  земна,  його  руки  ―  сторони  світу.  Безсумнівно,  важкодоступний,  важкопізнаний,  навіть  для 
досконалих,  Атман.  Він  славиться,  як  нескінченний,  о  володарю,  Вішну.  Атман  душі  всіх  істот 
важкодосяжний для недосконалих духом. Для буття всіх істот він створив власне джерело. Від нього походить 
всесвіт, про нього ти мене питав.

Б х а р а д в а д ж а  с п и т а в :
Які розміри сторін небозводу, рівнин землі й піднебесся? Повідай про це докладно.
Б х р і г у  в і д п о в і в :
Нескінченний  цей  простір,  населений  досконалими  і  богами,  повний  різними  дивними  мешканцями,  

їхнього  кінця  не  досягти.  Вище  й  нижче  їх  шляху,  не  видно  ні  місяця,  ні  сонця.  Там  світозорі  боги,  
вогнецвітні, сонцями блищать. Але й ті межі простору, розпростертого могутньо, не бачать. Важко їх досягти: 
він нескінченний, безмежний. Знай це, о ти, що віддав мені шану! Світозорими, які блищать усе далі й далі  
долається цей простір,  невимірний навіть для асурів.  На межі землі ― океани. Пітьма вважається межею 
океанів. Межею пітьми називають воду. Вогонь ― води межа. На межі підземного царства ― води. За межею 
вод ― царство, де ходять на череві змії. На його межі ― знову порожній простір, а на межі простору ― знову 
води.  За  їхньою межею ― Бхагаван  і  вод  оселя,  важкопізнана  навіть  для  божеств  води,  вогню й  вітру.  
Забарвлення землі,  води,  вогню і  вітру відрізняють від  простору лише внаслідок нерозуміння  тотожності  
їхньої  суті  (таттви).  Так  муні  читають у  різних писаннях:  розмір  океану трьох світів  такий,  як  він  тут 
зазначений. Незримому, недосяжному, хто ж визначить міру, якщо шлях досконалих і богів обмежений? Адже 
по цій властивості нескінченного ім’я Ананта відоме, як ім’я, що відповідає Манасу, Розумному магатмі. Коли 
ж він поглинає, чи розвиває той чудовий образ, хто інший може його осягнути, хто був би тому рівним? Тоді  
був створений з лотоса всюдиликий, о володарю, складений  із дхарми,12 перший, неперевершений володар 
істот ― Брахма.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Якщо  з  лотосу  він  виник,  то  лотос  старше,  а  ти  називаєш  первородним  Брахму.  Це  мене  дивує,  о  

володарю.
Б х р і г у  м о в и в :
Адже це лик Манаса,  що прийшов у  стан брахмо,13 а  позаяк земля призначена бути йому престолом, 

лотосом її називають. Над чашечкою того лотосу, до неба підноситься Меру, і, на ньому перебуваючи, світи 
створив минущого світу володар.

Так вістить розділ сто вісімдесят другий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 3
Б х а р а д в а д ж а  с к а з а в :
Як,  різноманітно  створив  істоти  володар  Брахма,  перебуваючи  на  Меру,  це  скажи,  кращий  з 

двічінароджених?
Б х р і г у  м о в и в :
Різноманітно створив істоти Розумом Мислитель Манаса. Для збереження істот, спершу зроблені були  

води. Той, хто є життям усіх істот, хто зрощує покоління, й, ким залишені, вони гинуть, той, хто весь цей світ  
огорнув, ― землю, гори, хмари і все чому додано обриси, все те, що засновано на водах, ― Варуна це, так  
відати треба.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Як виникла вода, як вогонь і вітер виникли, як зроблена тучна земля, у цьому маю велике нерозуміння?
Б х р і г у  с к а з а в :
В давнину, в епоху Брахми, о брахмане, коли зійшлися брахмаріши, у магатм виникло нерозуміння щодо 

походження  світу.  Вони,  поринувши  у  роздум  (дхьяну),  стояли  мовчки,  недвижно  муні.  Двічінароджені 
припинили приймати їжу й сто божих років лише повітря пили. Тоді брахманічний звук торкнувся їхнього  
слуху,  чудові слова Сарасваті з небес пролунали. Споконвічним є те нескінченне, подібне нерухомій горі, а 
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простір (акаша) по зникненні місяця, сонця й вітру, ніби відпочивши, сяяв. Потім, як друга пітьма, з пітьми  
виникла волога, від цього збивання води виник вітер. Подібно тому, як ціла посудина здається беззвучною, 
але при наповненні водою звук видає повітря, так з води, що безпосередньо охоплювала край небозводу, вітер,  
розриваючи поверхню моря, здіймався з виттям. Той же вітер, який виникав зі збитого моря, линучи, досяг  
піднебесного простору, але не знаходив спокою. Там від тертя води й вітру, спалахував блиск велепотужний.  
Спрямований вгору,  здіймаючи полум’я,  пітьму прогнав із неба.  З’єднавшись,  вогонь і  вітер у піднебесся 
здіймав воду. Той же вогонь від поєднання з вітром піддавався ущільненню.14 Волога, що випала, котра була 
собі раніше в тім просторі, продовжуючи ущільнюватися, стану землі досягла. Смаків, усіх запахів, лою, а  
також живих, тут, земля є всепороджуюче лоно. Слід це відати.

Так вістить розділ сто вісімдесят третій у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 4
Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Ті п’ять основних рідин (дхату), що колись зробив Брахма, якими цей світ обкутаний, як великі суті ― 

магабхути, відомі. Але позаяк тисячі істот зробив той премудрий, то як усього лише п’ять сутностей існує?
Б х р і г у  с к а з а в :
Тільки для безмірних підходить слово «великий» (мага) ― з них істоти (бхути) виникли. Вітер ― це рух. 

Акаша ― простір, жар ― це вогонь, а вода ― плинність. Земля ― це щільність. З п’яти сутностей складається 
тіло.  Так усе  недвижне і движне утворено з’єднанням п’яти сутностей.  Індрії  пізнання:  слух,  запах,  смак,  
дотик, зір ― відповідають п’ятьом сутностям.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Якщо рухоме, як і нерухоме, походить від сполучення п’яти сутностей-бхутів, то чому ж у тілі нерухомих 

усіх п’яти частин вологи (дхату) не видно? Позбавлені теплоти, руху, а лише щільні, дерева: у їхньому тілі не 
дораховуються усіх п’яти дхату. Вони не чують, не бачать, не пізнають ні запаху, ні смаку. Не відчувають  
дотиків.  Як  же  вони  складаються  з  усіх  п’яти  дхату?  Плинности,  вогненности,  земельности,  легкости  
позбавлені дерева, вони не здатні вимірювати простір, значить у них немає п’яти сутностей.

Б х р і г у  м о в и в :
Дерева,  будучи  щільними,  мають  просторовість,  у  цьому  немає  сумніву.  Їхні  квіти  й  плоди  здатні 

постійно проявлятися у просторі. Листя, кора, плід і квітка в’януть від спеки. Зів’янувши, вони відпадають: 
тож,  їм дотик властивий.  Від шуму вітру,  вогню і  грому лопаються плоди й листя.  А звук  сприймається  
слухом, тож, і слух властивий рослинам. Розходяться в усі  боки, оповивши дерево, ліани, але без зору не  
знайти  дороги:  тож,  ного-корінні  бачать.  З  гарними  й  поганими  запахами,  з  різною  смолою  цвітуть  і 
оздоровлюються ного-корінні:  тож, їм нюх властивий. Коріннями вони п’ють воду й від цього,  очевидно, 
занедужують,  але протистоять хворобі:  тож, є  смак у дерев.  Позаяк лотос ротом ссе і  нагору подає воду,  
корінням рослина п’є: тож, у ньому є повітря, бо зрізане, воно знову виростає, приймаючи щастя-нещастя,  
тому я бачу душу (дживу) в деревах: несвідомого не буває.15 Увібрана рослиною вода перетравлюється вогнем 
і вітром. Від переробленої їжі йде ріст, маслянистість. У тілі всіх рухомих є п’ять дхату. Наочно помітні, вони 
рухають тіло. Шкіра, м’ясо, кості, слиз, тук ― п’ятий. Таке це земляне поєднання тут у тілі. Вогонь є блиск 
краси, гнів, теплота, також око, вогонь перетравлює їжу. Такі п’ять вогнів тіла. Вухо, ніс, рот, кишки, серце ― 
ці п’ять сутностей у тілі живих від простору. Слиз, жовч, піт, тук, кров також ― так завжди п’ятикратно в тілі  
живих вода  перебуває.  Живлюща прана  живить  живого,  вьяна  його зміцнює.  Вниз  прагне  апана.  Самана 
міститься в серці. За допомогою удани людина вдихає і говорить, розподіляючи прани. Так ці п’ять вітрів тут 
втіленим рухають. Від землі втілений пізнає властивість запаху, а від води ― смаку. Оком він пізнає обриси, 
властивість світла, а від вітру пізнає доторк. Запах, дотик, смак, обриси, звук  ― тут  властивостями землі  
вважають.  З  них  спочатку  про  властивости  запаху  розповім  докладно.  Приємний  і  неприємний  запах, 
медвяний, гострий, затхлий, смердючий, ніжний, дратівний, чистий ― такі дев’ять видів різних запахів землі  
відати варто. Світло бачать очима. Дотик пізнається через вітер. Звук,  дотик, обриси і смак властивостями  
води вважають. Про знання смаку скажу, і що про це повідаю ― слухай. Різноманітним вважають смак відомі  
ріши:  солодкий,  солоний,  гіркий,  терпкий,  пекучий,  кислий  ―  такий  шестиступеневий  розподіл  смаку.  
Водним його вважають. Звук, дотик, обриси називають трьома властивостями світла. Світло бачить обриси. 
Обрисів нараховують багато: короткий, довгий, товстий, чотирикутний, круглий, світлий, темний, червоний, 
золотавий,  синій,  жовтий,  гострий,  гладкий,  пружний,  слизький,  м’який,  твердий  ―  ось 
шістнадцятиступеневий розподіл безлічі світлових обрисів, так вважають. У повітря є дві властивості: звук і  
дотик. Повітря властивість ― дотик. Налічується багато дотиків: гарячий, холодний, приємний, неприємний,  
вологий, чистий дотик, потім легкий, важкий, пронизливий, твердий, м’який, сухий. Ось названо одинадцять  
видів властивости повітря (помилка -  12).  Тепер:  одна властивість простору ― звук,  так вважають. Цього 
звуку я назву докладно різноманітні властивості: шадджа, рішабха, гандхара, мадхьяма, дхайвата, панчама й, 
нарешті, нішадава. Це, варто знати, сім звуків ладу.  Так названі сім частин якості, що виникає від акаши.  
Володарне, воно скрізь перебуває: у литаврах та іншому музичному приладді. Бубни, барабани, мушлі, громи, 
колісниці  ― який би не чувся  звук,  живого чи неживого,  областю усіх  їх  іменується простір акаша.  Ось 
різноманітні причини звуку,  що виникає там. Про звук, породжений у просторі, сказано, що він пізнається  
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разом з якостями вітру, або коли вони нерухомі, а коли протидіють ― не пізнається.16 Але взагалі, постійно 
підкріплюються сутностями (дхату) суті: рухаються постійно в тілах вода, вогонь, повітря. Вони ― корінь 
тіла, і, перебуваючи там, вони проникають у прани.

Так вістить розділ сто вісімдесят четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 5
Б х а р а д в а д ж а  с п и т а в :
Земляного дхату досягши, як у тілі вогонь існує,17 о володарю? Як у порожнинах тіла обертається вітер?
Б х р і г у  в і д п о в і в :
Шлях вітру я повідомлю тобі, о брахмане бездоганний, як могутній вітер приводить у рух тіла живих. У 

голові перебуває вогонь,18 усюди охороняючи тіло. Рухається розміщена в голові та вогні прана. Це істота 
(прана) ― душа всіх істот, це ― вічний Пуруша, Манас, буддхі, аханкара, істоти і предмети. Отже, ця істота у 
всіх напрямках тут рухається праною, потім силою самани кожна прана йде своєю дорогою. Впираючись у 
корінь і задній прохід та з очисним вогнем сполучаючись, переміщаючи сечу і кал, рухається апана. Ту, що діє  
як  одна  в  цих  трьох,  зусиллям,  діяльністю,  наполегливістю,  люди,  що  знають  внутрішнє  «я»,  називають  
уданою. Вітер же, що проникає в усі суглоби в людському тілі, позначають вьяною. Розповсюджена у вогнях і 
тканинах (дхату) діє самана. Перебуваючи там вона приводить у рух соки, тканини і зіпсовані рідини. Між 
праною і апаною, роздмуханий же праною і апаною в області їхнього  сходження 19 є вогонь, що повністю 
перетравлює їжу. Починаючи з уст і закінчуючи заднім проходом, тягнеться так званий гуда, кишковий канал,  
від якого походять усі інші канали носія тіла. Від зіткнення пран, зіткнення з вогнем відбувається. Слід знати: 
теплота є вогонь, що перетравлює їжу втілених. Швидкістю вогню до кінця кишок відганяється прана. Але, 
просуваючись нагору, вогонь вона знову здіймає. Місце перетравленого ― нижче пупка. Вище пупка ― місце 
сирого. У центрі тіла ― пупок.  Тут  зосереджені всі  прани. Впоперек, нагору і вниз виступаючи із серця,  
спонукувані десятьма пранами, несуть харчові соки жили. Ось шлях йогинів, яким ідуть вони до того місця,  
переборовши перепони,  урівноважені,  стійкі,  Атмана  в  голові  досягши.  Так розташований між пранами і  
апанами в усіх тілах втілених, там запалюється постійно вогонь, як у горщик поміщений.

Так вістить розділ сто вісімдесят п’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 6
Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Якщо вітер оживляє, то вітер варто вважати рушієм і мовцем. Тоді непотрібна джива. Якщо тепло від 

вогню виникає, коли вогонь перетравлює їжу, то значить вогонь здійснює травлення, а джива не потрібна. При 
вмиранні істоти не спостерігається дживи, лише вітер залишає тіло, так теплота зникає. Але якщо повітряною  
є джива або ж з повітрям пов’язана, то, розглянута як повітряний вихор, вона повинна іти з юрбою марутів. А 
якщо вона пов’язана з вітром, то при порушенні зв’язку, вона має гинути. Інакше чи не уподібнити її посудині 
для води, витягнутій з великого моря? Чи потрібно у колодязь додавати воду або кидати у вогонь світильник? 
Туди проникнувши, вони б незабаром зникли. Так і джива зникає в читті. П’ять стихій є в цьому тілі, то нащо 
ще і джива? Якщо однієї з них немає, немає і усієї сполуки. Без живлення вода зникає, без подиху ― повітря,  
при ушкодженні нутрощів зникає порожнина, без їжі вогонь зникає. При хворобі, виснажливих недугах, жир 
землі  страждає.  Коли  вражена  одна  з  сутностей,  то  розпадається  сполука  їх  п’яти  часток.  При  такому 
розпаданні п’яти часток, яка ж потреба в дживі? Як джива знати про себе дає? Чи чує вона, чи говорить? Так  
кажучи: «На тім світі врятує мене ця корова!», і віддаючи її брахманові помирає, то кого врятує та корова,  
якщо й та корова і той хто узяв її і хто віддав уже тут розпадаються, то де ж їхня зустріч? Подзьобаному  
птахами,  розбитому при падінні  зі  скелі  або спаленому вогнем,  як ожити знову?  Якщо зрізане дерево не  
відростає від кореня, то хоч насіння його проросте, а мерцеві, як знову повернутися? Тільки насіння існувати 
продовжує, випавши раніше. Мрець мерцем і гине, а з насіння продовжує розвиватися насіння.

Так вістить розділ сто вісімдесят шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 7
Б х р і г у  м о в и в :
Ні джива, ні дане, ні зроблене не гинуть. Живий переходить в інше тіло і тільки плоть гине. Із загибеллю 

тіла не гине в ньому розміщена джива: вона подібна до вогню після того, як дрова догоріли.
Б х а р а д в а д ж а  с к а з а в :
Якщо прийняти, що подібно вогню тої дживи не відбувається знищення, то все ж після згоряння дров 

одержати вогню не вдається, гине без дров вогонь погаслий, так мислю, коли його шлях, становище і докази  
існування не пізнаються.

Б х р і г у  м о в и в :
Як не сприймається вогонь після того,  як дрова згоріли,  внаслідок його переходу в стан  акаші,20 він 

невловимий і без місця. Так і джива, покинувши тіло, у стані акаші перебуває і не сприймається внаслідок  
своєї тонкості. Це вірогідно. Адже вогонь підтримує прани тіла, щоб підтримати дживу. І цей вогонь, який  
підтримує вітер, гине внаслідок затримки дихання. Коли гине вогонь плоті, тоді втрачає свідомість тіло, никне  
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й  перетворюється  на  порох,  бо  його  шлях  ―  земна  оселя,  бо  від  усього  рухомого  і  нерухомого  світу 
переходить  в  акашу  вітер,  вогонь  же  за  ним  іде  слідом.  Внаслідок  єдності  цієї  трійці,  двійко  в  землі  
перебувають:  повітря там,  де порожнина,  а  вогонь там,  де вітер.  Немає в них подоби,  варто знати.  Хоча 
втіленому і надають вони подоби.

Б х а р а д в а д ж а  с п и т а в :
Якщо  явні  у  тілах  вогонь,  повітря,  вода,  простір,  то  яка  ж  тут  ознака  дживи,  поясни  це  мені,  о 

бездоганний. У п’ятірному, задоволеному п’ятьма, яке п’ять пізнає, свідомому, живому тілі, хотів би я знати, 
що подібне цим п’яти творить джива? З’єднання м’яса, крови, туку, кісток, жил скріплення ― так пізнається 
тіло. Але дживи в ньому не помітити. Речуть: якщо без дживи тіло, складене з п’яти сутностей, хто ж тоді  
сприймає тілесні та сердечні страждання? Речуть: джива чує, але хіба не вухами чують, навіть коли розум  
(манас)  відвернуто?  Тому  даремна  джива,  о  великий  ріши!  Все  подібне  собі  бачить  око,  з  манасом 
сполучаючись, а якщо розум відвернуто, то око, дивлячись, не бачить. Також не бачить, не чує запаху,  не  
говорить,  дотику не  відчуває,  смаку не  розпізнає,  коли  у  сон  увійшло  тіло.  Хто  ж тут  збуджується,  хто 
засмучується, радується, хто міркує, хто говорить, хто жадає, гнівається і ненавидить?

Б х р і г у  в і д п о в і д а в :
Складене зі сполучення п’яти сутностей тіло тут ніщо, керує єдино внутрішній Атман: він пізнає запах і  

смак, звук, торкання, образ та інші властивости. У п’ятискладовому тілі п’ять властивостей прозріває в усі  
члени проникаючий внутрішній Атман. Він знає радість і горе, і якщо він відсторониться від тіла, то воно саме 
нічого пізнавати не здатне. Коли у вогні немає ні подоби, ні теплоти, ні доторку, тоді вгасає тілесний вогонь, 
але, покинувши тіло, не гине. З вод утворився світ, вода є прообраз втілених. Там, в усіх істотах, Атман,  
Манас, Брахма ― творець всесвіту. Атман, що з’єднався з гунами Пракриті, називається Пізнавцем поля, а 
позамежним Атманом називається від них вільний. Пізнай того Атмана, обумовленого, як благо всього світу.  
Він проникає в це тіло, подібно краплі, проникаючої у лотос. І Пізнавця поля пізнай, завжди обумовленого, як  
вічно милостивого для світу, тамас, раджас і саттву знай ― ті властивості (гуни) дживи. Свідомою називають 
дживу, пов’язану з гунами. Рухаючись, вона все приводить у рух. Але тут Позамежним називають того хто 
обертає  сім  світів,  21 Знавця  поля.  При  розпаді  тіла  немає  загибелі  дживи.  «Він  мертвий»,  ―  говорять  
нерозумні, але це ― пусте: розміщена усередині тіла джива іде при руйнуванні тіла, що складається з пів-
десятка сутностей. Вона мандрує таємно в усіх істотах, одягнена у тіло, видима лише гострою думкою тих,  
хто в тонкості прозріває сутність. До неї постійно, вранці та пізно вночі, прилучається йогою мудрий. Хто  
постує, очистившись, Атмана в собі прозріває. Заспокоївши свідомість (читту) і тим від гарної та негарної 
діяльности відсторонившись, стоячи, сам себе заспокоївши, він блаженну вічність отримує. Розуму світло в 
тілах ― такою вважається джива. Визначивши, як внутрішнє «я» істот, її створив Праджапаті.

Так вістить розділ сто вісімдесят сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 8
Б х р і г у  п р о д о в ж и в :
Так, володар істот Брахма, створив спершу брахманів, що розвивалися власною силою і сяяли світлом 

Творця світла ― Сонця. Потім правду, обов’язок (дхарму), подвиг (тапас) і вічне (брахмо), небесну чистоту, 
моральність установив Володар. Потім створив девів, данавів, гандхарвів, дайтьїв, асурів і плазунів, якшів, 
ракшасів,  зміїв,  пішачів і  людей,  брахманів,  кшатріїв,  вайшьїв,  шудр,  о кращий з двічінароджених,  також 
безліч різних інших істот і варни, знай, о відлучений. У брахманів біла, у кшатріїв криваво-червона барва. У  
вайшьїв ― жовта, у шудр ― чорна барва.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Якщо  за  кольором  чотирьох  варн  розрізняється  моральне  забарвлення,  то,  звичайно,  всіх  варн 

спостерігається  змішання.  Від  хіті,  утоми,  голоду  й  турботи,  суму,  страху,  гніву  все  не  вільне.  Навіщо 
розрізняти тоді варни? Піт, сечу, кал, кров, жовч і слиз, тіло кожного виділяє. Навіщо розрізняти тоді варни? 
Рухомих і нерухомих незліченні види, і різне у них забарвлення, чому ж розрізняти лише чотири кольори?

Б х р і г у  в і д п о в і в :
Без  розходження  варн  цей  світ  минущий  весь  брахманським  колись  зробив  Брахма,  але  справами 

забарвилися  варни.  Різкі  та  гнівливі,  охітники  хіті,  насильства,  насолод,  порушивши  свій  обов’язок  і 
почервонивши кров’ю руки,  до стану кшатріїв дійшли такі брахмани. Жовті,  що займаються скотарством,  
живуть землеробством, ці двічінароджені, не вистоявши у своєму законі, прийшли до стану вайшьїв. Жадібні, 
охітники неправедности, шкоди, які живуть різною роботою, чорні, котрі втратили чистоту, прийшли до стану 
шудр  такі  брахмани.  Так,  розділені  цими  справами,  прийшли  до  кольорів  варн  брахмани,  бо  не  змогли 
постійно додержуватися своїх статутів у жертвах і обрядах. Так ці чотири варни, що володіють мовою Брахми 
(Ведами),  здавна створені  Брахмою, через  жадібність у невідання впали.  Ті,  що стоять  у Правді  (Тантрі) 
Брахми,  ― брахмани.  Їхній  подвиг  не  гине.  Варто  завжди  дотримуватися  святого  слова  (Веди  і  шруті), 
самоприборкання, обітниці. Не двічінароджені ті, що не знають споконвічно дане святе слово, таких багато 
різних родів,  то  там,  то  тут  існує:  упирі,  ракшаси,  перевертні,  навьї,  різні  млеччхи.  Втративши знання  і  
здійснення знання, вони живуть відповідно до своїх вдач. Покоління, носячи відбитки брахманства, по своїх 
діях  визначені,  були  святими зроблені  силою подвигу,  одні  так,  інші  ― інакше.  Від Споконвічного Бога  
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виникле, вічне, неминуще, яке корениться в брахмо ― така творчість, на ім’я Розумне, цілеспрямоване до суті  
Закону.

Так вістить розділ сто вісімдесят восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 9
Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Яким чином людина стає  брахманом або кшатрієм,  о  двічінароджений,  або вайшьєю,  чи шудрою,  це 

скажи, о співаку-ріши, найкращий з оповідачів.
Б х р і г у  м о в и в :
Хто обрядами народження та іншими таїнствами освячений, очищений, відданий вивченню Вед, у шести 

повсякденних  справах  затвердився,  хто  чистотою  повний,  доброзвичайністю,  лише  залишками  жертв 
харчуючись,  ким  учитель  задоволений,  хто  постійний  в  обітницях,  шанує  найвище  Правду,  той  зветься 
брахманом. Правду,  доброзичливість, щедрість, совісність, співчуття, вірність, подвижництво хто проявляє, 
той брахман ― такий переказ. Хто звичний до справи, яка породжує руйнування, вивченню Вед причетний,  
хто радується роздачі та отриманню дарунків, той кшатрій. Хто радується торгівлі, скотарству, землеробству,  
чистий,  причетний вивченню Вед,  той є  вайшья.  Хто радий усякій  їжі,  завжди виконує  будь-яку роботу,  
нечистий,  який  покинув  Веди  і  доброзвичайність,  той  вважається  шудрою.  Це  ознаки  шудри,  їх  у  
двічінароджених не видно, бо інакше, адже шудра не був би шудрою, а брахман ― брахманом. Усілякими 
способами утримання себе від жадібности, гніву, також самоприборкання ― ось знаючих очищення. Потрібно 
всією істотою усувати тих обох, для руйнування блага втілених. Щастя потрібно завжди охороняти від гніву,  
від самості, то подвиг. Від звеличення і презирства ― знання. Себе ж ― від омани. В кого всі починання не  
зв’язані надіями, о двічінароджений, для кого відчуженість ― жертва, той воістину відсторонений і розумний.  
Не шкодячи нічому живому, так іде він шляхом дружби. Повністю потяг покинувши, розумом хай переможе 
він почуття. Так він досягне безжурного стану тут, і безпеки в іншому світі. Постійний у подвигу, стриманий,  
самоприборканий муні, непереможно прагнучий перемогти, серед прихильностей, неприв’язаним залишатися 
повинен.  Усе,  що сприймається  почуттями,  стосується  до  виявленого.  Це,  певно.  Невиявлене  перевершує 
почуття і у подобах (лінга) осягається. Це варто знати. Занепокоєнню не можна віддаватися, потрібно тримати 
в спокої розум, манас потрібно утримувати в прані, прану ― утримувати в брахмо. Через байдужість до світу 
(нірведа) потрібно пізнавати нірвану, відкинувши усякі турботи. Через байдужість до світу брахман досягає 
брахмо, як щастя. Завжди чистоті співпричетний, доброзвичайності повний, він істотам співчуває. Такі ознаки  
брахмана.

Так вістить розділ сто вісімдесят дев’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 0
Б х р і г у  м о в и в :
Правда  є  брахмо,  Правда  є  подвиг,  створила  покоління  Правда,  світ  тримається  Правдою,  Правдою 

сходять на небо. Кривда є образ пітьми, внизу темрява захоплює. Пітьмою поглинений не бачить, бо світло  
для нього заволочене пітьмою. Небо є світло, пекло ― пітьма. Так вважають. Обидві ― правду і кривду ―  
отримують мандрівники минущого світу. Однаковим чином тут у всесвіті обертаються правда і кривда, закон-
беззаконня, світло й морок, нещастя-щастя. Звідси: що правда, те і дхарма, що закон, те і світло, а що світло,  
те й щастя. Звідси: що кривда, те беззаконня, що беззаконня, те і морок, а що морок, те й страждання. Так 
говориться:  з  тілесних  і  щиросердечних  страждань,  із  щастя,  що  походить  від  страждання,  складається  
світотворення. Прозріваючи це, не помиляються прозорливці. Тож, заради звільнення від страждань працює 
прозорливець. Адже щастя істот мінливе, як тут, так і в іншому світі. Як не сяє світло місяця, поглиненого  
Раху, так гине щастя безлічі істот, обійнятих мороком. Що ж стосується щастя, то вважається, що воно двох 
видів: тілесне та духовне. Розвиток відбувається як у цьому, так і в тому світі заради щастя, так речуть. Адже  
немає  більш  видатного  вищого  плоду  трьох  видів  прагнення.  Тому,  існує  особлива  якість  бажаного  для 
збудження якостей, належного і корисного. Останні дві є причиною того першого. Вони використовуються  
людьми, які бажають щастя.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
Як стверджує  володар,  вище за  все стоїть щастя.  Але для нас це неприйнятно,  бо для тих ріши,  які  

затвердилися в магані, не недосяжна була б особлива якість бажаного, вони ж до нього не прагнули. Та й за  
Писанням, Творець трьох світів, володар Брахма самотою перебуває у подвигу-тапасі. Брахмачарини теж не 
віддаються  ні  прагненню,  ні  щастю.  Володар,  очільник  всесвіту,  чоловік  Уми,  знищив  був  Каму,  який 
наблизився до нього, і  тим утихомирив. Тож, я стверджую: його якості не приймали магатми. Якщо ж ти  
стверджуєш: «Цим видатним людям не властива така видатна якість, то я, о володарю, такого твердження не  
приймаю. Якщо ж володар каже: «Немає нічого вище щастя»,  то,  як речуть  у світі:  «Подвійним є плодів 
початок: від доброго вчинку походить щастя, від злого ― нещастя!».

Б х р і г у  с к а з а в :
На  це  відповідають:  зазвичай,  від  кривди  виникає  пітьма.  Тоді  поглинені  пітьмою  звертаються  до 

беззаконня,  а не до закону.  Обійняті  гнівом, жадібністю, несправедливістю тощо, зазвичай,  не отримують 
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щастя ні в цьому, ні в іншому світі. Різні недуги, хвороби, муки їх вражають. Убивством, путами, нещастями й  
тому подібним, також спрагою, голодом, що викликають виснаження, вони дивуються лихам, викликаним 
дощем, вихором, надмірною спекою і холоднечею, тілесними недугами вони змучені. Душевною скорботою 
обійняті,  викликаною загибеллю рідних  і  багатства,  розлукою,  викликаною старістю,  смертю.  Кого  ж  ці 
тілесні й душевні вболівання не зачіпають, той знає щастя. Такі лиха на небі зазвичай не виникають, там без  
них існують.  У небі легкий вітерець, дуже приємні пахощі. Немає ні старості, ні гріховності, ні голоду,  ні  
спраги, ні виснаження. Постійне щастя ― у небі. Тут же ― і щастя, і горе, а в пеклі ― горе. Тому кажуть:  
вищий шлях є щастя. Земля широка ― всіх істот мати. Жінки їй подібні. А чоловік її ― Праджапаті. Тут  
вогняним  його  сім’я  вважають.  Таке  влаштування  цього  світу,  колись  засноване  Брахмою.  Згідно  цього 
обертаються покоління, кожне у свою діяльність вдаючись.

Так вістить розділ сто дев’яностий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 1
Б х а р а д в а д ж а  с п и т а в :
Що  зветься  плодом  щедрості,  виконання  обов’язку,  добре  зробленого  подвигу,  вивчення  Писань, 

приношення жертви?
Б х р і г у  в і д п о в і в :
Жертвою  упокорюється  гріх.  Вивченням  Писань  досягають  вищого  спокою;  щедрістю  ―  насолод,  

кажуть, а подвигом ― неба. Дарунок вважається двох видів: заради тутешнього і потойбічного щастя. Що  
дають гідні, те по той бік перебуває. Що дають негідні, те тут вони споживають. Який надають дарунок, такий 
і плід з’їдають.

Б х а р а д в а д ж а  с п и т а в :
В  чому  складається  для  кожного  виконання  обов’язку?  Яка  ознака  обов’язку?  Якого  виду  буває  

обов’язок? Зволь мені повідати, о володарю.
Б х р і г у  в і д п о в і в :
Виконанню свого обов’язку віддані ті, хто розумний, вони небесний плід отримують. Помиляється той,  

хто діє інакше.
Б х а р а д в а д ж а  с к а з а в :
Чотири щаблі життя встановили колись мудреці й для кожного з них ― особливе поводження. Зволь  

тепер мені сказати про це.
Б х р і г у  м о в и в :
Колись володар Брахма,  передбачаючи благо світу,  заради охорони підвалин дхарми визначив чотири 

щаблі життя. З них перебування в родині гуру,  першим щаблем життя вважають. Тут повністю досягається 
самовладання чистотою, обрядами самскара, самоприборканням, обітницями. Присмерком, на світанку і при 
заході,  двом  божествам  (Ашвінам),  творцеві  світла  й  Агні,  без  сонливости  та  недбайливости  стоянням, 
шануванням  учителя,  вивченням і  слуханням  Вед,  здійсненням очищення  внутрішнього  «я»,  здійсненням 
тричі  купання  і  окроплення,  доглядом  за  вогнем,  брахмачарьєю,  слухняністю  вчителеві,  постійним 
харчуванням від милостині здійснюється повне усвідомлення внутрішнього «я». Беззаперечний послух словам 
і вказівкам учителя, милістю вчителя досягнення можливости вивчення Вед хай буде це для учня найвищим 
прагненням.

П р о  ц е  є  ш л о к а :
Двічінароджений, що покірністю вчителеві знання Вед досягає, отримує, як плід старанности ― небо. У 

розумінні  він  процвітає.  Стан  домогосподаря,  зрозуміло,  називають  другим  щаблем  життя.  Правильне  
поводження  такого  ми  послідовно  повідаємо.  Тому  хто  вертається  з  послуху,  хто  бажає  правильного  
поводження  і  плоду  шлюбних  обов’язків,  личить  стан  домогосподаря,  бо  цим  досягають  належного,  
корисного  і  бажаного.  Бажаючи цього  потрійного,  домогосподар  праведним способом одержує  багатства, 
досягаючи його вивченням Вед,  або чарами брахмаріши, чи добуванням гірських скарбів,  або узливанням  
«хавіс» пряженого масла предкам, або кривавими жертвами богам, або самоприборканням, або вивченням 
Писання, або милістю богів. З одержанням багатств господар хай перебуває в стані домогосподаря, бо воно  
вважається коренем усіх щаблів життя. Тих, що живуть у родині гуру, мандрівників та інших, які виконують  
обітницю самоприборкання і затвердилися в законі-дхармі, домогосподареві варто наділяти милостинею. Для 
пустельників належить допомога речами, бо проводять життя ці благочестиві, відзначені шляхом благих, у 
вивченні Писань, у відвідуванні тіртх, у мандрах для споглядання святих місць, у лежанні на голій землі. Їх  
слід  ушанувати  вставанням,  виходом  назустріч,  покірною  мовою,  пропозицією  зручного  сидіння  для 
відпочинку, зручного ложа, частуванням, повагою.

П р о  ц е  є  ш л о к а :
Гість, що повертається з розбитою надією від хати, віддавши свої злі справи і прийнявши добрі справи 

того  господаря,  іде.  Тут  у  домогосподаря  жертвами  і  обрядами  утішаються  боги,  напоями  ―  предки,  
пізнанням, вивченням Писання, служінням, підношенням ― ріши, а вихованням потомства ― Праджапаті.

П р о  ц е  є  д в і  ш л о к и :
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Батьківською ласкою до всіх істот хай звучать  солодкі  для слуху слова.  Тут  засуджуються  катівство, 
побої, брутальність, тут засуджується обман, себелюбність, чванство. Ненашкодження, правда, безгнівливість 
― є подвиг проходження всіх щаблів життя.  Тут  також засуджуються пристрасть до вінків,  дорогоцінних 
прикрас, вбрання, мазей, до танцю, співу, музики, тішення погляду радісним видовищем, надмірне прийняття  
страв, ласощів, смакування напоїв, пристрасть до розваг, прагнення до насолод хіті. Домогосподар, який досяг 
умиротворення  троїстості  якостей,22 тут  може  насолодиться  щастям  і  шляху  вчителювання  досягти.  Для 
домогосподаря,  який живе залишками їжі,  старанного у  виконанні  обов’язку,  який покинув  справи,  котрі  
чинять заради щастя, не важко досягти неба.

Так вістить розділ сто дев’яносто перший у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 2
Б х р і г у  м о в и в :
Пустельники ― це ті, що діють за законом дхарми, відвідують чисті тіртхи, джерела рік, мандрують у 

віддалених лісах, заповнених ланями, буйволами, вепрами, тиграми, лісовими слонами, чинять подвиг тапаса,  
покинувши  село,  одяг,  рясні  насолоди.  Дуже  скудно  харчуються  лісовими коріннями,  плодами,  травами, 
листям, а перебуваючи на місці,  лежать на землі,  гальці,  камінні,  піску,  попелі.  Покривають тіло травою,  
циновкою; відпускають волосся на голові, бороду, волосся на тілі, нігті. Постійно вчасно роблять омивання, у 
визначений час творять приношення і узливання, забезпечивши доставку дров, трави куша, квітів, жертовного 
посуду.  Очистившись,  вони  відпочивають.  Переносячи  спеку,  холоднечу,  дощ,  вітер,  вони  суцільно 
покриваються тріщинами. Різними утриманнями, вправами, стояннями, зовсім висушують плоть, кості, шкіру.  
Вище всього цінуючи стійкість, причетні Буттю, вони підносять тіла.23 Хто непохитно додає зусиль у такому 
поводженні, яке пропонують брахмаріши, той спалює вогнем пороки, опановує важкодосяжними світами.

Далі про поводження мандрівників (парівраджака). Воно таке: звільнившись від вогню, майна, дружини, 
обрядів, з рамен своїх ярмо прихильности скинувши, вони мандрують. Вони байдужі до каменю, грудки землі,  
золота, до потрійної мети існування, неприв’язані розумом-буддхі, які дивляться однаково на ворога, друга і  
байдужного.  Деревам,  живо-народженим,  яйце-народженим,  народженим  з  поту,  істотам,  породженим  із 
зерна, вони не загрожують ні словом, ні думкою, ні справою. Бездомні, вони вибирають для нічлігу гори,  
піски, коріння дерев, храми. Приходячи в місто або село, у місті вони можуть залишатися п’ять ночей, а в селі  
―  одну  ніч,  входячи  за  милостинею  для  підтримки  життя  у  житла  брахманів,  незаплямованих  злими 
справами. Мандрівники повинні існувати тим, що покладено без їх прохання в старцівську чашу, вільні від  
прагнення, гніву, гордости, жадібности, омани, ремства, обману, пересудів, чванства, шкоди.

П р о  ц е  є  ш л о к и :
Мандрівні муні, жодній істоті не вселяючи страху, самі жодної істоти не бояться. Роблячи агніхотру, що 

перебуває в його власному тілі, хай приносить він у власному роті жертву Агні. Цей співак, мандруючи у  
світі, живе милостинею жертви для вогню, що перебуває в ньому. Хто на щаблі звільнення вищевказане так 
виконує, чистий, ретельно підготувавшись, зосередивши розум-буддхі, подібний гаснучому без дров вогню, 
той, о двічінароджений, досягає світу Брахми.

Б х а р а д в а д ж а  м о в и в :
По Писанню,  крім цього,  є  світ  інший,  недоступний  почуттям,  його  бажаю пізнати,  про нього зволь 

сказати, о володарю.
Б х р і г у  м о в и в :
На північному схилі Хімавану, сповнений всіма якостями, чистий, прекрасний, лагідний, бажаний є світ,  

іменований  потойбічним.  Тут  перебувають  безгрішні,  пречисті,  незаплямовані  люди,  без  бід,  повністю 
покинувши оману, жадібність. Небесам та країна подібна, їй властиві чудові якості. Там людей не торкнеться 
хвороба, безсмертя там відвіку. Чужих дружин не жадаючи, своїм дружинам там раді люди. Там не вбивають 
один  одного,  не  пишаються  багатством.  Не  панує  там  беззаконня,  не  виникає  сумнівів.  Там  виразно  
отримують плід учинків. Там забезпечені їжею, напоями, сидінням, там у палацах живуть. Тут же інакше: одні  
оточені всім бажаним, у золотих оздобах, іншим лише на прожиття вистачає, а деяким, лише виснажливою 
працею життя підтримати вдається. До праведности одні прагнуть,  інші люди безчесні, одні щасливі, інші 
нещасні,  одні  злиденні,  інші  багаті.  Тут  виснаження,  страх,  омани  виникають,  породжені  жадібністю  і  
багатством. Це бентежить нерозумних. Ті що творять гідне і негідне, різні люди тут бувають. Не пристає зло  
до тих, які осягли одне і друге. Підлість, обман, злодійство, пересуди, ремство, огуда інших, неушкодження,  
зрадництво, кривда ― хто до цього схильний, у того гине тапас, а хто, відаючи, цьому не слідує, подвиг того  
зростає.  Тут  багато всіляких турбот  про праведні  та  несправедливі  вчинки.  На ґрунті  цього світу зростає 
карма, тут ті, що зробили добре або погане ― за добре одержують добре, за погане ― погане. Тут колись  
Праджапаті, боги, сонми мудреців чинили жертву. Зробивши жертву тапасом, очистившись, вони вступили у  
світ  Брахми.  Північна  частина  землі  всіх  інших  чистіше,  прекрасніше.  Живучі  тут,  там  відроджуються 
доброчесні люди, коли, отримавши посмертні почесті, вони йдуть. Лиходії ж народяться в тілах тварин, своє  
життя загубивши. Інші гинуть ще на землі, коли взаємно один одного пожирають, повні жадібности та омани.  
Такі обертаються тут і в Північну країну не попадають. Ті ж самоприборкані брахмачарьї, які шанують гуру,  
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мудрі, шлях усіх світів вони осягають. Так я повідав дхарму, встановлений Брахмою лад. Мудрий той, хто 
знає закон (дхарму) і беззаконня світу.

Б г і ш м а  с к а з а в :
О царю,  так  мовив Бхрігу сяючому подвигом Бхарадваджі,  і  вшанував  у  захваті  Бхрігу той великий 

подвижник. Ось тобі, о царю, встановлення минущого світу сповіщено докладно. Що ще чути бажаєш?
Так вістить розділ сто дев’яносто другий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Наука про доброзвичайність, о тату, хай буде тобою мені сповіщена, о бездоганний, про неї хочу я чути,  

адже тобі все відомо, так вважаю.
Б г і ш м а  м о в и в :
Люди поганої поведінки, поганих учинків, нерозумні, охітники до насилля, не доброзвичайними звуться.  

Доброзвичайною ж поведінкою відрізняються благі. Якщо кал і сечу не викидають люди на царському шляху,  
серед череди корів, на посівах, то вони добропристойні. Насичувати богів, робити запропоноване очищення 
людським називають обов’язком. Переходячи річку, не можна не омитися. Належить Сонце завжди шанувати,  
не  можна спати після  сходу Сонця.  Належить  присмерком,  стоячи,  прошептати  ранню й пізню молитву.  
Обмивши п’ять (руки, ноги, рот), варто куштувати їжу, звернувшись до сходу, перебуваючи в мовчанні. Не 
можна споживаючи їжу її гудити, потрібно їсти зі смаком. Треба, вставши від учти, омити руки. Не слід спати  
вночі із мокрими ногами. Деваріши Нарада вказав ці ознаки гарної поведінки. Чисте місце, запряжного бика,  
житло  богів,  перехрестя,  брахмана,  благочестивого,  святиню,  варто  обходити  праворуч.  З  усіма 
мандрівниками, домашніми, з гостем, хто однаково споживає їжу, того хвалять слуги. Людям бог указав для  
їжі ранок і вечір. Не зазначено проміжної учти. Значить, тоді постувати треба. Хто у встановлений час робить  
жертву  хома,  до  дружини  в  належний  час  входить  і  не  торкається  дружини  іншого,  мудрий,  той  ― 
брахмачарья.  Як  амріту,  як  їжу,  приготовану  люблячою  матір’ю,  яку  залишає  брахман  шанують  люди. 
Праведні збираються заради правди. Хто розбиває грудки землі, вириває траву, гризе нігті, той, як людина з 
постійно не омитим ротом, недовговічний. Хто відмовився від м’яса, не повинен споживати жертовного м’яса,  
негоже йому бути взагалі м’ясоїдним і  пересудами займатися.24 Чи земляка, чи чужоземця, гостя не можна 
залишати  голодним.  Одержавши  бажаний  плід  жертви,  учителям  потрібно  надати  частку.  Батькам  варто 
пропонувати сидіння, вшановувати. Хто шанує поважних нагороджуються віком, славою, щастям. Не можна 
дивитися на висхідне сонце і на оголену дружину іншого. В таємниці треба завжди чинити законні любощі.  
Серце священних тіртх-криниць є святість. Чистий вогонь є серцем чистих. Усе, що здійснює арій, чисто, як 
бавлення  дитини.  При  кожній  зустрічі  варто  запитувати  про  здоров’я.  Ранком  і  ввечері  запропоновано  
шанувати брахманів. У божому домі, серед корів, при лікувальних обрядах, при вивченні Писань треба діяти 
правою рукою. Ранком і ввечері співакам-муні поклонятися треба, відповідно до закону. Таке поводження сяє,  
як товар з товарів, називається оранкою з оранок. Врожай збільшує це, це ― запряжка корів із запряжок.  
Постійне насичення в їжі,  у питті  ― угамування спраги. Це ― гарне приготування молочної їжі,  рисової  
юшки,  сезамової  каші.  Тому хто стриже собі  бороду,  чхає,  купається,  споживає їжу і  всім хворим,  треба  
бажати  здоров’я.  Проти  сонця  не  можна  мочитися.  Не  можна  дивитися  на  свої  випорожнення.  Поруч  із 
жінкою не слід лягати, потрібно уникати спільної учти із нею. Звертання на «ти» і на ім’я до поважних людей 
потрібно вельми остерігатися. Стосовно нижчих і рівних не забороняється ні те, ні інше. Зле серце лиходіїв 
викривається  їх  поведінкою,  упізнані  заздалегідь,  вони  гинуть,  навіть  серед  великої  кількості  людей 
ховаючись. Зроблене раніше зло приховують недосвідчені в Писанні. Адже якщо навіть його не бачать люди 
― небожителі бачать. Зло, сховане злим, звертається на злого. Праведністю схована праведність, дхарма до  
праведности повернеться,  праведником сповнена дхарма вертається до дхарми. Про зроблений гріх тут  не  
пам’ятає заблуканий, але, як місяць переслідує Раху, так нерозумного переслідує зла справа.  За скарб,25 що 
нагромаджується з надією на плід, віддається не без страждання,  мудрі  цього не схвалюють і  не чекають  
смерти, щоб одержати нагороду. Розумністю всіх істот мудрі називають дхарму. Тому заради блага нехай діє у 
всіх істотах розумність.  Свій обов’язок слід виконувати наодинці,  немає спільності  дхарми. Коли людина 
дотримується тільки свого обов’язку,  товаришеві, що тут робити? Для людей дхарма є лоно, а для богів у 
небесах ― амріта. У посмертному існуванні, за виконання закону, нескінченне щастя отримують.

Так вістить розділ сто дев’яносто третій у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Про те, що тут іменується «внутрішнім я» людини, що воно, яке? Це скажи мені, о прадіду. О туре, як  

створений цей всесвіт з рухомим і нерухомим, як до розчинення (пралаї) він приходить, зволь тут сказати мені 
про це.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про так звану Адхьятману ти запитував мене, о сину Прітхи, про це, о синку, тобі повідаю, про всеосяжне 

щастя.  Народження  сполучене  з  розчиненням,  цілком  наставники  показали.  Людина,  що  пізнала  це, 
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задоволености, щастя досягає у світі. Цього знання отриманий плід ― всіх істот благо. Земля, вітер, простір  
(акаша), вода та світло ― п’ятірка. Виникнення, вихід усіх істот ― великих сутностей (магабхути). Звідки всі 
істоти  виникли,  туди  вони  знову  йдуть.  Для  істот  великі  сутності,  що  для  хвиль  ― море.  Як  черепаха,  
висунувши кінцівки їх втягує знову, так істот творить душа всіх істот (бхутатма) і знову уносить. Творець 
істот створив усі сутності, що знаходяться в істотах, але різницю між творцем і ними не осягає джива. Слово,  
слух і порожнини вух ― ці три народжуються від простору. Доторк, рух, шкіра ― вважається, що ці три ― 
від  вітру.  Образ,  око  і  горіння  тривидним  вогнем  звуться.  Звук,  рідина,  мова  ―  властивостями  води 
вважаються ці троє. Властивості землі ці три: запах, нюх, тіло. Є п’ять великих сутностей, шостим іменується 
манас. Почуття-індрії, манас ― її (дживи) пізнавальні властивості. Сьома ― буддхі, так вважають, а далі ― 
восьма ― хто пізнає поле. Око потрібне для зору, а створює думку розум. Буддсі належить рішення. Свідком 
же є пізнавець поля. Що на рівні стіп, що з ними урівень і, що вгорі, він бачить. Він із середини сприймає світ,  
знай це: люди повинні тут повністю пізнати почуття. Тамас, раджас і саттва, а також ті сутності, обґрунтовані  
таким пізнанням. Людина їхній прихід і відхід розумом осягає і поступово вищого умиротворення досягає,  
міркуючи про це. Властивостями (гунами) керує розум, і розум-буддхі направляє почуття і манас, як шостий 
серед сутностей. Якби не було буддхі, звідки бути гунам? Движний і недвижний світ з її буддхі утворений.  
Він розчиняється в ній, з неї виникає, тому й визначається через буддхі. Те, чим вона дивиться називається  
оком, чим чує ― вухом, чим нюхає ― називають носом, язик ― чим смак розрізняє. Шкірою вона відчуває 
дотик. У кожному особливо діє буддхі. Коли чого-небудь вона бажає, то перетворюється в манас. П’ятірчасті  
особливі  місцеперебування  буддхі,  їх  індріями називають.  Панує  ними незримий (манас?).  Розум,  що є у 
людини, проявляється в трьох станах:  іноді  він відчуває приємне,  іноді  тужить,  іноді існує  без щастя або  
нещастя. Так у серці людей вона (буддхі) в трьох станах перебуває, але, у ці три стани перетворюючись, вона 
їх перемагає. Так океан, носій річок, перемагає могутньою хвилею їх течію. Подолавши тих, буддхі в стан 
манаса переходить. Але зростаючи, цей стан переборює раджас, і вона (буддхі) починає тоді обертати почуття. 
Приємне ― саттва, раджас ― горе, а омана ― тамас, такі ці троє. Яким би не був стан у цьому світі, його ці  
три створюють. Так весь шлях буддхі тобі сповіщено, о бгарато. Розумні повинні перебороти всі почуття. У 
живих завжди поєднується саттва, раджас, тамас, і потрійним у всіх істотах є свідомість ― ясна, пристрасна  
чи  темна,  о  бгарато.  Дотик  властивості  ясності  ―  щастя.  Дотик  властивості  раджаса  ―  страждання.  
Сполученням із властивістю пітьми здійснюються обоє. Що тут у тілі та манасі сполучено буває із приємним, 
то стан буває саттвічним, так речуть про це. Про те, що сполучено зі стражданням, що неприємне викликати  
здатне, не піддаючись йому, слід думати: «Це ― прояв пристрасти (раджас)». Що сполучено із оманою, буває 
неясним, непроникним і нерозпізнаним, те потрібно вважати за тамас. Захват, приємність, блаженство, щастя,  
умиротворення  думки  ―  коли  проявляються  ці,  то  речуть:  «Це  одна  із  властивостей  саттви!».  
Незадоволеність, страждання, нетерпіння, жадібність, горе ― це ознаки пристрасти, чи видно їхню причину,  
чи ні,  неповага, омана, лінощі, безперестанна сонливість, що б з них не виникало, це ― різні властивості  
мороку. Розум далеко забрідає, багато блукає, визначається зарозумілістю, бажанням. Той, чий розум добре 
приборканий, тут і по відході щасливий. Між украй тонкими, знавцем поля і ясністю, узрій різницю: один із  
себе творить гуни, інша ж не творить. Один з одним вони сполучені, як зі смоківницею мошка.26 Як би зв’язані 
один з одним ці обоє, але, хоча їх сполучення скрізь помітно, різна тих сутностей природа. Як пов’язана риба з 
водою, так і ці обоє. Не пізнають себе властивості (гуни), той же повністю знає гуни. Повністю прозріваючи 
властивості, вона уявляє себе з ними злитою. Заради осяяння природи позамежний Атман 27 утворить з індрій і 
сьома ― буддхі 28 ― ніби світильник, хоча вони позбавлені руху і свідомості. Адже саттва випускає дві інші  
гуни, а знавець поля їх обдивляється. Такий міцний зв’язок цих двох: саттви і знавця поля, але загального  
притулку немає у саттви і  знавця поля.  Він ніколи не змішується  ні  з  манасом,  ні  з  гунами,  ні  навіть із  
саттвою. Коли він за допомогою манаса віжками індрій їх спрямовує, тоді просвічує Атман, як полум’я крізь 
стінки посудини. Покинувши діяльність природи, завжди радіючий Атману муні, ставши душею всіх істот, іде  
шляхом найвищим. Як водою не мокне водяна птаха, так серед істот перебуває, хто досяг досконалости. Отже,  
свою  природу  силою  такого  свого  пізнання  людина  так  покине,  не  вболіваючи  і  не  захоплюючись,  зі  
знищеною самістю, до всього байдужа. А прихильністю до своєї природи полонений, постійно випускає гуни,  
як павук випускає павутиння,29 під ними розуміють властивості, не припиняють вони розходитися, їх упину не 
можна помітити: це поза наочним сприйняттям і досягається послідовним міркуванням ― один так стверджує, 
інший же говорить, що упин гун буває. Можна дотримуватися обох поглядів, вирішуючи по усвідомленню.  
Так, рішуче від цього сердечного пута, породженого роздробленням думки буддхі, звільнившись, можна стати 
щасливим,  не  вболіваючи,  не  бажаючи,  не  сумніваючись.  Забруднені  чистоти  досягають,  як  люди,  ріки 
повноводної  досягши,  в  неї  поринаючи,  прекрасно знають,  що треба  омитися.  І  ти  це  вчення  осягни.  Та  
знаючи протилежний берег великої ріки однаково страждає, а знаючи істину не страждає: переправляється  
він, плід знання осягнувши. Хто пізнав вищого Атмана розуміють, що відчуженість є вище знання. Людина, 
яка осягла це, на прихід і відхід всіх істот дивлячись, міркує спокійно і досягає вмиротворення. Хто потрійне  
знає,  звільняється,  спокійно  дивлячись,  ретельно  заглиблюючись  розумом,  розриває  прихильність, 
прозріваючи сутність. Хто ж розпускає почуття, Атмана побачити не може: то туди, то сюди вони мечуться.  
Непідготовленому  приборкати  їх  важко.  Хто  осяг  це,  стає  мудрим.  Яка  ще  ознака  мудрости  буває? 
Досконалими вважають людей, які пізнали це. Хто пізнав, не має страху. А незнаючі, піддані дуже великому  
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страху. Вище такого шляху ні для кого не буває. Його якість звеличують блаженні. Хто діє без упереджених 
намірів, відстороняючи зроблене колись, у того немає ворожости і менше приязні. Уже тут це породжує в 
ньому  довершеність.  Нездоровий  світ  тут  людину  гудить.  Уже  тут  це  породжує  у  ньому  довершеність. 
Вийшовши з нездорового людського світу, поглянь, як там багато про те чи інше скорботних. Тут же дивися 
на безжурних, здорових, обізнаних на двох шляхах,30 блаженних.

Так вістить розділ сто дев’яносто четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 5
Б г і ш м а  м о в и в :
Добре, я розповім тобі, о Партхо, про чотири види дхьяни-йоги. Це пізнавши, неминущої досконалости 

уже  тут  досягають великі  ріши.  Виробляють зосередженість  роздуму  сталі  йогини,  великі  ріши,  насичені 
знаннями, мудрі,  що пішли у нірвану.  Не вертається знову,  о Партхо,  хто звільнився від недуги сансари,  
затверджені  у своєму бутті,  які  повністю знищили недугу сансари,  подолавши подвійність,  без  власності,  
вільні, які завжди перебувають у саттві. На тому, що не прив’язує, що незаперечно, що приводить серце до  
спокою, зосередивши розум, потрібно тримати його прикутим до такого роздуму.  Стуливши докупи безліч 
почуттів, повинен сидіти, мов пень, мовчазно. Не повинен сприймати він звуку вухом, не відчувати доторку 
шкірою,  не  сприймати образ  оком,  а  язиком ― смаку.  Глибоким роздумом повинен відігнати всі  запахи 
знавець Йоги. Того, що збуджує п’ятірку індрій, не повинен шукати відважний. Потім, завбачливо в манасі  
затримавши п’ятірку,  потрібно зібрати разом з  п’ятьма індріями хиткий манас,  розбурханий,  нестримний,  
бентежний, п’ятибрамний. Мудрий повинен спочатку направити манас усередину, на шлях роздуму. Збирання  
докупи манасу, індрій ― це перший щабель міркування, так визначаю. Тоді цей його шостий (манас), спершу 
ним у  себе  ув’язнений,  раптом  збудившись,  замерехтить  ніби  блискавка  з  хмари.  Як  спрямовані  в  різні  
сторони краплі води стікають з листя, так на шляху роздуму буває текучим і манас, утриманий на якусь мить, 
стане на шлях роздуму і знову, мов вітер, блукає манас дорогою вітру. Без роздратування, без себелюбства, 
усунувши страждання,  прогнавши сонливість,  нехай знову його приборкає роздумом знавець дхьяна-йоги. 
Відступи  спершу виникають,  дослідження,  сумніви  у  муні,  який  віддається  початковим роздумам.  Але,  і 
змучений манасом, роздуми продовжувати він повинен. Не треба мовчазному приходити до відрази, нехай сам 
створює своє  благо.  У купу перемішані  пил,  пісок і  щебінь,  политі  водою злипаються не відразу.  Злегка 
відвологле  сухе  борошно  злипається  не  відразу.  Воно  зліплюється  повністю  повільно  і  поступово.  Так 
повільно умиротворяються бурхливі почуття. Вони стримуються поступово й повністю приходять до спокою. 
Ось як свій манас і п’ятірку індрій, о бгарато, спершу затвердивши на шляху міркувань, приводять до спокою.  
Ніяка людина або бог не допоможе щастя досягти: хто себе сам приборкав, тому воно дістається. Залучений  
до цього щастя, радій праці роздуму, бо прямують йогини до безболісної нірвани.

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

Р о з д і л  1 9 6
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Ти розповів про чотири щаблі життя і про обов’язок царів, а також взагалі відповідні билини. Я вислухав  

оповіді, які стосуються дхарми, але є ще в мене питання, на нього відповідай, о володарю: про досягнення  
плоду шептання молитви хочу чути, о бгарато. Який обіцяний плід за шептання молитви? Хто їх творить, де  
перебувають? Статут шептання молитви, о бездоганний, повністю зволь повідати. «Шептун молитви», хто так 
називається:  знавець  Санкхьї  чи  Йоги?  Чи  знання  обрядів  жертвоприношення  називається  «шептанням  
молитви»? На все це відповідай мені, бо ти всевідаючий, так я мислю.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке давнє минуле оповідають: про те, що трапилося колись із Ямою, Калою і брахманом. Про  

Санкхью  і  Йогу  говорили  мудреці,  які  побачили  Звільнення.  У  веданті  обговорюється  лише  зречення 
(санньяса), а проти шептання молитви звернені слова Вед: «Тільки умиротворені затвердилися в молитві».  
Про міркування (Санкхью) і єднання (Йогу) сказано мудрецями, які зріли благо. Цими двома шляхами можна 
слідувати, але можна й не слідувати, о царю. Однак тому, що вказується в Писанні, тут дається обґрунтування.  
Адже тут так само, як у смріті, радять занурення манаса в самадхі, приборкання індрій. Правдивість, охорона 
вогню,  перебування  на  самоті,  міркування-дхьяна,  тапас,  піст,  покірливість,  самоприборкання,  терпіння,  
відволікання від предметів почуттів,  стриманість у слові,  умиротворення ― так відбувається жертва.  Про 
перешкоди тепер слухай.  Оскільки справі брахмачарьї перешкоджає шептання молитви, то,  як сказано,  це  
варто остаточно відкинути. Хто слідує цьому загайному, не забезпеченому напрямку (шептанню молитов), 
хоча б він сидів на купі трави куша, тримав куша у руках, на голову поклав куша, оточив би себе кушею і,  
сидячи  у  куші,  ще  навалив  би  на  себе  кушу,  той  все  ж  шанує  предмети  почуттів,  а  предмети  почуттів  
шанувати не слід.  Переслідуючи рівновагу манасу,  у  манасі  потрібно втримувати  манас.  На тому брахмо 
потрібно  зосередити  думку,  шепотячи  благе  виречення  Самхіти.  Потім  це  потрібно  зовсім  і  повністю 
відкинути  й  поринути  у  самадхі.  Тут  думку  (дхьяну)  піднести  він  повинен,  захищений  силою  самхіти. 
Очищений подвигом, самоприборканий, здолавши відразу, сумнів, звільняється від пристрасти та омани, не  
прив’язується, не тужить, не робить причин і наслідків, так ось, далебі. Не пов’язаний з основою особистості,  
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він не розкидає розум абикуди. Без честолюбства він не зв’язаний досягненням мети, але й бездіяльности не  
віддається. Гранично відданий роздумам, вдумливий, він рішуче вправляється у міркуваннях, зосередивши 
думку, він впадає в самадхі, тоді залишає і роздум. Перебуваючи в такому стані, він легко здійснює завзяте  
зречення, без жалю залишає подих життя і вселяється в брахманічне тіло. Але якщо він не побажає оселитися  
в  брахманічному тілі,  він  по  вищому шляху сходить  і  тоді  не  підлягає  народженню.31 Затвердившись  ув 
усвідомленні Атмана, без хвороб, спокійний, безпристрасний, він у безсмертного, чистого Атмана вступає.

Так вістить розділ сто дев’яносто шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Наскільки доступний вищий шлях для шептунів молитов, ти мені повідав. Це один їхній шлях. Але чи 

йдуть вони ще іншим?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай  уважно,  о  муже-туре,  про  шлях  шептунів  молитви,  о  володарю,  як  вони  попадають  у  різні  

кромішні безодні (нірая - випадіння з життя). Той шептун молитви, який раніше не виконував і того про що 
вже говорилося, хто односторонньо тут виконував обряди, той іде в кромішню безодню. Не радуючись і не 
радуючи, діючи зарозуміло, такий шептун молитви попадає в кромішню безодню, у цьому немає сумніву. Всі,  
діючі своєкорисливо, йдуть у кромішню безодню, і людина, що звеличує себе над іншими, іде в кромішню 
безодню. Спершу задумавши одержати чуже, хто приймається шепотіти молитву, заблудлий, куди спрямована 
його  пристрасть,  туди  він  і  попадає.  Потім,  хто  заради  володіння  божественною  могутністю,  ретельно 
шепотить молитву, той іде в кромішню безодню й звідти не повернеться. Заблудлий, заради жагуче бажаного,  
який творить шептання молитви, іде туди, куди спрямована пристрасть, або падає у кромішню безодню. На  
хиткий розум опирається недосконалий знанням, нерозумний, і, по хиткій іде дорозі або падає у кромішню 
безодню. Шепочучи молитву, недосконалий знаннями дурень, іде до омани, він іде шляхом заблудлих, а туди 
прийшовши,  шкодує.  «Тримаюся  я  міцною хваткою!»,  ― шепотить  шептун  шептання.  Він  не  сповнений 
вищим, йому не відданий. Такий іде в кромішню безодню.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Неминуще Те, позамежне, невиявлене, перебуває в брахмо, ставши таким, чому шептун входить у тіло?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Через мінливе знання багато хто попадає у кромішню безодню. А шептання, навіть похвальне, по суті  

хибне.
Так вістить розділ сто дев’яносто сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Яка та кромішня безодня, куди шептун попадає, її опиши мені? Я б хотів довідатися. Хай зволить володар  

про це повідати.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Ти народжений, як частка Дхарми, тому ти досить праведний у своїй сутності.  Слово, затверджене на 

законі,  слухай  уважно,  о  бездоганний.  Ті  країни  богів,  позамежного  Атмана  які  пізнали,  різноманітні  
виглядом,  плодами,  положенням,  барвами.  Небесні,  вільно доступні  оселі,  палати,  розважальні  гаї,  ставки 
золоті,  порослі  лотосом,  о  царю,  володіння  чотирьох  охоронців  світу,  Бріхаспаті,  Шукри,  праведників 
вішвадевів, обох Ашвінів, марутів, рудрів, адітьїв, васу та інших мешканців неба ― це і є кромішні безодні, о 
синку. А вищого Атмана оселя безпечна і безболісна, вільна від нещасть, від двох вільна, від трьох вільна, від 
восьми  й  від  інших  трьох 32 вільна,  чотирьох  ознак 33 позбавлена,  від  чотирьох  обґрунтувань 34 вільна, 
позбавлена захвату,  блаженства, втоми, суму.  Час там є, але не володар там час,  о царю: Він ( Атман) ― 
Володар часу, а значить, і Володар неба. Відчуженості досягши, не сумує хто пішов туди. Така позамежна 
оселя  і  така  кромішня безодня.  Ось  тобі  повідано,  які  кромішні  безодні,  всі  вони поза  тією прекрасною 
оселею, тому й називаються кромішньою безоднею.

Так вістить розділ сто дев’яносто восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Між  Калою,  Мрітью  (Смертю),  Ямою,  Ікшваком  і  брахманом  колись  відбувалася  бесіда,  про  неї 

розповісти хай зволить володар.
Б г і ш м а  с к а з а в :
І про це, таке древнє минуле, оповідають: як трапилося, з Ікшваком, сином Сонця, та з брахманом. Також  

дізнайся від мене, що відбулося з Калою і Смертю, яка була їхня бесіда і в якому місці.
Якийсь брахман-шептун, твердий у законі, велеславний, знавець шести частин Вед, велеобізнаний син 

Піпали,  нащадок  Каушики,  здобував  знання,  із  великою  ретельністю  вивчивши  шість  частин  Писання. 
Досвідчений у знанні, він жив біля підніжжя Хімавану. Самоприборканий, той брахман чинив останній подвиг  
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шептання мантри Самхіти: в такій його зосередженості (ніямі) тисяча років минула. Тоді навіч йому з’явилася 
богиня  Савітрі.  «Я  цілком  задоволена!»,  ―  сказала.  Продовжуючи  шепотіти,  той,  безмовний,  нічого  не  
відповів.  Заради  милосердя  богиня  була  прихильною,  мати  Вед  схвалила  тоді  його  шептання.  Опісля, 
закінчивши шептання, підхопився, до її стіп головою припав той праведник і таке слово мовив: «Яке щастя, о  
богине, що ти прихильна й навіч мені з’явилася. Якщо ти задоволена моїм шептанням, хай зрадіє твоє серце!».

С а в і т р і  р е к л а :
Чого ти хочеш, співаче, яке бажання тобі виконати? Повідай, о кращий з шептунів, все тобі буде!
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На ці слова богині, обізнаний на дхармі співак відповів: «Про шепотіння моє бажання, хай зростає воно  

більше й більше. Нехай самозаглиблення (самадхі) мого розуму з кожним днем зростає!». «Хай буде так!», ― 
тоді милостиво сказала богиня. Потім ще продовжувала говорити прихильна богиня: «Ти не підеш у кромішні  
безодні, куди йдуть тури-брахмани, ти підеш у безумовний, бездоганний стан брахмо. Те, про що ти мене  
просив, здійсниться. Володіючи собою, продовжуй шептання і наблизиться до тебе Дхарма, Кала, Мрітью і  
Яма, до тебе прибудуть. І відбудеться між ними і тобою бесіда!».

Б г і ш м а  с к а з а в :
Володарка, це сказавши, повернулася у свій стан, а співак ще сто божественних років сидів, займаючись  

шептанням,  завжди  володіючи  собою,  перемігши  гнів,  покірливий,  займався  шептанням.  Коли  він  у 
самоприборканні там вправлявся, мудрому брахманові, тому двічінародженому, навіч з’явився Дхарма.

Д х а р м а  м о в и в :
О двічінароджений, поглянь на мене, я ― Дхарма, прибув з тобою побачитися. Почуй від мене, який плід 

тобою досягнуто шептанням. О двічінароджений, ти переміг світи небесні й земні, всі, які тільки існують. О 
святий, перевершивши всі зовнішні оселі богів, ти прямуєш далі. Розлучайся з життям, о муні, у які хочеш 
світи направляйся, покинь себе й тіло, тоді ти світів досягнеш!

Б р а х м а н  с к а з а в :
Що мені в тих світах? Сам іди куди хочеш, я ж із тіла, яке приносить багато страждання й радості, не 

вийду, о володарю!
Д х а р м а  м о в и в :
Агов,  мимоволі  тобі  своє  тіло  покинути  доведеться,  о  туре-пустельнику!  О  співаче  бездоганний, 

піднімайся в яке хочеш небо!
Б р а х м а н  м о в и в :
Мені не подобається жити в небесах без тіла, о володарю, відправляйся, о Дхармо, немає в мене бажання  

сходити на небо себе покинувши!
Д х а р м а  м о в и в :
Досить тобі повертатися думкою до тіла. Тіло покинь і будь щасливий. Направляйся в нетлінні світи.  

Туди прийшовши, тужити не будеш!
Б р а х м а н  с к а з а в :
Що мені у вічних світах? Мені подобається шептання, о блаженний, чи я у своєму тілі піду, чи ж зовсім 

не піду, о могутній.
Д х а р м а  н а  т е є :
Коли ти не хочеш сам покинути тіло, то дивися, о двічінароджений, ось до тебе підходять Час, Смерть і  

Яма!
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді  син  Вівасвана  Яма,  Час  і  Смерть,  три  володаря,  підійшовши  до  того  причетного  великій  долі 

брахмана, так мовили:
Я м а  в и р і к :
Цього, сповненого подвигу і доброчесного життя ти одержав чудовий плід. Я до тебе звертаюся ― Яма!
К а л а  м о в и в :
Коли чудовий плід шептунів досягнуто, пора тобі сходити на небо. Я, Кала, до тебе з’явився.
С м е р т ь  с к а з а л а :
Знай, доброчесний, я прекрасна Смерть (Мрітью), до тебе, о співаче, з’явилася разом із Часом-Калою, 

щоб нині, як личить, тебе повести звідси.
Б р а х м а н  м о в и в :
Ласкаво просимо, о Часу,  і  сину Сонця,  магатми, і  Смерте,  й Дхармо. Яку справу я повинен для вас  

виконати?
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Почесну їжу і воду для омивання ніг він запропонував тим трьом прибульцям і сказав з найбільшою 

приязню: «Особисто,  що мені для вас виконати?».  А в цей же саме час, вертаючись із мандрів по святим  
тіртхам, прийшов туди володар Ікшваку, на ті збори. Їх усіх раджаріши ушанував земним уклоном, їм усім,  
кращий з царів, питання про здоров’я задав. Йому високе сидіння запропонувавши, воду для ніг і почесну їжу,  
довідався про здоров’я брахман і  мовив таке слово:  «Ласкаво просимо тебе,  о магараджо, скажи, чого ти  
бажаєш? Що для тебе особисто я повинен зробити? Це тепер хай скаже мені володар!».
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Р а д ж а  м о в и в :
Я ― цар, ти ж ― брахман, позаяк ти в шести благих справах 35 стійкий. Я дам тобі яке-небудь багатство. 

Бажане мені повідай.
Б р а х м а н  м о в и в :
Царю, брахмани бувають двох видів, двоякою вважається дхарма: є звернені та відвернені брахмани. Я 

відвернений від прийняття. Давай тим бажане, які до нього звернені, о володарю народу,  я ж дарунків не 
приймаю. Що тобі дати? Чого ти бажаєш? Силою свого подвигу, чим я можу бути корисний, скажи, о кращий 
царю?

Р а д ж а  с к а з а в :
Я ― кшатрій. Слова «дай» я не знав ніколи ― я вимагаю! О кращий брахмане, ми одне повторюємо:  

«Битва!».
Б р а х м а н  м о в и в :
Ти своїм обов’язком задоволений, о царю, і ми своїм задоволені. Різниці немає між нами ― чини, як 

хочеш.
Р а д ж а  с к а з а в :
«Я віддам, що в силах!», ― так пропонував ти раніше. Вимагаю, щоб ти дав, о двічінароджений, великий 

плід твого шептання!
Б р а х м а н  м о в и в :
Кшатрій вимагає: «Хай приносить війна завжди мені здобич!», ― казав ти, а зі мною немає у тебе війни,  

так що ж ти вимагаєш, о царю?
Р а д ж а  в и р і к :
Громовою зброєю брахманів називають слово, зброя кшатрія ― руки! А між мною і тобою, о співаче,  

зав’язалася палка словесна битва.
Б р а х м а н  с к а з а в :
Нині я обіцяв, що ж по силі дати я повинен? Індро царів, скажи. Можливе дам негайно!
Р а д ж а  м о в и в :
Повних сто років чинив ти шептання. Вимагаю досягнутого тобою плоду, коли ти маєш намір давати, о 

володарю.
Б р а х м а н  в и р і к :
Одержуй чудовий плід, досягнутий мною шептанням, без коливання прийми того плоду половину. Або 

весь плід мого тут шепотіння, о царю, одержуй за твоїм бажанням, якщо ти цілий хочеш.
Р а д ж а  м о в и в :
Поладили ми про усе, що ти нашептав, ― благо тобі хай буде. Я йду, будь щасливий. Але який твій плід,  

скажи мені?
Б р а х м а н  в і д п о в і в :
Досягнутого плоду не відаю. Усе, що нашептав, я віддав. Свідки цьому Дхарма, Кала, Смерть і Яма.
Р а д ж а  м о в и в :
Що ж мені в плоді цьому заслуги,  коли він невідомий? Якщо ти не скажеш мені,  який плід заслуги  

виконаного шептання, то цей сумнівний плід, о співаче, отримувати не бажаю!
Б р а х м а н  с к а з а в :
Подальших розмов не приймаю. Плід того шептання мною віддано. Угода раджаріши, яка нині була між 

мною і тобою, для нас мірило. Я шепотів без певної заздалегідь мети, як же можу я знати плід шептання, о  
тигре серед царів? «Віддай», ― так мовив ти, «Віддам», ― я відповів, і не порушу слова, то й ти будь стійким 
у дотриманні правди! Як же ти не виконаєш нині мені даного слова? Велике твоє беззаконня буде, що створює 
кривду, о царю! Слово твоє хай не зв’яжеться з неправдою, о приборкувачу ворогів. І для мене непосильно 
обіцяне порушити. Я раніше дав згоду без коливань, без коливань і ти прийми, о володарю, якщо ти стоїш на  
правді. Адже ти сюди до мене прийшов, о царю, і вимагав плід шептання, я тобі віддав, так приймай же, якщо  
в правді стояти ти хочеш. Немає ні цього, ні іншого світу для того, хто брехливим словам віддається. Не рятує  
він предків,  як же йому рятувати потомство? Ні плоди жертв і  дарунків,  ні  дотримання обітниці  його не 
рятують.  О туре-муже,  що істинно в іншому світі,  те істинно і в цьому.  Хто довго віддається вмертвінню 
плоті, нагромаджуючи подвиг на подвиг, знову і знову, сотні й сотні тисяч разів, все-таки не може піднятися 
над Правдою, істина ― єдине вічне брахмо, істина ― єдиний вічний тапас, істина ― єдине вічне Одкровення,  
істина ― єдина вічна жертва, істина рухає богами, істина є плодом, за переказом. Від Істини ― найвищий  
Закон, Приборкання, Дхарма і Яма. Всесвіт перебуває в Правді. Істина ― Веди і веданги, істина ― статут і  
обряди, істина ― виконання обітниць, і «Ом» є правда. Породження живих є Правда, їхнє розмноження ― 
правда, істиною віє вітер, істиною зігріває сонце, правдою горить вогонь, на правді засноване небо, істина ―  
жертва, подвиг, Веди, наспіви Саману, мантри і Сарасваті. На терези покладені були Праведність і Правда ― 
таке одкровення ― виявилася рівною вага Праведности та Правди. Звідки Праведність, звідти й Правда. Усе 
розвивається Правдою. Тож, з якої причини, о царю, неправедно вчинити волієш? О царю, правди непохитно 
дотримуйся, о володарю, не слід чинити по кривді, навіщо несправедливим словом «дай» ти зробив погане? 
Якщо даного мною плода шепотіння ти не приймеш, о царю, то, порушивши свої закони, будеш по світах 
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блукати. Хто не дає погодившись, і, зажадавши, брати не бажає, обоє несправедливі. Не личить тобі чинити по  
кривді.

Р а д ж а  с п и т а в :
Охороняти і боротися ― ось, безумовно,  обов’язок кшатріїв, о двічінароджений. Діячами вважаються 

кшатрії, навіщо ж мене ти брати змушуєш, о володарю?
Б р а х м а н  в і д п о в і в :
Не випрошував я в тебе, не відвідував твого житла, о царю, сам ти, прийшовши сюди, зажадав дарунку,  

так чому ж тепер його не приймаєш?
Д х а р м а  с к а з а в :
Щоб не було у вас незгоди, я прибув, Дхарма, двічінародженому належать плоди віддачі, плід Правди ― 

раджі.
Н е б о  р е к л о :
Знай, Індро царів, я, прекрасне Небо, сюди з’явилося, щоб не було між вами незгоди. Рівні плоди в обох.
Р а д ж а  м о в и в :
Нема чого мені робити з Небом! Звідки прийшло, туди й відправляйся, о Небо, а якщо співак іти до тебе 

захоче, нехай бере плід, отриманий мною!
Б р а х м а н  с к а з а в :
Якщо з невідання в дитинстві я й простягав руку,  то нині такої ознаки немає в тому обов’язку,  який я  

виконую шептанням Самхіти. Давно знищену жадібність навіщо збуджуєш, о володарю? Я виконаю сам свою 
справу,  від тебе  ж плода  не хочу,  о  володарю!  Я припинив приймати дарунки,  наполегливий у  подвигу,  
вивчаючи Писання.

Р а д ж а  м о в и в :
Якщо, о співаче, ти віддав свій найвищий плід шептання, то нехай всі плоди й того й іншого, загальними 

будуть!  Двічінародженим  личить  прийняття,  породженим у  царському  роду  ―  віддача.  Якщо  обов’язок, 
зазначений у шруті знаєш, то погодишся, що плід повинен бути загальним. Прийми від мене цей плід, якщо не  
хочеш споживати спільно. Скористайся моїм виконанням обов’язку, якщо до мене прихильний.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Тоді з’явилося два мужа потворного вигляду. Обшарпанці сперечалися, вчепившись друг у друга. Один:  

«Ти від мене нічого не одержав!» Інший: «Я одержав!», ― так вони стверджували. «Ось у чому складається 
наша суперечка, нехай цей цар суддею нам буде!».  «Правду я речу:  ти мені не винний, о шановний!». «Я  
одержав, я твій боржник! Ти не говориш правди!». Розпаленілі обоє, так вони говорили раджі: «Розсуди нас  
по-своєму, щоб ми огуді тут не піддалися!».

В и р о д о к  м о в и в :
Тигре-муже, я Каліці винен ціну корови. Я віддавав йому, о царю, але Каліка від мене приймати не хоче!
К а л і к а  н а  т е є :
Мені нічого не винен цей Виродок, о володарю, під видимістю правди він тобі бреше, о володарю народу!
Р а д ж а  м о в и в :
Виродку, що ти шановному винен, скажи мені! Вислухавши, я винесу рішення, так міркую.
В и р о д о к  с к а з а в :
Вислухай уважно, о царю, як заборгував я цьому Каліці, о царствений мудрецю, розповім докладно, о 

володарю народу! Заради наставляння в Законі я дав раніше гарну корову, о бездоганний, цьому співакові,  
зайнятому вивченням Писання і подвижництвом, о царствений мудрецю. Заслугу мого дарунку він отримує,  
бо нічого не просив він, о царю! Каліка викладав мені від чистого серця. Тоді зробив я добру справу, щоб себе 
очистити від боргу: купив двох рудих корів з телятами, велемолочних. Обох я тому бідоласі віддав, о царю, те  
навчання, дане за законом, за благочестям, дане знову, о володарю, прийняв я нині, нехай і він подвійний плід 
одержує ― так бути має. О тигре-муже, хто ж тут чистий, а хто винний? І ось ми, сперечаючись про справу, о 
царю, сюди з’явилися. Виріши, що тут закон, а що беззаконня, словом дай нам лад! Якщо ж він не захоче  
дарунку, що мною запропонований, то будь тут стійким, о володарю, і направ нас на вірну путь!

Р а д ж а  м о в и в :
Борг, який повертається, чому не береш ти нині? Адже він тобі належить, так одержуй негайно!
К а л і к а  м о в и в :
«Я винен», ― так він говорить. «Я подарував», ― так я стверджую. Ця людина мені не винна, нехай нині  

йде куди хоче.
Р а д ж а  м о в и в :
Неправильним вважаю, що ти не береш його дарунку. Вважаю, що ти матимеш покарання. В цьому немає  

сумніву!
К а л і к а  с к а з а в :
Те, що я віддав, як мені, о царю, прийняти назад? За своїм розсудом признач покарання за мою провину, о 

володарю!
В и р о д о к  м о в и в :
Якщо ти ніяк не приймаєш мій борг, цей цар змусить тебе прийняти, він за законом судить.
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К а л і к а  с к а з а в :
Дане мною самим, та ще й на прохання, як можу я прийняти назад? Іди, я тебе відпускаю!
Б р а х м а н  м о в и в :
Ти вислухав, о царю, що вони казали? Отже, обіцяне мною прийми не коливаючись!
Р а д ж а  с к а з а в :
Вирішити цю суперечку ― дуже важка справа. Як може шептун його прийняти за міцну основу? Якщо 

тепер не прийму пропонованого брахманом, то як зможу великим гріхом не опоганитися?
Потім цар сказав тим обом: «Можете іти, закінчена справа. Позаяк ви до мене з’явилися, не треба мені  

порушувати обов’язку раджі. Раджі зобов’язані дотримуватися свого обов’язку, в цьому немає сумніву, але я 
був сам не свій, коли мене обійняв невідомий мені обов’язок брахмана.

Б р а х м а н  с к а з а в :
Візьми те, що я тобі дав на твоє прохання, о царю! Якщо ж ти не візьмеш, я тебе прокляну, безсумнівно, о  

царю!
Р а д ж а  м о в и в :
Ганьба обов’язку царя, через який я виніс таке рішення! Що ж, обов’язок мій такий. Я себе питаю, що 

цьому може бути рівним! Ніколи цю руку раніше я не простягав за милостинею, але тепер нехай буде дано, о  
співаче, те, що ти мені винен!

Б р а х м а н  м о в и в :
Візьми, якщо є тут що-небудь моє, всі заслуги заробленого мною шептання Самхіти.
Р а д ж а  с к а з а в :
Вистачить того, що потрапило мені в руки, о кращий з двічінароджених. Нехай це буде загальним, якщо 

ти зволиш прийняти, о володарю!
В и р о д о к  м о в и в :
Знай нас обох: Хіть (кама) і Гнів ― ми тебе збуджували, о володарю! «Загальне», ― так ти сказав, а тому 

тих же світів ви обоє досягли. Він не винен тобі нічого: ми це зробили, бажаючи знати, як ти вчиниш. Для 
того тут Дхарма, Час, Смерть, Гнів, Хіть і ви обоє. Всі протиріччя ти вирішив, розглянув заперечення, ти  
своєю справою завоював світи, іди куди побажаєш.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Заслужений  шептунами  плід  я  розглянув  з  тобою  докладно,  шлях,  стан  і  світи,  які  досягаються  

шептунами. Хто вивчає Самхіту направляється у світ Брахми, або ж приходить до Агні, або вступає у Сонце.  
Якщо  він  там  радується  їх  променистому  стану,  введений  в  оману  пристрастю  до  них,  їхню якість  він  
одержує, або у вологе тіло, або у повітряне, або в земляне, або в просторове 36 він вступає, жагучий, він там 
живе,  їхні якості здобуваючи.  Або тут,  звільнившись від пристрасті,  він починає сумніватися в істинності  
бажань.  Шукаючи Неминуще, позамежне,  він у те вступає знову.  Переходячи від безсмертя до безсмертя,  
умиротворений,  від «я» усунутий,37 без протиріч, без хвороб, він щасливий і спокійний, ставши в брахмо. У 
стан брахмо, іменований необоротним, вічним, єдиним, нескорботним, нестаріючим, безтурботним, в такий  
стан  він  вступає.  Чотирьох  ознак  пізнання,  шести  слабкостей  і  шістнадцяти  частин 38 позбавлений,  він, 
перевершивши  того  Пурушу,  вступає  в  акашу.  Якщо  ж  він  цього  не  побажає,  жагучий  у  собі,  він  стає 
володарем світу. Чого побажає він серцем, те й одержить. Якщо ж він побажає світів, що кромішніми звуться,  
без бажань, цілком вільний, він там насолоджується щастям. Ось який шлях шептуна, о царю. Повідано все 
про це. Що ще чути бажаєш?

Так вістить розділ сто дев’яносто дев’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Що робили після їхньої  бесіди ті  двоє ― брахман і цар? Це розкажи мені,  о прадіду!  Ті  двоє,  як ти  

розповідав, зустрінувшись, яку вели там бесіду або, що робили?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Після того, як ті погодилися й «Добре!» ― сказали обоє, ушанувавши Дхарму, Яму, Час, Смерть і Небо,  

шанування гідних,  і  тих,  що раніше туди прибули,  биків-брахманів,  усіх,  схиливши голови й привітавши,  
сказав той двічінароджений цареві: «Маючи цей плід, іди щасливо, о царствений мудрецю, я ж, відпущений  
володарем, ще продовжу шептання.  О велесилий, колись такий дарунок мені був  даний богинею: «Віра в  
шептання хай буде вічною!», ― так вона сказала, о володарю світу.

Ц а р  м о в и в :
Коли ти тепер без досягнутого плоду залишився, але в шептання залишилася віра, іди, о співаче, плід  

шептуна прийми зі мною разом!
Б р а х м а н  м о в и в :
У присутності всіх, ми тут велике зусилля зробили. Володіючи рівним плодом, нехай кожний з нас іде 

своєю дорогою.
Б г і ш м а  с к а з а в :
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Довідавшись  про  рішення  тих  двох,  володар  Тридцяти  ―  Індра,  також  прибув  разом  з  богами, 
охоронцями світу.  З’явилися  святі,  вішви з  величезними сурмами,  марути,  ріки,  гори,  моря,  різні  тіртхи, 
подвижники,  знавці  Йоги,  Вед,  Сарасваті,  наспіви,  наради  з  Парватою,  марутами,  вішвами,  васу,  з 
гандхарвами Хаха і Хуху, і гандхарв Читрасена, оточений юрбою, змії, досконалі, муні, бог богів Праджапаті 
з’явився неуявний,  тисячоголовий бог (Пуруша)  і  Вішну.  У небесах звучали бубни,  тимпани, о володарю. 
Чудові квіти дощем на тих двох магатм спадали, то там, то тут танцювали апсари, які прийшли звідусіль. Тоді  
прекрасне Небо брахманові сказало слово: «Ти досяг досконалості, ти причетний великій долі, о царю, і ти  
довершений!».  Тоді обоє вони спільно,  але різними шляхами самозреклися,  о  царю.  Прану,  апану,  удану,  
саману,  вьяну зупинивши,  вони  занурили  у  двопелюсткову  чакру 39 манас.  Встановивши його  усередині, 
нижче  брів,  на  рівні  кореня  носа  зосередившись  між  бровами,  обоє  привели  свій  манас  у  спокій.  Не  
ворушачись,  зосередившись на міжбрів’ї,  вони поринули у самадхі.  Переборовши себе,  вони направили в 
голову самосвідомість. Тоді розщепивши піднебіння магатми-брахмана, вийшло яскраве світло і піднісся він  
на третє небо. І з усіх боків пролунав священний вигук:  «Ха-Ха!».40 Те світло, хвалебним гімном проникло в 
Брахму. Тоді, «Ласкаво просимо!», ― сказав тому світлу Предок, розміром у палець, пурушу зустрічаючи, о 
володарю народу.  Ще й ще він тоді мовив медвяне слово: «Рівні плоди шептуна і йогинів, у цьому немає 
сумніву.  Зрозуміло,  яким  є  плід  Йоги  для  тих,  хто  їй  віддається.  Для  шептунів  же  визначене  особливе 
сходження.  Так перебувай же в мені!».  Це сказавши,  він наставляв його знову і  знову.  Потім безжурний 
брахман проникнув у вуста Брахми. Таким же способом, як і тигр-двічінароджений, цар проникнув потім у 
володаря-Предка. Тому, обумовленому,  як Самосущий, боги, схиляючись, сказали: «Передвіщено шептунів  
особливе сходження. Заради шептунів ми сюди з’явилися. Зробивши рівне поклоніння, обоє однаковий плід 
отримують. Нині виявлено, що вельми великий плід і шептання, і Йоги: перевершивши усі світи, обоє йдуть,  
куди побажають!».

Б р а х м а  м о в и в :
Читаюче великі Веди і веданги, таким способом після смерті тіла, мені притаманних світів досягають. І  

хто  відданий Йозі,  той,  у  цьому немає сумніву,  після  смерті  тіла,  таким способом моїх світів  досягає.  Я 
скінчив. Прагніть і ви у своїх межах до досконалости.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Це  сказав  тоді  бог  і  зник.  А  боги  розійшлися  по  своїх  оселях,  відпустивши  один  одного.  Тоді, 

ушанувавши Дхарму, ці всі магатми, о царю, за ним пішли із дуже задоволеним серцем. Ось я розповів тобі,  
згідно переказу, о царю, про плід шептунів і про їхню путь. Що ще чути бажаєш?

Так вістить розділ двохсотий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Який плід джана-йоги, Вед і самоприборкання? І як пізнається бхутатма? Це скажи мені, о прадіду.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  бесіду  Ману,  Праджапаті  й  Бріхаспаті,  великого  ріши,  почуй.  Найбільшому  творцеві  істот, 

Праджапаті, серед сонму кращих мудреців, великий ріши Бріхаспаті, колись поставив запитання, схилившись 
перед навчителем: «Яка причина розвитку обрядів? Який плід пізнання співаки вказують? Яке пізнання не  
розкривають мантри? Докладно про це повідай, о володарю. У чому знавці бачать мету Писань, Агам і мантр? 
Як великого плоду досягають, хто приносить безліч жертв та роздає корів? Який цей плід і де його досягають? 
Земля  і  її  породження,  піднебесся,  вітер,  жителі  вод,  вода,  небо і  небожителі,  як народилися? Це древнє  
минуле хай сповістить мені володар! Як людина добуває знання, який спосіб життя до такої мети веде? Цього 
древнього минулого не знаю, марно живучи, що повинен я робити? Я вивчав збірки Гімнів, Саманів, Яджус,  
метрику, хід сузір’їв, тлумачення слів, граматику, обряди, але природи істот не знаю. У загальному і зокрема,  
хай пояснить мені це володар, який великий цей плід справ і пізнання. Як втілений залишає тіло і, як він знову  
в тіло входить?».

М а н у  с к а з а в :
Усе, що кому-небудь приємне, називається щастям. Небажане називається нещастям. «Хай буде бажане,  

небажане хай не буде» ― діяльність розвивається за таким законом. «Хай не буду причетний бажаному і  
небажаному», ― хто так рече, той існує заради пізнання. Для зваблених бажанням у Ведах дана обрядовість, а 
для  того  хто  слухає  Позамежного  вільно.  Люди,  що  слідують  різними  шляхами  обрядовости,  прагнучі  
угамувати бажання, у кромішні світи попадають.

Б р і х а с п а т і  с п и т а в :
Отже, бажане-небажане, щастя-нещастя, надії ― затьмарюють обрядовість?
М а н у  в і д п о в і в :
Від  них  вільний,  хто  проникнув  у  Позамежне,  існує  поза  приписами  чинити  обряди.  Обрядовість  

зазначена у гімнах, для тих, кому властиве бажання. Позамежного досягає від них вільний. Обрядами для себе  
й інших запалений, виконуючи закон, прагнучий до щастя, сяє. Адже Позамежне Те, поза шляхом виконання 
обрядів. Так досягається вільне від сподівань, позамежне брахмо. Поклоніння створені думкою і дійством ― 
ось два шляхи, вони любі світу. Дійство здається вічним і минущим. Думку про це потрібно відкинути. Це  
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єдиний спосіб досягти Позамежного, і немає іншого. Своїм Атманом, як оком, водій наприкінці ночі бачить 
себе не обкутаним пітьмою, а властивістю знання і розпізнавання осягає, що дія сполучена з поганим і, що її  
треба покинути. Змій, колючок трави куша, колодязів,41 довідавшись про них, остерігаються люди, інші ж, хто 
не  відає,  туди  потрапляють.  Дивися  ж,  неабиякий  плід  знання!  Проголошення  всіх  мантр  за  законом, 
приношення жертв, їхня оплата, роздача їжі, занурення думки в роздуми п’ятиступінчатим дійством і його 
плодом називають.  Веди  вважають  гарними обряди,  попередні  мантри,  бо  мантри  передують  здійсненню 
обряду, потім закони, зрозуміти які повинен розум. Але плід споживає лише втілений. Приємні звуки, образи,  
дотики,  запахи,  чисті  смаки  ―  всім  цим  людина  опановує,  ще  не  прийшовши  в  оселю  відплати.  
Вдосконалюється  цей  плід  у  світі,  заслуженому  справами.  Яку  б  не  робив  тілесну  дію  причетний  тілу,  
відповідний плід він споживає. Адже місце радості ― тіло, й місце смутку ― тіло. Хто робить якусь дію  
словом, той словом же за все отримує. Хто манасом робить справу, той, перебуваючи в манасі, заслужений 
плід споживає. Якої якості справу бажаючий плодів робить, такої ж якості він плід одержує, з якою якістю він  
з’єднаний, такий і плід споживає ― поганий чи гарний. Як рибу потік несе, так раніше зроблені справи несуть  
людину,  але  радується  вона  лише  зробивши добро.  Вчинивши погане,  згодом  не  радується  втілений.  Ти 
дізнайся, як породжений цей минущий світ і куди самостні йдуть. Те, що не угледіти в мантрі, я повідаю. Про  
Позамежного слухай! То ― не жінка, не чоловік, навіть не безстатеве, воно не суще і не не-суще, також не  
суще-не-суще 42 спільно. Те бачать люди, що знають брахмо, то неминуще, воно не проходить ― знай це.

Так вістить розділ двісті перший у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 2
М а н у  с к а з а в :
Від неминущого ― простір, звідси ― вітер, світло й вода ― звідси. З води породжена минуща земля, а  

минущий світ ― від минущої. Із цих тіл переходять у воду, з води у світло, зі світла в повітря, потім у простір. 
Із простору не вертаються ті, що, приєднавшись до Буття, позамежного досягають. Ні гаряче, ні холодно, ні  
м’яко, ні твердо, ні кисло, ні терпко, ні солодко, ні гірко, не звучить, не пахне: Позамежне Те, самосуще,  
образу не приймає. Тіло пізнає дотик, язик ― смак, ніс ― запахи, звук пізнається вухами, образи ― оком. Але 
люди, що не знають внутрішнього «Я», Позамежне Те не осягають. Людина, що відвернула смак від смачного,  
нюх ― від запахів, слух ― від звуків, від дотику ― шкіру,  від зримого ― очі, своє самосуще, позамежне 
бачить. Те, чим захоплена діє людина, те, в чому розвиваються починання, те, чим і в чому стаючи діячем, той  
діє, називається  скупченням.43 Те, що є всеготуючим і всеспрямовуючим, про що мантри говорять, як про 
всепроникне у світі, що є всепричина ― найвища душа, від діяча та дії відмінна. Як будь-яка людина за свої 
справи отримує гарне чи погане, так у тілах, породжених справами, у гарних чи поганих, сховане це знання.  
Як раніше запалений світильник, сяючи, інше, ніж він сам  виявляє,44 так і гіллясте дерево п’яти почуттів, 
запалене  знаннями,  позамежне  виявляє.  І,  як  багато  відданих  радників  приймають,  кожний  для  себе,  
керівником раджу, так у тілах п’ять пізнань приймають один напрямок, він же стоїть над ними. І, як полум’я  
вогню, пориви вітру,  іскри, сонячні відблиски, як вода в річках, приходять, ідуть,  блукаючи, так і  в тілах 
втілений. Як працюючий сокирою не бачить диму і полум’я в дереві сховані, так, розсікаючи тулуб,  руки,  
ноги, усе тіло, не можна побачити Те, що усередині перебуває. Але при терті дерева об дерево можна дим і 
вогонь побачити, так той уподібнений своїм індріям і буддхі, пробудившись, самосуще, позамежне бачить. Як 
уві сні людина бачить від себе відмінним своє на землі розпростерте тіло, так після смерті зв’язаний зі слухом 
та  іншими почуттями,  із  превеликим (манасом),  з  буддхі,  від  одного  тіла  переходить  до  іншого.  Вищий 
Втілений  не  пов’язаний  з  виникненням,  зростанням,  справами,  ні  з  цим  тілом:  в  інше  він  переходить, 
незримий, силою зв’язку зі справами. Атмана образ не побачити оком, не намацати дотиком, не сприйняти 
якимись почуттями. Але цими органами він дії  чинить. Вони його не бачать, він же їх бачить. Як на що-
небудь, що перебуває біля палаючого полум’я, образ вогню переходить, а не якість якого-небудь іншого тіла 
передається, подібно й Те виявляє свій образ. Людина, звільнившись від тіла, незримо вступає в інше тіло,  
повернувши у великі сутності  плоть, вона приймає новий, в них вкорінений образ. Простір, вітер, вогонь,  
воду, землю звідусіль зібравши, втілюючись в них вступає. Слух та інші почуття, з різноманітними областями, 
п’ять якостей він приймає: слух ― від простору, від землі ― нюх, від блиску вогню ― образ і травлення. 
Смак ― силу, властиву волозі. Сутність же якості доторку повітряна. У великих сутностях перебувають п’ять  
індрій, предмети ж почуттів перебувають у почуттях. Всі вони слідують за манасом, манас ― за буддхі, а 
буддхі ― за самосущою природою. Гарний-поганий учинок і все інше він у тіло своє приймає.  Високе й  
низьке за манасом слідує, як жителі вод за потоком. Як рухливе через поле зору проходить, як великий образ  
здається малим, коли свій образ у чужій зіниці споглядають, так Позамежне в полі розуму буддхі проходить.

Так вістить розділ двісті другий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 3
М а н у  м о в и в :
Те, що раніше було сприйняте почуттями, пригадується довго й після засвоєння якостей, але хто скорив 

індрії, споглядає Позамежне, самосуще, в образі буддхі. Поки предметів почуттів, відразу у всіх відносинах, 
одночасно або різночасно мудрець не відкине, доти він мандрує  в рухомому світі.  Ось чому він, Єдиний,  
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позамежний, стає втіленим. У раджас, тамас і в третю, саттву ― у ці різні властивості, у свій притулок, він  
вступає.  Втілений проникає в індрії  так,  як в схований у дровах вогонь проникає вітер.  Образ Атмана не 
сприймають ні око, ні дотик, ні інші почуття. Слух не сприймає того, чия ознака вухо. Втілений сприймає 
діяльність індрій, вони ж гинуть. Слух та інші почуття не сприймають, але сам втілений Свого Атмана собою 
бачить ― всезнаючого, всевидючого, він, всевідаючий, на нього дивиться. Як тилу місяця, як тилу Хімавану 
ніколи не бачили люди, і проте вони існують, так в істотах є тонкий Атман сутностей (бхутатма), а в ньому 
― той, хто пізнає Атман. Видючі ніколи його не бачили, проте він існує. Як люди, хоч і бачать місячні знаки,  
та їх дістати не можуть, так і він, хоч є присутнім, але не виявляє себе, однак Позамежне існує. Як у подобі,  
хоч і без образу ― до сходу й після заходу ― Савітара подумки споглядають мудрі, прямуючи його шляхом,  
так світильником розуму великі прозорливці прагнуть далеке для його пізнання наблизити, туди спрямовуючи  
знання.  Бо звичайно ж, без належного способу ніякої  мети не можна досягти:  як риб,  що живуть  у воді,  
потрібно упіймати у сіті, як птахів птахами, а звірів звірами ловлять, слонами слонів, так ловиться пізнаване  
пізнанням. Адже лише змія слід змії може бачити ― так чулисьмо ― так Розташованого в образах, манасом  
прозрівають. Як не здатне почуття пізнавати інші почуття,  так само й тут,  навіть вищий розум не бачить 
Позамежного, якого пізнати слід. Як місяця в ніч молодика через відсутність ознак не видно, але загибелі його 
не відбувається, так буває і з втіленим, знай це. Як, втративши промені, у ніч молодика місяць не світить, так 
не  сприймається  втілений,  вільний  від  тіла.  Як,  досягши  іншого  місця,  місяць  знову  сяє,  так  знову  сяє 
втілений,  отримавши інше тіло.  Народження,  зростання,  загибель місяця на очах відбуваються,  але це ― 
обертання місяця, та не так з втіленим. Як силою виникнення й росту, місяць зникає в ніч молодика, так буває  
і з тим хто прийняв образ. Пітьми, яка наповзає на місяць і, яка її залишає, не видно, дивися, втіленого, що  
вступає у тіло, його коли покидає, також не видно. Як сприймається пітьма силою поєднання місяця й сонця, 
так силою поєднання з тілом сприймається втілений. Як не сприймається Раху, що звільняє місяць і сонце, так 
не сприймається втілений, звільнений від тіла.

Так вістить розділ двісті третій у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 4
М а н у  м о в и в :
Як уві  сні  це виявлене тіло лежить,  а свідоме витає,  сполучившись із почуттями та пізнанням, так з  

виникаючим і минулим буває після кінця. Як у спокійній воді око бачить відбиток зображення, так пізнаване  
можна побачити знаннями, коли заспокоєні почуття. Але коли вода брижиться, у ній відображення вигляду не 
можна побачити, так і, коли неспокійні почуття, пізнаваного не бачить знання. Коли незнання губить буддхі,  
до  божевілля  тягнеться  манас,  коли  ж  гине  манас  і  п’ять  його  нащадків  гинуть.  Насичений  незнанням 
ненаситно поринає в предмети. Тваринна душа незримо вертається до предметів після смерти. Через гріхи тут 
людина не відстороняється від жаги насолод, коли ж іде гріх, тоді і жага вщухає. Потяг до предметів Вічне в  
них приховує: через потяг манаса до іншого, людина Позамежного не бачить. Коли знищені злі справи, знання 
людини зростає: як у чистому дзеркалі, вона у собі Атмана бачить, а почуття породжують нещастя. Щасливий, 
хто їх скоряє. Тож, треба себе втримувати від почуттєвих сприйняттів. Манас передує почуттям, але буддхі  
вище. Вище буддхі ― свідомість, вище свідомості ― Маган  Великий.45 Від невиявленої пракриті виходить 
свідомість, потім ― буддхі, потім ― манас. Манас, сполучаючись зі слухом, звук та інші предмети почуттів  
добре сприймає. Хто звук та інші предмети почуттів і все виявлене залишає, той звільняється від множинності  
природи. Звільнений безсмертя споживає. Як Савітар при сході, вінець променів простягає, а йдучи до заходу,  
його у себе вбирає, так, увійшовши в тіло, внутрішнє «я» променями індрій, п’яти властивостей індрій досягає 
і, поглянувши в себе, іде. Ведений шляхом справ, обійнятий ними знову і знову, він плід своїх справ одержує.  
Але хто осяг Атмана, повертається до дхарми. Від втіленого, який не насолоджується предметами, вони йдуть,  
а в того хто відмовився від смаку до них, який узрів Позамежне й смак гине. Коли для розуму зникають  
властивості та справи, він у манасі перебуває,  і потім він поринає у брахмо. Так відбувається розчинення  
(пралая). У невловиме, нечутне, незриме, несприймане ні смаком, ні нюхом, у бездумне Позамежне Буття він 
вступає. У манас поринають явища, манас у думку вступає. Думка вступає у свідомість, у Позамежне вступає  
свідомість. Почуттями керує манас, але манас думки не осягає. Буддхі не осягає невиявленого, але тонкий  
Атман їх усіх бачить.

Так вістить розділ двісті четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 5
М а н у  в і в  д а л і :
Коли виникає страждання, що вражає тіло або манас, не треба з ним носитися, якщо зусилля його усунути  

не допомагає. Лікувальний засіб від страждання ― припинити про нього думати. Хто носиться з ним, того 
воно  долає  й  ще  більше  зростає.  Потрібно  усувати  душевне  страждання  пізнанням,  а  тілесне  ― зіллям. 
Здійснене пізнання на це здатне. Не слід уподібнюватися дітям. Не вічна юність, краса, існування, турбота про  
багатство, здоров’я, життя з улюбленими. Не тримається за це мудрий. Одному не потрібно журитися про  
загальне горе, але якщо є можливість, протидіяти йому необхідно без суму. У житті більше горя, ніж радости, 
немає сумніву в цьому, але для прив’язаного оманою до предметів почуттів, смерть небажана. Людина, яка  
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покинула те двоїсте ― страждання й радість, ― у незмінне брахмо вступає, не вболіває ж такий, який пізнав. 
З лихом пов’язане багатство, та й берегти його ― не радість, і добувається воно стражданням. Про загибель 
його тривожитися не слід.  З пізнаваного народжується  пізнання.  Відай:  пізнавання ― манаса властивість.  
Коли  він  пов’язаний  з  органами  пізнавання,  тоді  розгортається  діяльність  буддхі.  Якщо  властивістю 
діяльности володіє буддхі,  вона в манасі перебуває.  Потім силою занурення в йогічний роздум пізнається 
брахмо. Поки залучена якостям буддхі,  вона обертається в гунах,  з висот іншого спадаючи, як водоспад з  
гірської  вершини.  Коли  ж  стану зосереджености,  який спершу зароджується  в  манасі,  вона  досягає,  тоді 
пізнається  брахмо,  як  золото  по  сліду  на  пробному  камені.  Спершу  від  сприйняття  предметів  почуттів  
відволікається манас. Не звертаючи уваги на якості, які постали погляду, він споглядання Безякісного досягає.  
У манасі затвердившись, закривши всі ці двері, зосередивши манас на одному, позамежного можна досягти.  
Як при загибелі якостей згортаються великі сутності, так, увібравши почуття, у манасі перебуває буддхі. Коли  
в манасі,  усередину зосереджена, перебуває буддхі, залучена якості відчуженості,  тоді підкоряється манас.  
Коли  манас,  раніше  обтяжений  властивістю  якостей,  здобуває  здатність  роздуму,  тоді,  відлучившись  від 
якостей, безякісного він досягає. Для досягнення пізнання невиявленого немає відповідного споглядання, бо 
тої області, де немає сліду, хто може досягти? Подвижництвом, послідовним міркуванням, добротою, гарним 
народженням,  одкровеннями  шруті,  очищенням  внутрішнього  «я»,  потрібно  себе  спрямовувати  до 
Позамежного брахмо.  Вільний від якостей-гун,  нехай іде без  них благою дорогою до того,  що внаслідок 
безякісності  своєї  природи  невизначено,  непізнаваному  ніби  подібне.  Внаслідок  своєї  безякісності,  
відлучившись від якостей, буддхі, що діяла в якостях, як вогонь у дровах, досягає брахмо. Як п’ять почуттів  
уві сні від своєї діяльности стають вільні, так звільняється Позамежне брахмо, перевершуючи природу. Ось 
яким способом всі втілені звільняються від природи, і, від неї відмовившись, вертаються і сходять на небо.  
Пуруша,  пракриті,  індрії,  їхні  предмети,  основа  особистости  (аханкара),  самосвідомість  є  сукупність 
сутностей,  відома  як  існування.  Її  первісне  виникнення  розвивається  із  прадхани.  Вторинне  полягає  в  
сполученні протилежностей без розрізнення. Від закономірності виникає щастя, від беззаконня ― нещастя.  
Пристрасний вступає у природу, отже, хай буде безпристрасним, хто був пізнав.

Так вістить розділ двісті п’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 6
М а н у  м о в и в :
Поки  з  тими  п’ятьма  сполучені  п’ять 46 і  з  манасом  усі  спільно,  доти  є  брахмо,  подібна  нитці,  

просмикнутій крізь самоцвіти. Адже та ж сама нитка крізь золото проходить, крізь перли, корали або крізь 
глиняні намиста. Подібно й у коневі, корові, людині, слонові, лані та в інших звірах, як і у хробаку, і в комасі  
перебуває Атман, пов’язаний своїми справами. Яким тілом і яку справу він робить, у такому тілі й такий плід 
він споживає, і як земля, володіючи одним соком, його виливає різним корінням на потребу, так внутрішнього 
Атмана  виявляє  буддхі,  по  справі  її.  Спершу виникає  пізнання,  потім  ― бажання,  потім  ― намір  після  
бажання. Намір передує вчинку.  Корінь плоду ― вчинок. Плід визначається вчинком, учинок визначається 
пізнанням,  пізнання  визначається  знаннями.  Тим,  що  праведно  і  неправедно,  визначається  знання. 
Пізнаванню, плодам, пізнаваному, учинкам наступає кінець ― це чудовий плід: пізнаваному протиставлене 
знання. Позамежне велике Буття прозріває йогин, але того Буття, що перебуває в ньому самому, немудрий не  
бачить, бо до властивостей-гун звернена його свідомість. Ступінь проявлення води ступеня землі тут вище.  
Ступень  землі  вище  ступеня  вогню,  вище  ступеня  вогню  ступень  вітру.  Вище  вітру  ―  простір,  його  
перевершує манас. Вище манаса буддхі. Вважається, що вище буддхі час, а часу ― Вішну, цей володар усього 
минущого світу. Не відомі початок, середина, кінець того бога. Він ― Неминуще, раз у нього немає початку,  
кінця,  середини.  Він  усякої  скорботи  вище,  бо  скорбота  вважається  минущою.  Він  іменується  Тим, 
позамежним брахмо, позамежним Шляхом, оселею. Вільні від часу і предметів, прийшовши туди, входять під 
дах Звільнення. Позаяк безякісне Позамежне, то у гунах вони сяють. Згортання є ознака основи Звільнення,  
так досягається нескінченність. Спираються на тілесне Веди: Ріг, Яджур,  Сама, вони обертаються на кінці  
язика,  стомлюючі,  минущі.  Брахмо не  вимагає  виникнення  у  притулку  тіла,  брахмо не  додає  зусиль  для 
проявлення: воно без початку, кінця, середини. Є початок у Вед: Ріг, Яджур, Сама, так речуть. Коли ж видно 
початок, то й кінець видно. Але немає початку у брахмо, такий переказ. Те нескінченне, неминуще, у нього  
немає  ні  кінця,  ні  початку.  Раз  Те  неминуще,  то  в  ньому  немає  страждань,  немає  подвійности  ―  воно 
позамежне. Через недалекоглядність, незнання способу й прихильності справам, смертні не бачать того, чим 
Позамежного вони могли б досягти. Внаслідок зв’язку із предметами і сприйняття їх нібито вічними, манас 
тягнеться до іншого, і людина Позамежного не досягає. Що тут бачать, як привабливі якості, того й бажають 
ниці  люди,  жадаючи якостей,  до безякісного,  позамежного вони не прагнуть.  Хто пов’язаний з  нижчими 
властивостями,  як  же  тому  вищі  властивості  осягнути?  Послідовним  міркуванням,  користуючись 
властивостями,  як  кінцівками  умовиводу,  підходити  до  Позамежного  потрібно.  Витонченою  думкою  ми 
осягаємо Те, але висловити словом не можемо. Думка осягається думкою, а споглядання ― спогляданням.  
Знанням очищається буддхі, буддхі очищає манас, манас ― безліч почуттів. Так Позамежне пізнається. Хто 
звільнив думку буддхі,  яка зміцнила серце,  до вільного від сподівань,  до безякісного може спрямуватися.  
Позамежне  залишають  спантеличені  люди,  як  схованого  в  дровах  Пожирателя  жертв  залишає  вітер. 
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Руйнуванням гун, відлученням від них, досягає позамежного манас, того, що для буддхі позамежне і занадто 
глибоко. Так просуваючись, зруйнувавши гуни, він вступає в тіло брахмо. До невиявленого іде в час смерти 
невиявлений Атман, пуруша, проявляючись справами. Разом з індріями, які то зростають, то зменшуються, він 
перебуває в тілі бажань. Зв’язаний з усіма індріями, одержавши тіло, він вступає під дах п’яти сутностей. По  
нездатності він тут не йде справами до вищого, покинутий тим Позамежним, неминущим. Кончини землі не 
бачить людина, але знай, наступить і для неї кончина. Зкаламутивши життя, справи несуть вище, як у море  
вітер корабель несе. Творець дня, прийнявши гуни, знову ніби безякісним стає, вінець променів покинувши.  
Так і той муні, що досяг тут стану байдужности, вступає в безякісне, неминуще брахмо. Не вступати у сансару  
є доброчесних найвища мета: неминуще, самосуще, надра виникнення світу,  безсмертне, вічне, стійке. Хто 
проникнув туди споживає безсмертя.

Так вістить розділ двісті шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 7
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
О прадіду, велемудрий, про Лотосоокого, вічного, про Вішну, котрий є виникнення істот, про їх творця 

нествореного,  Нараяну,  Хрішикешу,  Говінду Незборимого,  про Кешаву я  чути  хочу докладно,  о  чудовий 
Бгарато.

Б г і ш м а  м о в и в :
Сказання про це повідомили Рама, син Джамадагні, деваріши Нарада, також Крішна Двайпаяна. Багаті  

подвижництвом Асіта Девала,  Вальмікі,  Маркандейя й Говінда багато дивовижного оповідали.  О чудовий  
Бгарато,  Кешава  є  Бхагаван,  Ішвара,  володар,  він,  всесвітній  Дух  Пуруша,  безкінечно  проявлений,  так 
вказують шруті. Що ті брахмани знають у світі про великого магатму, про власника лука Шрінга, вислухай, о 
Юдхіштхіро! О Індро людей, повідаю тобі нині про справи Говінди, як про них оповідають люди, що відають  
минуле.

Магатма, душа істот, найвищий Дух Пурушоттама послідовно приготував Великі сутності: вітер, вогонь, 
потім воду, простір, землю. Зробивши землю, Господь усіх істот, о володарю, на водах ложе собі влаштував  
магатма Пурушоттама. На тім ложі спочиваючи, всесильний Пурушоттама створив, як первонародженого всіх  
істот,  Санкаршану.  Манасом його створив,  усіх  істот заступник ― така оповідка.  Всі  істоти,  що були  та 
прийдешні,  манас  обіймає.  І  коли  виявився  той  довгорукий  Магатма,  з  його  пупка  народився  чудовий,  
сонцеподібний лотос. Тоді, в тім лотосі виник бог, що опромінює всі сторони світу, той володар і прабатько 
всіх істот ― Брахма, і  в тому довгорукому магатмі, що продовжує проявлятися, Мадгу,  первонароджений 
великий асур, виник силою мороку. Його жахливого, який жахливо поводився та затіяв жахливу справу, на  
догоду Брахмі вбив Пурушоттама. За це вбивство, о синку, всі боги, данави, люди, його, тура всіх саттватів,  
назвали  Мадгусудана.  Думкою  Брахма  створив  синів  ―  сьомий  з  них  Дакша.  Марічи,  Атрі,  Ангіраса,  
Пуластью, Пулаху, Крату, первонароджений Марічи, о сину, первонародженого Кашьяпу манасом породив ― 
сяючого, знаючого брахмо. З великого пальця ноги Брахми створив ще до Марічи сина на ім’я Дакша. Той 
став володарем істот, о чудовий Бгарато. У того володаря істот спершу народилися, о бгарато, тринадцять 
дочок,  старшою з  них була  Діті.  Всі  обов’язки прекрасно знаючи,  доброчесний,  велеславний син Марічи  
Кашьяпа, о синку,  їм усім був чоловіком. Після них породив ще десять дочок той причетний великій долі  
Дакша. Обізнаний на обов’язку володар істот їх видав за  Дхарму.  Синами Дхарми були васави,  безмірно  
могутні рудри, вішвадеви, садхьї і марутаванти, о бгарато. Потім, ще двадцять сім молодших дочок народив 
Кашьяпа. Чоловіком їх усіх був причетний великій долі Сома. Гандхарвів, коней, птахів старші породили, 
також корів, кимпурушів, риб, злаки, лісові дерева. Адіті породила Адітьїв, кращих богів, велесилих. З них  
Вішну був карликом, і був він володарем Говіндою. Він примножив щастя богів своїми кроками, данави ж  
були скинуті, також асури, породження Діті. Дану народила данавів, з них первістком був Віпрачитта, а всіх  
могутніх  асурів  породила  Діті.  День  і  ніч,  час  до  полудня  і  пополудні,  пори  року ― все  це  послідовно 
впорядкував Мадгусудана.  Хмари, усе рухоме і нерухоме він створив думкою. Землю й усе,  що в ній, він  
створив превеликою силою. Потім, о Юдхіштхіро, причетний великій долі Крішна, сто кращих брахманів з 
вуст  породив,  о володарю. З рук  ― сто кшатріїв, сто вайшьїв зі  стегон, зі  стіп ― сто шудр породив той  
Кешава, о туре-бгарато. Багатий подвижництвом, так створив він чотири касти. Потім, як охоронця всіх істот,  
він самого Дхатара створив. Викладача знання Вед, безмірно променистого Брахму, охоронця матерів і бхутів, 
дивноокого Шиву він створив. Караючого грішників і володаря пращурів Яму він створив, душа всіх істот,  
п’ять статутів і володаря скарбів Куберу. Він створив правителя всіх мешканців вод, володаря вод Варуну. І  
охоронця всіх богів Васаву створив, о володарю. Скільки благочестя було у людей носити це тіло, стільки 
вони й жили. І перед Ямою у них не виникало страху. І не було в них обов’язку злягання,47 о чудовий Бгарато: 
потомство  в  них  виникало  просто  силою бажання.  Потім,  під  час  Третаюґи,  лише  від  дотику  до  жінки 
народжувалося потомство, і в них не існувало обов’язку злягання, о царю народу.  У Двапараюґу,  о царю,  
також не було обов’язку злягання для породження потомства, але в Каліюґу, парами сходилися люди. Той  
володар істот, о синку, їх охоронцем тоді називався. Про тих хто не шанує його повідаю, о Каунтейє, слухай!  
Муже найчудовіший: з жителів півдня ― всі андхраки, гухи,  пулінди, шабари, чучуки з мадраками разом. 
Також і жителів півночі я перелічу: яуни, камбоджи, гандхари, барбари, кирати. Ось які лиходії на цій землі 
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живуть! Це собакоїди, чаплеїди, коршуноїди ― такий їхній звичай, о володарю народу! У Крітаюґу, о синку,  
вони на цій землі не жили. А в Третаюґу почали розмножуватися ті люди, о туре-бгарато. Коли ж час сутінків 
юґи з багатьма бідами настав, царі почали звади та напади один на одного. О кращий каураво, так довговічний 
Магатма, що бачить усі світи, деваріши Нарада повідав про того бога. Нарада ж пізнав позамежність Крішни,  
о царю народу,  його вічність він цілковито осягнув,  о довгорукий туре-бгарато.  Тож, воістину відважний,  
довгорукий Кешава не проста людина, а Неуявний, Лотосоокий.

Так вістить розділ двісті сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які спочатку були володарі істот, о туре-бгарато, і які ріши, причетні великій долі, згідно переказу,  в 

кожній зі сторін світу перебувають?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Слухай, о найкращий з бгаратів, те, про що ти мене питаєш, які тут є володарі істот і, які ріши, згідно 

переказу,  живуть по сторонах світу.  Один виник Самосущий, вічний володар Брахма. У Брахми сім синів,  
магатм  самосущих:  Марічи,  Атрі,  Ангірас,  Пуластья,  Пулаха,  Крату  і  Васіштха,  подібний  самосущому,  
причетний великій долі. «Сім брахманів» ― так виразно їх називає пурана. Про всіх володарів істот я повідаю 
тобі далі. В роду Атрі виник нащадок вічного Брахми Прачинабархіс, від нього ― десять Прачетасів. У тих  
десяти був один син, о володарю істот, на ім’я Дакша. У світі в нього два імена ― Дакша й Ка, так речуть. У 
Марічи був син Кашьяпа. Його називають двома іменами: одні кличуть його Аріштанемі, а інші ― Кашьяпою.  
Від  Атрі  народився  син,  святий  цар  Сома,  могутній  витязь,  тисячу  божественних  років  він  займався  
шануванням  богів.  Арьяман,  також  і  його  сини,  о  могутній,  законодавцями,  творцями  світів  звуться.  У  
Шашабінду було десять тисяч дружин, о вічний, по тисячі синів було в кожної. Так десять сотень тисяч синів 
було у магатми. Вони володарем істот, крім батька, не визнавали нікого іншого. Так древні співаки свідчать  
про це потомство Шашабінду. Той великий рід володаря істот був початком роду врішнійців. Так преславних  
володарів істот я тобі перелічив. Про богів, володарів трьох світів, повідаю тепер далі: Бхага, Анша, Арьяман,  
також Митра, Варуна, Савітар, Вівасван велесилий, Дхатар, Тваштар, Пушан, Індра, а дванадцятим вважається  
Вішну.  Ось ці  дванадцять  адітьїв,  породжених Кашьяпою.  Двома Ашвінами вважаються  Насатья  і  Дасра. 
Породив тих обох Мартанда, восьмий Магатма. Ці адітьї були колись названі богами і подвійними батьками.48 

Синами Тваштара були святі преславні Вішварупа, Аджа, Екапад, Ахі, Брадхна, Вірупакша, Райвата, Хара, 
Бахурупа, Триамбака ― володар сурів, Савітар, Джайянта і непереможний власник Пінаки Шива. Уже раніше  
були перераховані причетні великій долі Васави. Ось який рід богів-сурів ― синів Ману, володаря істот. То  
були з початку сури, а ці вважаються подвійними батьками. Різні вдачею і юністю сіддхи, і відрізняються від  
них садхьї. Сонмами богів називаються рибху і марути, подібно ж називаються вішвадеви і Ашвіни. Серед тих 
богів  вважаються  кшатріями  адітьї,  марути.  Два  Ашвіна  хоч  і  вважаються  шудрами,  але  великому 
подвижництву  вони  віддавалися.  Боги,  нащадки  Ангіраса  вважаються  брахманами,  це  очевидно.  Так 
сповіщено тобі розподіл усіх богів по варнах, хто, вставши рано, богів вихваляє, той звільняється від усього  
злого, породженого ним самим або іншими. Явакріта, Райбхья, Арвавасу, Паравасу, син Ушиджа Какшиван, 
Бала, що вважає Ангіраса сином. Ріши Канва, син Медхатітха, також Бархішада, які дають буття трьом світам, 
о синку,  ці сім ріши перебувають на сході. Унмуча, Вімуча, могутній Свастьятрейя, Прамуча, Ідхмаваха, о 
володарю, твердий в обітницях, і син Митри-Варуни Агастья, суворий подвижник Дрідхаврата ― на південній  
стороні постійно перебувають ці брахмаріши. Ушангу, Каваша, Дхаумья, відважний Парівьядха, Еката, Двіта і  
великий ріши Трита, нащадок Атрі, о сину, Сарасвата, могутній володар, ― ці магатми на західній стороні 
живуть.  Великі ріши Атрейя, Васіштха, Кашьяпа, Гаутама, Бхарадваджа, Вішвамитра, син Каушики, також 
царствений син магатми Річики Джамадагні ― ці сім, на північній стороні розташувалися, так ці проникливі  
перераховані по сторонах світу. Свідки розвитку світу і творці істот ― ці магатми. Так і перебувають магатми, 
кожний у своїй стороні світу. Хто співає їм хвалу (кіртану) звільняється від усього злого, у тих, чия сторона, 
куди йому лежить дорога, він заступництва просить, звільняється від усіх лих і щасливо вертається домів.

Так вістить розділ двісті восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О велемудрий прадіду,  воістину відважний у битві,  чути хочу про Крішну, неминущого Ішвару.  Який  

його дивовижний блиск, яка споконвічна сила? Все це, о муже-туре, ти мені повідж докладно. У лоно тварин  
вступаючи, у яких подобах проявлявся володар? Які справи робив він, це мені, о велеславний, повідай.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Якось, відправившись на полювання, я в оселі Маркандейї зупинився. І юрми пустельників там побачив, 

їх  тисячі  сиділи  разом.  Тоді  мене  вшанували,  запропонувавши  медовий  пряник.  Прийнявши  почесть,  я  
подякував мудрецям. Великий ріши Кашьяпа повідав там чудову оповідь, що захоплює серце. Її, зосередивши 
розум, слухай:
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Давно, сотні головних данавів, сповнених гніву,  жадоби, захмелілих силою, очолених великим асуром  
Наракою,  і  ще  багато  інших  данавів,  замислили  битву,  бо  бач,  вони  не  могли  виносити  блаженства 
найчудовіших сурів.  Притиснуті  данавами боги,  великі  ріши, не знаходячи захисту,  о царю, туди й сюди 
металися.  Тоді  змучений  вигляд  землі  побачили  небожителі:  вона  була  суцільно  вкрита  незліченними 
данавами,  жахливими  виглядом.  Пригноблена,  перевантажена,  стражденна,  вона  в  океан  поринала.  Тоді  
перелякані адітьї так сказали Брахмі: «Як нам перебороти, о Брахмо, набіг данавів?». Самосущий їм відповів  
на  це:  «Я  вже  приготував  спосіб.  Ті  сповнені  переваги,  хмільні  силою,  не  осягають  Вішну  в  його  
невиявленому стані.  На того бога в подобі вепра, навіть безсмертні дивитися не можуть.  Він стрімко піде 
туди, де ці підлі данави, жахливі, углиб землі проникнувши, тисячами там живуть. Він їх утихомирить!». Це 
почувши, зраділи чудові сури. Тоді могутній Вішну, прийнявши подобу вепра, усередину землі проникнувши,  
вийшов проти синів  Діті.  Нелюдську істоту побачивши,  дайтьї  всі  разом,  стрімко і  раптово підхопилися, 
запаморочив їх Кала. Вони збіглися й разом налягли на вепра, і того вепра люто з усіх боків шматували. Але  
потужні, величезні тілом, веледоблесні царевичі данавів тоді нічого не змогли йому зробити, о володарю! І  
страх осяг здивованих царів данавів. Тисячі їх здригнулися, відчувши над собою небезпеку. Тоді верховний 
Бог  богів,  душа Йоги,  водій колісниці  Йоги,  о  володарю,  перебуваючи в Йозі,  о  кращий бгарато,  заревів  
гучним ревом, лякаючи дайтьїв і данавів. Світи йому відгукнулися й усі десять сторін світу. Потряслися усі  
світи відзвуком того ревіння. Сильно застрашилися боги на чолі із Шакрою. Завмерло движне і недвижне,  
увесь світ минущий, приголомшений був надзвичайним ревінням. Тоді цим ревінням були налякані всі данави 
і  попадали приголомшені,  збожеволівши від сили Вішну.  В пекло Паталу вдерся той вепр і ненависників  
Тридцяти іклами порвав,  зробивши місиво з  кісток,  туку,  м’яса.  Через  те  ревіння  він  вважається  Вічним 
(Санатана), він, що виростив з пупка лотос (Падманабха), Володар істот, учитель істот, Великий йогин. Тоді 
всі юрби богів кинулися до володаря минущого світу. Туди прийшовши, прабатькові сказали магатми: «Боже,  
що це за ревіння? Нечуване, нам невідоме? Чиє воно? Хто той, чиїм ревінням світ похитнуло? Боги, данави  
приголомшені  його  силою!».  В  цю мить  Вішну  постав  у  вигляді  вепра.  Того  виниклого,  о  міцнорукий, 
вихваляють у гімнах великі мудреці.

П р а щ у р  в и р і к :
Той хто побив данавських царів, вельмишановний, велеславний, той бог, душа істот, буття істотам що 

дає,  великий йогин,  Господь усіх  істот,  йогин,  атман усіх  «я»,  премудрий,  це ― Крішна,  що знищує  всі  
перепони:  «Кріпіться!».  Пресвітлий,  який зробив  неможливу,  доброчесну справу,  в  самого себе  який іде,  
поринулий у великому сяйві, причетний великій долі, Падманабха, який дає буття істотам, великий йогин,  
Магатма. Нехай не буде у вас ні суму, ні страху, о кращі сури. Це ― творець, володар, Час, що несе загибель. 
Підтримує він світи. Видав це ревіння той Магатма. Його шанує весь світ, він ― міцнорукий, лотосоокий 
Ачьюта, Господь, усіх істот джерело.

Так вістить розділ двісті дев’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 0
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Тату, про вищу Йогу звільнення повідай, о бгарато, я хочу її знати докладно, о кращий з мовців!
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про це, таке древнє минуле,  оповідають бесіду учня і  вчителя, яка стосується Звільнення. Був якийсь 

брахман-учитель,  чудовий  ріши,  море  світла,  воістину  розважливий,  магатма,  що  переміг  почуття.  Дуже  
тямущий, досить уважний учень, який шукав блага, припав до його стіп, устав і сказав, склавши руки: «Якщо  
моїм шануванням задоволений володар, хай зволить він розвіяти мій великий сумнів. Звідки я? Ти звідки?  
Докладно  розкажи  мені  про  Те,  позамежне.  Як  у  всіх  істот  однаково,  о  кращий  з  двічінароджених, 
відбувається закономірно розвиток і загибель? Яке слово Вед? Як усім людям пояснюють це?». О володарю, 
що пізнав усе, зволь мені все пояснити докладно.

Г у р у  м о в и в :
Учню розважливий, почуй про те таємне, про позамежне брахмо, про внутрішній атман, почуй те гарне, 

що є гарного в усіх науках, Агамах. Син Васудеви є те Позамежне, вуста всього, одкровення брахмо, істина, 
знання,  жертва,  стійкість,  самовладання,  чесність.  Це  Вішну,  якого  знавці  Вед  пізнають  як  Найвищого 
Пурушу, який здійснює творіння і розчинення, як невиявлене, споконвічне брахмо. Про нащадків Врішни, о  
брахмане, вислухай від мене оповідь. Брахманам брахмана, кшатріям кшатрія слід слухати, вайшьям вайшьїв, 
а шудрам розумного шудру. Про велич Бога богів, безмірно променистого Крішни слухай ― бо ти гідний ― 
про найвищого нащадка Врішни, про колесо часу,  про відзначеного знаком буття-небуття, безпочаткового.  
Подібно колесу обертається потрійний світ у володарі всього, що існує.  Він є Те, непорушне, невиявлене,  
безсмертне, вічне брахмо. О тигре-муже, його називають Кешавою, мужем-туром. Предків, богів, мудреців,  
також ракшасів, якшів, зміїв, асурів, людей створив Найвищий, неминущий. Також писання Вед і вічні закони 
світу. Розчинивши природу, він відтворює її на початку юґи. Як у річному колі змінюються ознаки різного  
виду, показуються то одні, то інші, так і стани на початку юґ. І яке тільки протягом часу з’являється знання, те 
й виникає, породжене закономірністю в розвитку світу.  Зникаючі наприкінці юґи Веди й Перекази, великі  
ріши,  з  благовоління  Самосущого,  силою  подвижництва  отримують  знову.  Бхагаван  ―  знавець  Вед,  а  
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Бріхаспаті  ― їхніх  доповнень,  син  Бхрігу  сповістив  державні  закони,  музику,  мистецтво гандхарвів  знає 
Нарада,  Бхарадваджа  ―  володіння  луком,  науку  про  поводження  ―  Гаргья,  лікування  ―  Крішнатрейя. 
Численні закони логіки різні словесники повідомляли. Про докази сказано в Агамах, про поводження ― у  
Переказах,  але  те  безпочаткове,  позамежне  брахмо  не  знають  ні  боги,  ні  ріши,  знає  його  один  Нараяна,  
могутній творець, о володарю. Від Нараяни походять сонми мудреців, сурів, асурів, древні царствені мудреці  
та  найвище  вміння  знищувати  страждання.  Коли  від  Пуруши  основні  сутності  породила  Пракриті,  тоді 
зв’язаний  причетністю,  в  давнину  перехідний  світ  розгорнувся.  Як  від  світильника  тисячі  світильників 
виникають, так по своїй невичерпності,  породжуючи,  не виснажується Пракриті.  Від невиявленої природи 
буддхі, що породжує діяльність, вона основу особистості породжує. Від основи особистості ― простір, від 
простору ― вітер. Від вітру ― полум’я, від нього ― вода, вода ж породжує багату землю. Такі вісім коренів  
природи, на них минущий світ заснований. Далі: є п’ять пізнавальних індрій і п’ять виконавчих індрій. Є п’ять  
предметів почуттів і шістнадцятий манас,49 один у перетвореннях природи.50 Пізнавальні індрії: ніс, язик, око, 
шкіра, вухо. Виконавчі індрії: ноги, видільні й дітородні органи, руки, слово. Потім є якості предметів: звук,  
дотик, образ, смак, запах. Потрібно знати: проникна їхня свідомість є всюдисущий розум. Для пізнання смаку 
― язик, а мова ― для бесіди, так речуть. Отже, з’єднаний з усіма індріями манас є весь прояв. Ці шістнадцять  
― боги, розподілені по своїх органах, так варто відати. Творця пізнання, що в тілах є, вони шанують. Смак  
відповідає якості соми, якості землі ― нюх, слух ― небесній якості, вогняній ― зір, дотик ― якість вітру. Так 
завжди,  в  усіх  істотах,  потрібно  відати.  Манас  вважається  саттвічної  властивості,  саттва  ж  породжена 
невиявленою  природою.  Її  (саттву)  повинен  уявляти  собі  мудрий,  як  душу  всіх  істот,  що  перебуває  в 
сутностях.  Ці  сутності  носять  увесь  минущий  світ,  рухливий  і  нерухливий.  Говорять,  вона  (саттва) 
обґрунтована  безпристрасним  богом,  що  перевершує  природу.  Дев’ятибрамне  чисте  місто  ці  сутності 
наповнюють.  Туди  проникнувши,  спочиває  великий  дух,  тому  його  міщуком  (пурушею)  іменують.  То 
виявлений, то невиявлений, нестаріючий, він безсмертний. Тонкий, він проникає в усі сутності й гуни. Він гун  
основа. Як світильник сам у собі є світло, велике чи мале, так Пурушу можна знати, як «я» пізнання, в усіх  
втіленнях. Що пізнається слухом він робить пізнаним. Він чує, він бачить. Це тіло є наслідок справ, він же  
всіх справ вершитель. Вогонь, що перебуває в поліні, не побачити й розщепивши поліно. Так і Атмана, що  
перебуває в тілі, можна бачити лише силою Йоги. І як вогонь за допомогою тертя з’являється в поліні, так 
виявляється Йогою Атман, що перебуває в тілі. Як з потоками з’єднана вода, як промені з’єднані із сонцем, як 
по присутності вони слідують один за одним, так і тіла втіленого супроводжують. Позаяк занурений у сон  
Атман з п’ятьма почуттями разом, тіло покинувши, іде, то тут він пізнається. Раніше діяльністю зв’язаний  
Атман, у діяльності пізнається. Діяльністю вводиться в інше тіло. Власною діяльністю, о могутній, одне тіло 
покинувши, приймає інше. Тепер я поясню інше: як народжується безліч істот залежно від справ, зроблених 
колись.

Так вістить розділ двісті десятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 1
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Нерухомі  та  рухомі  істоти чотирьох видів.  Вважається,  що вони виникли з невиявленої  природи й у 

невиявленій зникають. Варто знати: ознака манасу ― невиявлене, він по суті своїй невиявлений. Як у насінні  
ашваттхи сховане величезне дерево, а розвиваючись, воно з’являється, так виявлене з невиявленого виникає.  
Як  несвідоме залізо  прагне до  магніту,  як сутності,  породжені  від  власної  природної  причини,  до  чогось 
іншого,  подібного  прагнуть,  так  від  невиявленого  породжені  сутності,  від  причини  отримавши  ознаку,  
несвідомі, скупчуються під впливом свідомої причини. Не було ні землі,  ні простору,  ні неба,  ні  істот, ні  
мудреців, ні сурів, ні асурів ― нічого іншого, крім дживи, бо ще не зібралися сутності до споконвічного,  
постійного,  всепроникаючого  манасу,  ще  позбавленого  ознак  причини,  не  обумовленому ще  незнанням  і 
справами. Такі  ознаки причини. Вона,  сполучившись із матеріальною причинністю, причинно-наслідковий 
ряд установила, яким обертається це коло без початку та кінця, ― величезне. Невиявлене ― його маточина.  
Виявлене ― спиці. Зміни ― обід. Колесом керує той хто пізнає поле. Підмазана вісь обертається справно.  
Позаяк підмазана вісь, увесь світ цим колесом розмелюється, як сезамове насіння. Насолоди, що виникають  
від невідання, ― жорна олійні, вони виконують справу силою хіті. Основа особистости ― обойма колеса. У 
причинно-наслідковому зв’язку, як обґрунтування приводиться хіть. Не наближається причина до наслідку, ні 
наслідок  до  причини:  причинно-наслідковий  зв’язок  здійснює  час.  З  матеріальною  причиною  сполучено  
вплив.  Так  подовжує  ряд  перекручувань.51 Вони  обертають  один  одного,  але  керує  завжди  пуруша. 
Пристрасними й темними сутностями, силою причини позбавлений тіла пуруша за тим пізнавцем поля йде.  
Так вітер пил захоплює. Але ті  магатми не торкаються властивостей,  ні  їх не торкаються властивості.  Як 
безпорохнявий по суті,  вітер не стає курним, таке ж розходження повинен осягти розумний між саттвою і 
пізнавцем поля. Не входить більше в природу володарний ріши, ретельно розсікаючи виниклий сумнів. Потім 
на подію, як на однаково позбавлену ознак, хай споглядає. Як зерна підсмажені на вугіллі не проростають, так 
до нещасть, що спалені пізнанням, не вертається Атман.

Так вістить розділ двісті одинадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 1 2
Б г і ш м а  м о в и в :
Як  обов’язком-дхармою,  відзначені  ґречністю,  повністю  задовольняються,  так,  крім  бажаної  основи 

(таттви), ніяка інша не подобається тим хто пізнав. Поодинокими є знавці Вед, які цілком затвердилися в  
слові Вед, з великою ревністю шукаючи похвальної дороги. Воістину, праведні йдуть шляхом неганебним.  
Ось  вчення,  слідуючи  якому мандрують  шляхом позамежним.  Плотська  людина  в  омані  слідує  всіляким 
зачинам, пов’язана зі станами гніву й жадібности, що походять від пристрасности та потьмарення. Не слід  
чинити неправедно, отже потрібно стримувати прагнення тіла. Хто чинить негідну справу чистих світів не 
досягає.  Як  змішане  з  міддю золото  не  блищить  поки його не  переплавлять,  так  не  світить  пізнання,  не  
очищене від брудної пристрасти. Хто беззаконня творить із жадоби, захоплений прагненням, гнівом, той, до 
них прив’язаний гине, навіть на праведний шлях вступаючи. До звуку й інших предметів почуттів не слід  
мати хіті, уникати цього потрібно. Гнів, радість, зневіра породжують один одного. У саттві, раджасі, тамасі, у  
тілі,  утвореному з п’яти сутностей,  кого оспівувати?  Про кого говорити? Про кого журитися?  До образу,  
доторку, смаку й інших явищ, люди тягнуться по-дитячому, нерозумно, і знаючи лише це, не осягають, що із  
землі їхнє тіло. Як глиняна хата обмазана тією ж глиною, так і тіло, що складається із землі, при загибелі  
закривається землею. Мед, олія, масло, патока, сіль, м’ясо, пшениця, плоди, коріння ― суміш землі з водою.  
Як не женучись за ласощами пустельник у селі приймає милостиню, хоча б і не з солодкої їжі, лише для  
підтримки життя, так і той, хто перебуває в пустелі сансари, віддаючись виснаженню плоті, заради підтримки  
життя нехай приймає їжу, ніби хворий ліки. Силою правдивости, чесности, чистоти, відчужености, блиску,  
відваги,  терпіння,  твердости,  розумности,  подвигу  серця  варто  розглядати,  як  обумовлені  предметами 
почуттів  усі  стани  настроїв.  Безжурною  душею  шукаючи  вмиротворення,  потрібно  стримувати  почуття.  
Саттвою, раджасом і тамасом уведені в оману,  через незнання, як у колесі обертаються люди. Тому треба  
ретельно досліджувати  виникаючі  лиха.  Треба рішуче  покинути  основу особистости,  зло,  що виникає  від 
незнання, грубі сутності, індрії, властивості-гуни ― саттву, раджас і тамас, діяльність, засновану на самості,  
потрійний світ разом з його володарем. Як тут порядок часу виявляє якості пір року,  так, потрібно знати,  
самість діяльність істот виявляє. Слід відати: властивість чорної пітьми, що виникає від незнання, вводить ув 
оману, та те, що пов’язані із задоволенням і стражданням усі три гуни. Усвідом: ясність, пристрасність і морок 
― їх властивості: ясність, породжена від радости задоволення, рішучість, твердість, пам’ять ― це властивості 
саттви. Знай властивості пристрасности й мороку: прагнення, гнів, недбайливість, омана, жадібність, страх,  
виснаження, пригніченість, сум, невдоволення, пиха, ницість, гординя. Розглянувши важкість і легкість цих та  
інших пороків, власний стан потрібно випробовувати докладно й безупинно.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які  пороки переборює манас? Які  знесилює буддхі?  Які  приходять  знову і  знову?  З  якими боротьба 

марна? Силу-безсилля яких пороків розумом мудрий оцінювати повинен? Такі мої сумніви, о тату,  про це  
скажи мені, о прадіду.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Себе хто очистив, звільняється, під корінь зрізавши пороки, йому притаманні. Він їх губить, як залізо 

губить залізо. Тоді вдосконалений, разом з уродженими темними пороками губить хіть і темні властивості,  
властиву навіть  чистому гріховність,  бо  все це перевтілень насіння.  Атману саттва подібна,  тому віддані  
Атману повинні  відстороняти  раджас  і  тамас.  Веде  до  непорочности  ясність,  звільнена  від  пристрасти  й 
мороку.  Але  мантри  Вед  для  досягнення  Атману,  треба  сказати,  поганий  спосіб.  Вони  навіть  бувають  
причиною  невдачі,  бо  вимагають  нечистих  обрядів.  Пристрасними  людьми  чиняться  справи  пов’язані  з 
беззаконням, спрямовані на такі ж цілі й пов’язані з надмірною хіттю. Справи мороку пов’язані з жадібністю 
породжуються гнівом. Раді ворожнечі, руйнуванню, повні гніву та сонливості такі люди. Хто ж перебуває у 
ясності, на неї опираючись, саттвічний, чисті стани бачить і в них вступає. Незаплямований і святий такий  
втілений, благочестям і знанням сповнений.

Так вістить розділ двісті дванадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 3
Б г і ш м а  п р о в а д и в :
О  туре-бгарато,  раджас  викликає  оману,  а  тамас  ―  гнів,  жадібність,  гріх,  пиху.  Чистий  той,  хто  їх 

перемагає. Вищого, позамежного Атмана, який не гине, неминущого бога, того найвищого бога Вішну, що 
перебуває в невиявленому, володаря, не пізнають нерозумні, заплутані в його майї, втративши пізнання. Через  
незнання, люди, які помиляються, тоді у гнів впадають. Через гнів люди впадають ув оману, хіть, жадібність,  
у гордість, пиху, себелюбність. Із себелюбности роблять учинки. Через діяльність виникають пута пристрасти,  
від пристрасти ― неминуще горе. Від радости, горя, починань, учинків ― втілення на мить і зникнення. Від  
зародження  ―  знаходження  в  утробі,  виникнення  з  сімені  й  крови,  зволоження  сечею  та  калом,  потім 
розвиток з ущільненої крови. Обійнятий жагою життя зв’язується із цими усіма і ось захоплений ними. Тоді  
він розуміє, що жінки подовжують тканину сансари. По своїй природі ― вони сутності поля, мужі ж ― образ 
пізнавця поля,  тому не перебираючи,  розумний  повинен уникати  жінок.  Дуже  підступні,  згубною красою 
необачного вони в оману вводять, їх постійно почуттєвий образ потопає в пристрасті. Від них, по своїй суті  
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пристрасних,  як  насіння,  народжується  потомство.  Хробаків,  що  вийшли  із  власного  тіла,  але  не  
усвідомлюваних як «я», людині потрібно покинути. Від себе породжених, усвідомлюваних як сини, але не як 
власне «я», як хробаків треба покинути. Із сімені й соків од тіла народжується потомство силою природи або 
силою кармічного зв’язку.  На нього не дивиться мудрий.  Раджас спирається на тамас,  і  стоїть на раджасі  
саттва. Місцеперебування знання ― невиявлена природа, його ознаки ― аханкара й буддхі. Це називається  
насінням  (біджа)  втілених,  і  насіння  це  відоме,  як  джива.  Діяльністю,  пов’язаною  з  часом,  обертається 
сансара. Як уві  сні радуються тільки манасом, ніби маючи тіло, так, за народженими від карми якостями,  
втілений  наділяється  в  утробі.  Насінням  діяльности  до  буття  збуджується  кожний  орган.  Так  від  основи 
особистости  втілений  народжується  свідомістю,  сполученою  зі  статевою  хіттю.  Вухо  самоствореного 
народжується прагненням звуку. Подібно ж око ― від прагнення образів. Від прагнення до запахів ― нюх, до  
дотику ― шкіра. Вітер встановлюється, як прана-апана, вьяна, удана, самана ― п’яти видів підтримка життя 
тіла. З органами, породженими спільно, які виникли від діяльности, народжується людина, одягнена у тіло,  
супроводжувана  стражданням на  початку,  наприкінці,  стражданням у середині  ― душевним і  плотським.  
Страждання виникає від жаги володіння й вирощується зарозумілістю. Зречення все гамує. Хто спроможний 
гамувати  досягає  волі,  а  виникнення  й  розчинення  від  пристрасності  почуттів  залежить.  Обачно повинен 
мандрувати прагнучий, оскільки його око ― вчення (шастри). Безпристрасні, сприймаючі почуття не будуть 
тягтися до предметів. Коли ж справи знищені, втілений не вступає в тіло знову.

Так вістить розділ двісті тринадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 4
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тепер розповім докладно, як той хто прийняв навчання за керівництво, вищого шляху досягає, ходячи в 

тому пізнанні, о царю. Із усіх, сутність людини називається кращою, з людей кращими називаються брахмани,  
із брахманів ― ті що дивляться на Веди. Стають душею всіх істот всезнаючі, всевідаючі брахмани, які Осягли 
Одкровення Вед,  та прагнуть  до істини, усунувши  сумніви.  Як позбавлений зору мучиться від нещасть у  
дорозі, так і позбавлений знання страждає у світі. Тому найчудовіші ті, які володіють пізнанням. Різні люди,  
люблячи закон, виконують різні обов’язки відповідно до агам, але в них немає такої мети, як у знавця. Окрім  
неї, таких вони досягають якостей: чистоти слова, справи, серця (манаса), правдивости, стійкости, терпіння. 
Знавці  всіх  законів,  виконуючи  свій обов’язок,  добрі  якості  виявляють.  Образ  брахмо,  який здійснюється 
життям  брахмачарина,  вище  всякої  частки  обов’язку:  його  силою  на  вищий  шлях  вступають.  Життю, 
позбавленому зв’язку з ознакою, усунутому від звуку,  доторку, від того, що чується вухом та сприймається 
оком,  від  того,  що  мовою висловлює  у  слові,  що  осмислює розум,  того  непорочного  життя  в  брахмо,  з  
розумінням  потрібно  віддатися.  Хто  повністю йому віддається,  той  досягає  світу  брахмо,  хто  не  цілком 
відданий  ―  світу  сурів.  Хто  ж  тільки  почасти  в  цьому  стоїть,  той  мудрецем  народжується,  чудовим 
брахманом. Дуже важкоздійсненне життя в брахмо. Дізнайся від мене для цього спосіб. Зростаючу і збудливу 
пристрасність повинен стримувати двічінароджений. Не можна слухати розмов про жінку. На оголену ― не 
можна кинути погляду. Якщо таку трапиться бачити, то слабосилим опанувати може пристрасність. Коли у 
брахмачарина спалахує пристрасть, він повинен постувати. Якщо він дуже збуджений, нехай увійде у воду. А 
якщо уві сні опоганиться, нехай подумки тричі прошепче очисну мантру.52 Так повинен спалювати внутрішню 
жагучу гріховність дбайливий мудрець,  серцем залучений до знання. Хто увійшов у тіло, зв’язаний тілом,  
усвідомлювати себе повинен як серед падла, ув’язнений у нерозривні пута. Вітер (прана), жовч, слиз, кров, 
шкіра, жили, кістки, мозок, усе тіло людини через жили насичують соки. Потрібно знати: п’ять індрій тут 
проводяться через десять трубок. Від цих народжуються тисячі інших, більш тонких. Ось ці саме жили, що  
несуть соки, океан тіла вчасно насичують, як водний океан насичують ріки. Усередині серця є одна трубка, що  
несе манас. У чоловіків породжене бажанням сім’я вона поширює по всіх кінцівках. Всі члени підігрівають  
жили,  що  виходять  звідси,  так,  вони  проникають  в  очі  й  несуть  туди  якість  світла.  Як  у  молоці  збиття 
зароджує  масло,  так  збиттям,  що  виникло  від  бажання  тіла,  зароджується  сім’я.  Також  уві  сні,  коли 
мимовільно виникаюча хіть манасом опановує, і мимовільно породжене тілом сім’я проливає «несуча манас» 
жила. Про таке виникнення сімені знав володар, великий ріши Атрі. Позаяк воно із  трьох джерел 53 і його 
божество  ―  Індра,  то  «індрія»  його  називають.  Хто  відає  хід  сімені,  яке  змішання  істот  вчиняє, 
безпристрасністю спопеливши пороки, не підлягає виникненню в тілі.  Хто досяг рівноваги гун манасом у 
несучу  манас  жилу спрямовує  прани,  лише підтримуючи  діяльність,  і  тим звільняється  в  час  смерти.  По 
досягненні знання, властивого манасу,  перероджується манас Магатми, який досяг досконалости мантрою:  
стає безпристрасним, світлим, вічним. Тому, щоб ту пристрасть скинути, потрібно творити безгрішну справу.  
Тут покинувши раджас і тамас, бажаного шляху досягають. З досягнутим від юності пізнанням, у немічну  
старість вступають. Дозрілий із часом розум, дає силу серцю. Як на важкий пройдений шлях дивляться, так і  
на скорення якостей тоді дивиться той хто здолав пороки і споживає безсмертя.

Так вістить розділ двісті чотирнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 1 5
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Люди, прив’язані до предметів почуттів, з поганим завершенням, слабшають, але позамежним шляхом 

ідуть неприв’язані магатми. Народження, старість, смерть, сердечні страждання, хвороби, лиха переповняють  
світ. Це бачачи, до звільнення повинен прагнути мудрий. Без самості він повинен бути чистий помислом,  
словом, тілом. Умиротворений, обізнаний жебрак хай мандрує він щасливо. Схильність манасу брати участь у 
стражданнях істот помітивши, і знаючи, що світ є плід діянь, не треба звертати на це уваги. Плід зробленої  
гарної чи поганої справи людина споживає, тому потрібно робити гарні справи вчинками, думкою, словом.  
Хто  дотримується  справедливости  до  всіх  істот,  ненашкодження,  чесности,  терпіння,  старанности,  той  
щасливий. Тож, зосередженим розумом, відносно всіх істот, потрібно утримувати серце. Кому цей обов’язок,  
який усім істотам несе щастя і позбавляє страждання, відомий, той, все пізнавши, буде щасливим, а отже,  
зосередженим розумом, відносно всіх істот потрібно утримувати серце. Не можна ні нехтувати, ні бажати, ні  
свавільно мислити. Так немарним зусиллям у пізнанні варто заспокоїти серце-манас. Тоді не марне зусилля  
слова, тоді розвивається мудрість серця і вимовляється слово згідне таємному обов’язку. Потрібно говорити 
незаперечне, правдиве, благе слово, не грубе, не підступне, не забруднене, не несуче болі. Так варто говорити,  
коротко, не розкидаючись думкою. Якщо зароджується жагуче слово, воно прив’язує до сансари. Навіть якщо 
совість утримує думки, темна справа виконається діючими органами, що виникли із пристрасти, й людина,  
прийнявши страждання в цьому світі,  потім у пекло попадає.  Тож потрібно привести себе до стійкости в  
думці, слові, тілі. Як нашвидку навалену ношу розбійники убік тягнуть, всупереч усвідомленню небезпеки, 
так нерозумні  тягнуть  сансару.  Але,  як розбійник,  кинувши поклажу,  біжить у безпечне місце,  так,  темні 
справи покинувши, пристрасні досягають свого блага. Хто від сумнівів, бажань, від усіх починань вільний,  
мандрує самотньо, постує,  хто притлумлює плоть і стриманий у почуттях,  хто знаннями спалив перепони,  
радується старанності, собою володіє, чий розум не блукає, той до позамежного приходить. Твердий, який 
володіє собою, від сумнівів повинен утримувати розум. Розумом потрібно втримувати манас, а манасом ― 
почуття. Хто підкорив волі манаса стримані почуття, у того божества почуттів, радуючись, ідуть до манасу,  
того володаря. Коли вони до нього прив’язані, манас пропускає світло брахмо. Коли ж вони зникають у саттві,  
людина придатна для буття в брахмо. А якщо брахмо не засяє, нехай продовжить поступово тканину Йоги,  
вправляючись  у  тій  поведінці,  що  цю  тканину  творить.  Нехай  підкріплюється  зерном,  шкуркою  плодів, 
овочами,  ячмінною кашею.  Такі  коріння,  плоди  і  отриману милостиню поперемінно  споживає.  Саттвічне 
обмеження харчування, відносно часу, місця обачне, послідовне ― це і є поступовий розвиток Йоги, нехай не 
перешкоджає розвитку, але роздмухує його, як вогонь, ― потихеньку, сповнений знання. Тоді знання засяє, 
немов сонце. Якщо знанню скориться незнання, то й три світи йому скоряться. Загине розпізнавання, якщо  
знання  буде  скорене  незнанням.  Відособленістю й  відданістю той хто  не  нарікає  Вічне  осягає.  Хто  вміє  
уникнути тих двох, безпристрасний досягає Звільнення. Перевершивши життя, перемігши старість і смерть,  
він досягне Вічного, безсмертного, неминущого, нескінченного брахмо.

Так вістить розділ двісті п’ятнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 6
Б г і ш м а  с к а з а в :
Хто бажає завжди робити мандри в брахмо без лиха, сну повинен усіляко уникати, через можливе уві сні  

осквернення,  бо втіленого долають уві  сні  раджас і  тамас,  ніби знову у тіло потрапивши, чинить той хто 
відігнав бажання. А хто не спить зусиль докладає у знанні, постійно прагнучи до пізнання. Хто не спить, не  
знаючи  ночі,  розпізнавання  завжди виконує.  Тут  виникає  питання:  що за  стан буває  уві  сні,  коли немов  
створюються предмети? І як після розчинення індрій, втілений живе нібито в іншому тілі? Відповідають: як,  
це знає Володар Йоги Харі, й великі ріши згідно цього роз’яснюють. Мудрі говорять про сон: сон наступає 
внаслідок стомлення індрій. Далі міркують: та позаяк манас не розчинився, виникають сни. Але якщо манас 
відвернуто  від органів,  то навіть у того хто не спить виникають мрії.  І  чим підпорядкований манас,  те  і  
входить у манас, як сни. У незлічимі коловороти життя попадає пристрасний, і все, що перебуває в манасі,  
знає той найвищий пуруша. Те, що справам і властивостям причетне, як образ манасу, істоти виявляють. Тоді 
починають  розвиватися  жагучі,  темні  властивості,  або  світлі  саттвічні,  згідно  плодів,  безпосередньо 
попереднього життя. Тоді силою стану раджасу, тамасу виникнення істот з вітру, жовчі, слизу бачать люди, з 
незнання вважаючи це неминучим. Коли заспокоєні почуття, то яке б у манас не ввійшло уявлення, те й уві сні  
приходить, таку манас бачить мрію. Всепроникний, у всіх істотах безперешкодно рухається манас могутністю  
Атмана. Варто знати: всі божества органів в Атмані перебувають. У манасі є потаємні двері. Увійшовши через  
них у людське тіло, що-небудь існуюче, неіснуюче, невиявлене є у снах. Варто знати: душа всіх істот, яка 
перебуває  в  істотах,  є  внутрішній  Атман,  той,  котрий  приєднується  до  бажання  досягти  божественних 
якостей. Варто знати: це милість Атмана, бо в Атмані всі боги. Це досягається силою розігрівання тапасу,  
подібно тому, як сонце недоступне пітьмі силою жару. Це ― втілений, що творить три світи, це недоступний  
пітьмі Магешвара. Розігріванню допомагають боги, а пітьмі ― асури, які гублять тапас. Ось, що охороняють 
боги, а що асури. Ці відомості називають ознакою істинного знання. Саттву, раджас, тамас мудрі знають, як  
властивість богів і асурів. Ясність треба знати, як властивість богів, дві інші гуни ― як властивості асурів.  
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Позамежне  брахмо  є  безсмертя,  немеркнуче  світло,  і  знання.  Хто  пізнав  це,  сповнив  себе,  йде  шляхом 
найвищим. Оскільки можна обґрунтувати очима знання або безпосередньо в Йозі, то можна пізнати те Вічне  
брахмо.

Так вістить розділ двісті шістнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 7
Б г і ш м а  м о в и в :
Той не знає позамежне брахмо, хто четвірки 54 не знає, того, що є сутність виявленого і невиявленого, про 

яке  сповістив  великий ріши.  Вершина виявленого ― смерть,  невиявленого ― безсмертя,  так  знати треба 
основу,  ознака якої ― діяльність, ― роз’яснив премудрий Нараяна. На цьому ґрунтується увесь потрійний 
світ, з рухомим і нерухомим. Ознака основи бездіяльного ― невиявлене, вічне брахмо. Про основу розвитку 
також сказав Праджапаті: діяльність знову веде до повернення, бездіяльність є шлях позамежний. Той вищий 
шлях  до  бездіяльності  відає  муні.  Постійно  відданий  сутності  знання,  він  обдивляється  гарне  і  погане.  
Потрібно знати обох: невиявлену природу і Пурушу, але перевершує невиявлену природу і Пурушу Те, інше 
брахмо. Розходження між ними, прозорливий повинен знати чітко. Безпочаткові, нескінченні обоє, без ознак 
обоє, постійні, нерухливі, найбільше перевершують обоє. Така їхня подібність. А ось розходження між ними:  
основа пракриті ― небесна творчість, також основа її ― три гуни. Треба знати: протилежна ознака того хто  
пізнає поле, глядача змін природи, не причетного гунам. Через відсутність складності ознак, обидва ці пуруші  
невловимі.  Ознака  виникнення  ―  накопичення,  обумовлене  минулими  справами,  органи  продовжують  
розвиток діяльності,  чим би діяч не займався.  Висловлюється це словами розпізнавання:  «Хто ― я? І хто 
цей?».  Як  хто  носить  чалму  триразово  обгорнуту  тканиною,  так  саттвою,  раджасом,  тамасом  втілений 
обгорнутий. Отже потрібно знати: обкутана цими гунами четвірка. Хто повністю це осягнув не помиляється в 
час смерти, чудового блаженства шукає чистий серцем власник тіла. Тілами, почуттями, суворими вправами 
потрібно чинити безгрішний тапас: тапасом потрійний світ проникнутий, що сяє внутрішньою суттю. Сонце,  
місяць жаром тапасу сяють у небі. Світло тапасу ― знання. Тапас прославляється у світі, бо власна ознака 
тапасу є  справа,  що  губить  раджас  і  тамас.  Тілесним тапасом  називаються  цнотливість,  ненашкодження.  
Приборкання слова, думки й рівновага ― розумовим тапасом звуться. Особливою називається їжа, допущена  
до  вживання  двічінародженими,  знавцями  обрядів.  Утриманням  від  їжі  умиротворяється  пристрасна 
гріховність.  Помірність  відвертає  органи  від  предметів.  Тому  споживати  їжу  потрібно  в  такій  кількості,  
скільки це необхідно.  До часу смерті  потрібно зміцнювати свою силу послідовно,  безперестану і  в такий 
спосіб старанною думкою досягти знання, що сприяє звільненню. Втілений, який усунув пристрасть, мандрує  
навіть  у  цьому  тілі,  мов  звук  безвісти:  його  думка  не  пригноблена  турботою.  Хто  не  помиляється,  хто 
перебуває  в  природі,  безпристрасністю звільняється від тілесности,  навіть  залишаючись у тілі.  Творіння і  
розчинення істот завжди сполучено із причиною. Хто достеменно осяг Позамежне, тому у світ вертатися не  
потрібно:  хто знає  виникнення і  кінець існування,  неухильно  перебувають  у Йозі.  Інші  ж завзято за  тіла 
чіпляючись, ввергають свідомість 55 у свій розум. Відпавши від досягнутих станів, за витонченість тих богів-
органів  шанують.  Вони,  як  прийшли  так  і  йдуть,  розумом  лише  тутешнє  осмисливши.  Не  вдаючись  до 
заступництва богів, деякі постійно зосереджені на смерті тіла, непохитно віддані, вони цілком Суще шанують,  
або моляться вічному, іменованому Блискавкою, вищому богові, спопеливши гріхи, у час кінця його шанують. 
Вищим  шляхом  ідуть  всі  ці  магатми:  очима  шастр  вони  зауважують  тонку  їх  різницю.  Треба  знати: 
відлучившись  від  починань,  вони  звільняються  при  кончині  тіла  й  виділяються  на  небозводі,  стійкі  в 
зосередженні думки. Від світу смертних звільняються, знанням віддані думкою, потім позамежним шляхом 
ідуть безпристрасні, які стали брахмо. Такий єдиний шлях Закону, кажуть люди, які пізнали Веди. Роблячи  
поклоніння згідно своєму знанню, всі вони на вищий шлях вступають. Ті, чиє знання від плямування вільне,  
також на вищий шлях вступають. Вони прагнуть до вищого світу, звільняючись посильно. До пізнаваного, як 
невиявленого, до Бхагавана, великого Вішну, через любов ідуть ті, які позбавлені надій, насичені знанням,  
чисті. Не вертаються неминущі, пізнавши в собі самих розміщеного Харі. Вони радуються вічно неминущому,  
того  Позамежного  досягши.  Таке  це  знання,  переважаюче  існування  і  неіснування,  увесь  минущий  світ 
вертиться ніби в колесі, в путах жаги життя. Як пронизують стебло лотосу усередині його розташовані нитки,  
так пронизують тіло нескінченно довгі нитки, що завжди тягнуться всередині нього, жаги життя. Як швець 
голкою через тканину протягає нитку, так голкою жаги життя протягається нитка через тканину сансари. Хто 
зміни природи пракриті й вічного Пурушу правильно пізнає, той звільняється, зцілюючись від жаги. З жалю 
до істот, ріши Нараяна, о володарю, той безсмертний світоч, Шлях рухомого світу сповістив (це вчення).

Так вістить розділ двісті сімнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О добросердний, якою поведінкою нащадок Джанаки, цар Мітхіли, що знає звільнення і покинув людські 

насолоди, досяг волі?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :

213



Про це давнє минуле оповідають: яким поводженням знаючий доброзвичайність прийшов до великого 
щастя.  Нащадок  Джанаки,  Джанадева,  був  царем  мітхілійського  народу.  Про  закони,  які  ведуть  до  
позамежного, він міркував ретельно. Сто наставників постійно жили в його домі, вони роз’ясняли дхарму, яка 
стосується різних щаблів життя. Їхніми роз’ясненнями про стани після успіху і про народження після смерти,  
особливо ж  вченням про  Атман,  стійкий в  Агамах,  він  не  був  задоволений.  І  ось  великий  муні,  на  ім’я  
Панчашикха,  духовний  нащадок Капіли,  мандруючи  по всій  землі,  тоді  прийшов у Мітхілу.  Знавець суті  
обов’язків санньясина, він був рішучий у їх поясненні. Заради праведного життя він переборов подвійність і  
сумнів. Серед людей іде поголоска, що він був єдиний серед мудреців, що не піддався хіті й досяг великого  
щастя, чудового, украй важкодосяжного умиротворення. Прихильники Санкхьї називають Капілу володарем 
істот,  великим ріши.  І  мов ув  образі  його будучи,  Панчашикха викликав захоплення.  Його,  довговічного,  
називають першим учнем ріши Асури. Він нескінченні тисячоріччя існував у П’ятиріччі. Прийшовши туди, до  
великого  кола  духовних  нащадків  Капіли,  він  поринув  у  п’ятиріччя  знання,  досвідчений  у  Панчаратрі.  
Обізнаний на п’яти науках, дотримуючись п’ятьох законів, він іменується П’ятиполум’яним, Панчашикхою.  
Він їм пояснив вищу мету ― місцеперебування невиявленого Пуруші.  Його вчитель Асурі,  довершений у 
жертвопринесенні  соми і,  ще  більше  в  умертвінні  плоті,  тож той  прозорливець,  коли спитали,  роз’яснив 
навчання про пізнавця поля. Те єдине, що проявляється в різних образах, вічне брахмо, те неминуще, осяг уже 
в цьому земному колі Асурі, а його учнем став Панчашикха, з тих пір, як він жіночим молоком харчувався,  
якоїсь брахманки, на ім’я Капіла,  з  домашніх Асурі.  Ставши її  сином,  він ссав груди цієї  жінки.  Так він  
прилучився  до  роду  Капіли  й  неминущому  розумінню.  Так  мені  розповідав  сам  володар  про  потомство 
Капіли, про своє прилучення до роду Капіли і про своє всевідання неперевершене. Про невдоволення Джанаки 
довідавшись,  той  знавець  обрядів  і  вищого  усвідомлення,  прийшовши,  своїми  доводами  сто  наставників 
засоромив. Джанака, у повному захваті від поглядів нащадка Капіли, слідував його вченню, а сто наставників 
відправив.  Йому,  цілком  підготовленому,  який  вчинив  поклоніння,  знавець  дхарми  повідав  про  вище 
Звільнення, як воно бачиться школою Санкхьї. Розповівши про зречення від варни,56 він розповів про зречення 
від дій,  розповівши про зречення  від  дій,  він розповів про зречення  від  обов’язку,  розповів,  як  зв’язок  з 
кастовим обов’язком, із плодами справ та  іншим відбувається,  через невгамовну,  смертну,  хитку,  невірну 
оману. Бо майбутня загибель безпосередньо видна і засвідчена світом, то спростовується той хто стверджує:  
«Є  Вище,  відповідно до Агам (Упанішади)».  «Не я» це є  смерть «я».  Смерть є  горе,  що прийняло образ 
старості, так ув омані про «я» думають. Це нелегке, суперечливе судження ― якби воно було правильним, то  
спостерігалася б нісенітниця у світі, наприклад, твердження, що цар не старіє і не вмирає. «Є», «не є» ― так  
часто стверджують без достатньої підстави, ― але хіба можна так стверджувати опираючись на достовірний 
досвід  світопроявлення?  Очевидність  є  корінь  тих  двох:  доказу  і  посилання  на  одкровення.  Одкровення 
(Агама)  ― ніщо, якщо воно порушує  очевидність і  умовивід.  Де б не було таке міркування,  з ним треба  
покінчити! Душа (джива) є не що інше, як тіло. Тими хто заперечує (буддисти), ця думка встановлена міцно. 
Доказ: існування відтворної сили навіть у шматочку баньяна, передіснування в молоці масла, народження,  
пам’ять, магніт, блиск самоцвіту, поглинання вологи сонцем. Молитви до богів, посмертне покидання душею 
тіла, припинення діяльности після смерти ― ось рішучі заперечення.57. Бездоказове твердження, що будь-яка 
причина матеріальна.  Бо тотожність  безсмертного і  смертного неприпустима.  Невідання ― причина жаги 
діяльности в повторних народженнях, так говорять інші, й омана, жадібність, звички до гріха ― теж причини.  
Діяльність вони називають підготовлянням насіння, а невідання ― полем, жагу ― виробником. Сполучення 
цих трьох є повторення народження. Коли в цьому полі відбувається знищення, спалення, руйнування істот 
смертю, то виникає звідси нове тіло. Це знищенням істот називають. Але раз воно інше за своїм виглядом, за  
народженням,  чеснотою,  метою,  то як можливо сказати:  «Це  той самий»?  Чи не є  це послідовний у часі  
зв’язок,  а  не  нове  сполучення  того  ж?  Заперечення:  якщо це  так,  то  що  за  радість  у  роздачі  дарунків  і  
напруженому вмертвінні плоті, раз один зроблений учинок до будь-якого іншого переходить? Адже навіть так 
виходить, що за чужий учинок переживають нещастя! Чи щасливий хто, чи нещасливий, однаково невидиме 
визначається безпосереднім сприйняттям. Адже не може відновитися розбите палицею тіло, так і відособлена 
свідомість  стати  іншим  не  може,  виходить,  і  перевтілення  неможливе.  Як  століття,  пори  року,  приємне, 
неприємне, спека, прохолода сприймаються нестійкими, так і смерть живого. Хто досяг старості має померти,  
згинути. Будинок спершу поступово старіє, потім гине. Почуття, манас, вітер, кров, м’ясо та кістки поступово 
гинуть і у свої речовини ідуть. Шлях всесвіту порушився б, якби дарунки і обряди плоди приносили, адже у  
цьому мета Вед і мирських починань. Такі численні обґрунтування правильного роздуму. Стверджується: є те,  
є це, безпосередньому сприйняттю не суперечачи. А в тих, що за різними доказами женуться безперестану,  
коли-небудь, як старезне дерево, звалиться розум. Так через доцільне й недоцільне мучаться з роду в рід. Як 
поганими  погоничами  слони,  агамами  вони  збиваються  зі  шляху.  Так  до  мети  нескінченного  щастя 
прилучившись, багато хто її прагне, але попадають у ще більші лиха. Хоча й залишивши спокуси, вони все ж  
ідуть  у владу смерті.  Людині  на  краю загибелі,  з  її  тендітним життям,  що в  домашніх,  що в  руйнуванні  
починань? Адже все покинувши, люди миттєво йдуть і не повернуться більше. Земля, простір, вода, вогонь,  
вітер повинні постійно підтримувати тіло. Хто це бачить, як може бути радісним? Адже проти загибелі що  
зробити?
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Засвідчивши  нехибність,  безпомилковість,  височину  цього  чудового  слова,  вражений  цар  Джанака,  
обміркувавши, питати почав знову.

Так вістить розділ двісті вісімнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1 9
Б г і ш м а  с к а з а в :
Навчений чудовим учителем, бог народу, Джанака, далі став питати про існування й неіснування після  

смерті.
Д ж а н а к а  с п и т а в :
Якщо після кончини немає ніякої свідомості, о володарю, тоді що користі в знанні-незнанні? Вірогідно:  

усе тлінне, узрій це, о найчудовіший брахмане! Омана, неомана ― чи є в них різниця? Але коли при існуванні  
немає розпаду особистості, а після загибелі ― розпад, то для кого ж намагатися, приготовляти? По суті тут,  
яке можливо рішення?

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
До охопленого пітьмою, враженого, мов хворого, звернувся зі словами заспокоєння віщий Панчашикха.
П а н ч а ш и к х а  с к а з а в :
Не  вірогідно,  що  тут  все  руйнується,  але  й  існування  не  представляється  достовірним.  Людина  є  

сполучення  тіла,  почуттів,  свідомості.  Вони  відособлені,  але  в  діяльності  накладаються  один  на  одного. 
П’ятьох  видів  сутності:  вода,  простір,  земля,  вогонь,  повітря.  За  власною природою вони  складаються  і  
роз’єднуються за власною природою. Простір, вітер, жар, земля, волога, з’єднання цих п’яти є тіло, отже, воно 
складне.  Свідомість  (джнана),  жар,  вітер  ― таке  потрійне  сполучення  тіла.  Почуття,  предмети почуттів, 
самобуття, свідомість, манас, прана-апана, зміни і єства обумовлюють виникнення. Слух, дотик, смак, зір, нюх 
― ось п’ять почуттів, їм передує читта (манас). Тут зі здійсненням знання, непохитно поєднаний потрійний 
стан самосвідомості: його називають радістю або стражданням, чи ж волею від радости та страждання. Звук,  
дотик, образ, смак, запах ― ось явища. Властивість цієї п’ятірки із шостим, манасом ― сприяти пізнанню до 
смерти. З ними пов’язаний прояв діяльности й визначення цілей усіх сутностей. Це визначення називають 
«вищим», «чистим», також «буддхі» або «великим неминущим». Хто це сполучення властивостей за сутність  
«я» приймає, через неправильність такого погляду відчуває нескінченне, невгамовне страждання. Хто як на  
«не-я» на це дивиться, «ті не-я й вони не мої» ― так стверджує, то яка ж причина зможе тоді продовжити його 
страждання?  Тепер неперевершене  вчення  про відчуженість  ― «Нищівним» його йменують  ― вислухай.  
Воно буде сприяти твоєму звільненню. Відмову від усіх,  навіть запропонованих дій,  ті,  що додержуються 
омани, завжди називають тяжким, великим лихом. У відмові від майна ― обрядова діяльність, у відмові від 
насолод  ―  обітниці,  у  відмові  від  щастя  ―  йогічне  умертвіння  плоті,  у  відмові  від  усього  ―  повнота  
досягнень. Такий шлях відмови від усього, а не інший зазначений для усунення страждань. Іншим шляхом  
цього важко досягти. Говорячи про п’ять пізнавальних індрій, шостим я додавав до них манас. Тепер скажу  
про п’ять діючих індрій. Шостим до них додаючи силу. Потрібно знати: дві руки ― індрії роботи, дві ноги ― 
індрії ходіння, індрія дітородіння ― статевий орган, а задній прохід ― виділення, органи мови ― для подання  
звуку:  ось  п’ять  діяльних  індрій  я  перелічив.  Отже,  з  манасом  ―  одинадцять.  Їх  разом  з  буддхі  треба  
відкинути. Для сприйняття чутного ― вухо, звук і свідомість. Відповідно ― дотику, запаху, образу, смаку ― 
ці п’ять трійок потрібні для пізнання якостей, і зміною трійок встановлюється сенс мови.58 Ці трійки можуть 
бути  темні,  пристрасні,  ясні,  й  лише через  них відбувається  пізнавання,  що обумовлює  всі  стани думки.  
Радість, достаток, блаженство, умиротворення свідомості, щастя ― ясними, саттвічними слід вважати, де й  
звідки  б  вони  не  з’явилися.  Незадоволеність,  гарячність,  зневіра,  нетерпіння,  жадібність  ―  це  ознаки 
пристрасти, як би не виникали вони: через або без причини. Відсутність розпізнавання, омана, недбайливість,  
як би не проявлялися вони, це ― різні властивості мороку. Усе, що тут сполучено із приємністю, у свідомості 
або  в  тілі,  треба  розглядати  як  розвиток  саттвічного  стану.  Що  сполучено  з  незадоволеністю,  заподіює 
неприємність, про те варто думати: «Ось розвивається пристрасність», а що сполучено із оманою у тілі чи  
думці, що нерозумне, розпізнавати не здатне, те вважати потрібно темним. Слух затверджений у просторі,  
звук затверджений на слухові, обоє, слух і простір, настороженим чи ненастороженим розпізнаються або не  
розпізнаються.  Відповідно 59 вухо, шкіра, око, язик і ніс ― п’ятий. Дотик, смак, нюх ― усе у свідомості, а 
свідомість є манас. У десяти індріях, згідно їхньої суті,  перебуває діяльність свідомости, як одинадцята, а  
дванадцята ― буддхі. Якщо цих дванадцяти не погоджені стани, тоді, морок (тамас) ще не знищений, а якщо 
є погодженість їхніх станів, тоді й діяльність їх правильно відбувається. Але і той, хто тонкі індрії помітив 
завдяки отриманій ведичній настанові Агамі, про них міркуючи, їх осягнути не може, поки його долають три  
гуни.  Думка,  вражена  пітьмою,  нестійка,  плутається  швидко.  Вона  порушує  взаємозв’язки  тіла.  Це  мудрі  
називають мороком. Хто відданий Агамам не бачить суєтності  світу,  той і  тут  у безпосередньому досвіді  
сприймає  лише  беззаконня.  Він  зв’язаний  мороком.  Це  розглянута  якість,  зроблена  власною  діяльністю 
людини,  в  деяких повністю розвертається,  в  деяких  же  йде  до  вгасання.  Ті  хто  обмислюють  внутрішній 
Атман,  називають  це  скупчення  сутностей  «полем»,  а  «Пізнавцем  поля»  називають  розташовану в  серці 
сутність, і позаяк цей зв’язок підлягає розрізненню, то як може бути вічним тіло, коли в усіх істотах воно 
обумовлене своєю природою? Як ім’я та прояв втрачають річки, що досягли океану, а він їхню течію вбирає,  
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так і істоти зникають. А коли це так, то звідки виникнути знову самосвідомості після смерти, якщо повністю 
поглинається й зовсім зливається із Всесвітом джива? Хто знає це вчення про звільнення, не помиляється,  
Атмана шукає, той не плямується небажаними плодами дій, як лист лотосу не змочується вологою. Звільнений 
від жахливих тенет, розставлених потомством, богами, покинувши двоїстість ― щастя-нещастя, вільний від 
ознак, він іде вишнім шляхом. Під дахом Писання й Переказу спочиваючи, він не боїться лих, старості, смерті.  
Зникли  його  заслуги,  гріхи  відпали,  тож,  причини,  плоди  їх  зникли.  Непорочного,  невидимого  простору 
досягши, відлучені у Великому віддаються спогляданню. Як сидячий у павутині павук, коли вона порвана,  
падає й лежить нерухомо, так звільнений залишає страждання і розсипається, немов грудка землі, що впала на  
камінь. Як скидає старі роги олень або змія шкіру і, скинувши, не озираючись іде, так звільнений залишає 
страждання. Як з дерева, що впало у воду, випурхнувши, летить не прив’язана до нього птаха, так цю двійню 
―  щастя-нещастя,  покинувши,  звільнений  від  ознак  іде  позамежною,  найвищою  стежкою.  Є  ще  пісня, 
проспівана царем Мітхіли, коли він побачив вогнем охоплене місто: «Авжеж, тут нічого мого не горить!», ― 
саме так сказав землі охоронець.

Сказане  самим  Панчашикхою  це  слово  безсмертя  переконало  царя.  Розглянувши  його  досконально,  
радуючись осягненню позамежного, він мандрував безжурно. Хто читає, о володарю землі, це вчення про  
звільнення  й  постійно  на  нього  дивиться,  той  не  підлягає  знову  поверненню:  безпристрасний,  він  стане 
вільний, як цар Мітхіли, напучений нащадком Капіли.

Так вістить розділ двісті дев’ятнадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як чинячи, досягають щастя, як чинячи, впадають у нещастя? Як чинячи, досконалий безбоязно мандрує 

у світі, о бгарато?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Старці, що міркують про одкровення, самовладання вважають похвальним для всіх варн, але особливо 

для брахманів. У того хто не володіє собою й успіх відповідний буває, бо подвижництво, обряди, правда ―  
усе полягає в самоприборканні. Самоприборкання розвиває міць, самоприборкання очисником іменують, хто 
володіє собою,  безстрашний,  очищений від зла,  Велике знаходить.  Хто володіє собою, засинає щасливо і  
пробуджується щасливо, щасливо мандрує у світі, серце його спокійне. Самоприборкання підтримує міць, ним 
укріплений  переборює  перепони,  у  собі  самому  постійно  багато  різних  ворогів  він  бачить.  Всі  істоти 
неприборканих, як хижаків, бояться, для їхнього приборкування Самосущий створив царя. Самоприборкання 
перевершує всі щаблі життя, більшим, ніж плід виконання всіх обрядів, вважається плід самоприборкання. Я  
назву тобі ознаки тих, кому самоприборкання властиве: відсутність малодушности і починань, благочестя,  
задоволеність, сталість, чесність, шанування вчителя, відсутність базікання, пихи, покірливість, співчуття всім 
істотам, щирість, безгнівність, відсутність пересудів, пліток, вихвалянь, осуджень. Шукаючий праведности не  
повинен  прагнути  до  бажань.  Нехай  спілкується  із  тими  які  відмовилися  від  ворожнечі,  до  хвали,  до 
осудження байдужий, милостивий і добросердний, умиротворений, себе самого володар. Досягши поваги у 
світі,  після  відходу  він  підноситься  на  небо.  У  важкодосяжному,  всім  істотам  допомагає  і  радується  
блаженний. Відданий благу всіх істот, він не почуває ненависти до жодної людині, як велике море, він не  
хвилюється, глибинно-насичений пізнанням, він спокійний. У кого перед істотами немає страху, хто істотам 
не страшний, всіма істотами шанований, той мудрий і самоприборканий. Він не радується навіть при великій 
удачі, не засмучується при невдачі. Безмежне його пізнання. Самоприборканим називають такого брахмана.  
Додаючи зусиль у добрих справах і осягнені шруті, мандрує чистий, завжди відданий самоприборканню, він  
його  великий  плід  споживає.  Терпіння,  покірливість,  правдомовність,  задоволеність,  правдивість,  
неметушливість,  щедрість  ― це  не  шлях  зловмисних.  Цнотливий  брахман,  пристрасть,  гнів,  заздрість  до 
іншого,  хвастощі переборовши,  переборовши владу хіті,  гніву,  перемігши почуття,  відважний у жахливій 
пітьмі,  збільшуючи  обітниці,  свого  часу  очікуючи,  так  мандрує  у  світі,  не  порушуючи  закону,  собою 
володіючи.

Так вістить розділ двісті двадцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Двічінароджений,  який  дотримується  обітниці  та  споживає  залишки  жертви  хавіс  ―  законну  їжу 

брахманів, як упізнає, о прадіду?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Й ті,  хто  не  слідує  обрядам споживання  їжі,  зазначеним у  Ведах,  зайняті  своїми справами й,  ті  хто  

споживають за вказівками Вед, о Юдхіштхіро, порушують обряди.
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
«Це ― тапас», ― так речуть про піст деякі люди, о царю, чи є це тапасом? Коли ні, то який тут буває  

тапас?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
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Півмісячне голодування тапасом деякі люди вважають, але це самокатування, а не тапас ― так думають  
добродійні.  Зречення та смиренність ― так визначається вищий тапас.  Брахмачарин завжди дотримується 
посту  і  послуху.  Хай  буде  завжди  непохитний  у  рішеннях  співак,  хай  буде  завжди  з  богом,  дбайливим 
господарем, завжди безустанним, любителем свого обов’язку, о бгарато! Нехай ніколи не споживає м’ясного,  
завжди дотримується очищення, вшановуючи богів і гостей, нехай завжди споживає амріту (тут: залишки 
їжі від гостей). Хай споживає він завжди залишки жертовної їжі, нехай завжди дотримується гостинності,  
благочестивий до предків нехай завжди буде, завжди шанує богів і брахманів.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як йому посту дотримуватися постійно? Як зберігати йому цнотливість постійно? Як він повинен завжди 

споживати залишки? Як дотримуватися йому постійно гостинності?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Хто лише вранці та ввечері споживає їжу і не споживає в проміжку, той постійний постник. Цнотливим 

буває  двічінароджений,  до  дружини  входячи  у  визначений час.  Людина повинна  завжди казати  правду і  
ніколи не відступати від знання. Нехай не їсть не-жертовного м’яса,60 але нехай не відмовляється зовсім від 
м’яса. Нехай буде постійно щедрим, чистим, недремним, вдень нехай не засинає. Людина, що споживає після 
слуг і гостей, чисту амріту споживає: такий закон, о Юдхіштхіро. Двічінароджений, який не їсть раніше тих,  
кого нагодувати він повинен, цією помірністю добуває собі небесне блаженство. Хто після богів, предків, слуг 
і  гостей споживає залишки, того називають «споживачем залишків».  Для таких ― неминущі світи в оселі 
великого  Брахми.  Вони  прямують,  як  небожителі.  Апсари  їм  служать.  Разом  з  богами,  предками  вони 
споживають учту, радуються синам, онукам. Їм зазначена найвища дорога.

Так вістить розділ двісті двадцять перший у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 2
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
У цьому світі з гарною або негарною справою пов’язаний пуруша і його плоди споживає, о бгарато. Але  

чи дійсно людина виконавець справи? Ось сумнів. Про це хочу докладно від тебе почути, о прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають бесіду Прахради з Індрою, о Юдхіштхіро. Був відлучений, який  

очистився від гріха, нащадок знатного роду, навчений у Писанні, незаскнілий у самості, який радувався своїм 
обов’язкам  і  стояв  у  правді,  байдужий  до  похвали,  огуди,  самоприборканий,  що  жив  у  занедбаній  хаті,  
движних  і  недвижних  істот  прихід  і  відхід,  який  осягнув,  не  радіючий  приємному,  не  вболіваючий  при 
неприємному,  на золото і  на грудку землі  однаково байдужо споглядаючи,  твердо знаючий власне благо, 
рішучий у судженнях, який найвище і найглибше в істотах пізнав, всевідаючий, на все однаково дивився. До  
того  Прахради,  який  сидів  самотньо,  стриманий  у  почуттях,  Шакра,  бажаючи  примножити  пізнання, 
наблизившись, мовив: «О царю, ті якості, за які будь-яку людину шанують, всі ці якості неминущими в тобі, о  
володарю, ми бачимо.  Видно,  що розум  твій по-дитячому ясний,  бо ти думаєш про Атман. Що ж тут  ти  
вважаєш за благо? Заплутаний у тенета, позбавлений свого  становища,61 у владу ненависників потрапивши, 
втративши щастя, сумний, ти не журишся. Чи ти досяг пізнання, о володарю дайтьїв, чи ж од твердости духу 
ти виглядаєш у гаразді, о Прахрадо, хоча й бачиш ти себе у нещасті?». Так він мовив. Мудрець, рішучий у 
судженнях, виявляючи своє усвідомлення, голосом лагідним відповів.

П р а х р а д а  с к а з а в :
Хто виникнення і загибелі істот не осягає, той може по-дитячому дивуватися, не дивується розумний. 

Згортається і розгортається силою своєї природи все існуюче й неіснуюче. Але для пуруші немає мети. Позаяк  
у пуруші немає мети, то ніхто й не робить дій. І хоча сам він не діє, тут його діючим уявляють, а хто діючим,  
праведним або несправедливим себе вважає, пізнання того хибне, він не знає істини, так думаю. Якби діячем 
був пуруша, то, звичайно, заради свого блага, о Шакро, і всі б його починання вдавалися, і не було б взагалі  
невдачі.  Запобігання  небажаного  і  бажаного  досягнення,  представляються  метою  зусиль,  але  тоді  де  ж  
цілеспрямованість пуруші? Запобігання небажаного й бажаного досягнення, без докладання власних зусиль 
ми  спостерігаємо.  Це  відбувається  силою  природи.  Деяким  гідним  і  найрозумнішим  ―  так  буває  ― 
доводиться  просити  майна  у  негідних  і  злодумних.  Коли  ж  спонукувані  лише  природою виступають  усі  
властивості, гарні та погані,  то кому тут і чим пишатися? Усе ― від природи, таке моє рішуче судження,  
обґрунтоване  вченням  про  Атман.  Інше  пізнання  для  мене  не  існує.  Але  речуть:  одержання  гарного  або 
поганого плоду залежить від учинків. Слухай, я поясню всю значимість дій. Як інших птахів сповіщає птах,  
дзьобаючи їжу, так і усі справи є ознакою природи. Хто бачить лише зміни і не бачить вищої Пракриті, той 
по-дитячому дивується,  та  не  дивується,  хто  побачив.  Хто  вирішує:  тут  істоти  з’являються  силою своєї  
природи, то як же він, осягнувши це, може мати зарозумілість, гордість? Всі приписи закону і мінливість істот  
мені відомі, тому я не вболіваю, бо все це недовговічне, о Шакро! Без власності, без самості, без надій, від пут  
звільнений,  самостійний,  відлучений,  на  виникнення  і  загибель  істот  я  дивлюся.  Досконалий  у  пізнання, 
самоприборканий, вільний від надій, вільний від жаги, дивиться він на минущий світ. У нього немає турбот, о  
Шакро. До природи, її змін немає в мені ні ворожнечі, ні приязні, не бачу я й ворога, який би міг на мене  
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повстати. Нема чого мені бажати, о Шакро, ні вгорі,  ні внизу,  ні посередині, бо я не вдаюся до допомоги  
пізнаваного, пізнавання, знання.

Ш а к р а  м о в и в :
Те, чим досягають пізнання, чим досягається умиротворення, мені, котрий питає тебе, повідом цей засіб, 

о Прахрадо.
П р а х р а д а  м о в и в :
Прямотою, неоманністю, задоволенням, самовладанням, покорою старцям, о Шакро, великого людина 

досягає. Від самосущої природи вона отримує пізнання, умиротворяється самосуща. Все, на що б ти не глянув,  
― від самосущої природи.

Від сказаного володарем дайтьїв Шакра прийшов у здивування, і тоді, вдоволений, ушанував це слово. 
Потім, уславивши володаря дайтьїв, цар трьох світів Ішвара, відпущений Індрою асурів, відправився у свою 
оселю.

Так вістить розділ двісті двадцять другий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як, міркуючи, мандрує по землі захисник землі, позбавлений щастя, палицею Часу розбитий? Це скажи 

мені, о прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це,  таке древнє минуле,  оповідають бесіду Васави і  Балі,  сина Вірочани. Перемігши всіх асурів,  

наблизився  до  Предка  Васава,  склавши руки  і  вклонившись,  запитав  про Балі:  «Віддавши усі  скарби,  не  
загинув, безсумнівно, Балі, але його не можуть знайти, о Брахмо. Покажи мені де Бали! Він ― Вітер, Варуна,  
він ― сонце й місяць, подібно вогню, він істот зігріває, він стає вологою. Не знаходжу того Балі, о Брахмо.  
Вкажи мені Балі! Він рухається до заходу, він опромінює сторони світу, він проливає річні дощі постійно, в  
належні строки. Не знаходжу того Балі, о Брахмо. Укажи мені Балі!».

Б р а х м а  м о в и в :
Ти неправедно чиниш, що питаєш про нього, о Магхаво. Але, кого спитали не повинен ректи неправди,  

тому я вкажу тобі Балі. Будь він серед биків або ослів, або коней, або верблюдів, він, зі свого роду найкращий, 
живе в покинутій хаті, о чоловіче Шачи!

Ш а к р а  м о в и в :
О Брахмо, якщо в покинутій хаті живе Балі, то чи потрібно мені його вбивати, або вбивати не потрібно, у 

цьому напути мене, о Брахмо!
Б р а х м а  м о в и в :
Не треба  тобі  вбивати Балі,  не  заслужив  він  смерти,  о  Шакро,  тобі  треба,  о  Шакро,  гарненько його  

розпитати про сенс життя, о Васаво.
Б г і ш м а  м о в и в :
Після цих слів володаря, зійшовши на спину Айравати, відправився на землю великий Індра, одягнений у  

щастя. Тоді Балі, який прийняв подобу осла, він побачив. У занедбаній хаті, той притулок собі знайшов, як  
сказав про нього володар.

Ш а к р а  с п и т а в :
В утробу ослиці увійшовши, ти став травоїдним, о данаво. Це твоє нице народження засмучує тебе чи ні? 

На жаль, непоказним бачу тебе, ворогами подоланого, позбавленого царства, друзів,  з надламаною силою,  
відвагою! Тисячами прихильників і колісниць ти був оточений колись, ти зігрівав світи, нині ж ти зник, про 
нас не піклуючись, про тих, над якими ти панував, які розмножувалися під твоєю кормигою, про незорану 
родючу землю, що була під твоєю владою колись. Це твоє повалення засмучує тебе чи не засмучує сьогодні?  
Коли ти стояв на східному березі океану, облизуючись безперестану, коли ти роздавав скарби челяді, що було  
в тебе на серці? Як тобі було тоді, коли перед тобою незліченні тисячі божественних юнок танцювало багато-
багато років, усі красою полум’яніючі, всі вінчані лотосами, усі в золотому сяйві? Що було тоді й що тепер у  
тебе на серці, о володарю данавів? Парасоль був у тебе золотими, величезним, прикрашеним каменями. Для 
тебе танцювали гандхарви,  сім по сім тисяч.  Був  у тебе жертовний стовп,  весь золотий,  величезний,  там 
приносив ти жертви, там роздавав корів, десять тисяч мільярдів, тисяча за тисячею, що було тоді в тебе на  
серці, о дайтьє? І коли ти, як господар жертвопринесень, проходив всю землю і все на свою мірку міряв, що 
було тоді в тебе на серці, о дайтьє? Не бачу твоєї золотої чаші, ні двох опахал, ні парасоля, ні даного Брахмою 
вінця не бачу, о володарю асурів!

Б а л і  в і д п о в і в :
Не бачиш ти золотої чаші, ні двох опахал, ні парасоля, ні даного Брахмою вінця не бачиш, о Васаво. Ти  

запитуєш про мої скарби, звалені у печери, коли мій настане час, тоді їх побачиш. І негоже тобі, славному,  
знатного  роду,  гараздуючи,  мені,  який  бідує,  нагадувати  про  колишнє  щастя.  Котрі  досконало  пізнали, 
насичені,  умиротворені,  благі  люди і  в  нещастях не  вболівають,  і  не  радуються  в  щасті.  Але  розум  твій 
грубий: ти хвалишся, о Пурандаро! Не так би ти говорив, якщо б ти був на моєму місці.

Так вістить розділ двісті двадцять третій у Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 2 4
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
І ось йому, Шакра знову сказав із глузуванням, сичачому змієм, він продовжував говорити, о бгарато.
Ш а к р а  м о в и в :
Що ж ти, тими тисячами колісниць і прихильників оточений колись, усі  світи що зігрівав, про нас не  

піклуючись,  бачачи  своє  таке  жалюгідне  становищ,  о  Бало,  зовсім  покинутий  прихильниками,  друзями, 
сумуєш чи не сумуєш? Колись ти досяг незрівнянної радости, світи підкоривши своїй волі. Тепер, коли впало 
це зовнішнє, сумуєш ти чи ні?

Б а л і  с к а з а в :
За законом плинності часу тут недовговічність бачу, тому, о Шакро, я не вболіваю, адже все проходить.  

Недовговічні  наші  тіла й інших істот,  о  володарю суворий,  тому не переймаюся,  о  Шакро,  не я в  цьому 
винний. З народженням виникають життя й тіло, обоє розвиваються разом, разом і гинуть. Таке відокремлене  
існування не добровільно я прийняв, я це цілком осягнув, а у тих хто пізнав, як може виникнути тривога?  
Смерть для істот є кінцева мета, як для потоків ― море. Але цього повністю, о Громовержцю, не осягають 
заблудлі  люди. І ті,  що цього не осягли, віддаючись омані, пристрасті,  зневірюються, потрапивши в лихо,  
їхній розум гине.  Але розуміння досягши, всі  гріхи відкидає пуруша.  Звільнившись від гріхів,  він ясності  
(саттви)  досягає,  умиротворяється,  у  ясності  перебуваючи,  а  ті  вертаються,  народжуються  знову і  знову, 
спонукувані  цими цілями,  сумно  страждають.  Від  досягнення  удачі,  невдачі,  життя  й  смерти,  від  плодів 
щастя-нещастя я не відвертаюся, але їх і не бажаю. Уже убитого вбиває вбивця, коли когось людина вбиває.  
Обоє ті не знають: вбивця і вбитий. Якщо хто мужньо чинить, убиваючи, перемагаючи, о Магхаво, діє однак  
не він: тут  є інший, хто все робить, той, хто заподіює і загибель, і виникнення світу.  Учинок виконується  
створеним, але іншим є істинний його здійснювач. Земля, світло, простір, вода й п’ятий ― вітер ― ось лона  
істот. Яке ж у цьому горе? Хто багато пізнав і хто мало, могутній,  слабосилий, привабливий і потворний,  
знедолений або щасливий ― їх усіх захоплює пожираючим полум’ям Час. Але коли часу все підвладне, то  
мені, який пізнав був, яке до того діло? Уже спалене людина спалює, вже убите вона убиває, погублене раніше 
― губить, належне до отримання ― отримує. Не бачу кінця, міркуючи про божественний закон, ― ні його 
острова, ні цього, ні того берега не видно. Якщо б у мене на очах, істот не знищував би Час, можливо я б  
відчував радість, гордість, гнів, о чоловіче Шачи! Знаючи, що став я пожирачем полови, що живу в занедбаній 
хаті, що, скинутий, я прийняв подобу осла, ти прийшов і мене ображаєш! Якби я хотів, я змінив би свій вигляд 
багаторазово і  став би таким страховиськом,  що ти  б утік,  мене  побачивши! Все  дає і  все  несе Час,  все 
визначає Час, не хвастайся ж, о Шакро, людським виглядом! Раніше, о Пурандаро,  перед моїм гнівом усе  
тріпотіло, нині ж я осяг вічний закон цього світу. І ти так дивися. Не захоплюйся самим собою! Могутність і  
виникнення встановлюються не нами. Дитяча в тебе свідомість, яка була раніше, така й нині. Одумайся, о 
Магхаво, рішучого судження досягни! Деви, люди, предки, гандхарви, ракшаси, змії, весь всесвіт був у моїй 
владі, ти це знаєш, о Васаво. «Хай буде поклоніння тій стороні, де перебуває Балі, син Вірочани!», ― так мені  
били чолом ті,  чий розум  затьмарила самість.  Я не вболіваю за цим і не коливаюся,  о чоловіче Шачи. Я  
перебуваю під владою іншого володаря ― таке моє рішуче судження. Буває, що родовитий, видний, чудовий  
бідує  разом  зі  своїми  радниками,  бо  тому  належить  статися.  Буває,  о  Шакро,  що  виродок,  незнатний,  
заблудлий, живе зі своїми радниками гараздуючи, бо тому належить статися. Буває, красуні добрій погана  
випадає доля, о Шакро. Інший же, буває, без добрих знаків і потворний, а випадає гарна доля. Це, о Шакро, не  
нами зроблено і не тобою зроблено, о Шакро, що ти ось став громовиком, а з нами ось таке приключилося. І  
не твоя ця справа,  о  володарю,  і  не я  тому винуватець,  о  Шакро,  будь  то щастя-нещастя ― все творить  
летючий час.  Бачу тебе блискучим,  о царю богів, впевненим, щасливим, чудовим,  в мене що мече громи.  
Якщо б мене так не здолав час, я миттю б тебе, із твоїм громом, кулаком скинув би! Але не час тепер для  
відваги,  упокоритися дозрів час,  час все засновує,  до зрілости час приводить.  Коли вже мене здолав час,  
шанованого володаря данавів, то кого іншого, що гримить і полум’яніє, він не здолає? Проти вас, дванадцяти, 
магатм, адітьїв, проти всієї вашої сили я повстав один, о володарю богів! Я піднімаю і проливаю воду,  о 
Васаво, я зігріваю потрійний світ, о Васаво, я охороняю і руйную, я даю, приймаю, я обіймаю і кермую ― я, о  
володарю світів, володар! І нині повалено моє панування, о володарю безсмертних, ураженому військом часу,  
все це мені не світить. Бо вершитель не я і не ти, о чоловіче Шачи, є інший вершитель: о Шакро, сам летючий 
час світи поглинає! Його оселя ― місяць, півмісяць, у день і ніч він одягнутий. Його ворота ― пори року, і рік 
― його вершина. Речуть деякі мудрі люди, які міркують про всесвіт, що в ньому п’ять відділів. Ці роздуми я  
можу  викласти  п’ятикратно.62 Як  багатоводний  океан,  глибоке  і  заповітне  брахмо,  безпочаткове,  зовсім 
нескінченне. Так про нього вчать. Увійшовши в сутності, воно проявляється у знаках, у собі ж самому воно 
без знаків.  Ті  що прозрівають основу,  непорушним Те вважають.  Хто стверджує,  що володарне брахмо є 
мінливості істот причина, роблять невірний висновок. Так само й незакономірне питання, чому Те виникає.63 

Адже це шлях істот, куди ж іти, досягши брахмо? Ні біжучи його не обженеш, ні стоячи не схопиш. Його  
жодне з п’яти почуттів не сприймає. Деякі називають його Агні, інші ― Праджапаті. Його за пори року, місяці  
й півмісяці, за дні, миті приймають. Ранком, вечором і полуднем його називають інші, ба, навіть ― миттю. 
Але Те ― єдине, як би різноманітно Його не називали, знай ― то Кала (Час). Тут усе в його владі. Багато 
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тисяч Індр уже бувало раніше, о Васаво. Подібно тобі, о чоловіче Шачи, вони були сповнені сили, відваги. 
Тебе також, о царю богів, велесилий Шакро, коли дозріє година, угамує могутній Час. Всесвіт він поглинає,  
тому,  о Шакро,  будь стійким! Ні мені,  ні  тобі,  ні  хто раніше був,  його відвернути не до снаги.  Якщо ти  
думаєш, що досягнуте тобою неперевершене царське щастя постійно буде твоїм, ти помиляєшся: жоден його 
не втримає. У тисячі  Індр,  набагато кращих за тебе, воно побувало,  скороминуще,  мене покинувши,  воно  
перейшло до тебе, мудрих богів володарю. Не чини так більше, о Шакро, тобі заспокоїтися слід, довідавшись,  
що ти такий зарозумілий, щастя швидко перейде до іншого.

Так вістить розділ двісті двадцять четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 5
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді побачив Шатакрату, що виходить із магатми Балі, з його тіла, у власному образі сяюча Шрі, богиня  

щастя. Побачивши блиск променистий, о володарю, наставник Паки, від здивування широко розкривши очі,  
запитав у Балі Васава.

Ш а к р а  с п и т а в :
Хто ця промениста,  у павиних пір’ях,  з  тебе що спливла,  о Бало,  у тобі  що перебувала,  прикрашена 

браслетами, полум’яна, сяюча власним світлом?
Б а л і  в і д п о в і в :
Я не впізнаю в ній ні дочки асура, ні бога, ні людини. Сам її запитуй або не запитуй. Чини, як хочеш, о  

Васаво!
Ш а к р а  с к а з а в :
Хто ти, яка вийшла з Балі та блищить пір’ям павича? Необізнаному мені повідай, світлоусміхнена, твоє  

ім’я! Хто ти, яка постала переді мною, залишивши володаря дайтьїв, о прекрасноброва? Відповідай на моє 
питання, осяйна власним світлом!

Ш р і  р е к л а :
Мене не знає ні Вірочана, ні цей нащадок Вірочани Балі, вони мене називають Важкодосяжною, та як і  

Жадану знають. Мене кличуть Будхір (Виконання), Лакшмі (Краса) і Шрі (Щастя), о Васаво. І ти, о Шакро, 
мене не знаєш, ніхто з богів мене не знає.

Ш а к р а  м о в и в :
Що ж ти, о Важкодосяжна, заради мене, чи через Балі його покинула після довгого в ньому перебування?
Ш р і  р е к л а :
Ніякий творець або будівельник мене не створив, а скороминущий Час мене створив. Не нехтуй ним, о  

Шакро!
Ш а к р а  м о в и в :
Як ти, оперена, залишила Балі, з якої причини? І чому, о світлоусміхнена, мене не залишаєш, це скажи  

мені.
Ш р і  м о в и л а :
Я перебуваю в правді, у дарунку,  обітниці, умертвінні плоті, у відвазі й дхармі ― від них відвернувся  

Балі.  Спершу  він  був  відданий  брахманам,  правдивим,  стриманим  у  почуттях,  потім  став  нарікати  на 
брахманів, не зробивши омивання, торкався залишків жертви. Раніше він був старанний у жертвах, особливо 
ретельно приносив мені жертви, але потім, заблудлий, він став пригноблювати світи, і піддав його мукам Час.  
Він втратив мене,  о  Шакро,  і  тепер я з  тобою буду жити, о Васаво!  Мене можна втримати дбайливістю, 
подвижництвом, відвагою.

Ш а к р а  м о в и в :
Ні серед богів, ні серед людей, ні серед усіх інших істот немає нікого, о живуча в лотосі, хто б один  

тобою заволодів.
Ш р і  м о в и л а :
Ні бог, ні асур, ні ракшас чи гандхарв, ніхто, о Пурандаро, один мною володіти не може.
Ш а к р а  с к а з а в :
Як ти могла б у мені перебувати постійно, о прекрасна, скажи мені? Я виконаю твоє слово. Зволь сказати 

мені правду!
Ш р і  р е к л а :
Усвідом,  о Індро богів,  як же буду в тобі  перебувати постійно: за  законом, запропонованим Ведами,  

розділили мене на чотири частини.
Ш а к р а  м о в и в :
Я буду носити тебе як зможу, скільки сили, нехай ніколи не провинюся перед тобою, о Лакшмі! Землю 

носителькою й годувальницею істот вважають люди. Чверть тебе вона витримати зможе, так думаю.
Ш р і  м о в и л а :
Отже, чверть мене упоряджена,  встановлена на земній опорі,  і  другу чверть мене влаштуй,  як слід, о  

Шакро!
Ш а к р а  с к а з а в :
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Серед людей вважається, що води біжать у круговерті. Нехай чверть твою носять вони, здатні на це, так  
думаю.

Ш р і  р е к л а :
І ця упоряджена моя чверть, її носять води, тепер влаштуй, як слід, третю мою чверть.
Ш а к р а  м о в и в :
Той, у якому встановлені Води, жертви, боги, нехай третю твою чверть добре влаштує Агні.
Ш р і  м о в и л а :
Упоряджена й ця моя чверть, що перебуває в Агні. Тепер четверту мою чверть влаштуй, як слід, о Шакро.
Ш а к р а  с к а з а в :
Благі люди, благочестиві, правдоусті, хай підкріплять цю чверть, її затвердити здатні благі.
Ш р і  р е к л а :
Ось  упоряджена  і  та  чверть,  що  у  благому перебуває.  Так  я  упоряджена  в  істотах.  Підтримай  мене 

повністю, о Шакро!
Ш а к р а  м о в и в :
Якщо хто з істот тобою, мною затвердженою, благою, знехтує, тому зустрітися зі мною доведеться! Хай 

буде почуто моє слово!
Тоді, покинутий Щастям, сказав цар дайтьїв Балі.
Б а л і  с к а з а в :
Поки що творець дня на сході й на півдні, на заході й на півночі полум’яніє, опромінюючи всі країни, але 

якщо досягши середини неба, він не піде до заходу, то знову виникне битва богів і асурів. Тоді я усіх вас  
здолаю. Коли сонце, зупинившись на місці, буде опромінювати всі народи, тоді в битві богів і асурів тебе 
здолаю, о Шакро.

Ш а к р а  н а  т е є :
Брахма мені наказав не вбивати тебе, о Бало, тому на твою голову не обрушу грому. Іди куди хочеш, о  

великий асуре. Будь щасливий, о володарю асурів! Ніколи полум’яніючий Адітья не зупиниться посередині 
неба. Здавна визначив його шлях Самосущий: він прямує безупинно і впевнено, всіх істот зігріваючи. Шість 
місяців на північ і шість на південь його шлях, по ньому він проходить у світах, прохолоду і спеку посилаючи.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Так, о бгарато, мовив Індра цареві дайтьїв Балі. І той попрямував на південь, а Пурандара ― на північ, і,  

вислухавши це позбавлене самості слово, проспіване Балі, Тисячоокий тоді піднісся на небо.
Так вістить розділ двісті двадцять п’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 6
Б г і ш м а  с к а з а в :
Про це  таке  давнє минуле  оповідають бесіду Шатакрату і  Намучи,  о  Юдхіштхіро.  Коли той втратив 

щастя, та був як спокійне море, який пізнав буття-небуття істот так сказав йому Пурандара: «Обплутаний  
сіттю, позбавлений високого становища, у владу ворогів потрапивши, втративши щастя, чи сумуєш ти чи ні, о 
Намучо?».

Н а м у ч и  м о в и в :
Невідворотним  стражданням  піддалося  тіло,  знущаються  недруги,  немає  товариша  в  лихові.  Все 

проходить,  о  Шакро,  тому  я  не  сумую.  Прикрість  красу  розбиває,  прикрість  розбиває  щастя.  Прикрість 
розбиває здоров’я, дхарму, о володарю сурів. Отже, відхиляючи ненароджене, на серце упале горе, потрібно, 
розумом  в  самопізнанні,  міркувати  про  прекрасне  у  серці.  Щораз,  коли  людина  на  прекрасне  направляє 
свідомість, виконуються її бажання, у цьому немає сумніву.  Є один володар, і немає володаря іншого. Той  
володар велить людині, яка ще знаходиться в утробі. Ним спонукуваний, як вода з обриву, я падаю, куди він  
направляє мене, туди і рухаюся. Цілком усвідомивши буття-небуття і найбільше благо, це осягнувши ― «Не я  
роблю вчинки, але, ніби виконуючи благі й неблагі прагнення, захоплений ними, я пливу». Усякий те отримує,  
що йому отримати належить. Те відбувається, чому слід статися. Яке лоно кому визначив Творець, у такому 
він народжується знову і  знову.  Він так і  існує,  а не як сам побажає.  «Тому слід статися,  що я сам собі  
приготував»,  ніколи не помиляється той,  хто  так завжди стверджує.  Летючий час  повинен вбивати істот.  
Винуватця тут не видно. Лихо ж у тому, що ворогуючий ― «я діяч» ― так уявляє. Мудреців, богів, великих 
асурів, пустельників, які знають три Веди, старців, кого тільки нещастя не згинало у світі! Але залишається  
непохитним той хто Вище і Чудове осяг. Не гнівається пандит, не прагне, у зневіру або в захват не впадає.  
Навіть у найтяжчих випадках він не вболіває, а перебуває у своїй природі, як Хімаван, нерухомо. Він не радіє  
навіть при найбільшій удачі, не помиляється в час нещастя. Людина, що спокійно приймає щастя, нещастя,  
середній стан, уміє нести свій тягар. У яке б становище не потрапила людина, нехай буде ним задоволена,  
повністю усе перетерплюючи. Так породжене і зростаюче в серці почуття потрібно вигнати з тіла. Немає такої 
бесіди,  зборів  благих,  нарад,  щоб,  учасники  в  них  не  піддавалися  б  загрозі.64 Заглиблюючись  у  сутність 
дхарми, ідучи їй назустріч, людина несе свій тягар. Справи мудреця, що досяг пізнання, важко виконувати, бо 
пізнавши  не  помиляється  той  в  часи  омани.  Залишившись  без  свого  становища,  не  помилився  чудовий 
нащадок  Гаутами,  коли  болісне  горе  осягло  того  старця.  Ні  силою мантр,  ні  пізнанням,  ні  мужністю,  ні 
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відвагою, ні ґречністю, ні прагненням до досягнення своєї мети недосяжного не може досягти смертний. Яке  
ж у цьому горе? Що поклав здавна Творець тому хто повинен народитися, те виконувати я буду. Смерть що 
може  мені  зробити?  Отримують  належне  для  отримання,  що  належить  для  проходження  те  проходять,  
належне для досягнення досягають, хоч то страждання, хоч радість. Не помиляється людина, яка цілком це  
пізнала. Усім володіє здатний бути щасливим при лихові.

Так вістить розділ двісті двадцять шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Що благо для людини, зануреної в жалі, у лиха: при втраті рідних, о охоронцю землі, при втраті царства і 

тому подібне? Адже тут у світі ти про Позамежне нам сповіщаєш, о туре-бгарато! Про що питаю, о володарю, 
те зволь мені повідати!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Втративши дітей, дружину, друзів або багатство, осягнутий гірким лихом, твердістю той досягає блага, о  

володарю.  Не  руйнується  тіло,  що постійно зберігає  бадьорість.  Вільний від суму досягає щастя,  досягає 
чудового здоров’я.  О синку,  тілесно здоровий, знову знаходить щастя.  Чоловік що пізнав,  урівноважений, 
затверджується у світлому саттвічному житті. Йому личить панування, стійкість, у справах старанність. Про 
це, о Юдхіштхіро, таке древнє минуле, оповідають іншу бесіду Балі з Васавою, о володарю: Коли закінчилася 
війна богів і асурів ― дайтьїв-данавів загибель спостигла, коли Вішну, через світи ступнув і коли став царем 
Шатакрату, коли богам стали приносити жертву, були встановлені чотири варни, коли гараздували три світи й 
радувався Самосущий, тоді в оточенні рудрів, васавів, адітьїв, ашвінів, ріши, гандхарвів, володарних зміїв,  
досконалих  та  інших,  о  володарю,  на  чотирибивневого  ватажка  слонів,  вбраного  в  щастя,  на  Айравату 
зійшовши,  Шакра  об’їжджав  три  світи.  Якось  поблизу  океану,  у  якійсь  гірській  печері,  Громовержець,  
наблизившись, побачив сина Вірочани Балі. Сидячого на Айраваті, оточеного юрмами безсмертних, Володаря 
сурів помітивши, не журився і  не тремтів син дайтьїв. Побачивши, що Балі стоїть без страху,  сидячий на  
кращому зі слонів, так мовив Шатакрату-Індра: «Дайтьє, чи внаслідок відваги ти не тремтиш, чи внаслідок  
послуху  у  старця,  чи  ти  зміцнюєшся,  чинячи  подвижництво?  Як  би  там  не  було,  це  виконати  важко.  
Втрапивши до влади ворогів, втративши чудове становище, о сину Вірочани, чому в такому тяжкому стані ти 
не журишся? Досягши переваги серед своїх, спожив був ти неминуще щастя, і ти втратив скарби та царство.  
Скажи,  чому ж ти не сумуєш?  Ти був  володарем колись,  ідучи  по стопах батька й предків,  тепер це все  
суперники в тебе відняли. Чому ж ти не сумуєш? Зв’язаний тенетами Варуни, вражений громом, втративши 
дружину,  втративши  багатство,  чому  ж  ти  не  журишся?  Коли  загинуло  щастя,  розбита  могутність,  не  
перейматися цим дуже важко. Хто інший зміг би жити, панування над потрійним світом втративши?». Такі й  
подібні грубі, презирливі слова Васави вислухавши спокійно, без роздратування, син Вірочани мовив:

Б а л і  с к а з а в :
Коли вражений я так важко, що мені у твоїй балаканині, о Шакро? Бачу стоїш ти, здійнявши перун, о  

Пурандаро.  Раніше  ти  був  безсилий,  а  нині,  як  досяг  ти  сили?  Хто  крім  тебе  зміг  би  сказати  таке  
найжорстокіше слово? Лише того можна визнати людиною, хто здатний скинутому витязеві, який потрапив у 
руки ворогів, вчинити милосердя! Непевний буває наслідок прі, коли двоє мають намір битися. Один досягає  
перемоги, інший терпить поразку. І не таким могло б стати твоє становище, о туре серед безсмертних: сила  
відваги тебе, володаря істот, перемогти могла б. Не я зробив це, о Шакро, і не ти це зробив, о Шакро, що  
таким шляхом ти пішов, ми ж пішли іншою дорогою. Колись був я таким, як ти нині, таким, як я, ти будеш.  
Не нехтуй моїми вчинками, поганими чи гарними. Адже силою летючого часу людина досягає щастя-нещастя. 
Силою того ж летючого ти досяг успіху, а не своєю діяльністю, о Шакро! Кала вчасно мене веде, тебе поведе  
той же Кала, тому я не такий, як ти, і ти не такий, як я нині. Ні батькові, матері послух, ні шанування бога, ні  
інше праведне поводження не забезпечить людині щастя. Ні знання, ні чинення подвижництва, ні щедрість, ні 
друзі,  ні  домашні,  не  можуть  врятувати  людину,  змучену  Калою.  Навіть  сотнями  вивертів  неможливо 
перешкоджати  приходу горя.  Незважаючи на  силу розуму,  йому протиборствувати  люди не  можуть.  Для 
призначених швидкоплинним часом до загибелі, немає порятунку. У тому лихо, що ти уявляєш: «Я діяч», о  
Шакро! Якби діяч був дійсно діячем, то ніколи б він не міг бути створеним, а позаяк діяч був створений, то не  
може він бути своїх справ владцею. Силою часу я переміг тебе колись і силою часу був переможений тобою.  
Кала йде від тих які йдуть, всіх істот жене Кала. Грубим своїм розумом пралаї ти не розумієш, о Індро, хоча 
деякі й звеличують тебе, нібито ти досяг влади власними справами. Але як подібний мені, що знає розвиток 
світу, вражений Калою може вболівати, впадати в оману або навіть просто коливатися? Чи може розум мій, чи 
мені подібного, враженого Калою, поринати у зневіру, як розбитий корабель поринає у хвилі? Я й ти, та інші  
―  кожний  стає  володарем  сурів.  Усі  йдуть  шляхом,  пройденим  сотнями  Індр,  о  Шакро.  Тебе  теж,  
нездоланного, який сяє вищим щастям, як і мене, у потрібний час, пожене Кала. Багато тисяч Індр, а рівно й 
інших богів, у кожну юґу долає час, незборимий Кала, ти ж, досягши цього стану, про себе уявляєш занадто 
багато, вважаєш себе богом, що дає життя істотам, великим Брахмою! Але ні для кого такий стан не може 
бути  непорушним,  вічним,  а  ти дитячим розумом «Це  моє!» так вважаєш.  Ти покладаєшся на ненадійне,  
вважаєш нестійке стійким, хоча час долає всіх істот, о володарю сурів! «Це моє!», ― так на щастя влади ти в  
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омані дивишся, і все ж ні твій такий стан, ні наш, ні інших не буває міцним. Перейшовши від багатьох інших,  
він до тебе з’явився, хиткий, він лише якийсь час із тобою пробуде, о Васаво! Корова, покинувши свій хлів,  
потім до інших господарів переходить. Так і він переходив до різних володарів світу, скільки разів, не можу 
обчислити.  Після тебе,  багатьом іншим буде  належати,  о  Пурандаро,  ця  земля,  з  її  рудами,  самоцвітами,  
істотами, деревами, коріннями. Не бачу, де ті, що насолоджувалися землею колись: Прітху, Айломая, Бгіма,  
Нарака,  Шамбара,  Ашвагрива,  Пулома,  Сварбхану,  Амітадхваджа,  Прахрада,  Намучи,  Дакша,  Віпрачитті, 
Вірочана,  Хрінішева,  Сухотра,  Бхуріхан,  Пушпаван,  Вріша, Сатьєшу,  Рішабха,  Баху,  Капілакша,  Вірупака,  
Бана, Картасвара, Вахні, Вішваданштра, Найрріта, Санкоча, Варітакша, Варахашва, Ручипрабха, Вішваджит,  
Пратірупа,  Врішанда,  Вішкара,  Мадгу,  Хіраньякашипу і  Кайтабха  ― данави.  Дайтьї,  данави  й  усі  разом 
нащадки Нірріти ― ці й багато інших існували здавна. Царі дайтьїв, царі данавів, про яких ми ще чули, багато  
древніх царів дайтьїв пішли, покинувши землю, вбиті часом, бо Кала за всіх сильніше. Не ти один Звершник  
ста жертвопринесень, о Шатакрато, всі вони сотні жертв приносили, всі вони дотримувалися обрядів, робили 
саттру Сомі, усі  мандрували в піднебессі, не відвертаючи лиця боролися, всі були міцно збиті, у всіх були  
руки, як дверні засуви, усі сотнями чарів володіли, усі могли образ міняти довільно, усі бували у битвах, і не  
чули  ми  про  їх  поразку,  всі  були  повністю віддані  правді,  усі  жили,  як  їм  було  любо,  усі  звеличували  
зберігання ведійських обітниць, всі були знавцями Закону, всі ці володарі дайтьїв панування високо цінували,  
однак не захмеліли владою ті древні магатми. Всі були щедрі, як належить, всі здолали самість. Всі вони з  
усіма істотами обходилися, як слід, і всі вони були синами дочки Дакши, могутніми нащадками Праджапаті.  
Сяючих пишнотою, їх усіх убив Час. І ти, насолодившись цією землею, знову її покинеш. І тоді не зможеш ти, 
о  Шакро,  перебороти своє горе!  Звільнися ж від цієї  пристрасти до насолод,  припини пишатися тим,  що  
живеш щасливо!  Коли ти знищиш гордість самовладдя,  ти станеш здатним стерпіти горе.  Не радій у час 
радости, не вболівай у час горя! Покинувши минуле і прийдешнє, живи сьогоденням, і коли твій Час дозріє,  
будь завжди незаперечно стриманим. Бережися, о Індро богів, незабаром і тебе здолає час! О Індро, лякаючи,  
ти хочеш мене тут немов посікти словами, звичайно, коли я скинутий, ти собою запишався занадто сильно. 
Спершу відвідавши мене, потім і тебе буде переслідувати Кала. Тому ти тепер гримотиш, о Індро богів, що 
Кала мене раніше скинув, інакше хто у світі моєму гніву повстати проти би міг у бою? Але могутній час для  
мене дозрів, тому ти встояв, о Васаво. А те, що повинне по закінченню тисячі років трапитися, ― буде. Позаяк 
ослабло все моє могутнє тіло, я втратив царствене становище, ти ж Індрою став у небі. Силою мінливості часу  
ти піднявся в цьому строкатому всесвіті, бо, що ж зробив ти, що став Індрою і в чому моя провина, що я  
скинутий?  Все  творить і  усе  руйнує  Кала,  іншої  немає причини загибелі,  руйнування,  панування,  щастя,  
нещастя, існування, неіснування. Не повинен надмірно радуватися або засмучуватися знаючий, який це осяг.  
Ти знаєш нас, о Індро, ми ж знаємо тебе, о Васаво! Ти що ж на мене гримотиш і знахабнів, коли твій час  
дозрів? Адже тобі давно відомо, яка моя мужність була колись, моя відвага в боях ― тому доказів досить: 
адітьїв, рудрів, праведників, васавів, марутів колись я переміг, о чоловіче Шачи, ти ж бо знаєш, о Шакро, про  
зустріч богів та асурів! У сутичках премудрі сури були розбиті, я скинув їх у битві. Я жбурляв багаторазово 
гори з їхнім населенням і  лісами.  Вершини, скелі  я розбивав об твою голову в сутичці!  Але що ж можу  
поробити? Важко подужати час. Хіба тебе, навіть із твоїм перуном, мені кулаком убити не під силу? Але тепер 
не час відвазі, час терпінню настав! Тому терплю від тебе, що ти від мене терпів ще більше. Що ж ти проти  
мене затіваєш,  наздогнаного часом,  обпаленого вогнем Кали? Над скореними,  зв’язаними путами  часу ти  
насміхаєшся, о Шакро! Нездоланний той Чорний Пуруша всесвіту! Зв’язавши мене, як худобину мотузкою, 
стоїть  переді  мною син Рудри.  Досягнення,  невдача,  щастя,  нещастя,  гнів,  потяг,  існування,  неіснування, 
утримання й підняття зброї ― все це від часу залежить. Я не вершитель і ти не вершитель, завжди вершить  
той Володар. Як на дереві плід, так і мене веде до зрілости час. Час зв’язує з удачею усе, що роблять люди, і  
час зв’язує з невдачею усе, що вони роблять. Знаючому Калу, наздогнаному часом, уболівати не слід. Тому я 
не вболіваю, скорботою не допоможеш справі, о Шакро, адже якщо журитися, лиха не позбудешся журбою. Ні 
на що не здатний скорбний, тому я не журюся.

Так він говорив Тисячоокому, володареві, вихователеві Паки. Стримавши невдоволення, йому відповідав 
Шатакрату: «З перуном підняту руку й сіть Варуни побачивши, хто не зніяковів би духом, хіба той, хто сам  
губить  (Кала),  а  твій  не  тремтить  розум,  недвижний.  Звичайно,  тому що ти  відважний  і  твердий,  ти  не  
тремтиш нині. Як міг би покладатися втілений на речі, а також на міцність свого тіла, переконавшись, куди 
цей світ спрямований, хто міг би діяти у світі? Я також вважаю цей світ невічним, минущим, о Бало. Вогонь 
часу його обіймає, жахливий, таємний, безустанний, вічний, і немає порятунку ні тому, кого торкнеться час, ні  
доспілим  тонким  і  грубим  сутностям.  Самовладний  і  безустанний,  завжди  ведучий  до  дозрівання,  
безперестану обертається Кала. Не врятується ним приречений на загибель. Не заблудлий серед заблудлих,  
Кала не спить серед втілених. Навіть намагаючись, далекого його ніхто не може передбачати. Він ― древній,  
вічний Закон, який однаково уносить все живе. Час не можна обійти, через нього переступити неможливо.  
День і ніч, місяці, миті, півмиті, чверті миті, як залишок лихвар, збиває Кала. «Нині я зроблю це, а завтра те й  
ще те і те», ― так думають, але дозрілий час несе кожного, як бистрина ріки поліно. «Як же так він помер?  
Адже ще нині я його бачив». Так, чути, белькочуть люди, про понесених Калою. Речі, насолоди, панування,  
становище ― усе гине. Життя живого у світі, Кала, прийшовши, несе. Піднесення, падіння, буття, небуття ― 
це  все  ―  Кала.  Недовговічне,  неміцне  все.  Досягти  вірогідности  важко,  але  розум  твій  не  тремтить,  
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недвижний, що пізнав основу. «Я був колись тим-то», ― немає такої думки в тебе на серці. Могутній час,  
дозрівши, до зрілости все в цьому світі приводить. Що немає ні чудового, ні незначного, не розуміє осягнутий 
заздрістю, гордістю, жадібністю, прагненням, гнівом. Сліпне світ, загрузнув у бажанні, омані, гордощі. Ти ж 
знаєш основу буття,  ти розумінням, подвигом сповнений. Цілком чітко ти бачиш Калу,  як на долоні плід 
амалаку,  ти  знаєш сутність  перебігу  часу,  ти  обізнаний  на  усіх  Писаннях.  В  осяянні  ти  затвердився.  На 
заздрість тим хто світ розпізнає розумом, охопив ти весь цей світ, так думаю. Ти єси цілком вільним, ні до 
чого  не  прив’язаний,  бо  пристрасть  і  морок  не  зачіпають  тебе,  здолав  ти  почуття.  Ти  шануєш  Атмана,  
блаженного, нищівного для вболівань. Він ― друг усіх живих, умиротворений, безпристрасний. Побачивши 
тебе, властива мені думка про жаль виникла. Я не хочу губити такого мудреця, що потрапив у полон. Будь  
щасливим, великий асуро,  шанований своїм народом! Коли свекруха  до невістки буде проявляти турботу,  
коли в омані син батька буде відстороняти від жертви, а володарі будуть змушувати брахманів мити їм ноги,  
коли шудри безбоязно будуть  входити до дружин брахманів,  і  незначні  постійно будуть  ввергати сім’я  в 
шляхетні лона, у мідних посудинах будуть тримати нечисту, а в поганих вмістищах жертовну їжу, коли закони 
чотирьох варн зовсім загинуть, тоді поступово, одна за іншою, розв’яжуться петлі. Нашу угоду виконуй, і тобі  
нема чого мене боятися. Будь щасливим, здоровим, невразливим, володій своєю думкою!».

Так мовив володар, сидячи на цареві слонів, Шатакрату, перемігши асурів, володар сурів насолоджувався 
щастям і єдиновладдям. Його, людино-мавку, володаря рухомого і нерухомого, безперестану вихваляли великі 
ріши. Холод, що відганяє вогонь доставляв узливання хавіс. Амріту йому приносили, як їх владиці. Усюди, 
мандрівні,  вищі  двічінароджені,  вихваляли  сяючого  пишнотою,  безгнівного  володаря,  тож  радісний,  з  
умиротвореною думкою, досягши своєї оселі, Тривіштапи, радів Васава.

Так вістить розділ двісті двадцять сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 8
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О царю, про колишні й майбутні втілення людини і про її небуття розкажи мені, о прадіду.
Б г і ш м а  п о ч а в :
Манас сповіщає про колишні образи людини і про прийдешні, і про те, благо тобі, як вони припиняться.  

Про  це,  таке  древнє  минуле,  оповідають  бесіду  Шакри  та  Шрі.  Слухай,  о  Юдхіштхіро:  великим 
подвижництвом сяючи, на вищі й нижчі світи дивлячись, досягнувши подоби мудреців, які живуть у світі  
Брахми, подібно Брахмі, безмірно могутній, безгрішний, вільно мандрував у трьох світах великий подвижник 
Нарада. Якось, вставши на сході, бажаючи чистою водою омитися, до Ґанги, що виходить із гірських воріт, він 
прийшов і в неї поринув. І Тисячоокий згубник Шамбари і Паки, Громовержець, наблизився до того берега, 
відвідуваного  великими  мудрецями.  Обоє  вони  по  річці  попливли,  ретельно  прошепотів  мантри,  і  разом 
берега із дрібним золотим піском досягли. Сказання, які оповідають божественні ріши, прославлені справами, 
і передають великі ріши, там сівши, казали обоє. Древні діяння, бувальщину вони оповідали один одному,  
заглиблюючись  думкою.  Потім  висхідного  творця  дня  повний  диск  побачили,  обрамлений  променистим  
сяйвом. Вставши, вони його ушанували обоє. А біля висхідного того сонця, немов інше сонце з’явилося: у 
просторі  з’явилося  світло,  подібне  блиску висхідного сонця.  Воно  до тих двох наближалося,  і  обоє  його 
споглядали, о бгарато. Те червонопере променисте сонце сходило до оселі Вішну, воно сяяло незрівнянним  
світлом і потрійний світ опромінювало. Там передуючи апсарами, осяйним красотою, вінчана, промениста,  
преславна Шрі,  як сонце,  сяяла,  увінчана  перлами,  у зоряних оздобах.  Обоє її  побачили ясно,  сидячою в  
чашечці лотосу, іменовану Падма. Незрівнянна красуня, зійшовши з високої колісниці, підійшла до володаря  
світів  і  божественного  мудреця  Наради.  Супроводжуваний  Нарадою  до  неї  ближче  підійшов  Магхава,  
склавши долоні,  він про себе сповістив богині,  їй,  незрівнянній,  всевідаючій уклонився.  О царю, володар  
богів, богині Шрі сказав таке слово:

Ш а к р а  м о в и в :
Хто ти? Заради чого прийшла, о чарівна посмішкою, звідки з’явилася, прекрасноброва? Куди шлях ведеш,  

о красуне?
Ш р і  м о в и л а :
У трьох чистих світах все рухоме й нерухоме ретельно шукає моєї власної сутності, як у собі найвище  

шукають люди. Я породжена в лотосі, розбудженому променями сонця, заради життя всіх істот. Я ― вінчана  
лотосом Шрі, Падма. Знай, згубнику Бали, я Лакшмі ― щастя, краса, удача,  я ― вигук сваха, благочестя,  
напій  медха,  прихильність,  перемога,  стійкість,  я  ― досконалість,  сила,  твоя  удача,  я  ―  вигук  сваха,  я 
насолода, прихильність, частка, пам’ять, я ― на чолі військ переможних царів, на їхніх прапорах, я ― краще в  
речах, я оселя доброзвичайних, я ― у сяючому перемогою ратнику, що не відвертається у битвах, я завжди  
перебуваю у володарях людей, о нищителю Бали! У відданому обов’язку, гідному брахманства, правдивому,  
велемудрому,  лагідному й  щедрому я  живу,  о  Шакро.  Я колись жила  в  асурах,  притягнута  їх  правдою і  
дотриманням обов’язку, але я побачила, що вони ухилилися від правди. Тепер у тобі перебувати моя воля.

Ш а к р а  с п и т а в :
Який був спосіб життя дайтьїв, о прекраснолиця, при твоєму відході? Що побачивши, ти сюди з’явилася,  

покинувши дайтьїв-данавів?
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Ш р і  в і д п о в і л а :
Спершу вони стояли твердо і непохитно у своєму законі. Істоти ці ходили небесними шляхами, мені на  

радість. Вони гарували у самоприборканні, у шануванні богів і предків, учителів і гостей, у вивченні писань. В  
них жила Правда. Вони приборкували серце, перемагали тягу до жінки, приносили жертви Агні, корилися  
вчителеві, володіли собою, шанували брахманів, рекли правду, були благочестиві, перемагали у битвах, були 
покірливі, щедрі, не заздрили, піклувалися про дітей, дружин, домашніх, не гнівалися один на одного, ніколи 
не ревнували, мудрі, вони ніколи не заздрили чужому достатку. Були самоприборкані, шляхетні, жалісливі,  
щедрі, велемилостиві,  прямодушні,  вірні,  перемагали почуття,  були оточені задоволеними слугами, вдячні,  
правдоусті, як належить, були шанобливі, цілеспрямовані, совісні, дотримувалися обітниць. Завжди в місячні  
чверті ретельно омивалися, змащувалися, добре прикрашалися, імениті, вони дотримувалися посту, творили 
подвижництво, Брахми слова повторювали, ніколи не пропускали сходу сонця, ранками вже не спали, уночі  
ніколи не їли кисляку, вареного рису, на світанку стежили за пряженим маслом, ретельно повторюючи слова  
Брахми,  дотримувалися  сприятливих прикмет,  шанували  брахманів,  праведно завжди говорили,  ніколи не 
приймали  подарунків,  спали  тільки  половину  ночі,  удень  ніколи  не  спали.  Нещасним,  жінкам,  старим, 
слабосильним  завжди  привітно  висловлювали  підтримку,  співчуття.  Вражених,  скорботних,  стурбованих, 
змучених  страхом,  поранених,  стражденних,  виснажених,  пограбованих,  осягнутих  нещастям  завжди 
підбадьорювали, підтримували, утішали, жили завжди за законом, не шкодили один одному, дотримувалися  
настанов  виконання  обрядів,  слугували  гуру,  старцям.  Предків,  богів,  гостей  шанували  за  законом,  їли 
залишки приношень, у подвигу й правді постійно кріпилися. Дуже смачне не їли наодинці, не входили до 
чужих дружин. Як до самих себе, були до всіх істот милосердні. Ні в місячні чверті,  ні з негідними, ні з  
тваринами, ні під відкритим небом розбещеності почуттів вони ніколи не допускали. Завжди вони були щедрі, 
ловкі,  великодушні,  чесні,  старанні,  не  своєкорисливі,  дуже  дружні,  терплячі,  воістину  щедрі,  чисті, 
милосердні,  жалісливі,  привітні  в  слові,  нехитрі  в  дружбі  ― все це було  в них,  о  володарю.  Сонливість,  
млявість, невдоволення, підозрілість, ремство, безрадісність, зневіра, заздрість їм не були властиві. Я в них,  
доброчесних, щедрих перебувала колись, так з початку сотворіння істот не одна пройшла юґа. Але із часом  
їхня чеснота перейшла у свою протилежність: я побачила, що розпадається закон у підданих хіті, гніву. Над  
висловлюваними словами сидячих на зборах благих старців вони насміхалися. Проти старців, що наставляли  
добру,  нарікали. Сидячі разом юнаки, коли приходили благі  старці,  не вставали, не схилялися, як бувало,  
шанобливо.  Ще при  житті  батька  син  звеличувався,  сторонні,  прийняті  в  служіння,  брехали  безсоромно.  
Потім, порушуючи закон непохвальними справами, на заздрість іншим деякі захоплювали великі багатства.  
По ночах піднімали лемент,  і  домашній вогонь горів  тоді  тьмяно,  сини звеличувалися  над  батьками,  над  
чоловіками ― дружини. Матерів, батьків, гостей, учителів, наставників, старців шанобливо тоді не вітали, без  
опіки дітей залишали. Не створивши милостині, приношень, вони споживали свою їжу, не приносячи жертв,  
не  віддаючи  частини  предкам,  богам,  гостям  і  гуру.  Їхні  слуги  не  дотримувалися  чистоти,  готуючи  їжу.  
Думкою, словом, справою їстівне не вибиралося. Розсипали зерно ― мишам і воронам на страву, залишали 
молоко непокритим, не очистившись після їжі, торкалися жертовного масла. Розкидали серпи, кошики, мідне 
начиння, посуд ― всі речі,  а господиня не звертала на це уваги. Не підтримували від руйнування хати та 
стіни. Прив’язавши, не забезпечували худобину питвом і кормом. На очах у дітей їхню їжу вони з’їдали, і про  
всю челядь не піклувалися данави.  Печене й варене,  молоко,  рисову кашу вони готували лише для себе і  
воліли харчуватися м’ясом. Перетворюючи ранок у ніч, вони спали після сходу сонця. День у день, уночі й  
удень бувала у них лайка. Нешляхетні, присутніх шляхетних не вшановували, тих, які дотримувалися закону 
про  щаблі  життя.  Вони  ненавиділи  один  одного.  Відбувалося  змішання  варн.  Розкладу  дня  і  чистоти  не  
дотримувалися ні відверто беззаконні, ні навіть знавці Вед, брахмани. Шановних від знехтуваних вони не 
відрізняли, лише дивилися,  чи носить людина коштовності  чи ні.  Їхні  служниці  додержувалися поведінки 
розпусниць, жінки носили чоловічій, а чоловіки жіночій одяг. Іграми, сластолюбством, різними насолодами 
вони зовсім сп’янялися. Поважними провісниками заповіданою спадщиною вони зневажали. Хоч і були б у  
змозі надати допомогу, вони відмовляли другові, який був у скруті.  Заради незначної, з вістря голки, своєї  
вигоди,  вони  готові  були  погубити  багатство  іншого,  спокушалися  чуже  привласнити,  захоплювалися 
купівлею-продажем.  В  арійські  варни  у  них  затісувалися  багаті  подвигом  шудри.  Вивчаючі  Писання  не  
дотримувалися обітниць чи псували обітниці, учні не корилися вчителям, деякі вчителі учнів розбещували.  
Батько й мати обходилися з  дітьми байдужо,  начебто після святкового бенкету,  а постарівши, позбавлені  
майна, у синів просили. Тоді пізнання тлумачів Вед були темні, подібно глибинам океану. До землеробства і  
подібного вони були прив’язані, тупоумні, вони пожирали жертви предкам. Вранці займалися розпитами про  
здоров’я  і  роздачею  наказів.  Учнів,  яких  ніхто  не  направляв  вчителі  приймали.  У  присутності  свекра, 
свекрухи,  дружини  синів  давали  накази  слугам.  Вони  суперечили  чоловікові,  ним  крутили,  батько 
насторожено остерігався задумів сина. Він бідував, у роздратуванні розділивши майно, воно згоряло у вогні,  
розкрадалося  або  відбиралося  царями.  Вони  шкірилися  від  ненависті,  навіть  на  дружнє  вітання  не  
відповідаючи, невдячні, заперечники, лиходії, вони за вчителя жінку приймали. Непоказні, обжерливі, вони 
їли  заборонену їжу.  Коли  в  них  із  часом  відбулися  такі  зміни,  «Не  буду  жити  серед  данавів»,  ― так  я  
подумала, о Індро, тому мене, по своїй волі яка прийшла, привітай, о чоловіче Шачи! Вшановану тобою, мене  
будуть цінувати і боги. Де я, там і відзначені мною, мною обдаровані мої улюбленці. Сім богинь, восьма ― 
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Перемога будуть  жити в тебе у вісьмох: обачність,  доброзичливість, терпіння, надія,  благочестя,  міцність, 
покора. Передує ними восьма, перемога, о наставнику Паки. Покинувши асурів, з ними разом, у вашій оселі я  
з’явилася. Ми будемо перебувати в Тридцяти богах, закон у собі що затвердили.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Після тих слів, обоє привітно вшанували богиню, божественний ріши Нарада і згубник Врітри Васава.  

Тоді в оселі богів повіяв друг Вогню, вітер. Запашний і приємно-пестливий, всім почуттям приніс він розраду.  
Тридцять обрали табір в чистому,  бажаному місці.  Сидячого разом з Лакшмі Магхаву споглядати жадали 
боги.  Тоді  супроводжуваний  Шрі  та  іншим,  і  великим ріши,  піднісся  на  небо Тисячоокий.  На  колісниці,  
запряженій буланими кіньми, божественний володар, шанований богами, попрямував до оселі сурів. Тоді те 
що відбулося з Громовержцем і богинею Шрі, в манасі обміркував Нарада. Він вихвалив у серці зустріч з 
великими ріши, й Шрі з Благим Індрою. Тоді сяюче небо задощило амрітою на оселю Самосущого Предка,  
самі собою, без удару, зазвучали бубни, блаженно засяяли сторони світу. У належний час Васава посилав дощ 
на лани, і ніхто не відхилявся від шляху Закону. Розсипами самоцвітів прикрасилася земля при перемозі богів, 
втішні  лунали  звуки.  Радісно  творили  обряди  нащадки  Ману,  на  світлому  шляху  чесноти  стояли.  Були  
розсудливі й благоденствували люди, безсмертні, кіннари, ракшаси, якши. Несвоєчасно з дерева квітка ніколи 
не падала, тим більше плід, навіть розхитаний вітром. Молоко давали корови, доїлися вдосталь. Брутального  
слова ніхто ніколи не кинув. Хто цю хвалу Шрі й тим богам, що давали все бажане, під проводом Шакри,  
вимовляє,  на  збори  співаків  прийшовши,  той  одержить  добробут  і  бажане  щастя.  Про  кращий  приклад 
виникнення і руйнування ти запитував, о чудовий каураво, нині я розповів про це. Докладно розглянувши, ти 
можеш засвоїти цю правду.

Так вістить розділ двісті двадцять восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якою  вдачею,  яким  поводженням,  яким  званням,  якою  відвагою  досягається  позамежне  природі,  

непорушний стан брахмо?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Хто  горливо  дотримується  основи  звільнення,  постує,  перемігши  почуття,  досягає  того  позамежного 

природі, нерушимого стану брахмо. Про це, таке давнє минуле, оповідають бесіду Джайгішавьї та Асіти, о  
бгарато:  велемудрого  Джайгішавью,  який  отримавши  Переказ  про  закони  Праведности,  безгнівного  і  
нерадісного, запитав Асіта-Девала.

Д е в а л а  с п и т а в :
Ти не захоплюєшся хвалою і не гніваєшся за огуду. Яке ж твоє пізнання? Звідки воно? Його вища мета 

яка?
Б г і ш м а  с к а з а в :
Так той спитав, і мовив йому великий подвижник непохитне, багате змістом, чисте, велике слово.
Д ж а й г і ш а в ь я  с к а з а в :
Той шлях доброчесних, їх ціль, їх велике умиротворення ― про це тобі повідаю, слухай, о великий ріши!  

Завжди однакові при осудженні та прославлянні, о Девало, які умовчують про зроблене іншим добродіяння, 
мовцеві  недоброго недобрим словом не відповідають.  Розумні,  вони, тому хто вдарив їх,  не відповідають 
ударом. Діють у відповідний час, про неодержане не жалкують, не журяться про минуле, не визнають гарним 
висловлення поваги заради отримання багатств,  о  Девало.  Вони виконують  належне,  сильні,  довершені  в 
обітницях.  Зрілі  у  знанні,  веле  пізнали  були,  перемогли  гнів  та  почуття,  вони ніколи  не  чинять  гріха  ні 
думкою, ні словом, ні справою. Незаздрісні, вони ніколи не шкодять один одному.  Мудрі,  вони ніколи не  
збуджуються через чужу удачу, не гудять іншого, але й не вихваляють надмірно. Огуджені чи схвалені, вони  
не міняють своєї поведінки, цілком умиротворені, благу всіх істот вони раді, не гніваються і не радіють, ні  
проти  кого  не  чинять  проступків.  Звільнившись  від  пут  у  серці,  вони  мандрують  щасливо,  немає  в  них 
прихильностей, і до них не прив’язуються інші. У них немає ворогів, і вони ні до кого не ворожі. Ті смертні,  
які так чинять, живуть завжди щасливо. Вони додержуються обов’язку і все пізнали, о чудовий брахмане, а ті,  
що збиваються з цієї дороги, ті радуються і сумують. Нащо і чому мені нарікати, коли я вже став на цю путь?  
При похвалі, огуді, через що мені хвилюватися? Чого бажають, до того нехай і прагнуть люди, а мені ні осуду,  
ні похвали, ні приниження, ні піднесення не потрібно. Знавець істини, як амрітою, насичується зневагою, але 
похвали завжди уникає мудрий, як отрути. Зневажуваний щасливо спить без страху й тут, і в потойбічному 
світі, від усіх лих вільний. А хто гордує ― тому не спиться. Мудрі до вищого шляху прагнуть. Щасливі й  
гараздують  люди,  цієї  обітниці  дотримуючись.  Усіляко зосереджуючи  розум,  приборкуючи  почуття,  вони 
досягають позамежного природі,  непорушного стану брахмо. Ні ракшаси, ні  упирі,  ні  гандхарви,  ні  боги,  
Вищого, позамежного шляху того подвижника досягти не можуть.

Так вістить розділ двісті двадцять дев’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 3 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чи є на землі друг усього світу, що радує всіх істот, нащадок Ману, який всіма чеснотами сповнений?
Б г і ш м а  м о в и в :
Тобою запитаний про це, я тобі викладу, о туре-бгарато, бесіду Уграсени, Наради і Кешави.
У г р а с е н а  с к а з а в :
Світ справедливо прославляє Нараду. Думаю, він сповнений благих якостей. Про нього прошу розповісти 

мені.
С и н  В а с у д е в и  м о в и в :
О володарю кукурів,  які  піднесені  властивості  Наради я поважаю,  о володарю народів,  слухай!  Його 

поводження не спонукує самість, що мучить тіло, він діє цілком згідно Писанню, за це його скрізь поважають.  
Невдоволення, недбайливість, нерішучість, страх не властиві Нараді, він не гнівний, витязь духу, за це його  
скрізь поважають. Надзвичайно шанований Нарада, немає гордовитости в його слові, немає в ньому ні хіті, ні 
жадібности ― за це його скрізь поважають.  Він знає сутність вчення про позамежний Атман, терплячий,  
сильний,  переміг  почуття,  прямодушний,  правдивий,  за  це  його  скрізь  поважають.  Пишнотою,  славою, 
розумністю, народженням, самоприборканням, подвижництвом він відомий, за це його скрізь поважають. Він 
лагідний, сповнений щастя, насолоджується благим, чистий, турботливий, благочестивий, незаздрісний, за це  
його скрізь поважають. Він стійкий у справах, гріха в ньому не видно, не за багатство приятелює, за це його 
скрізь поважають. Він милостиво прагне сприйняти Веди, шастри, перекази, він незарозумілий, стійкий, за це  
його скрізь поважають. Немає в нього ні приятелів, ні ворогів: він безсторонній. Він говорить, що думає. За це  
його  скрізь  поважають.  Знавець  Писань,  різних  билин,  розповідач  казок,  вчений,  не  похітливий,  не 
підступний,  безжурний,  безгнівний,  не  жадібний,  за  це  його  скрізь  поважають.  До  багатства,  володіння,  
прагнення він не воліє по своїй природі, він відітнув свої пороки, за це його скрізь поважають. Непохитний у 
бхакті, неогуджений, нехитрий, знавець Писання, від оман, пороків він відійшов, за це його скрізь поважають.  
Відсторонений  від  усіх  прихильностей,  він  цим  показує,  що  лише  Атману  відданий.  Сумнівам  він  не  
віддається надовго, він красномовний. За це його скрізь поважають. Він ніколи не хвалиться,  не грузне в  
прагненні до почуттєвих речей, він не заздрий, м’якослівний, за це його скрізь поважають. На різні людські  
думки  він  без  осуду  дивиться,  він  обізнаний на  науці  поводження,  за  це  його  скрізь  поважають.  Він  не 
ганьбить ніякого переказу, він живе за власними статутами, не витрачає марно часу, володіє собою, за це його 
скрізь поважають. Навчений труднощами, він досконалий у пізнання, у самозаглибленні ненаситний, постійно 
із вищим злучений, невтомний. За це його скрізь поважають. Ніколи не віддається ганебному, ревний на благо  
іншого, не порушує чужої таємниці, за це його скрізь поважають. Не радується, досягши мети, не досягши, не  
сумує. Стійкий розумом, він ні до чого не прив’язаний, за це його скрізь поважають. Він бадьорий, здоровий і  
чистий, сповнений чеснот. Він знає відповідність часу і благу потребу. Хто ж з ним дружити не буде?

Так вістить розділ двісті тридцятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 1
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Про початок і кінець всіх істот я хочу знати, о каураво, про осягнення, справи і довголіття в кожній юзі, 

про тривалість юґи, про прихід-відхід істот, вичерпно про основу світу, про його виникнення, загибель хочу 
знати,  як  це  відбувається.  Якщо  твій  розум  доброзичливий  до  нас,  о  кращий  каураво,  зволь  сказати,  о  
володарю, про що я тебе питаю. Вислухавши раніше про вишнє, про яке казав Бхарадваджі, мудрець-оповідач 
Бхрігу, в мені виникло дивовижне розуміння, глибоко закономірне, чудово затверджене. Тому й далі запитую,  
хай вволить мене володар.

Б г і ш м а  в и р і к :
Древню оповідь тобі передам про це: роз’яснення дане володарем Вьясою, коли питав його син. Повністю 

перевершивши Веди,  їх  доповнення,  Упанішади,  у  пошуках  завершальної  справи,  яка  стосується  повноти 
Закону, син Вьяси Шука, Крішну Двайпаяну Вьясу про свій сумнів запитав щодо закону дхарми.

Ш у к а  м о в и в :
Про творця безлічі  істот,  пізнаваному в часі  затвердженими справами,  і  про обряди брахманів  зволь 

сказати, о володарю.
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Про все це сповістив батько на розпити сина, знавець минулого і прийдешнього, всезнавець, обізнаний на  

усьому Законі.
В ь я с а  п о в і в :
Безпочаткове, ненароджене, чудове, нестаріюче, постійне, неминуще брахмо. Непроникне, непізнаване,  

воно спочатку перебуває. Каштха (2 секунди) складається з п’ятнадцяти нимішів (митей), тридцять каштха 
називаються кала (хвилина). Тридцять кала з десятою часткою утворять мухурту (годину). Тридцять мухурт 
утворять день-ніч (доба) ― такий рахунок мудреці встановили. В місяці налічують тридцять діб. Дванадцять 
місяців називають роком. Знавці речуть, що в році є два шляхи сонця: північний і південний. На людську і  
всесвітню частину сонце розділяє добу: уночі сплять істоти, удень ― справи виконують. У предків день-ніч  
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― це місяць. Він також ділиться на дві частини: світла частина, день, ― для виконання справ. Уночі, у темну  
частину,  ― відпочивають. Божественні день-ніч ― це рік, також ділиться на дві частини: ніч ― це шлях 
сонця на південь, день ― це шлях на північ. День-ніч, про які тобі сказано раніше, як про людські та всесвітні 
половини, по цих двох обчислюється рік. Тепер скажу про добу Брахми, послідовно повідомлю суму років 
окремо: Кріти-, Трети-, Двапари- і Каліюґ. Вважається чотири тисячі років у Крітаюзі, її ранкових сутінків  
такий же рахунок сотень, такий і вечірніх. У наступних трьох інші юґах, з їхніми сутінками, о бгарато, по  
одній чверті  віднімається від тисяч і  сотень. Нескінченні,  вічні світи містяться в цих юґах. Ті,  що осягли  
брахмо знають  про  них,  що це  і  є  вічне  брахмо.65 Повністю на  чотирьох  ногах стоїть  Закон і  Правда  в 
Крітаюзі. Тоді не буває приходу кривди, усе поза нею відбувається. В наступних юґах, через розвиток кривди,  
чверть,  одна  нога  Закону,  убуває.  Через  злодійство,  кривди,  обмани беззаконня  зростає.  Не  хворіють  і  у 
всьому гараздують люди у Крітаюґу, вік їх ― чотири сотні років. У Трету- і подальші юґи, вік послідовно 
убуває  на  чверть.  І  знання  Вед  убуває  відповідно  юзі,  так  ми  чули,  також  плід  вивчення  Вед,  сила 
благословення, вік. У людей в Крітаюґу бувають одні обов’язки, у Трету і Двапару відповідно інші. Ще інші в 
Каліюґу, по мірі скорочення віку. У Кріту, вищим вважається тапас, у Трету ― вищим вважається знання, у  
Двапару ― так мовлять ― жертви, і лише дарунки ― у Каліюґу. Дванадцять тисяч людських юґ називаються 
божественною юґою, так віщі відають, а тисяча таких юґ називається днем Брахми. Стільки ж у ночі. Початок 
цього всесвіту тоді  починає Ішвара,  протягом пралаї  поринувши у роздуми,  заснувши,  він пробуджується 
наприкінці ночі. Хто знає, що тисячу божественних юґ триває день Брахми і ніч стільки ж юґ, ті добу Брахми  
знають. Пробудившись наприкінці ночі, він виявляє вічне брахмо, творить Велику Сутність і манас, властивий 
проявленню.

Так вістить розділ двісті тридцять перший у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 2
В ь я с а  п р о д о в ж и в :
Світозоре, чисте брахмо є теє, із чого все це походить. Два види істот, рухомі й нерухомі, походять від 

однієї  сутності.  Пробудившись  із  початком  дня,  Ішвара  творить  минущий  світ  силою незнання  (авідья): 
спочатку  Велику  Сутність,  потім  ―  манас,  властивість  якого  ―  проявлення.  Продовжуючи  прояв,  сім  
манасоякостей  породив  Брахма.  Бажаючий,  у  сумнівах,  далеко  йдучи,  багатостежинний  манас  здійснив 
творчість, бажанням творити піднятий. Ним породжений простір. Звук вважається властивістю простору. Від 
перетворення  простору  несучи  всі  запахи,  чистий,  могутній  вітер  народився.  Дотик  вважається  його 
властивістю. Від перетворення вітру постало світло, що творить сяйво, народилося воно променисте, ясне.  
Його властивістю вважається образ. Від перетворення світла вода виникла. Смак ― її властивість. Від води ― 
земля і запах, вона називається створінням попередніх. Наступна сутність властивості попередніх отримує. У  
кожної  сутності  кількість  властивостей  налічується  згідно  порядку  її  місця.  Так,  сприйнятий  запах  води  
приписується їй з невідання: він властивий лише землі, яка походить від води та вітру. Ці сім у собі сутностей,  
з яких кожна має особливу силу, порізно не здатні до породження, не сполучаючись у сукупність. Ті великі  
сутності,  зійшовшись і  взаємно влаштувавшись,  одержують житло у тілі  й тоді  називаються у сукупності  
«Пуруша».  Він  стає  тілом,  яке  засноване  на  шістнадцяти видах талану,  у  яке  проникають  діяльні  великі  
сутності.  Прийняв усі  сутності  чинячи подвижництво творець усіх істот.  Його називають Праджапаті.  Він 
зробив рухоме й нерухоме, усю твар створив Брахма, богів, мудреців, предків, нащадків Ману, світи, океан,  
річки, сторони світу,  лісових володарів ― дерева, скелі,  людей, ракшасів, претів, домашню худобу,  звірів,  
плазунів, пернатих, неминуще-минуще, движне-недвижне ― ці пари. І яку із цих діяльностей хто обрав  до 
утворення,66 таку той і отримує, виникаючи знову і знову. Шкідливість, нешкідливість, м’якість, жорстокість, 
законність і  беззаконня, правду й кривду ― що кому подобається, те й одержує кожний при виникнення.  
Розмаїтість великих сутностей, предметів почуттів,  видів, їхній розподіл між істотами творець затверджує.  
Деякі  мудреці  в  діяльності  людини  бачать  причинність,  у  божественному  визначенні  ―  інші.  Віщі,  які  
міркують  про  буття  ―  у  самосущій  природі.  Людська  діяльність,  божественне  визначення,  плід,  що  
розвивається в самосущій природі, ― ці три, які здаються відособленими, по суті не різні, так вважають інші.  
«Це так і не так, жодне із двох і не обоє разом», ― так перебувають в істині, сидячи відчужено про предмет  
діяльности вчать. Подвиг є благо істот. Умиротворення і самоприборкання ― його корінь. Ним досягається  
все  бажане,  чого  шукає  серце.  Подвигом  творець  досягає  сили  для  створення  минущого  світу.  Він  стає  
володарем усіх істот, цього досягши. Подвигом ріши день і ніч вивчають Веди. Безпочаткове, нескінченне  
Знання, як дивне Слово, зробив Самосущий спочатку в подобі Вед, звідси ж усе розгорнулося. Імена мудреців  
і тварин, згаданих у Ведах, різні образи істот розгорнулися. Словом Вед споконвічно все визначив Ішвара. 
Імена мудреців і тварин, згаданих у Ведах. Ті імена Ненароджений наприкінці ночі передав шляхетним. У  
розрізненні імен, у подвигу, у тім, що іменується діяльністю та жертвою, складається вдосконалення світу.  
Досконалість Атмана на десять ладів проголошує те, що сказано у Ведах, таємниче вирікають ті хто прозріває 
Веду,  це ж,  як завершення поступової  старанности спостерігається в  Йозі.  Відлучене  існування  втіленого 
причетне двоїстости, породженої кармою. Людина, що досягла досконалости Атмана, породжена здійсненням 
знання, залишає це зусиллям волі. Потрібно знати дві брахмо: брахмо-слово і позамежне брахмо. Досвідчені в 
брахмо-слові досягають і позамежного брахмо. Убивство є жертва кшатрія, узливання вважається жертвою 
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вайшьї, служіння ― жертва шудри, жертва двічінароджених ― подвижництво. Але в Третаюґу запропоновані  
ці  жертви,  не  в  Крітаюґу.  Жертви  ідуть  на  спад  у  Двапара-  і  Калі-  юґах.  Для  смертних  не  відособлені 
узаконення щодо Ріг-, Сама-, Яджур-Веди, а жертви і тапас для виконання бажання розглядаються осібно. У 
Третаюґу так відбувається, що велесильні закони, які стоять досить міцно для всього рухомого й нерухомого, 
скорочуються: Веди, жертви, варни, щаблі життя. Ще коротше вони стають у Двапараюґу.  Веди будуть то  
з’являтися,  то зникати в Каліюґу.  Разом з  ними,  притиснутими беззаконням,  зникнуть  жертвопринесення.  
Вірність Закону, яка зберігалася усіма у Крітаюґу,  тепер лише брахманами зберігається, сталими в Атмані,  
подвигу  та  Писаннях.  З  юґи  в  юґу  міняються  узаконення  про  обов’язок  і  обітниці.  Згідно  Переказу  
змінюються і слова Вед, затверджені на своїх підвалинах. Як усі істоти розмножуються в дощову пору, як тоді  
все рухоме й нерухоме виростає, так і беззаконня ― з юґи в юґу. Як різні ознаки в правильних змінах річного  
кола,  з’являються  то ті,  то  інші,  так  і  тоді,  коли брахмо уносить  і  творить.  Так визначається розмаїтість  
безпочаткового, нескінченного Кали. Істот породжує і пожирає Те, як це тобі було сказано раніше, він істот 
творить,  і  є  місцем  їх  сходин,  їхньою  оселею  Те  вважають.  Згідно  своєї  природи  вони  розвиваються, 
сполучаючись у багаторазових протиріччях. Про усе:  час, діяльність, Веди, про діяча, причину,  про плоди  
причини ― про усе, про що ти мене питав, повідав тобі, о сину мій.

Так вістить розділ двісті тридцять другий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 3
В ь я с а  м о в и в :
Я розповім про поглинання, що відбувається по завершенні дня, на початку ночі. Про те, як цей всесвіт у  

свій  внутрішній,  найтонший світ  перетворює Ішвара.  Сонце  й  семиязике  полум’я  палахкочуть  на  небі.  І  
Всесвіт наповнюється жаром ― світ полум’яніє. Рухомі та нерухомі істоти, які населяють землю, увійдуть у 
стан землі,  попередньо розчинившись.  І  коли усе  рухоме й нерухоме розпадеться,  постане тоді  земля без  
трави, без дерев, як спина черепахи. Коли ж вода прийме властивість землі ― запах, тоді позбавлена запаху 
земля готова до розчинення.  Тоді  виникнуть  вируючі,  усюди проникаючі  води,  вони перебувають  у русі,  
всесвіт цей наповнивши. Коли ж властивість води смак, світло в себе вбере, тоді, позбавлена своєї якості, вода  
заспокоюється  у  світлі.  Коли  ж  язики  полум’я  сховають  сонце,  яке  стоїть  посередині  неба,  тоді  небо,  
наповнене цим вогнем, запалає. А коли властивість світла, образ, вбере вітер, тоді підніметься великий вітер,  
вогонь же затихне, коли вітер сприйме звук, з якого він виник, тоді з усіх десяти сторін світу нагору, долі, 
впоперек він  задує.  Коли ж властивість  вітру,  дотик,  проковтне  простір,  стихає  тоді  вітер,  озвучений  же 
простір залишається, безликий, позбавлений запаху, смаку, дотику,  і увесь світ наповнюючи гулом, звучно  
перебуває простір. Слово, властивість акаши, поглинає манас, який проявляється у своїй сутності.  Коли ж  
виявлений манас 67 поглинається невиявленим, тоді світ вступає у брахмо. Поглинається Місяцем манас, який 
вступає у свою властивість, і  коли манас заспокоюється, він у Місяці перебуває.  Через довгий час Місяць  
підкоряє  своїй  волі  бажання,  і  тоді  бажання  поглинається  свідомістю,  вона  ж  ― незнищенним знанням.  
Свідомість  поглинається  часом,  час  же  ―  силою.  Такий  переказ.  Але  силу  поглинає  час,  а  сам  він 
підкоряється  знанню.  Потім  гуркіт  простору  акаші,  те,  знаюче,  у  себе  приймає  ―  це  і  є  позамежне,  
неперевершене, вічне брахмо, так усі сутності направляються в брахмо. Оскільки все повідано тобі повністю,  
то  не  залишається  сумнівів  у  навчанні,  заснованому на  знаннях.  Йогини,  які  досягли  вищого Атмана  це 
пізнали. Таке становлення і розпад у невиявленому брахмо, повторювані знову й знову на початку тисячі юґ.  
Така зміна дня й ночі.

Так вістить розділ двісті тридцять третій у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 4
В ь я с а  п р о д о в ж у в а в :
Те, що запропоновано безлічі істот, уже повідав я, а що слід робити брахманам, повідаю тобі, слухай! 

Починаючи з обрядів народження, справи, яка приносить плату, її слід зробити до повернення від наставника,  
що  перевершив  Веди.  Радіючій  слухняності  учителеві,  вивчивши  Веди,  хай  вернеться  знавець 
жертвопринесень, учителеві не залишившись боржником. Відпущений учителем, закону одного з чотирьох  
щаблів  життя,  відповідно  до  статутів,  він  повинен  дотримуватися  заради  звільнення  від  тіла:  породити 
потомство разом із дружинами або, залишившись у лісі біля гуру,  продовжити подвижництво, чи прийняти 
обітницю  яті  (саньясу).  Щабель  домогосподаря  називається  коренем  усіх  законів.  Де  приємний  запах 
вареного,  там  самоприборканий  завжди  гараздує.  Звільнившись  від  потрійного  обов’язку:  породження 
потомства, вивчення Писань, здійснення жертвопринесень, ― відданий повинен перейти до виконання іншого  
щабля життя: нехай живе в одному з найчистіших ашрамів, йому на землі відомих. Вищої похвали гідний,  
нехай труждається там ретельно ― так зрощує він славу мудреців жертвоприносинами або дарунками, або  
найбільшим умертвінням плоті, або досягненням всепроникного знання. Скільки людина досягає хвали, яка у  
цьому світі творить славу, стільки й нескінченні світи праведників вона споживає. Нехай вивчає Писання і  
йому навчає. Хай приносить, чи доручає приносити жертви. Неналежних дарунків не приймати, не роздавати 
він не повинен. Хай обере він хазяїном свого жертвопринесення учня або дівчину, це у великий дарунок йому 
зарахується.  Плодами  отриманого,  пожертвуваного  або  подарованого  він  у  жодному  разі  не  повинен 
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користуватися один. Для домогосподаря немає кращої очисної тіртхи, ніж гостинність, і в ім’я богів, учителя, 
мудреців, предків посильний захист старців, хворих, голодних, гнаних таємними ворогами, понад сили треба  
обдаровувати майном, навіть із запасів. Немає нічого, щоб не можна було віддати поважним, гідним: навіть  
коня Уччайхшраваса можуть зажадати благі. Слідуючи своєму бажанню, Сатьясандха, великий обітницями,  
своїм  життям  урятував  життя  брахмана  і  так  досяг  неба.  І  Рантідева,  син  Санкриті,  магатмі  Васіштсі  
запропонувавши холодну й гарячу воду на вишньому небі досяг великого блаженства. Також Індрадамана, син 
Атрі, шанованому різні багатства віддавши, відправився в нескінченні світи той премудрий землі володар.  
Шибі,  син Ушинари, вроздріб своє тіло й свого улюбленого сина віддав заради брахмана і  так зійшов на  
хребет  неба.  І  Пратардана,  володар  Кеши,  віддавши  свої  очі  брахманові,  знайшов  тут  і  в  іншому  світі 
несказанну славу. Чудовий парасоль, восьмипроменистий, золотий, дуже зручний, віддавши, Девавріддха, з  
усім своїм царством, піднісся на небо. І Санкриті, нащадок Атрі, повідавши про безякісне брахмо учням, у  
неперевершені  світи  пішов,  дивовижний.  Осяйний  Амбаріша,  віддавши  брахманам  одинадцять  сотень 
мільйонів корів, разом із царством піднісся на небо. Савітрі чудові сережки, а Джанамеджайя натільні оздоби 
зняли  для  брахмана  і  найвищих  світів  досягли.  Врішадарбхі  Юванашва  досяг  небесного  світу,  віддавши 
коханій дружині всі скарби, усі втішні світлиці. Нимі, цар Відехи ― царство, син Джамадагні ― носительку 
скарбів землю, Гаю ― горбкувату країну з її містами віддали брахманам. І коли не посилав дощу всім істотам  
подавець буття Парджанья, всіх істот оживив Васіштха, подібно Праджапаті. Син Карандхами, довершений  
духом Марута, видавши дочку за Ангіраса, незабаром відправився на небо. Панчалійський цар Брахмадатта,  
мудрий з мудрих, досяг блаженних світів, віддавши свій скарб, мушлю, очільнику брахманів. Цар Митрасаха  
віддав магатмі Васіштсі свою кохану Мадаянті, й з нею разом відправився на небо. Раджаріши Сахасраджит,  
велеславний, заради брахмана бажане життя покинувши, неперевершених світів досяг. Давши Мудгалі золоту 
світлицю, багату всім бажаним, великий цар Шатадьюмна зійшов на небо. Іменитий Дьютіман, чудовий цар  
Шалви,  віддавши  царство  Річиці,  неперевершених  світів  досяг.  Віддавши  стрункостанну  дочку  цареві 
Хіраньяхасті,  Мадірашва  відправився  у  світи,  які  вихваляють  боги.  О  володарю,  царствений  мудрець  
Ломапада, видавши дочку Шанту за Рішьяшрінгу, став багатим і досяг усіх бажань. Давши сто тисяч корів з  
телятами, чудовий цар Прасенаджит неперевершених світів досяг. Подвижництвом, дарунками ці й багато  
інших магатм, звірені серцем, перемігши почуття, відправилися на небо. Допоки стоїть земля, стоятиме і їхня 
слава. Дарунками, жертвами, вихованням потомства вони досягли неба.

Так вістить розділ двісті тридцять четвертий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 5
В ь я с а  м о в и в :
Варто розглянути потрійне знання, заповідане у Ведах, по частинам, словам і складам: Ріг-, Сама-, також 

Яджур-, Атхарва-Веди. Перебуває в них Володар в шести законах. Хто в словах Веди процвітає, в осягнені  
внутрішнього Атмана процвітає.  Прозрівають сутність  виникнення й зникнення причетні правді  й великій 
долі.  Наставникові  личить  ходити  в  законі  і  творити  обряди.  Не  утискаючи  істот,  хай  гарує  у  своєму 
поводженні двічінароджений, осягаючи розпізнання Писань, передане вченим благими. Дотримуючись свого 
обов’язку в мирських справах і при жертвопринесеннях, ходячи в Правді, хай дотримується двічінароджений 
шістьох законів. Нехай постійно, без недбайливости робить п’ять жертвопринесень благочестивий, завзятий,  
самоприборканий,  сповнений  Атмана  знавець  Закону.  Не  сумує  брахман,  який  відсторонив  радість,  гнів, 
гордість. Дарунки, вивчення Писань, жертви, подвижництво, совісність, прямота, самоприборкання ― ось чим 
відмітається  зло  і  вирощується  сила!  Змахнувши  із  себе  зло,  розумний  постник,  який  переміг  почуття, 
підкоривши  волі  прагнення,  гнів,  хай  слідує  шляхом  брахмо,  шанує  брахманів,  Агні,  богам  творить 
поклоніння. Хай уникає він шкоди, не узаконеної Ведами, і уїдливого слова, таке поводження брахмана, що  
пропонується здавна. Роблячи справи відповідно до закону і переказів, у своїй діяльності він гараздує. П’ять 
індрій  ―  води  жахливого,  важкопереборного  потоку,  жадібність  ―  його  джерело,  його  піна  ―  лють, 
нестримна вона. Його перепливає мудрий. Потрібно дивитися на час, що сторожить, непорушний, і вводить у 
крайню оману.  Під поглядом долі,  непоборним,  могутнім потоком самосущої  природи,  з  великою силою, 
безупинно обертається світ минущий, заблудлий. Його води ― час. Великий безперестанний вир ― роки.  
Місяці ― хвилі, пори року ― стромовина. Півмісяці ― чагарники, трави. Миготливі миті, ― піна. Вода ― 
доба. У ньому крокодил ― пристрасність, корабель на ньому ― знання, Веди. Закон ― рятівний острів на  
ньому для істот. Бажане і корисне ― води. Праведність, одкровення, звільнення ― береги. Шкода ― дерева,  
які він уносить. Вир серед потоку ― юґи. Виникнення та відхід ― брахмо. Істоти, створені Дхатрою, той 
потік несе в оселю Ями. Через той вир, на кораблях, що з розпізнання складаються, переправляються розумні  
люди. А без кораблів нерозумні що можуть зробити? Адже, хто пізнав, здатний виконати належне, не інший 
хтось.  Чесноту,  порок  усюди  здаля  бачить  пізнавець.  А  той,  обійнятий  пристрастю,  з  хиткою  думкою, 
незнаючий, нерозумний, не може перебороти сумніву: адже хто сидить, той не ходить. Той хто без корабля, за  
великий  гріх  чіпляється,  потьмарений  незнанням.  Але  й  знання  вже  йому  не  корабель,  коли  крокодил 
пристрасти його захопить. Прозорливий повинен намагатися зринути звідти, а щоб зринути, потрібно стати 
брахманом. Народжуючись у бездоганних родинах, втілюючись у трьох гунах, він повинен виконувати  три 
справи,68 звідти  зринути  намагаючись,  як  би  витягаючи  себе  пізнанням.  Присвячений,  самоприборканий,  
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зібраний, собою оволодівши і пізнавши, причетний досконалості безпосередньо тут і в потойбічному світі.  
Нехай так існує домогосподар, не нарікаючи, безгнівний, харчуючись залишками жертв, постійно п’ять жертв 
чинячи. Пізнавши, хай перебуває в благих законах, хай творить обряди, не утискаючи народ, нехай тримається 
поведінки  без  огуди.  Основу  Одкровення  (свящ.  склад  «Ом»),  дієвого  знання  і  поводження  хто  осяг, 
прозорливий, виконуючи свій обов’язок і обряди, не роблячи змішання (обов’язків), діяльний, благочестивий, 
самоприборканий,  покірливий,  пізнавши  і  осягнувши  розходження  закону  і  беззаконня,  через  усе  
важкопрохідне  пройшовши.  Суворий,  старанний,  самоприборканий,  залучений  Атману,  свій  обов’язок  що 
осяг,  відлучений  від  радости,  сп’яніння,  гніву  ―  такий  брахман  не  сумує.  Ось  поведінка  брахмана, 
запропонована здавна. Хто знає це, виконуючи справи, у всьому гараздує.  Нерозумний чинить беззаконня,  
бажаючи діяти за законом, закон або видимість закону він виконує ніби з тугою, «Я виконую закон», ― рече,  
а творить беззаконня. Закон виконує, того не бажаючи. Дитина розумом, такий втілений, різниці тим часом та 
іншим, поведінкою не осягає: яким народився, таким і йде.

Так вістить розділ двісті тридцять п’ятий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 6
В ь я с а  м о в и в :
Якщо це сказане прийнятне для несеного потоком, він, мудрий, не залишиться без корабля, поринаючи чи 

випливаючи. Мудреці, які затвердилися в пізнанні, на кораблях перевозять нерозумних, а нерозумні ні себе, ні  
інших перевезти не можуть. Відтинаючи пороки, хай відітне ті дванадцять (тіло, манас, 10 індрій) звільнений 
Йогою муні. Він цілком певно знає недосяжний спосіб усунення місця, обов’язків, мети. Обмеженням очей і  
їжі, розумовим спогляданням, розумом шукаючий вищого знання, повинен стримувати язик і манас. Знаннями 
повинен себе стримувати шукаючий собі вмиротворення. Будучи тільки глядачем цього зовнішнього, він стає 
досить  нечулою  людиною.69 Чи  знає  Веди  або  нічого  не  знає,  чи  несправедливий  двічінароджений  чи 
праведний, чи творить жертви, чи ж він лиходій з лиходіїв, чи доблесна він людина, чи сповнена пороків, так 
він вибереться із цього вкрай непереборного моря старості, смерті. Одному внутрішньому приєднаний цією 
Йогою, який ще лише прагне до знання, він досягає слова-брахмо. Праведність ― кузов колісниці. Совісність  
― навіс. Досягнення, невдача ― голоблі. Вісь ― апана. Хомут ― прана. Віжки ― душа (джива), пізнання, 
здоров’я. Свідомість ― передок. Блага поведінка ― колісний обід. Зір, дотик ― рушійна сила. Нюх, слух ― 
запряжені  коні.  Пізнання  ― втулка.  Всі  священні  книги  ― бич,  знання  ― візник.  Воїн  на  колісниці  ― 
пізнавець поля. Благочестя, приборкання ― передні скороходи. Відчуженість ― супутник з тилу, який прямує 
до безпечної,  чистої  області  дхьяни. Так описана властива дживі колісниця, що сяє у світі Брахми. Тепер 
бажаючому їхати на цій колісниці, який прямує в краї Неминущого, поясню правило швидкого руху. Тих семи 
зосереджень (дхаран) досягають, стримуючи слово. З тилу і збоку існує по стільки ж зосереджень. Поступово,  
так  досягається  панування  над  земним,  повітряним,  просторовим,  вологим  і  вогняним,  над  основою 
особистости і над розумом. Так поступово досягається панування і над невиявленою природою.70 Хто з таких 
прагнучих відважно прилучається цій Йозі, той, залучений Йозі, прозріває в собі досконалість. Витончений, 
цілком звільнений, він бачить образи цього світу,  як тонкий туман, який у прохолодну пору затягує  небо.  
Такими ж для звільненого від тіла стають колишні втілення. Коли ж розсіється туман, то інше бачення образів 
виникає: немов образ води у просторі ― щось подібне в собі він бачить. Коли він піднімається над водою,  
з’являється його вогняний образ. Коли заспокоїться його вогнянець, з’являється  топазозбройний,71 кольору 
рунá з’являється його образ. Потім світлим шляхом до витонченого, вітроподібного приходять. Потім несвітла 
тонкість вогню обіцяється брахманові.  Які  плоди після появи цих народжуються,  слухай:  породженому у 
такий  спосіб  владчою силою,  продуктивність  землі  стає  властивою:  подібно  незмінному Праджапаті,  він  
творить  сутності  з  власного  тіла.  Лише  ворухнувши  пальцем  руки,  ноги  або  руками,  ногами,  він  може, 
відповідно до Писань, похитнути землю властивістю вітру. Ставши небом, він його кольором блищить, чи,  
знебарвившись, зникає. Він за бажанням висмоктує водойми. Буває, що його образ не здається світозорим і 
потім вгасає. Коли переможена основа його особистості, ті п’ять (бхутів) йому стають підвладні. Перемігши 
буддхі,  він  у  собі  шістьма  опановує,  і  його  повністю  вкриває  непорочне  сяйво.  Тоді  його  виявлене  в 
невиявлене  вступає.  Звідси  виникає  світ,  стаючи  тим,  що  як  виявлене  відоме.  Тепер  слухай  вчення  про  
невиявлене  згідно Санкхьї,  і  про виявлене  ти  від  мене  в  подробицях усвідом!  Про  двадцять  п’ять  таттв,  
однаково схожих в обох ― Йозі і Санкхьї, дізнайся від мене, потім про розходження цих вчень. Виявленим 
називається те, що народжується, зростає, старіє і вмирає. Такі ознаки, ― їх чотири. А що протилежне цьому, 
невиявленим вважають. Про два атмани говорять Веди і досконалі веданги. Породжений із чотирма ознаками 
нині  вважається  складеним  із  чотирьох  (боги,  люди,  тварини,  рослини).  Виявлене,  породжене  від 
невиявленого,  розуміється,  як позбавлене свідомості.  Але саттву і  Пізнавця поля двома вважають.  Обидва  
атмани, за вченням Вед, навернені до почуттєвих предметів. Знай, ознака санкхьїв ― відрив від предметів. Без  
власності, без основи особистості, без двоїстости, той хто розітнув сумніви не говорить несправедливих слів,  
не гнівається, не ненавидить. Огуджений, облаяний, дружнє, а не погане він гадає. Він відвертається цими 
трьома від помсти: думкою,  словом, справою. Однаковий до всіх істот, він звертається до брахмо. Він не  
прагне до бажань, але і не позбавлений бажань, у помірності перебуває. Вільний від жадібности, незмінний,  
приборканий, він не віддається діяльності, але не бездіяльний. Не розсіяні його почуття, не розкидані бажання 
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серця.  Він  однаково  лагідний  до  всіх  істот.  До  купки  землі  й  золота  однаковий,  рівний  до  приємного-
неприємного, завзятий, до похвал-осуду байдужий, ні до чого бажаного не прагнучий, цнотливий, стійкий в 
обітницях.  Не  шкодить  ніяким  істотам  ―  звільняється  подібний  послідовник  Санкхьї.  Тепер  пізнай,  як 
звільняються через Йогу і з яких причин. Звільняється той, хто володарну Йогу 72 перевершивши, від неї іде. 
Отже, породжене буттям, це навчання тобі викладено. В ньому немає сумніву. Таким чином звільнившись від  
двоїстости, йдуть до брахмо. Йогин, відданий справою і серцем, вертається в брахмо.

Так вістить розділ двісті тридцять шостий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 7
В ь я с а  в і в  д а л і :
Отже,  тримаючись  за  корабель  знання,  умиротворений,  завзятий,  зринувши  чи  поринувши,  повинен 

шукати притулку в знанні.
Ш у к а  с п и т а в :
Що  я  повинен  розуміти  під  знанням  звільняючим  від  двоїстоти?  Скажи,  що  є  ознака  розвитку:  

невиконання чи виконання обов’язку?
В ь я с а  в і д п о в і в :
Хто дивиться через свою природу,  крім загального буття,  ― нерозумний.  Але дивиться на все через  

пізнання той хто прагне до звільнення. Ті, хто через зосередженість на одному, бачать причину усього у своїй 
природі,  почувши про подвиги мужів-ріши,  все  ж нічого  не  досягають:  нерозумні,  що направилися  в  цю 
сторону, мусять повернутися. Визнавши причиною самість, вони не досягають мети. Самість веде до загибелі.  
Вона існує в грішних справах і думках. Це сказано про обидва: про власне і навколишнє існування. Різні тут  
справи: оранка, жнива ― знаючі виконують. Будинки, сидіння колісниці, міські сади, хати, засоби від хвороб 
розумні придумали. Ті хто пізнав усе встановили. Пізнання збиває багатства, знання веде до щастя, так само 
силою розуміння царством насолоджуються царі. Найвищого і найглибшого в істотах досягають пізнанням, 
віданням, о синку, здійснюється творчість, відання ― шлях найвищий. Всіх різноманітних істот народження з 
чотирьох: розрізняють народження з посліду, народження з яйця, народження з насіння і народження з поту.  
Варто засвоїти: стоячі істоти від ходячих відмінні. Адже відрізняти рухоме від нерухомого розумно. Рухомих 
істот багато, але серед них розрізняють двояких, бо від багатоногих відрізняють численних двоногих. Двоногі  
вважаються двоякими: наземні й інші (птахи). Від цих наземні відрізняються: вони споживають варену їжу. 
Наземні двоякі: середні й вищі, так вважають. Середні відрізняються від вищих відповідно до обов’язків і  
народження.  Середні  двоякими  вважаються:  хто  знає  дхарму  й  інші.  Знаючих  дхарму  ставленням  до 
виконання-невиконання розрізняють. Хто знає дхарму-закон двоякими вважаються: обізнані на Ведах й інші.  
Обізнані  на  Ведах  відрізняються  від  інших,  бо  в  них  затверджені  Веди.  Обізнані  на  Ведах  двоякими 
вважаються: які проголошують Веди та інші. Які проголошують, відрізняються від інших у володінні всім  
законом. З тих, що вивчають Веди з їхніми статутами, обрядами, плодами і потім їх проголошують,  з них 
повністю виникають Веди з їхнім законом. Які проголошують, двоякими вважаються: хто знає Атмана й інші.  
Хто знає Атмана відрізняються від інших відносно втілення і невтілення. Хто знає, що дхарма двояка, той  
знавець  дхарми,  той  всевідаючий,  він  ―  відлучений,  воістину  рішучий,  воістину  чистий,  божественний 
володар, затвердженого в знанні брахмо боги визнають за брахмана, обізнаного в слові-брахмо, який завершив 
судження про Позамежне. Внутрішнє й зовнішнє, усе, що стосується богів і жертвопринесень, прозрівають  
сповнені знанням. О синку, це ― двічінароджені, це ― боги! В них уміщається всесвіт, все буття, весь світ 
минущий,  немає нічого рівного їх стану,  величі  їхнього духу.  Виникнення,  загибель,  всю діяльність вони 
всіляко перевершують. Чотири види істот, усіх володарів світу і Самосущого Брахму вони перевершують.

Так вістить розділ двісті тридцять сьомий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 8
В ь я с а  м о в и в :
Це вищевикладене поводження личить брахманові. Тільки знаючий, роблячи справи,  завжди гараздує.  

Але якщо він так діяти не буде, то сумнівна його удача. Отже, у чому властиво сутність справ: у діяльності чи  
ж у знанні? На це знавець Вед повинен відповісти: у знанні, бо воно стосується пуруші. Доказ і безпосереднє 
сприйняття цього я опишу. Слухай! Людську волю причиною справ вважають деякі люди, інші ж вихваляють  
божественну волю, інші люди ― природу. Людська діяльність, божественна воля і обертання часу самосущої  
природи ― ці три порізно, одні вважають. Їхня суть нерозрізнена, вважають інші. «Це так і є», «Це не так»,  
«Правильно те й інше», «Неправильно ні те, ні інше», ― так висловлюються про предмет діяльності ті, хто 
стоїть  в  істині  та  дивляться  неупереджено.  Породженим  у  Трета-,  Двапара-,  Каліюґи  властиві  сумніви.  
Породженим у Крітаюґу ― подвижництво, умиротворення, правда. Однаково всі дивляться на Ріг-, Сама-, 
Яджур-Веду. Усунувши прагнення, ненависть, віддаються подвижництву в Крітаюґу. Сполученням із законом 
подвижництва,  завжди йому віддаючись ретельно,  через нього досягають усіх  бажань,  хто шукає  серцем.  
Подвижництвом отримують те, у що перетворюючись, минущий світ творять. В те перетворившись, той стає 
всіх істот володарем. Про це таємно сказали у виреченнях Вед віщі, ті, що осягли Веди, у веданті ж виразно це 
осягається  Карма-Йогою.  Звага  ―  жертвопринесення  кшатріїв.  Жертва  хавіс  ―  вайшьїв.  Такий  переказ: 
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служіння  ―  жертва  шудр.  Шептання  мантр  ―  жертва  двічінароджених.  Адже  вивченням  Вед  повністю 
визначається діяльність двічінароджених. Чи виконує він що-небудь інше, чи не виконує, однаково брахман  
іменується другом.  На початку Третаюґи ще повністю існують Веди, варни, закон про вік,  жертви.  Але з 
укороченням віку вони слабшають у Двапараюґу. У Двапараюґу розпливаються Веди, також у Каліюґу. Вони 
то  показуються,  то  не  показуються  наприкінці  Каліюґи.  Тоді,  притиснуті  беззаконням,  никнуть  приватні 
статути, слабшають сили корів, землі, коренів, соків. Через беззаконня зникають Веди, закон про вік, ведичні 
статути. Рухомі та нерухомі істоти, що перебувають у своєму законі, стають зіпсованими. Як дощ зрошує всі  
сутності земні й породжує усюди паростки, так Веди зрошують мудрих з юґи в юґу.  Про час визначений,  
безпочатковий, нескінченний, про те, як він породжує й поглинає покоління, тобі повідав я раніше. Щодо  
виникнення,  стану  істот,  їх  керування,  наслідку  ―  вони  зрошуються  своєю  природою  і  багаторазово  з 
протиріч виникають. Творчість, час, наполегливість, Веди, діяч, справа, плоди, обряди ― все, про що ти мене  
питав, пояснив тобі, о сину мій.

Так вістить розділ двісті тридцять восьмий у Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3 9
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Ці  слова  сприйнявши,  наставляння  найвищого  мудреця,  він  поставив  запитання,  пов’язане  з  метою 

основи Звільнення.
Ш у к а  с п и т а в :
Хто жертвує, хто вивчив Писання, хто завершив пізнання, покірливий, розумний, як може він осягнути  

неприступне,  невиречене  брахмо:  послухом,  подвигом,  повною  відчуженістю,  мудрістю  чи  силою  духу  
Санкхьї або Йоги досягають? Це питання розкрий мені. Зосереджености розуму і почуттів, як досягти людям? 
Яким способом? Це зволь сказати мені.

В ь я с а  в і д п о в і в :
Без  відання,  без  подвижництва,  без  утримання  індрій,  без  відчужености  ніхто  не  може  досягти 

досконалости. Великі сутності, усіх окремо, створив Самосущий. Потім у безліч втілених, носіїв життя, вони 
проникнули. Від землі ― плоть, від води ― жир, від вогню ― очі. Так вважають. Оселя прани і апани ―  
вітер. Порожнини тіла ― із простору. У ходьбі шукає насолоди Вішну, у силі м’язів ― Індра, у нутрощах ― 
Агні, вухами чують сторони світу, на язиці влаштувалася Мова Сарасваті. Вуха, шкіра, очі, язик, ніс ― ось 
п’ятірка, вони називаються сприймаючими індріями, це двері для насичення. Звук, дотик, образ, смак, запах 
― п’ятірка. Їх варто знати як предмети індрій. Окремо кожну індрію вони завжди постачають. Індріями керує  
манас, як візник колісницею. Манас же завжди керується атманом сутностей, що перебуває у серці. Володар  
усіх  цих індрій  ― манас,  він їх  утримує  і  випускає.  Володар же  манасу ― атман сутностей.  Індрії,  їхні 
предмети, самосуща природа, свідомість, манас, прана, апана, джива завжди перебувають у тілах втілених.  
Для  саттви  ж  немає  притулку.  Гуни  ― порожній  звук,  а  не  дійсна  свідомість,  бо  саттву  випускає  міць  
(теджас),  але  ні  яким  чином  не  гуни.  Так  сімнадцятий  у  тілі  Атман  шістнадцятьма 73 властивостями 
обкутаний. Мудрий, манасом у собі Атмана споглядає, бо безтілесне не можна побачити очима, і ніякі інші  
почуття його не сприймають. Лише світильник розуму великого Атмана виявляє. Неминуще без звуку, образу,  
дотику,  запаху,  смаку,  а тому безтілесне бачиться у тілах,  крім індрій.  У всіх смертних тілах Позамежне  
непроявлено  перебуває,  хто  його  прозріває,  той  в  кінці  здатний  стати  брахмо.  У  брахмані,  який  володіє  
високим знанням, в корові, в хоботастому, в собаці й навіть у тому хто варить собаку, пандити одне бачать. В  
усіх істотах, рухомих і нерухомих, перебуває єдиний Великий Атман, яким це все розпростерто. Коли у всіх 
істотах себе й усіх істот в собі бачить Атман сутностей,  він вступає в брахмо. Оскільки він пізнає себе в  
Атмані, остільки в Позамежному Атмані перебуває атман (джива). Хто це знає, той прямує до безсмертя. 
Ставши Атманом сутности всіх істот, він до всіх істот дружелюбний. Слідуючи безслідному, на цьому шляху 
збиваються навіть боги. Як риб у воді, як птахів у просторі не видно сліду, так і шлях що осягли знаннями.  
Через себе і в собі дає істотам визрівання час. Але те, в чому визріває час, тут ніхто не знає. Ні зверху, ні  
впоперек, ні знизу,  ні так, ні сяк, ні з середини захопити Те нікому не вдається. Усі світи усередині Того  
перебувають, поза Ним немає нічого іншого. Коли воно безперестанно приходить, воно безструнній музиці  
подібне, позаяк першопричини людина до кінця при всьому старанні не досягає. Тонше її немає тонкого і  
немає нічого її  щільніше. В нього ― скрізь руки,  ноги, скрізь очі,  голови, обличчя. Скрізь у світі чуючи,  
охоплюючи все, Те перебуває. Адже Те, найтоншого тонше і найбільшого більше. Стійко перебуває усередині  
всіх  істот  Те  ― незримо.  Стан Атмана  вважається  двоїстим:  минущим  і  неминущим.  Минуще  ― у  всіх 
істотах,  неминуще  ― дивне  і  безсмертне.  У  дев’ятибрамне місто  увійшовши,  стає  мов  пійманим птахом 
Володар, повелитель усіх істот, рухомих і нерухомих. У тендітних тілах, які полишаються і збираються знову,  
ті  хто  Прозирає  Позамежне  іменують  того  птаха  ненародженим,  іменують  птахом,  незнищенним,  те 
безсмертне, яке стоїть на вершині. Той хто пізнав незгинне Те, залишає життя у втіленнях.

Так вістить розділ двісті тридцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 4 0
В ь я с а  м о в и в :
Сину мій добросердний, твоє питання докладно мною роз’яснено, згідно вчення Санкхьї. Викладу тобі 

повністю діяння Йоги. Слухай про всебічне об’єднання буддхі, манасу, індрій. Це неперевершене знання про 
всепроникний Атман,  о  сину мій,  існуючий  внутрішнім «я»,  самоприборканий,  умиротворений,  радіючий 
Атману, пробуджений, чистий у справах, може він осягнути, відітнувши перешкоди до Йоги. Їх п’ять, хто був 
прозрів  знають,  ось  ці  п’ять:  прагнення,  гнів,  жадібність,  страх  і  сонливість.  Гнів  перемагається 
умиротворенням. Прагнення ― відкиданням зваб, від сонливости мудрому варто позбуватися ретельністю.  
Твердістю сторожити хіть та ревнощі, а руки,  ноги ― оком. Манасом ― очі та вуха.  Справою ― слово і  
манас, страх відганяється отверезінням, підступництво ― спілкуванням із тими хто пізнав. От як ці пороки, 
що перешкоджають Йозі, варто перемагати постійно і безперестану. Варто шанувати Агні, брахманів, богам 
поклонятися,  потрібно  сторонитися  від  вражаючого  слова  чи  сполученого  із  шкодою,  що  разить  серце. 
Чистоті, що радує увесь світ, властива сила брахмо. Із цього буття, буття рухомого і нерухомого з’явилося.  
Міркування,  вивчення  одкровень,  щедрість,  правда,  совісність,  прямота,  терпіння,  чистота,  зібраність 
почуттів, непорочна поведінка ― ось чим усувається зло і вирощується сила. Такий процвітає в цілях, його 
розпізнавання  зростає.  Однаковий  до  всіх  істот,  отриманим-неотриманим  вдоволений,  могутній,  постник, 
струснувши гріхи, перемігши почуття, підкоривши волі прагнення та гнів, хай шукає оселю брахмо. Манас і 
почуття в одне вістря зібравши, зосередивши, у собі потрібно втримувати манас у першу й другу  половину 
ночі.74 Якщо у людини, яка зібрала п’ять почуттів, вирветься хоч одне почуття, то, як вода знизу бурдюка, 
витече з неї пізнання. Спочатку вона повинна вдарити манас, як гарпунер рибу, також вухо, око, язик і ніс 
нехай  ударяє  обізнаний  на  Йозі.  Потім  усе  зібравши,  нехай  пустельник  у  манасі  їх  установить.  Тоді,  
відігнавши зваби,  нехай в  Атмані  втримує  манас.  Зібравши п’ять  почуттів,  нехай у  манасі  їх  установить 
пустельник. Коли вони встановляться, він повинен вкласти їх у собі, а шостим ― манас. Коли, зібрані, вони  
відстояться, тоді засяє брахмо, як бездимний, променистий світильник, як полум’яніюче Сонце. Він у собі 
побачить Атман, як спалах блискавки у просторі.  Так з’явиться Всепроникний, всюдисущий.  Його бачать  
магатми-брахмани, ті премудрі, завзяті, які багато пізнали й раді загальному благу. Так діючи покладений час,  
загостривши обітниці, сидячи самотньо в потаєному місці, він Неминущому стає подібний. Тоді виникають  
омана,  сплутаність,  запаморочення,  надзвичайні  запахи,  звуки,  образи,  смаки,  холодні  та  гарячі  дотики,  
вихори,  відблиски  пережитого  і  хворобливі  накочування,  одержимість  Йогою.  Але  відаючий  суть  нехай 
звертається до Атмана,  зневажаючи всім цим. Нехай стриманий муні  в три строки займається засвоєнням 
Йоги:  нехай  вправляється  на  стрімчаку  гори  або  біля  кореня  дерева,  або  в  храмі.  Як  у  мішок зібравши 
розбурхані  почуття,  як у посудину уклавши манас,  на одному зосередившись,  не хай постійно міркує,  не  
допускаючи  розум  ухилятися  від  Йоги,  тому  способу,  яким  йому  вдається  упокорити  хиткий  манас,  він 
повинен ретельно слідувати й од нього не відхилятися. Оселі богів, порожні гірські печери, порожні хати він 
повинен  вибирати  для  житла,  на  одному  зосередившись.  Він  не  повинен  повертати  на  інше  ―  словом, 
справою,  думкою,  не  повинен  відволікати  уваги,  повинен  бути  помірним  у  їжі,  при  удачі-невдачі  ― 
байдужим. Чи буде його хто вітати чи хто висловить зневагу,  нехай він залишається однаковий до того й  
іншого,  нехай не  думає  про приємне чи неприємне.  Нехай не  радується  отриманому,  про неотримане  не 
згадує,  рівний  до  всіх  істот,  подібний  до  вітру.  Так  праведний,  що  бачить  усюди  тотожність,  сам  себе 
затвердивши, постійно стараючись, за шість місяців долає Веди. Знаючи, що істоти піддаються стражданню,  
він  однаково  дивиться  на  золото,  грудку  землі,  камінь  і  на  цьому  шляху  знаходить  умиротворення.  
Умиротворений, він не помиляється більше. Навіть викинутий з варни або жінка,  якщо вони прагнуть  до  
обов’язку дхарми, обоє такою стежкою на позамежний шлях вступають. Ненароджене, древнє, нестаріюче,  
постійне, сприйняте при цілковитім заспокоєнні індрій, менше найменшого, більше найбільшого, вільне Те, 
хто володіє собою, в собі  через Атмана бачить.  Це слово великого мудреця,  магатми,  як воно сказано,  у  
думках  споглядаючи і  прозріваючи тотожність  Позамежного,  мудрі  йдуть  шляхом,  вільним від  сутностей 
(тобто, за межею природи).

Так вістить розділ двісті сороковий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 1
Ш у к а  с п и т а в :
За яким словом Вед виконують чи залишають справи? В якому напрямку рухаються знанням, у якому 

йдуть справами? Ось що я чути хочу, хай роз’яснить мені володар. Те й інше різниться та перетворюється на  
протиріччя.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
На ці слова так відповів син Парашари своєму синові: я повідаю тобі про два шляхи: діяльності та знання, 

минущий і неминущий. В яку сторону веде знання, в яку справу, вислухай, зосередивши розум, о синку, адже 
глибокою є різниця. Суперечливе висловлення: «Є обов’язок!» і відразу: «Немає обов’язку!», ― в моїх словах  
подібне ж протиріччя.  На двох шляхах встановлені Веди, як ознака дхарми (обов’язку):  на розгортанні та 
згортанні, так правильно пояснюють. Справа зв’язує істот, пізнання ― звільняє, тому ті хто труждається і  
прозріли були Позамежне, справ не роблять. Силою діяння після відходу втілюються знову в шістнадцяти-
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складеному вигляді (тілі). Силою знання ж постають за властивістю невиявленого невиявленим, вічним. Деякі 
вихваляють справу, дрібними поглядами задовольняючись, тому вони цінують пута тіла, не пригнічені ними.  
А хто прийняв вище вчення та осяг повноту закону, не хвалять справ, як ті хто п’є воду з ріки не хвалять воду  
з колодязя. Як плід справи отримують виникнення-розчинення, щастя-нещастя. Силою знання Те одержують.  
Хто пішов туди, не піддаються скорботі. Хто пішов туди не вмирають, не народжуються, не відроджуються 
там,  бо  пішовши  туди  не  повертаються.  Там  позамежне,  невиявлене,  непохитне,  достовірне  брахмо,  
нероздільне, невтомне, не відірване, не підлегле смерті. Протиріччя, турботи серця там не мучають, однаково 
до всього дружелюбні, благу всіх істот вони раді. О синку, одній людині властиве знання, іншій ― справа, але  
знай, той самий молодик серпом стоїть на небокраї. З тим, що докладно сповістив ріши, потрібно погодитися,  
споглядаючи новонароджений місяць,  як  вигнуту  нитку на  небі.  Знай,  о  синку,  в  одинадцяти змінах,  від  
додавання частин виниклих, атман стає втіленим, котрому властива справа і гуни. Бог схований у ньому, як у 
квітці лотосу крапля. Потрібно осягнути: це ― пізнавець поля, вічний, доступний Йозі. Знай, дживі властиві 
гуни: саттва, раджас, тамас. Джива є якісний Атман, прояв Позамежного Атмана. Так відати слід. Основну 
властивість дживи називають свідомістю, вона все приводить у рух і пожвавлює. Знавець поля вище цього 
вважається. Він сім світів улаштував.

Так вістить розділ двісті сорок перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 2
Ш у к а  с п и т а в :
Буття минущого світу, властивості його індрій, панування буддхі виникають згідно Писання від Атмана й 

Основи (прадхани). Як у цьому світі під впливом часу далі розвертається існування, як існуюче розвивається 
― це простежити я бажаю. Але, за виреченим у Ведах словом, виконувати потрібно справу й разом з тим її  
облишити.  Як  це  мені  розуміти,  зволь  роз’яснити  мені?  Докладно  довідавшись  про  розвиток  світу,  
наставлянням  гуру  очистившись,  завершивши  навчання,  чи  побачу  неминущого,  атмана,  звільнившись 
душею?

В ь я с а  в і д п о в і в :
Тої  поведінки,  яка  споконвіку  запропонована  самим  Брахмою,  трималися  праведні,  древні,  чудові  

мудреці. Вищі ріши завоювали світлі світи блаженних ходінням у брахмо. Потім вони своє благо шукали у 
власному серці. Харчуючись плодами, коріннями, творячи велике умертвіння плоті, перебуваючи в чистому 
оточенні, не заподіюючи істотам страждання, вогнище залишивши і ступу,  живучи у лісі пустельником, у 
належний час збираючи подаяння,  готові  до буття  в брахмо. Не співаючи гімнів,  не роблячи поклоніння, 
гарне, негарне зовсім покинувши, блукай самотньо в лісі, харчуйся чим доведеться.

Ш у к а  с п и т а в :
Як слово Вед, що суперечить загальній думці, ― обґрунтоване чи необґрунтоване таке протиріччя, ― 

могло  стати  законом?  Я  хочу  чути,  яке  обґрунтування  обох  цих  думок,  як,  відкинувши  справи,  що 
перешкоджають, можна досягти звільнення?

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
На  ці  слова  так  відповідав  син  Гандхавати  синові,  ріши задовольнив  слово  сина,  безмірно  сильного 

духом.
В ь я с а  в і д п о в і в :
Послушник, домогосподар, пустельник і жебрак, виконуючи зазначене, усі йдуть вищим шляхом. Навіть 

якщо  хто  на  самоті  слідує  закону  щаблів  життя  за  приписом  і  не  причетний  прагненню,  злості,  такий 
найвищого гідний. Чотириступеневі сходи встановлені в брахмо. Хто йде по цих сходах звеличується у світі  
Брахми.  Покірливим послушником,  четверту частину життя слід провести у гуру,  чи у сина гуру,  заради 
настанов у Законі. В хаті вчителя останнім лягаючи, вставати треба першим, щоб належне учневі або слузі  
виконати. Сказавши: «Виконано», убік стати він повинен. Він повинен бути слугою, що виконує все, у кожній 
справі.  А  в  залишок часу,  після  роботи,  він  повинен  із  учителем  ревно  вивчати  Писання,  повинен  бути  
слухняним, утримуватися від пересудів,  на заклик учителя повинен постати. Чистий, спритний, сповнений  
добрих властивостей, нехай рече лише приємне у вільний час, перемігши почуття, нехай очей з учителя не 
зводить.  Він не повинен з’являтися,  поки той не поїв,  не повинен пити,  поки той не вгамував  спраги,  не  
повинен стояти, коли той сидить, не повинен лягати спати, поки той не ляже. Повернувши вгору долоні, його  
ніг він повинен торкатися ніжно, правою ― правої, а лівою ― лівої торкаючись, до землі схилившись перед  
гуру,  нехай  скаже:  «Хай  навчить  мене  володар!».  «Виконаю  це,  о  володарю!»,  «Це  вже  я  виконав»,  «О  
брахмане,  виконаю те,  що володар ще накаже».  Так на все нехай просить дозволу і  про усе  сповіщає за 
законом. Нехай все виконає і, виконавши, хай повідомить учителя знову. Послушникові не можна вживати 
пахощів і ласощів. Він може ними користуватися після повернення додому. Такий припис закону. Докладно 
зазначених послушникові вправ в упині, потрібно дотримуватися неухильно й від учителя не відступатися.  
Потрібно приязнь висловлювати вчителеві,  якомога  сил.  Учневі  личить розвивати діяльність  від  першого 
вікового щабля до наступних щаблів. Коли пройде чверть століття у виконанні ведичних обітниць, вручивши  
вчителеві винагороду, нехай вертається додому за законом, появши дружин за статутом, ретельно піклуючись  
про Агні, слід дотримуватися обітниць домогосподаря в другу половину життя.
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Так вістить розділ двісті сорок другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 3
В ь я с а  м о в и в :
Другу частину життя домогосподареві слід проводити в своєму будинку, взявши дружин за статутом, він 

повинен охороняти Агні.  Віщі заповіли в поводженні домогосподаря чотири щаблі:  перший ― зберігання 
зерна в коморах, в глиняних посудинах ― друга, потім ― стан коня (?). Четвертого способу життя досягши, 
потрібно харчуватися як голуб (збирач упалого зерна). Із цих щаблів кожний наступний краще попереднього. 
Так праведний найвищої праведности досягає. Перший зайнятий шістьма справами, другий три з них виконує.  
Наступний ― дві справи. Четвертий же затверджується лише в сутності брахмо.75 З обітниць домогосподаря 
тут проголошується найкращою: не варити їжі лише для себе і без жертвопринесення не вбивати тварин. Живе 
чи неживе, повинно бути очищене мантрами для приношення в жертву. Вдень взагалі не можна спати, а також 
― на початку та у кінці ночі (час для вправ Йоги). Не можна їсти у невстановлений час, не можна входити до 
дружини не в належний час, не можна приймати в хаті мудреця, не вшанувавши і не запропонувавши їжі. Так 
треба гостя вшанувати. Від жертви богам і предкам приділяти личить вправним у пізнанні Вед, обізнаним на 
шруті, та які повністю вивчили Веди, живучи по своїх законах, приборканим подвижникам, які дотримуються  
обрядів.  Їм  належить  частина  участі  в  жертвопринесенні  богам  (хавіс)  і  жертві  предкам  (кавья).  Навіть 
лжеподвижнику, який не стриже нігтів та хвалиться знанням свого обов’язку і зневажає обрядом агніхотри, 
що провинився перед своїм гуру, нарівні з усіма істотами варто приділяти частину залишків від жертви. І тих,  
що собі  не  варять,  наділяти зобов’язаний домогосподар.  Він  повинен завжди харчуватися  залишками від  
жертви, їх, як амріту завжди споживати. Бо залишок жертви ― амріта, яка дає насолоду, як сама жертва хавіс.  
Хто  їсть  залишене  слугами,  того  називають  «їдоком  залишків».  Їжа,  залишена  слугами,  подібна  амріті  
залишків від жертовної їжі.  Задоволений своєю дружиною,  стриманий,  покірливий, перемігши почуття,  зі  
знавцями обрядів, домашніми жерцями, наставниками, братами, домашніми, гостями, зі старцями, дітьми, з 
родичами і  знайомими,  хворими,  відунами,  з  батьком,  матір’ю,  невістками,  братом,  сином,  дружиною,  з  
дочкою, челяддю сварок затівати він не повинен: Звільнившись від сварок з ними, він від усіх лих звільниться. 
Залишивши за ними перемогу, він, безсумнівно, все перемагає у світі, бо наставник є володар у світі Брахми.  
У  світі  Праджапаті  ― батько-володар.  Гість  ― володар  у  світі  Індри.  У  світі  богів  ― знавець  обрядів.  
Знайомий ― у світі вішвадевів. У світі апсар володарки ― невістки. Домашні та родичі ― володарі сторін 
світу. Володарі землі ― мати і її брати. Старці, діти, хворі, виснажені ― у просторі могутні. Старший брат  
подібний до батька,  дружина й син ― власному тілу.  Власній тіні  ― слуги.  Дочка є  вищий жаль.  Тому,  
вражений ними повинен завжди терпіти не журячись, відданий обов’язку домогосподаря, мудрий, праведний, 
перемігши  слабкість.  Праведник  не  повинен  чинити  своєкорисливо.  Такі  чотири  щаблі  поводження  
домогосподаря, від них найвище благо. Так послідовно вчать про чотири щаблі життя. Які упини вказуються  
на кожному з них для прагнучих дотриматися всіх покладених обрядів. Ті що зберігають зерно в горщиках і  
живуть  подібно  голубам,  залишеними  колосками,  ці  шановні  збільшують  благоденство  царства,  де  вони 
живуть.  Десять  попередніх  і  наступних  поколінь  і  навіть  предків  очищає  домогосподар,  який  неухильно 
дотримується такого способу життя. Він досягає шляху, подібного шляхам Володаря диску. Або йому личить 
шлях тих які перемогли почуття. Такі домогосподарі, шляхетні серцем, гідні небесного світу, за вченням Вед 
вони гідні квітучих осель неба. Оселя домогосподарів, які приборкали себе, ― небо. Тому воно їм і личить,  
адже  це  лоно  обіцяне  Брахмою.  Хто  досяг  другого  щабля  звеличується  в  небесному  світі.  Потім,  у  
послідовності  викладу,  називають  вищим  третій  щабель,  який  личить  тим,  хто  плотське  залишає.  Про  
неперевершений щабель пустельників, домогосподарів, які оселилися в лісі, висушуючи тіло, слухай!

Так вістить розділ двісті сорок третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 4
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Тобі викладені правила поведінки домогосподаря, установлені мудрецями. Те, що безпосередньо за цим 

викладається, слухай, о Юдхіштхіро! Поступово відлучаючись від того третього, вищого щабля дотримання 
обітниці шлюбу, на щабель пустельників, що живуть у лісі, переходять. Слухай, о сину, собі на благо про тих,  
для яких увесь світ оселя, про тих, які живуть у чистій країні, заповідей дотримуючись.

В ь я с а  м о в и в :
Коли в себе зморшки й сивину домогосподар побачить і потомство своїх дітей, нехай тоді в ліс іде. Третю 

частину життя в лісовій оселі пустельником нехай проводить. Нехай підтримує той же вогонь, ніби чинить 
жертвопринесення небожитель. Без недбайливости, самоприборканий нехай на шостий раз 76 споживає листя, 
цим  обмеживши  харчування.  Ось  ―  його  агніхотра,  його  корова,77 всі  розділи  жертвоприношення. 
Дикоростучі  ячмінь, рис та інші злаки,  залишки учти,  як жертву хавіс нехай він приносить в строк  п’яти 
святкових жертвопринесень.78 На життєвому щаблі пустельника переказ пропонує чотири закони: деякі щодня 
обмивають посуд, інші на місяць збирають залишки, інші на цілий рік, на дванадцять років ― треті. Роблять  
це, щоб пригощати гостя або, як основу жертви. Залишаються без даху в дощі, в холоди пірнають у воду, у 
спеку творять подвижництво п’яти вогнів,79 постійно посту дотримуються. Лежать на землі одні, інші стоять 
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на одній нозі спираючись на пальці, чи стоять, чи сидять нерухомо, окропляються в строки вижимання соми.  
Одні користуються зубами,  як ступкою,  інші ― дроблять зерна каменями, деякі  п’ють у світлу половину 
місяця відвар рису, що один раз закипів. У темну половину місяця деякі п’ють і їдять, що доведеться. Деякі  
коріннями, плодами, інші,  суворі  в обітницях,  тільки квітами існують,  слідуючи шляхом, запропонованим 
Вайкханасою.  Є й  інші  приписи для  тих  премудрих.  Четвертим щаблем  вважається  закон  того,  хто  осяг 
Упанішади. Від щабля домогосподаря і пустельника він відмінний. І в цій юзі, о синку, всі мудреці прозрілі,  
його  дотримувалися:  Агастья,  сім  ріши,  Мадхуччханда,  Агхамаршана,  Санкріті,  Судіватанді,  Ятхаваса, 
Акріташрама,  Аховірья,  потім  Кавья,  Тандья  і  мудрий  Медхатітхи.  Могутній  Карнанірвака  та  мудрий 
Шуньяпала  цей закон виконували  і  зійшли на  небо.  Синку,  вони зріли закон,  також і  сонми мандрівних  
мудреців,  жахаючи  умертвінням  плоті,  закон  чітко  прозрівали.  Незлічимі  безлічі  інших  брахманів  у  лісі 
укривалися: роди Вайкханаси, Валакхільї, Сайкати та інші. Справами ті переситилися, постійні в законі, що 
перемогли почуття,  вони прямували у житті,  на закон дивлячись. Всі вони відправлялися в хащі. Хоч і не 
зірки,  непереборні,  вони,  як  сонми  світил  сяють.  Пригнобленому  старістю,  змученому  хворобою,  варто 
покинути пустельництво на останньому, четвертому щаблі життя, готуючись безпосередньо, так принесе він у  
жертву,  і  все майно йому буде винагородою. Жертвуючи Атману,  він Атману радіє,  віддається під захист 
Атмана, з Атманом грає. У собі самому розпалюючи вогонь, нехай всі починання залишить. Хто завжди дає, 
нехай  приносить  безпосередньо  приготоване  в  жертву і  підношення.  Коли  ж  його  підношення,  звичайну 
жертву, того хто перебуває в Атмані перевищить, нехай разом у три вогні в собі приносить жертву заради  
свого  звільнення.  Повторюючи  мантру,  нехай  приносить  жертву  життєвим  потокам,  п’ятьма-шістьма 
ковтками безмовно споживаючи. Зрізавши нігті, волосся на голові та тілі, уже не живучи у лісовій оселі, муні  
з цього щабля життя на більш чистий щабель, очищений справами, нехай переходить. Тому хто дав обітницю 
заступництва всім істотам, мандрівному брахманові належать чудові світи. У результаті він нескінченності 
прилучиться. Вельми ґречний, відсторонивши гріхи, він не бажає діяти ні тут, ні в потойбічному світі. Нехай 
сидить осторонь чоловік, який осяг Атмана, безпомилковий, безгнівний, хіть і боротьбу відкинувши. І якщо ті 
за  ним підуть,  нехай не коливаються,  відважно прийнявши за дороговказну нитку Одкровення,  мантрами 
творячи жертви. Хай буде згідний бажанню шлях, того хто самопізнав себе, хай не буде сумнівів у того хто 
Закон поставив вище за все, у того, хто переміг почуття. Тепер ще сповіщене про Позамежне, надзвичайне,  
найкраще,  дійсне,  перевищуюче  три  гуни,  потрійне  чудовою  поведінкою,  про  найбільше,  піднесене,  
позамежний шлях іменований четвертим і останнім щаблем життя, слухай!

Так вістить розділ двісті сорок четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 5
Ш у к а  с п и т а в :
Але як же можливо тут, на щаблі пустельника перебуваючи, атману прилучитися? Як це осягти тому, хто 

Позамежного жадає?
В ь я с а  в і д п о в і д а в :
Зосереджено слухай, що треба робити для досягнення мети, одержавши підготовку на двох попередніх  

щаблях життя.  У трьох станах,  пов’язаних із суспільством, незабаром завершивши очищення від бруду,  у  
неперевершеному стані мандрівника мандрувати потрібно. Отже, обміркуй це й тримайся рішення. Слухай  
далі: заради досконалости, без товаришів, самотньо потрібно ходити в законі. Самотньо йде хто прозріває,  
ніким не покинутий, нічого не покидаючи. Без вогню, без пристановища нехай заради їжі він входить у село.  
Нехай не піклується  про завтрашній день мовчун,  який віддався Буттю,  постник,  обмеживши харчування,  
нехай раз у день приймає їжу.  Чашка, відпочинок на коріннях дерева, відсутність товаришів, дрантя, рівне  
ставлення до всіх істот ― ось ознаки жебручого санньясина. В кому тонуть слова, як двічіп’ючий слон,80 який 
упав у колодязь, і не вертаються до мовців, той відлюдно жити здатний. Він не повинен дивитися на ганебне,  
ніколи не повинен ганебного слухати. Не повинен сам ректи нічого подібного, особливо про брахмана, він  
повинен завжди казати лише те, що на користь брахманові. Огуджений, він повинен мовчати заради власного  
блага. Той, котрим мовби наповнений весь простір, буває завжди самотнім. Для кого все наповнене істотами 
― порожнє, того боги визнають брахманом. Того, хто одягається в що доведеться, їсть що доведеться, спить 
де доведеться, боги визнають брахманом. Того, хто юрби, як змій, страшиться, добробуту ― як пекла, жінок  
― як трупа, того боги визнають брахманом. Хто похвалений не радується, огуджений же не гнівається, хто  
всім істотам заступник, того боги визнають брахманом. Не радується він смерті, не радується і життю і, як  
слуга наказу, свого часу очікує. Хай буде незаплямованою його думка, незаплямованим слово. Від усіх гріхів 
він вільний, немає в нього ворогів, чого ж йому страшитися? Хто не боїться істот, того всі істоти не бояться. У  
звільненого від омани не буває ніякого страху. Як на слоновій дорозі зникають інші стежки усіх, хто ходить  
стежками, коли слон прокладає собі дорогу, так у ненашкодженні всі чесноти зникають. Хто не слідує шкоді, 
назавжди перебуває  безсмертним.  Той хто не шкодить,  урівноважений,  правдивий,  завзятий,  стриманий у 
почуттях, прихильний до всіх істот, неперевершеного шляху досягає. Так насичений пізнанням, вільний від 
надій,  безстрашний  переборює  смерть:  стан  смерті  над  ним  не  владний.  Мовчуна,  вільного  від  усіх  
схильностей, стійкого, як сам простір, вільного від самості, самотнього мандрівника, умиротвореного, боги 
визнають брахманом. Того, мета життя якого ― обов’язок дхарма, мета обов’язку ― Харі, мета дня і ночі ―  
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благо, боги визнають брахманом. Хто без бажань, без починань, хто не творить поклоніння, хвали не посилає,  
хто від усіх пут вільний, того боги визнають брахманом. Всі істоти раді щастю, тремтять перед стражданням.  
Але знаючий, той, кому набридло лякати інших, багатий благочестям, нехай справ не робить. Адже дарунок 
заступництва  всім  істотам,  як  дакшина,  тут  всі  дарунки  перевершує.  Хто  спершу  вириває  гостре  жало 
тілесности,  тому істоти безпечні,  він нескінченности досягає.  В свій відкритий рот він уже  не приносить 
жертву хавіс: він стає пупком світу, усього минущого основою. І коли його голову й кінцівки, з недосконалим  
і  довершеним,  охоплює  Вайшванара  («Всенародний»  вогонь),  то  і  весь  цей  світ  з  ним  разом.  У  тім,  що 
завбільшки  з  п’ядь,  що  проникнуло  в  серце,  атману він  приносить  у  жертву прани.  Його  жертва  вогню 
затверджується  в  Атмані,  а  тому,  в  усіх  богах  і  всесвітах.  Тих,  які  знають  Позамежного  Атмана  і  
чарівноперого, чудового, причетного трьом основам, величають боги та смертні в усіх світах і доброчесними 
називають. Хто вищу мету, Веди, їхні роз’яснення, приписи, виречення, весь світ пізнає у своєму тілі, тому  
постійно заздрять боги. Хто ще при житті знає в піднебессі крилатого птаха, не прив’язаного ні до землі, ні до 
неба, невимірного, золотого, яйценародженного, укладеного усередині яйця світу, хто знає те що вертається, 
що котиться, нестаріюче, добре розділене, з шести частин, з дванадцятьма спицями ― Колесо Часу, сховане у 
порожнині  серця,  з  розкритою пащею,  куди  цей світ  прагне,  і  осягає  його,  як  умиротворене  тіло  всього 
минущого,  той  усі  світи  перевершує.  Він  тут  насичує  богів,  а  ті,  наситившись,  його  уста  насичують.  
Блискучий, постійний, древній, він у нескінченні світи йде. Істоти його ніколи не бояться, тому він ніколи  
істот  не  боїться.  Неогуджений,  і  він  нікого  не  гудить.  Такий  мудрець  Позамежного  Атмана  споглядає. 
Відсторонений від омани, знищивши гріхи, він не має потреби в їжі ні тут, ні в іншому світі. Рівний до грудки  
землі, до золота, без люті, без омани, відкинувши боротьбу, наживання, відкинувши оболонки, не слухаючи  
хвали і огуди, тримаючись осторонь від приязні-ворожості, бідний, санньясин нехай так існує.

Так вістить розділ двісті сорок п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 6
В ь я с а  с к а з а в :
Пізнавець поля стоїть над змінами Пракриті, вони його не долають, він же їх знає. Адже індріями він  

виконує  належне  виконанню.  Шостий  тут  манас,  подібний  до  візника  на  добре  об’їжджених  конях,  
прекрасних, міцних. Вище почуттів ― їх предмети, вище предметів ― манас, вище манаса ― буддхі, вище 
буддхі ― великий Атман. Вище, ніж Маган, ― Невиявлене (авьяктам), вище Невиявленого ― Безсмертя. 
Вище Безсмертя немає нічого. Це кінцевий стовп, позамежна оселя. Так не являє себе у всіх істотах схований 
Атман, прозріває його найтонша мудрість, а хто прозріває тонке його, той найтонше бачить. Для досягнення 
мудрости, зливаючи у внутрішньому атмані предмети індрій з індріями, шостий з них манас, не віддаючись 
багатьом турботам,  глибоким міркуванням  тиші  досягши,  знаннями усунувши  манас,  умиротворений,  без  
бога,  оселі  безсмертя  досягає.  Але  з  нестійкою пам’яттю,  з  «я»,  волі  всіх  почуттів  підвладним,  простий 
смертний споживає  смерть,  сам себе  зраджуючи.  Зруйнувавши всі  мрії,  свідомість  потрібно заспокоїти  в 
саттві,  занурений свідомістю в саттву стає подібний горі  Каланджарі.  Заспокоївши свідомість,  пустельник  
залишає гарне  і  погане.  Умиротворивши себе,  у  собі  перебуваючи,  він  споживає  найвище щастя.  Ознака  
умиротвореного: він солодко сплячому подібний. Полум’яніючи, він не коливається, як у затишку світильник.  
Так він прилучить себе Атману рано чи пізно. У собі самому Атмана споглядає, себе очистивши, постник. Як  
таємницю всіх Вед, без вигадок, на розум що прийшли, він приймає одкровення Атмана. Такий доказ, о сину 
мій! З усіх писань Закону,  з писань про істину,  із цих скарбів,  з десяти тисяч віршів Ріг-Веди збиванням  
виходить ця амріта.  Як зі  сметани масло,  як з  дерева вогонь виникає,  так  заради синів збивалося знання  
мудрих.  Це  навчання  призначене,  о  сину,  для  знавців,  які  скінчили  послух,  а  не  для  незаспокоєних,  
несмиренних, які подвижництва не творять, не для небажаючих слідувати за вчителем, не знаючих Веди, не 
для  неслухняних  наказам,  які  нарікають,  лукаві,  не  для  мислителів,  не  обізнаних  на  Писанні,  не  для 
криводушних, а для подвижників, уславлених добрим ім’ям, умиротворених. Послідовникові, учневі, синові  
передається з любови цей таємний закон, нікому іншому. І якщо людина запропонує в дарунок всю землю,  
навіть повну скарбів, воістину знаючий повинен думати: «Те все-таки краще!». Дотичну внутрішньому «я»,  
надлюдську, найпотаємнішу таємницю, прозріли великі ріши і оспівувала веданта, тепер її повідаю тобі, адже 
про неї мене питаєш. Якщо ще інше тривожить твій розум, у чому є в тебе сумнів, то й про це слухай. Що ще 
сказати тобі, о сину мій?

Так вістить розділ двісті сорок шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4 7
Ш у к а  с к а з а в :
Докладно про внутрішнє «я» скажи мені знову, про те, що таке внутрішнє «я», о володарю, чудовий ріши!
В ь я с а  м о в и в :
О синку, те, що називається «внутрішнім я» людини, це тобі повідаю. Слухай, що повім! Земля, вода й 

вогонь,  вітер,  простір  ― Великі  сутності  істот ― як хвилі  на морі.  Як  черепаха  випускає  й знову ховає 
кінцівки, так і великі сутності тут у більш юні переходять. З них все це, усе, що рухоме й нерухоме, їх поява і  
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розчинення руху тієї черепахи уподібнюються. П’ятьма великими сутностями у всіх істотах творець зробив 
розмаїтість у тому, на що дивився він, сину мій.

Ш у к а  с п и т а в :
Як можна досліджувати те, що в тілах він зробив? Як можна досліджувати почуття, властивості?
В ь я с а  в і д п о в і в :
Основи того, що тут це усе, поясню тобі послідовно. Доскональний виклад зосереджено слухай! Звук,  

вухо, порожнина тіла ― властивості простору. Життєві потоки, рухи тіла, дотики ― це три властивості вітру.  
Потрійно  розподіляється  вогонь:  як  образ,  око  і  травлення  їжі.  Смак,  смачне  і  маслянистість  ―  це  три  
властивості вологи. Три властивості землі ― це запах, нюх, тіло. Отже, внаслідок сполучення індрій, людина  
називається п’ятискладовою. Від вітру ― дотик, смак ― від води, від вогню ― образ, так речуть: у просторі  
виникає  звук.  Земним вважається  запах.  Манас,  розум  (буддхі)  і  самосуща  природа,  породжені  від  свого 
особливого лона,  вони не розвертають властивостей гун,  вище властивостей направляючись.  Як черепаха,  
випустивши, знову втягує кінцівки, так і розум, всю безліч почуттів випустивши, їх знову втягує. В тому що 
нагору від підошов стіп і вниз від черепа видно, у цій області, як вища сила, розпоряджається буддхі. Розум  
творить властивості, розум також індрії творить, серед них усіх шостий ― манас. Коли нема буддхі, звідки 
бути  властивостям?  В  людині  п’ять  почуттів,  а  шостим  вважається  манас,  сьомою  називають  буддхі,  а  
восьмим ― пізнавця  поля.  Око  тільки  для  зору.  Манас  піднімає  сумнів,  його  вирішує  буддхі,  а  свідком 
називається пізнавець поля. Раджас, тамас і саттва ― ці три зі свого особливого лона. Однаковими в усіх 
істотах можна розглядати ці  властивості.  Те,  що тут  хтось  розглядає  в  собі,  як  сполучене  із  приязню,  з  
умиротворенням і чистотою, це нехай він приймає за саттву (ясність). А що сполучено з палкістю і рухом в 
манасі  та тілі,  потрібно розглядати як раджас.  Що сполучено із оманою, що неясне в предметах,  нечітке,  
нерозпізнаване,  те  потрібно  розглядати як тамас.  Радість,  приязнь,  блаженство,  самостійність,  свідомість,  
володарність, обґрунтоване або необґрунтоване ― все це існує,  як ясність (саттва).  Зарозумілість,  гнівна 
мова, жадібність, осліплення, нетерплячість ― ознаки пристрасности (раджас), що виникли через причини чи 
без. А омана, недбайливість, невігластво, млявість, сонливість розпізнають, як властивості пітьми (тамасу), де 
б вони не розвинулися.

Так вістить розділ двісті сорок сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати

Р о з д і л  2 4 8
В ь я с а  м о в и в :
Манас творить існування зовнішнього світу, буддхі його затверджує. Серце пізнає приємне і неприємне.  

Отже, спонукання до діяльности потрійно. Вище почуттів ― їхні предмети, вище предметів ― манас, вище  
манаса ― буддхі. Буддхі, вважається, перевершує Великий Маган. Буддхі є «я» людини, «я» у собі самому є 
буддхі,  вона  перетворюється  на  розум,  коли  творить  існування.  Силою  відособлености  станів,  буддхі  
перетворюється потім у почуття: чуючи, стає вухом, торкаючись, стає органом дотику, дивиться і стає оком,  
пробує і стає органом смаку, нюхає і стає органом нюху. Так розподіляється буддхі. Ці органи називаються 
почуттями (індріями). Незримий Атман панує над ними. Перебуваючи в людині, рухається в трьох станах  
буддхі. Іноді приємне, іноді неприємне одержує, іноді ж тут не сполучається ні з приємним, ні з неприємним.  
Ті стани визначають розум, він переливається в цих трьох станах, мов океан, муж поточних рік, переливається  
у хвилях. Коли розум чого-небудь бажає, він перетворюється на манас. Але присутні в буддхі індрії потрібно 
розглядати особливо, бо діяльні індрії потрібно всіляко скорити без залишку: всі, послідовно, так, щоб вони 
нероздільними стали. Нерозподілена буддхі, ставши сутностями, обертається в манасі в трьох станах, і які б не 
були її стани, всі вони зводяться до тих трьох станів (гун). Вони входять у зовнішні предмети, як в обід колеса 
спиці,  за  допомогою керованих розумом індрій.  Для їх освітлення служить манас.  Коли індрії  з’єднані  із  
предметами,  вони  діють,  коли  роз’єднані  ―  вони  байдужими  перебувають.  Весь  цей  світ  ―  самосуща  
природа. Не помиляється той, хто це знає. Такий не радується, не засмучується, назавжди відкинувши самість,  
але індрії, які за примхою пасуться, не можуть бачити Атмана, чи безгрішно вони чинять, чи грішать, вони по  
суті  недосконалі.  Але  якщо  манас,  враз  натягне  віжки  всіх  індрій,  то  в  людині  засяє  Атман,  як  образ,  
світильником осяяний. Як для всіх істот після вигнання мороку освітлюється все навколо, так треба приймати  
і те прояснення. Як, плаваючи по воді, не намокає водяний птах, так йогин, який себе звільнив, пороками 
властивостей не брудниться. Саме так непорочний, довершений у пізнання рухається серед предметів: ні до 
чого не прив’язуючись, він ніяк не брудниться, покинувши раніше виконувану обрядовість, він у собі самому 
знайшов радість. Ставши Атманом всіх істот, він не прив’язаний до безлічі якостей. Атман поширює ясність і  
ніякі інші якості. Гуни не знають Атмана, він же, всюдисущий, знає гуни. Він обдивляється властивості-гуни, і  
воістину він їхній творець. Пізнай це найтонше розходження між саттвою і пізнавцем поля: один (Пуруша) 
творить гуни, інша ж (саттва) їх не творить. Пракриті й той Пуруша завжди сполучені, але по суті різні. Так 
риба відрізняється від води, хоча вони сполучені обидві. Так відрізняються мошка й листя смоківниці, хоча 
вони сполучені обоє. Або так, різні очерет і його серцевина, хоча і сполучені обоє. Отож і ці двоє перебувають  
спільно один з одним.

Так вістить розділ двісті сорок восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 4 9
В ь я с а  м о в и в :
Саттва (пракриті?) творить гуни, лише є присутнім пізнавець поля, що перевершує всі властивості-гуни, 

стоячи осторонь, невиречений володар. Усе сполучено із самосущою природою, вона творить ті властивості.  
Як  павук  випускає  нитку,  так  вона  випускає  гуни.  Відкинуті  пізнанням,  вони  не  знищуються,  але  й 
розвиватися не продовжують ― так деякі припускають. «Вони знищуються», стверджують інші. Вважається  
так: обоє ці припущення можливі. За цим припущенням укривається в Атмані Маган. Атман нескінченний і  
безпочатковий. Це осягнувши, мандрують люди без гніву, без радости, навіки відкинувши самість. Так міцні  
пута серця, тривожні для нього, відокремивши від буддхі, від минущого відлучившись, безжурно, щасливо 
перебуває той, хто розітнув сумніви. Як необережних людей, що втратили берег, несе глибокий потік, так  
незнаючих цей світ несе. Але знаючий так не мучиться, бо хто осяг основу світу, іде по рівній дорозі. Отже,  
тільки пізнанням себе,  Атмана досягають.  Людина,  все пізнавши,  прихід і  відхід істот осягнувши,  тільки  
споглядаючи  множинність,  досягає  найбільшого  спокою.  Така  мета  існування,  особливо  брахмана. 
Досягнення самопізнання, умиротворення ― це шлях найвищий. Хто осяг сказане стає чистим. Немає іншої 
ознаки пробудження. Розумні звільняються пізнанням, зробивши належне до здійснення. Для того хто пізнав 
немає великого страху, великий страх перед потойбічним у того хто не пізнав був. Ні для кого немає більш 
високої дороги, бо ті хто пізнав ― вічні. Нарікає на хворий світ незнаюча людина, журиться, куди не гляне, а 
знаюча  за  здійсненним  і  нездійсненним  не  сумує,  на  усе  незворушно  дивлячись.  Вона  не  обмірковує  
заздалегідь, що робити, що ж зробила раніше, те залишає. І, діючи, вона не зароджує ні гарного, ні поганого.

Так вістить розділ двісті сорок дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 0
Ш у к а  с к а з а в :
Обов’язок, вище якого немає іншого обов’язку, найкращий з усіх законів, хай повідає мені володар.
В ь я с а  м о в и в :
Повідаю тобі обов’язок,  якого дотримувалися древні ріши, найкращий з усіх законів, про нього тепер 

зосереджено слухай!  Недбайливі,  метушливі  почуття  потрібно тримати у покорі  силою буддхі,  як  батько  
власних дітей у покорі тримає. Зосередити індрії, манас ― ось вищий подвиг, це кращий з усіх законів, цей  
закон  називається  вищим.  Силою  духу  їх  усіх  приборкавши,  шостий  з  них,  манас,  нехай  сяде,  мовби 
насичений Атманом, про турботи не думаючи. З їхніх пасовищ повернувши індрії,  затримавши їх у житлі 
їхньому,  ти  своїм Атманом вищого,  вічного Атмана  побачиш,  Всеатмана,  великого  Атмана,  як  бездимне  
полум’я.  Премудрі  магатми,  брахмани його споглядають.  Як гіллясте,  величезне дерево,  що буяє  квітами, 
плодами, про себе нічого не знає, де його квіти, де плоди, де листя, так і людина сама не знає, звідки його «я»,  
куди йде, бо усередині мене є інше «Я» ― Атман, що все обдивляється. «Я», запаливши світильник знання,  
атмана  бачить.  Побачивши  Атмана  в  собі,  стань  без  самості,  все  пізнавши.  Досягає  вищого  розуміння  
безгрішний, що відігнав хвороби, звільнений від усього зла, подібно змії, що звільнилася від шкіри. Ріка, що 
захоплює світ,  страшніше усіх інших потоків.  У ній крокодили ― п’ять почуттів.  Її  берега ― мрії серця.  
Зарості по берегах ― омана, жадібність. Прагнення, гнів ― гадюки. Її сплески ― неправедність. Гнів ― піна.  
Через  неї  переправа  ―  правда.  Через  потужну  ріку,  джерело  якої  ―  невиявлена  природа,  стрімку,  
важкоздоланну  для  недосконалих  духом,  що  кишить  хижаками  пристрасти,  ти  повинен  мудрістю 
переправитися через цю ріку, сину мій. Впадає вона в океан сансари. Її лоно ― Підземне Царство Патала.  
Вири в ній створює язик, виникає вона, о синку,  з народженням людини і перейти її важко. Її  переходять  
суворі мудреці, чиє пізнання довершене. Її перейшовши, повністю звільняється той хто себе очистив, стійкий. 
Досягши вищого розуміння,  ти прилучишся до тих які  стали брахмо, повністю витягнеш себе із  сансари, 
станеш  непохитним,  умиротвореним,  ніби  на  горі  перебуваючи,  ти  земні  сутності  умиротворяєш,  не  
гніваючись, не радуючись, ти будеш до всіх неворожим. Тільки тоді виникнення і відхід усіх істот осягнеш. 
Мудрі  вважають такий стан для  всіх  істот  найкращим.  Законом,  найкращим з  усіх  законів,  ті  що зріють 
основу,  муні,  вважають Пізнання всепроникаючого Атмана,  така вказівка,  сину мій.  Це пізнання Атмана,  
найпотаємніше  з  таємних,  можна  повідомляти  лише  подвижникам,  що  бажають  додержуватися  блага.  Я 
повідав це безпосереднє пізнання Атмана тобі, о сину. Брахмо не чоловічого і не жіночого роду, воно і не  
безстатеве,  воно не радується  і  не  сумує,  його  буття  незаперечно.  Хто його пізнав,  чоловік  чи жінка,  не  
відроджується знову. Для досягнення небуття, цей закон запропонований. 

Як це все розуміється, як це є по суті, існуюче та неіснуюче я тобі повідав, о сину мій. Якщо люблячий 
син, сповнений добрих якостей і самовладання, подібно тобі, о доброчесний сину мій, батька буде запитувати, 
нехай той любовно, заради блага скаже синові те, що тобі тут сказано було.

Так вістить розділ двісті п’ятдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 1
В ь я с а  м о в и в :
Не можна шукати насолоди в запахах, смаках, не можна брати коштовностей від того або іншого, не  

можна шукати почестей, похвал, слави. Таке поводження брахмана, який прозрів. Той же, хто перевершив усі  
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Веди,  старанний послушник,  який знає  Ріг-,  Яджур-,  Сама-Веди,  ще не є  істинний двічінароджений.  Хто 
близький  усім  істотам,  всевідаючий,  знає  всі  Веди,  безпристрасний,  хто  не  вмирає  зовсім,  той  стає 
двічінародженим. Хто робить різні жертвопринесення і одержує дарунки за жертовні обряди, ніяк не досягає  
цим брахманства, бо в собі не затвердився. Але якщо такий не боїться і сам не вселяє страху, якщо він не  
жадає, не ненавидить, тоді тільки вступає він у брахмо. Коли проти жодної істоти він не замишляє злого ― 
справою,  думкою,  словом, тоді  лишень вступає  він у брахмо. Є тільки пута  бажань,  інших пут  не буває.  
Вільний від пут бажань, готовий для буття в брахмо. Звільнившись від прагнень, як місяць від хмар і туману,  
безпристрасний, суворий, перебуваючи в суворости, чекає свого часу. Як у повноводному океані, незмінному, 
зникають річкові води, так прагнення в ньому зникають. Такий досягає миру, а не прагнучий до хтивости. Він 
жаданий  для  Ками,  але  сам  не  жадає  Ками,  такий  втілений,  від  Ками  сходить  на  небо.  Таємне  вчення  
(Упанішади)  Вед  є  Правда,  таємне  вчення  Правди  ―  самовладання,  таємне  вчення  самовладання  ― 
дарування, таємне вчення дару ― духовний подвиг. Таємне вчення подвижництва ― відчуженість, таємне  
вчення відчужености ― щастя, таємне вчення щастя ― небо. Умиротворення є таємним вченням неба. Вологу 
смутку серця, разом з жаром жаги, правдою прагни вгамувати, ознака якої ― спокій позамежний. Вільний від 
горя,  від  самості,  власності,  вдоволений,  умиротворений,  цими  шістьма  ознаками  повністю  володіючи,  
цілісним він сюди повернеться. Силою цих якостей, сповнені властивістю ясності, що перевершили три гуни,  
в кінці кінців пізнають Атмана, а тут перебуваючи, осягають гуни. Нерукотворний, неусувний, праведний,  
непідробний внутрішній Атман. Хто його досяг,  неминуще щастя споживає.  Домагаючись безтурботности  
серця, перешкоджаючи йому звідусіль, досягають спокою. Його неможливо досягти інакше. Атманом може 
насититися голодний, ним може насититися і незаможний, знесилений від нього отримує силу. Хто знає його 
―  знає  Веду.  Брахман,  таємні  свої  ворота  замкнувши,  розумний  і  сталий  в  цьому,  радуючись  Атману,  
називається вченим. Того хто перебуває зануреним у вищу сутність (таттву) і який знищив бажання, його з 
усіх боків оточує щастя, зростаючи, як прекрасний місяць. У мовчуна муні, який остаточно залишає істот та 
гуни,  скорбота розсіюється щастям, як пітьма ― сонцем. Брахмана,  який перевершив справи,  перевершив 
знищені властивості, не захопленого справами, старість і смерть не перемагають. Якщо він цілком вільний, до 
всього перебуває однаковим, то, ще перебуваючи в тілі, він відвернеться від почуттів і від їхніх предметів.  
Осягнувши  найвищу  причину,  перевершивши  належне  виконанню,  він,  ставши  на  верховний  шлях,  не  
повертається.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 2
В ь я с а  м о в и в :
Заради знання і звільнення, той хто досліджує протиріччя мирських цілей і закону, повинен спершу, як 

учень, бути настановлений гарним учителем у такій справі. Простір, вітер, вогонь, вода, земля ― п’ятірка,  
існування-неіснування і час, перебувають у всіх п’яти сутностях. Усередині тіла є простір, з нього ― почуття  
слуху. Властивість простору ― звук, його знають знавці писань про тіло. Органи руху ― від вітру, від нього 
ж прана, апана. Варто знати: дотик ― його почуття, з нього ж ― торкання. Жар, травлення, світло, вогонь і  
п’ятий ― зір, варто знати ― ця властивість вогню. Його якість ― образ: світлий, темний, забарвлений. Вода 
визначається так: вологість, плинність, клейкість. Потрібно знати: її природи кров, мозок і все, що клейке.  
Властивостями води вважаються почуття смаку, язик і соковитість. Земляні предмети, що володіють сутністю 
міцности,  такі:  кістки,  зуби,  нігті,  борода,  волосся  на  голові  й  тілі,  сухожилля,  жили,  шкіра.  Відомо,  що 
почуття нюху земельне суть. Орган його називається носом. Предметом почуття нюху, названого земляним, є 
запахи. Чим вище розвинені істоти, тим і властивості їх вище. Мудрі знають поширення об’єднаних п’яти  
сутностей. Манас із них дев’ятий, а буддхі вважається десятою. Одинадцятий же ― нескінченний Атман, він 
за них усіх вище. Сутність розуму (буддхі) ― рішучість, сутність глузду (манаса) ― розпізнавання. Варто 
знати:  через погодження 81 з  діяльністю,  пізнається джива,  іменована так за  своїм полем.  Цим сутностям 
властивий  всепроникний  час.  Хто  бачить,  що  вони  його  не  забруднюють,  той  уже  не  звертається  ні  до  
діяльности, ні до омани.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 3
В ь я с а  в і в  д а л і :
Втіленого,  що  став  витонченим,  цілком  звільненого  від  тіла,  знавці  шастр,  силою  запропонованих 

шастрами справ, чітко розрізняють. Як залишаються видимими іскри, в усі сторони розлітаючись разом, так 
мандрують у світах надлюдські істоти, звільнившись від тіла. Як видний у воді відбитий блиск сонця, так  
єдину  Істоту,  відбиту  в  істотах,  бачить  йогин.  Ці  витончені  істоти,  звільнившись  від  тіла,  приборкавши 
почуття, пізнавши суть, на ту Істоту дивляться. Мислиму як «я» всіх несплячих, сплячих і навіть безтілесних,  
звільнених від основи природи, породжену діяльністю пристрасть відкинувши, постійно виконуючий Йогу 
йогинів, власну саттву підкоряє своїй волі, як уночі, так і вдень, як удень, так і вночі. Їх Атман сутностей, не  
старіючий, не припиняючи існування, рухливий, сповнений сімома тонкими властивостями завжди, постійно і 
безперестану. Знаючи своє тіло і тіла інших, підлеглий манасу, буддхі навіть у сновидіннях стає пізнавцем  
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щастя-нещастя:  то досягає він щастя, то впадає в нещастя. Він піддається покаранню, піддаючись жадобі,  
гніву, досягши великих багатств, він почуває себе щасливим. Тут, уві сні робить він благі справи і бачить, як у  
справжньому житті, чи відчуває жар. Навіть ввижається йому, що в зародок він перетворився і живе десять  
місяців в утробі, не перетравлюючись, подібно їжі. Частку вищої сили, того атмана сутностей, що міститься у  
їхньому серці,  покірні  пристрасности,  мороку люди, не можуть  бачити,  але бачать шукаючі  того Атмана,  
віддані писанням Йоги, невтомні, безтілесні, ті, що подібні до діаманту. Коли окремі істоти підготувалися до 
четвертого  щабля  життя,  у  стані  самозаглиблення  (самадхі),  Чханділья,  заради  умиротворення,  вирік  це 
вчення Йоги: «Пізнавши сім тонких сутностей і  шість якостей  ,82 Великого Володаря (Магешвари), в основі 
(прадхані) бачить непричетне їй, яке перебуває позамежне брахмо.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 4
В ь я с а  м о в и в :
У серці є багатобарвне дерево прагнення, що виросло з люті, омани. Його могутні віти ― гнів і гординя. 

Його  окроплюють  мрії.  Його  ґрунт  ―  незнання.  Полив  ―  нерозуміння,  недбайливість.  Ремство  ― його 
розгалуження, древні лиходійства ― серцевина. Суєтність, самообман ― розгілля, скорботи ― суки, страх ― 
відростки. Божевільною спрагою прагнень, немов ліанами, воно оповите. Шанують те велике дерево, його  
плодів бажаючі жадібно. Жадаючи плодів, вони попадають у пута власних зусиль. Хто дерево викорінить,  
підкоривши своїй волі ті пута, той досягне кінця двох лих: страждання й пристрасти, та може покинути їх  
обох.  Але  завжди  вирощує  це  дерево  нерозумний,  і  тоді  воно  його  вбиває,  як  чумний  чиряк  хворого. 
Підготовлений умиротворенням Йоги, підсікає мечем рівноваги, чудовим, могутнім, того коренистого корінь  
розгалужений.  Хто  так  уміє  усувати  прагнення  та  самість,  перемагає  страждання,  пута  і  рабство  Ками. 
Фортецею називають  тіло,  її  володаркою  вважається  буддхі,  про  цілі  розуму,  спрямованого  на  сутності,  
піклується розміщений в тілі манас. Почуття, підлеглі манасу ― містяни. Саме він піклується про їхні кінцеві 
цілі.  У тому місті  є два тяжких пороки: пітьмою та пристрастю вони звуться.  Заради тих цілей містяни і  
правителі  міста  живуть  спільно,  і  заради  того  ж,  обидва  пороки  там  безвихідно  проживають.  Там  же  
важкоприборкувана  буддхі  на  рівень  манаса  сходить,  а  перед  манасом  містяни  тремтять,  так  що  їхнє  
становище хитке. Яку б ціль не переслідувала буддхі, усяка кінчається невдачею. Якщо ж буддхі відсторонено 
прагне до мети, то манас втрачає сили. Якщо манас відокремиться від буддхі, він стає самотнім. Тоді ним, 
непідтримуваним,  самотнім,  опановує  раджас.  Прилучившись  до  раджасу,  ставши  його  другом,  манас  
захоплює міський народ і видає його раджасу цілком.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 5
Б г і ш м а  п р о в а д и в :
Вислухай  далі,  о  сину,  перерахування  сутностей,  все  похвально  виречене  вустами  Двайпаяни,  о 

бездоганний.  Подібно  полум’яніючому  вогню  вирікав  димоподібний  володар  (Двайпаяна).  Отже, 
висловлювати я продовжу це вчення, о сину мій. Властивості землі: стійкість, вага, продуктивність, міцність,  
запах, сила, щільність, відсталість, твердість. Властивості води: прохолодність, вологість, здатність очищати і  
варити, плинність, м’якість, смак, капельність, піддатливість, місяцеподібна приємність. Властивості вогню: 
неприборканість,  променистість,  розжареність,  пекучість,  світозорість,  паління,  збудливість,  легкість, 
постійна  спрямованість  угору,  гарячність.  Властивості  вітру:  буйність,  дотик,  здатність  випорожнення, 
збудження  мови,  швидкість,  сила,  розгул,  самовиникнення,  рухливість.  Властивості  простору:  звук,  
непроникність, місткість, невтомність, невиявлення, невловимість, незмінність, неопірність ― такі видозміни 
сутностей.  Зазначено  п’ятдесят  їхніх  властивостей,  що  виникають  із  п’яти  сутностей.  Завзятість,  
поступливість,  тямущість,  плинність,  заповзятливість,  швидкість,  виявлення,  буття-небуття,  ―  такими 
дев’ятьма  властивостями  володіє  манас.  Усунення  бажаного-небажаного,  рішучість,  здатність  до 
самозаглиблення, сумнів, згода ― відомі, як п’ять властивостей буддхі.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як може бути п’ять властивостей у буддхі і, як п’ятьма індріями пов’язані ці властивості? Це витончене  

знання поясни мені, о прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і д а в :
Кажуть,  є  шістнадцять  властивостей  у  буддхі,  постійно  розгалужених,  відмінних  від  сутностей.  

Силопроявлення сутностей з вічної основи виникає, о сину. Все інше тут не вічне і суєтністю сповнено. Хоча 
повідомлене тут тобі й не від Писання, о сину мій, однак, осягнувши весь зміст цих сутностей, ти звільнишся 
від сутностей і заспокоїш розум.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 5 7  83

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ті захисники землі, що нині на землі простягнені, ті витязі, які серед битви втратили свідомість, усі один 

до  одного,  страшні  своєю силою та  силою слонів  на  додачу,  повалені  в  битві  могутніми  чоловіками,  їм 
рівними силою і блиском. Я не бачу іншого згубника їхнього життя на прі. Вони були повні відваги, мали  
пишноту і силу. Ось вони, велемудрі, лежать бездиханні, й, коли вони втратили дихання, «Мертві!», ― таке  
про них говориться слово. Мертвими впали прославлені страшною відвагою, але що значить: «Мертві?», ― 
таке у мене питання народилося. Чия смерть? Звідки смерть? Чому смерть несе тут істот, о богоподібний? Це 
скажи мені, о прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Колись,  у Крітаюґу,  о синку,  був  цар Анукампака.  У владу ворогів він потрапив,  у битві лишившись 

колісниці.  Його син,  на ім’я  Харі,  Нараяні  подібний силою,  з  усіма  союзниками та військом був  убитий  
ворогами у битві. А той цар, що потрапив у владу ворогів, сповнений скорботи за сином, прагнучи до спокою,  
раптово побачив на землі Нараду. Йому розповів володар народу все, що трапилося: про свій полон ворогами 
в бою і про смерть сина. Багатий подвижництвом Нарада, вислухавши його слово, тоді враженому скорботою 
за сином таку бувальщину повідав.

Н а р а д а  п о ч а в :
Слухай нині цю мою найдокладнішу оповідь, о царю, як усе відбувалося і як я це чув, о володарю землі.
Створивши істот, велесилий у породжені істот Предок, занадто великого поширення істот не потерпів 

далі. Ні щілинки між істотами не було, о вічний, майже неможливо було зітхнути, так, о царю, переповнені  
були три світи. І думка в нього виникла істот знищити, о володарю землі, але, міркуючи, не знаходив він 
способу здійснити винищення. З люті, о царю, з порожнин його тіла вогонь виривався, всі сторони світла, о  
царю,  ним обпалив той Предок.  Тоді  небо,  піднебесся,  землю,  весь минущий світ,  рухомий і  нерухомий,  
спалив очисний Вогонь, що виник від гніву володаря, о царю! Усі істоти, ходячі й стоячі, у ньому згоріли від  
стрімкої  люті,  коли  розгнівався  Предок.  Тоді  носій  світлих  кіс  ,  84 Стовпник,  володар  ведичних 
жертвопринесень, бог Шива, той згубник ворогів, прийшов на допомогу богові Брахмі. Коли до нього з’явився 
Стовпник, істотам бажаючи блага, то найвищий бог, мовби полум’яніючи, сказав Шиві: «Яке бажання мені  
для  тебе  виконати  нині,  бо  ти  гідний  дарунку,  так  вважаю.  Я  виконаю  бажання,  яке  є  у  твоєму  серці, 
Шамбхо!».

Так вістить розділ двісті п’ятдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 8
С т о в п н и к  м о в и в :
Йдеться про створення істот, це вкрай мене турбує, о прадіду, адже сам ти їх створив, тож не гнівайся на  

них, о володарю! Вогнем твоєї сили, о боже, істоти спалені всюди й дивлячись на них, я відчув жаль. Не  
гнівайся, о володарю минущого світу!

В о л о д а р  і с т о т  с к а з а в :
Я не гніваюсь. «Хай не буде істот», ― немає в мене такого бажання: адже заради полегшення Носительки 

(Земля) бажане їх знищення. О Магадево, ними завжди обтяжена, ця богиня мене спонукувала їх знищити,  
адже  від  їхньої  ваги  вона  стала  поринати  у  воду.  Позаяк,  багаторазово  міркуючи,  я  не  знаходив  засобу  
знищити розплоджених, то гнів у мені розгорівся.

С т о в п н и к  м о в и в :
Заспокойся, не гнівайся через знищення істот, о володарю премудрих, щоб не погубити їх усіх, рухомих і 

нерухомих, і всіх мешканців вод, всі чагарники, трави, усе стояче та ходяче, усю безліч істот чотирьох видів.  
Раніше, ніж перетворитися на попіл, цей світ минущий буде затоплений. Змилуйся, о благий володарю! Такий 
дарунок вибираю! Уже ніяк не повернуться ці істоти загинувши. Хай же відвернеться таке нещастя, силою  
твоєї власної потуги! Заради блага істот обери інший спосіб, щоб всі твої породження не згоріли, о пращуре!  
Щоб у небуття не впали істоти після знищення їх потомства, піклуючись про божественний промисел, ось я  
перед тобою, о володарів світу, Владико! Адже з тебе походить минущий світ, з рухомим і нерухомим. Будь  
милосердним, великий Боже, про можливість повернення істот благаю!

Н а р а д а  п р о в а д и в :
Бог, вислухавши слово Стовпника, приборкав язик, серце, і знову усередину себе увібрав ту вогняну силу.  

Вогонь в себе увібравши, шанований світом володар, повелитель, упорядкував потім згортання і розгортання 
світу. Коли він увібрав свій вогонь, породжений гнівом, жінка з’явилася з усіх отворів тіла магатми. Чорноока,  
із  чорними долонями,  одягнена  в  чорне  із  червоним,  прикрашена  чудовими  сережками,  вбрана  в  чудові  
прикраси, випливши з отворів його тіла, вона направилася убік півдня. Обидва бога побачили цю дівчину, два 
володаря всесвіту.  Її покликав тоді бог світів, споконвічний володар: «Смерте, убий істот!», ― так наказав  
володар землі, ― «Адже ти задумана моїм розумом і гнівом, як загибель. Отже, згуби істот! Усіх, розумних і  
нерозумних.  Вражай,  бажана,  всіх  істот  без  розбору.  Виконавши  моє  завдання,  ти  найвищого  блага 
досягнеш!». Але та, увінчана блакитними лотосами, богиня Мрітью залилася потоками сліз, юнка сповнилася  
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журби. Обома руками вона утирала ці сльози, о володарю народу, заради блага нащадків Ману вона молила 
знову і знову.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5 9
Н а р а д а  с к а з а в :
Довгастоока, ніжна діва, віддаючись скорботи, сказала тоді, схилившись перед ним, склавши руки: «Як  

міг ти створити жінку, таку, як я, о кращий з мовців, призначаючи її від народження для жахливої справи, що  
приводить  все  живе  в  жах?  Я  боюся  неправедности,  вкажи  мені  праведну  справу,  на  мене,  перелякану,  
поглянь,  поглянь благим оком! Не хочу губити безневинних дітей, ні старих,  ні  на силі,  нічого живого, о 
володарю живих, змилуйся наді мною, хай буде тобі поклоніння! Улюблених, дітей, матерів, батьків, братів  
при гараздах! Боюся їх! Якщо вони так умруть, проклинати мене будуть! Волога їхніх скорботних сліз буде  
палити мене довгі роки! Боюся їх дуже, до твого заступництва вдаюся! Нехай в оселю Ями попадають лише  
лиходії, о боже! Змилуйся, дарунків подавець! Даруй мені милість, о володарю! До виконання такого бажання 
прагну, о Предку світу! Для вмилостивляння тебе хочу зробити умертвіння плоті, о великий володарю!».

П р е д о к  м о в и в :
Для  знищення  істот  я  тебе  приготував,  о  Мрітьє.  Іди,  всі  істоти  знищ,  не  ухиляйся!  Бездоганна,  

непереборно  це  ―  це  непохитно!  Потрібно  виконувати,  о  бездоганнотіла,  мною  сказане  слово!  Не 
відповідаючи  на  ці  слова,  о  міцнорукий,  Мрітью  стояла,  схилившись  перед  володарем,  о  ворожих  міст  
завойовнику.  Їй,  променистій,  мов несамовитій,  він повторював веління знову й знову.  Потім Бог богів  і 
володар  володарів  замовк.  У  собі  самому умиротворився  Брахма,  і,  посміхаючись,  на  усі  світи  дивився  
володар світу. Коли лють згасла усередині непереможного володаря, від нього вийшла та діва ― так ми чули.  
Смерть пішла, знищувати живих не погодившись, і, кваплячись, вона прийшла до Дхенуку, о Індро царів. Там  
вчинила богиня найвище, надважке умертвіння плоті: п’ятнадцять тисяч мільйонів років на одній нозі стояла.  
Коли вона зробила таке надважке умертвіння плоті, знову могутній Брахма сказав їй таке слово: «Виконай моє 
слово, Смерте!». Не почувши цього, зараз же вона знову стала на одну ногу, о синку, і ще сім тисяч мільйонів  
років так простояла. Вона стояла, о подавець почестей, ще шість і п’ять, і дві тисячі мільйонів, і ще десять  
тисяч разів  тисячу мільйонів років.  Вона зі  звірами перебувала,  сину мій.  Потім два мільйона років вона  
повітрям харчувалася, о велемудрий, потім ще в повній безмовности вона стояла, о найкращий з людей! У  
воді стояла сім тисяч років і ще одну тисячу, о царю народу. Потім та діва пішла до ріки Каушики, о чудовий  
царю, там, виконуючи знову обітницю помірности, вона повітрям і водою харчувалася. Лише потім пішла до 
Меру і Ґанги, причетна великій долі, бажаючи блага істотам, вона там стояла стовпом недвижно. Потім на 
вершинах Хімавану,  де боги спільно приносять жертву,  ще  сто тисяч мільйонів 85 років, о царю царів,  на 
одному пальці вона стояла, такою ретельністю вдовольнився навіть Предок. Тоді сказав їй той, хто є світів  
виникнення і зникнення: «Що ж це діється, дочко? Потрібно виконати моє слово!». Тоді знову сказала Мрітью 
володареві,  Предкові: «Хай не буду я уносити істот, знову прошу помилування,  о боже!».  Так вона знову 
благала, боячись вчинити кривду. Тоді бог богів їй мовив: «Зрозумій же це слово! Прекрасна, у цьому немає 
беззаконня! Смерте, підкори цих істот своїй владі! Те, що мною сказано, о доброчесна, ніколи не може стати 
кривдою. Тут тобі вказується твоя вічна дхарма. Я ж, і премудрі боги, завжди зрадіємо твоєму благу. От яке  
бажання,  та  ще  інше,  бажане  серцю,  тобі  дарую:  не  по  твоїй  волі  підуть  до  тебе  істоти,  але  змучені  
хворобою.86 Чоловікам  ти  станеш  у  своїй  подобі  чоловіка,  жінкам  ―  у  подобі  жінки,  а  середнім  ― 
безстатевою. На ці  слова,  о  магараджо,  вона,  склавши руки,  сказала знову Магатмі,  неминущому владиці  
богів:  «Хай не буде!».  Їй сказав тоді  бог:  «Неси людей, Мрітьє!  Твоєї  неправедности в цьому не буде,  о  
прекрасна, так я наказую! Ті краплі сліз, що котилися ― я бачив ― їх колись ти втирала руками, в подобі  
страшних хвороб до визначеного часу, з плином часу до тебе приведуть людей, о Мрітьє! В час смерти в’яжи 
усіх живих при сприянні гніву й пристрасти.87 Так діючи безперестану, ти будеш причетна обов’язку й кривди 
уникнеш. Так дотримаєшся закону і беззаконням не опоганишся. Тому допускай,  щоб до тебе наближався 
Кама, і неси істот з ним спільно!».88 Тоді Смерть, одержавши веління і боячись прокльону, «Згодна», ― йому 
сказала. У час кончини, захопивши бажання, гнів, звільняючи від омани, життя живих вона забирає. Хвороби 
― це сльози смерти. Тіла нащадків Ману вони ламають, у всіх живих, у час кончини. Отже, поміркуй і не 
віддавайся скорботі. Всі боги органів, пішовши при кончині життя, зникають і виникають. Так і всі люди, 
подібно цим богам, пішовши при кончині  життя,  знову вертаються,  о царю-леве.  Страшний, жахливо виє 
велесилий вітер, він стає подихом усіх живих. У різні боки він втілених тягне при руйнуванні тіла, тож, серед 
усіх  богів  органів  виділяється  Ваю.  Всі  боги  відзначені  ознакою  смертності,  а  ознакою  божественності 
відзначені  люди.  Тому не сумуй  за  сином.  Досягши неба,  там блаженствує  син твій,  о  царю-леве!  Отже, 
смерть створена богом. В належний час, вона, як повинна, покоління несе, а хвороби ― її струменіючи сльози. 
В належний час, вони людей несуть.

Так вістить розділ двісті п’ятдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 6 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Всі нащадки Ману сумніваються відносно дхарми. Що таке дхарма? Звідки дхарма? Це скажи мені, о  

прадіду!  Тільки  для  тутешнього,  чи  й  для  потойбічного  світу  існує  дхарма,  чи  для  обох  запропонована 
дхарма? Це скажи мені, о прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Праведне поводження,  Веди, переказ ― три ознаки дхарми. Віщі називають мету четвертою ознакою 

дхарми. Крім того, вони сповістили про правила, вищі та нижчі визначили. Заради просування тутешнього  
світу відбувається дотримання дхарми. В обох випадках ― тут і в іншому світі ― так досягається щастя. Не  
дотримуючись певного обов’язку, прилучаються злу лиходії. Лиходій не звільняється від гріховности навіть 
нещастям.  Хто  заперечує  зло,  буває  таким  же,  яким  буває  знавець  дхарми.89 Доброзвичайність  ― опора 
закону. Звертаючись до неї, ти це осягнеш. Розбійники, сповнені беззаконня, грабують багатства. Радується 
безправ’ю злодій, поцупивши чуже, коли ж його оббирає інший, він шукає царя. Він заздрить тим, які своїм  
добром задоволені. Безбоязно, не сумніваючись, чистий приходить до воріт царя, адже він за собою не знає  
ніякого  поганого  вчинку.  Слово  правди  святе,  немає  нічого  вище  правди.  Усе  тримається  правдою,  все  
перебуває в правді.  Навіть закоренілі лиходії часом чинять по правді.  У спілкуванні  між собою, вони без  
обману  угоди  дотримуються.  Ті  ж,  що  порушують  вірність,  неминуче  гинуть.  «Не  можна  брати  чужого  
добра», ― так вічний закон вказує, але сильні вважають, що це слабкі його проголосили, коли ж впадають у 
безсилля, тоді закон їм до любові. Адже не дуже вже й довго людина буває сильною, щасливою. Тому ніколи  
не направляй свій розум на кривду. У такого немає страху ні перед несправедливим, ні перед розбійником, ні  
перед царем: не чинячи нікому кривди, безтурботно існує чистий, а злодій усього страшиться, як лань, що 
потрапила в село. Хто вчинив багато зла від інших очікує того ж, але радісно і безбоязно скрізь ходить чистий.  
Адже він не зробив нічого поганого, щоб самому підозрювати іншого. «Треба давати, це обов’язок!», ― так  
раді благу істот, стверджують. А багаті вважають, що так незаможні проголошують. Коли ж самі притиснуті  
нестатком, тоді  цей закон їм до любові.  Адже не дуже вже й довго людина буває багатою, щасливою. Ті  
вчинки інших, котрих людина для себе не бажає, що самому неприємно, нехай не робить й іншим людям. Хто  
поплутався із чужою дружиною, що може сказати іншому? Але те, що тоді він зробив іншому, для себе не  
захотів би. Хто для себе хоче життя, як може вбити іншого? Треба подбати для інших про те, чого для себе  
бажають.  Від надлишкових благ треба хоч що-небудь приділяти іншому.  Так діючи, благий позикодавець 
одержить із надлишком. Поки він потребує допомоги богів, нехай стоїть на цьому. Коли ж він благе сприйме, 
нехай затвердиться в законі. Все потрібно робити із приязню, так мудрі речуть про закон. Розглядай це як  
ознаку для розрізнення законного і беззаконного, о Юдхіштхіро, колись його встановив творець для цільности 
світу.  Таке витончене вище поводження благих,  керованих законом і метою. Отже, тобі  сповіщена ознака 
дхарми, о чудовий каураво! Тому ніколи не направляй свій розум на кривду.

Так вістить розділ двісті шістдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Витончено зазначена святими ознака дхарми, ув’язнена у слові Брахми. Але є в мене деякі міркування, 

про ці доводи я сказати хотів би. Роз’яснені тобою головні питання мого серця. Дещо все ж висловлю, о царю,  
але не заради суперечки. Ці сутності нас оживляють, скидають, підносять. Не можна пізнати дхарму в такому 
узагальненні: одна дхарма при благих обставинах, при поганих ― інша. Як можливо всі випадки повністю  
передбачати? Поводження благих вважається ознакою доброзвичайності,  законом, але позаяк немає точної  
ознаки доброзвичайності, то як відрізняють благе від неблагого? З того, як беззаконно чинить погана людина, 
видно образ закону, образ же беззаконня видно з поведінки благого. Далі: вказівки знавців шастр ― мірило 
закону,  але слова Вед несе час відповідно юґам ― так чулисьмо. Один закон у Крітаюґу,  інший у Трета-, 
Двапараюґу,  ще інший закон у Каліюґу встановлений, згідно силам. Переказ ― слова істини, така про це  
загальна думка. Й, згідно переказу, були щасливо поширені Веди всюди. Якби вони були загальним мірилом, 
то  можна  було  б  прийняти  їх  тут  за  загальне  мірило.  Але  якщо  мірило  порушується  немірилом,  то  як 
безумовність  шастр  можлива?  Якщо сильні,  але  злісні  так  чи  інакше  порушують  підлеглу до  виконання  
дхарму, то й непорушність Закону гине. Ми знаємо щось, або не знаємо, воно може бути доступне, чи не  
доступне пізнанню, будь воно тонше леза ножа або більше гори. Закон з’являється спочатку, як марево, місто 
гандхарвів,  а  після  розгляду  його  віщими  знову  в  невидимість  іде.  Як  вибоїна  для  водопою  корів  або 
зрошувальні канави швидко пересихають, о бгарато, так, за переказом, виснажується, стає невидимою вічна  
дхарма.  Деякі  через  прагнення,  заради  бажання  змін,  інші,  багато  хто,  хоч  і  недобросерді,  безкарно 
насолоджуються  своєю поганою поведінкою.  Або ж вони приймають  закон,  як  порожнє просторікування 
благочестивих, називають їх зайдиголовами, знущаються з них. Зарозумілі люди відвертаються від дхарми і  
визнають  лише  державні  закони.  Отже,  ніяких  загальних  для  всіх  правил  поводження  не  існує.  Один, 
користуючись законом, себе підносить, а іншого в’яже, а той при нагоді подібним же чином діє. Що одного  
підносить, те принижує іншого: у поводженні всіх загальної спрямованості не видно. Колись віщі піднесли  
дхарму, вона передавалася здавна, тому споконвічною доброзвичайністю вона затвердилася навіки.
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Так вістить розділ двісті шістдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 2
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, теж таке древнє минуле, оповідають бесіду Туладхари з Джаджалі, про дхарму. Якийсь брахман,  

пустельник, на ім’я Джаджалі, перебував у хащі. Прийшовши до моря, там великий подвижник багато років  
чинив умертвіння плоті. Носив лахміття, коси та шкуру лані, самоприборканий постник, обмазувався брудом і 
морською піною мудрий муні, о володарю землі! Одного разу той ріши-мудрець, тілом у воді перебуваючи, 
могутній, блукав по світах, силою Йоги зі швидкістю думки їх обдивляючись. І, перебуваючи у воді, подумав 
той муні, обдивляючись море до його меж і землю з її гаями, лісами: «Немає мені подібного у світі серед  
рухомих і нерухомих! Хто б ще міг, перебуваючи у воді, подібно мені, і в повітрі літати одночасно?». Він  
говорив, перебуваючи у воді, для ракшасів незримий. Тоді йому сказали упирі-пішачи: «Так ректи тобі не  
гоже! Нащо вже доброчесний велеславний купець із Варанаси,  Туладхара,  але навіть йому не личить так 
казати, як ти говориш, чудовий брахмане!». Так мовили бхути. Великий подвижник Джаджалі їм відповів: 
«Якби мені побачити того премудрого,  преславного Туладхару!».  Так ріши мовив.  Піднявши його з моря,  
ракшаси сказали: «Іди прямо цим шляхом, о двічінароджений!». Ось як указали примари Джаджалі, й тоді він 
пішов, приголомшений. У Варанасі, наблизившись до Туладхари, він мовив...90

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Батьку, яку колись робив Джаджалі надважку справу, що нею він досяг вищої досконалости? Це скажи  

мені, о прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Жахливому,  надзвичайному подвижництву він віддавався. Постійно,  ранком і ввечері  робив омивання  

великий подвижник. Піклувався про вогонь, а також і про вивчення Писання той двічінароджений. Знаючи  
правила для пустельника, Джаджалі засяяв щастям. У лісі перебував подвижник, не зневажаючи обов’язком.  
При дощах лежав під небом, узимку входив у воду. Вітру й спеці піддавався влітку, але все ж не знаходив 
потрібної обітниці. Витримував різні важкі лежання, на землі валявся, потім, траплялося, муні в дощі стояв  
під  відкритим  небом,  щомиті  з  повітря  приймав  на  голову  воду.  Тоді  сплетені  його  коси  намокали,  о  
володарю. Від постійних мандрів лісом, незаплямований, він забруднився. Часом зовсім не їв і лише повітрям 
харчувався великий подвижник. Не озираючись,  стояв стовпом, не ворушачись анітрішки. На його голові,  
поки він стояв, як стовп, нерухомо, о бгарато, звила гніздо пара птахів ― сорокопудів, о царю! Брахмаріши 
терпляче зносив ту пару, що в’є гніздечко зі стеблинок трави там, в його косах. Поки не ворушився, стоячи 
стовпом,  великий подвижник, ті  щасливо відпочивали і  щасливо там жили. Коли ж прийшов час дощів і 
наступила осінь, довірливо, за законом Володаря істот, захмеліла пристрастю пара пернатих, о царю, на його  
голові відклала яйця. Це зрозумів той могутній мудрець, який відточує обітниці, і, зрозумівши, той велесилий 
Джаджалі не ворушився: виконувати дхарму він постійно прагнув ― беззаконня було йому не притаманне.  
Так минав день за днем. На його голові ті дві птахи довірливо тоді існували й радувалися, о володарю! Потім,  
коли насиджені були яйця, вилупилися пташенята, о бгарато, і там підростали, але Джаджалі не ворушився.  
Так він зберіг яйця пари сорокопудів, суворий в обітницях, праведний, у себе занурений, недвижний. Потім, із  
часом,  пташенята  оперилися,  і  зрозумів  той муні,  що в сорокопудиків  відросли крила.  Коли старанний в 
обітницях побачив, що вони оперилися, дуже був задоволений найкращий з мудреців. Поки спостерігав він, як  
вони  виростали,  радувалися  життю,  пара  птахів  з  їхнім  виводком  безбоязно  там  проживала.  Він  бачив: 
оперившись, то летіли, то знову верталися надвечір з яйця народжені, а мудрець Джаджалі не ворушився.  
Часом летіли, але завжди знову верталися, поки не залишили їх матір і батько. А Джаджалі не ворушився.  
Удень летіли, увечері  верталися знову ці пташки до нього для ночівлі,  о царю! Іноді на п’ять днів летіли  
птахи, а на шостий верталися, але Джаджали не ворушився. Дуже багато днів потому не прилітали птахи, так  
поступово у них зростали життєві сили. Нарешті, полетівши, протягом місяця не верталися птахи, тоді лише 
Джаджалі почав рухатися, о царю. Після того, як вони розлетілися, Джаджалі самому собі дивувався: «Я досяг 
досконалости!». Так він думав, і піднялася в ньому гординя. Впевнившись, що птахи не вертаються, відданий 
обітницям,  він захоплювався собою і,  захоплюючись,  був  дуже  собою задоволений. Викупавшись у річці, 
Пожирателя  жертв  він  наситив  і  висхідне  Сонце  ушанував  великий  подвижник.  Випестувавши  на  голові 
птахів, чудовий шептун Джаджалі вигукнув у простір: «Я виконав дхарму!». Тоді пролунав у піднебессі голос, 
Джаджалі  його  почув:  «Джаджало,  ти  праведністю  Туладхарі  не  рівний!  Велемудрий  Туладхара  живе  у 
Варанасі. Але навіть йому не личить казати так, як ти говориш, о двічінароджений!». Потрапивши під владу 
роздратування, бажаючи бачити Туладхару, о царю, муні мандрував по землі, розташовуючись на нічліг там, 
де його заставав вечір. У місто Варанасі він прибув через довгий час і побачив Туладхару, який там продавав  
товари. Побачивши наближення мудреця, який жив купівлею-продажем, дуже обрадуваний устав і вшанував 
його вітанням.

Т у л а д х а р а  м о в и в :
Ще до твого приходу, о брахмане, ти був мені відомий звичайно. Вислухай слово, що я скажу, кращий з  

двічінароджених: прийшовши на берег моря, ти робив велике умертвіння плоті, але довго ніяк не міг досягти  
пізнання дхарми. Тоді, о мудрецю, удосконалившись у подвигу, незабаром ти випестував пташенят, на твоїй  
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голові породжених. Потім, коли вони оперилися і стали пурхати на волі, ти уявив, о брахмане, що пестування 
пташенят і є дхарма! У відповідь на свій вигук, о брахмане, ти про мене почув, і, підпавши під владу гніву,  
сюди ти прибув, о двічінароджений! Тепер скажи, о чудовий брахмане, що, тобі бажане можу виконати?

Так вістить розділ двісті шістдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 3
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді на ці слова премудрого Туладхари відповів Джаджалі, найчудовіший з шептунів, такими словами:
Д ж а д ж а л і  м о в и в :
О  сину  купця,  усякими  притираннями,  пахощами  торгуючи,  лісовими  велетнями,  їхнім  корінням, 

зеленню, плодами, ти досяг кінцевого пізнання. Звідки воно до тебе з’явилося? Все цілком мені, о велемудрий,  
про це повідай.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На ці слова преславного брахмана відповідав купець Туладхара, обізнаний на сутності  й меті дхарми, 

повідав про таємну дхарму. Він, насичений знаннями, мовив стовпнику Джаджалі, о царю.
Т у л а д х а р а  с к а з а в :
О Джаджало, я знаю таємну,  древню, вічну дхарму,  о благий, дружній для всіх істот обов’язок. Його  

споконвічним вважають люди. Ставитися до істот без кривди, або по можливості з меншою кривдою ― таке  
поводження є найвищий обов’язок, о Джаджало, йому слідую у житті. Зі зрізаних дерев і соломи цей дах собі  
я зробив. Червоний лак, витончені й міцні пахощі, дерево тунга, падмака, багато різних, але не п’янких соків,  
о мудрецю, купивши з чужих рук, їх перепродую без облуди. Хто завжди до усіх дружелюбний, хто радий 
загальному благу справою, думкою, словом, о Джаджало, той знавець дхарми. Я нікому не потураю, ні з ким 
не ворогую, не жадаю, не ненавиджу. З усіма я однаковий, о Джаджало, обітницю мою осягни! Стрілку терезів 
я для всіх однаково ставлю. Чужі вчинки я не хвалю, о Джаджало, але і не гуджу. Як з піднебесся, о Індро 
мудреців, я на суєтність світу дивлюся. Таким, о Джаджало, тут мене знай: до усього світу я однаковий, о  
чудовий мудрецю, до золота, грудки землі, каменя. Як сліпий, глухий, недоумкуватий завжди при великій 
небезпеці спокійні, бо боги закрили двері їхніх почуттів, так і я, хоч і зрячий, як старий, хворий, виснажений,  
байдужий до предметів спокуси, так у мене до багатства і насолоди відпав потяг. Хто сам нічого не боїться і ні  
в кого не викликає страху,  хто не бажає, не ненавидить, той досягає брахмо. Хто проти жодної істоти не  
мислить зле, ні справою, ні словом, ні думкою, той досягає брахмо. Не було, немає і не буде якогось іншого 
обов’язку. Хто жодній істоті не вселяє страху, той і сам досягає безпечного місця, а той, перед ким тріпотить  
світ, як перед пащею смерти, чиї слова грубі, хто мстить жорстоко, той і сам у більше лихо попадає. Древнє  
поводження старців з  нашими онуками,  синами,  адже ми ставимо собі  за  приклад тих магатм,  нікому не 
шкодити. Втратилася древня дхарма, затемнена пустими святощами, тому знавці Вед, суворі  подвижники,  
перебувають ув  омані. Праведністю, о Джаджало, мудрець досягає швидко виконання дхарми. От як святі 
досягають самоприборкання. Лише тоді й можна мандрувати з безтурботною думкою. Як тут по річці колода  
спливає випадково і з іншою якоюсь колодою зіштовхується випадково, і  колоди тут  напливають одна на  
другу,  траву й хмиз, усякі тріски. Хто ніколи, ніяким робом істот не тривожить, той і сам ніяких істот не  
боїться, о муні. А не той, зустрінувшись із яким усі люди, як перед вовком тремтять, або як усе живе у воді  
перед наближенням звіра з ревом до берега. Ось та поведінка, якої так чи інакше потрібно триматися. У кого є 
друзі, багатство, той причетний великій долі і чудовий. Таких от, віщі в Писаннях вихваляють, славлячи тих,  
хто  мало  тривожиться  серцем,  начитаний,  чия  думка  зовсім  безтурботна.  Те,  чого  досягають  мудрі 
умертвінням плоті, жертвами, дарунками, одержує і той який дає істотам безпеку, він такий же плід споживає.  
Хто дає істотам безпеку, як дарунок за жертву, той, ніби роблячи всі види жертвопринесень, отримує і саму  
безпеку,  як дарунок за жертву. Немає краще обов’язку,  ніж ненашкодження істотам, той, перед ким жодна 
істота ніколи не тремтить, досягає безстрашности перед усіма істотами, о великий муні! А той, перед ким 
тремтить світ, як перед змією, що заповзла у житло, ні в цьому, ні в іншому світі не досягає дхарми. Той, для  
кого Атман усіх істот став власним Атманом, сукупність істот прозріває. Він іде безслідним слідом, з його  
шляху збиваються навіть боги! З дарунків,  дарунок безпеки всім істотам іменують найвищим дарунком, о  
Джаджало, повір цьому! Я речу тобі правду. Хто був причетний великій долі, стає знедоленим знову. Бачачи,  
що погані його справи, від нього відвертаються люди. О Джаджало, не позбавлена обґрунтування дхарма, 
хоча  досить  витонченою буває.  Дхарма проголошувалася  тут  на  землі  заради  цього  і  майбутнього  світу.  
Суперечливий,  внаслідок  своєї  витончености,  закон,  важко  пізнаваний,  але  внутрішньо  сприйнявши  інші  
вдачі,  його можна осягнути.  Люди оскопляють биків, просмикують їм через ніс мотузку,  навантажують їх 
тяжкою ношею, в’яжуть і приборкують.  Убивши істот, ласують їхньою плоттю. Хіба такі не заслуговують  
огуди?  Люди  людей  перетворюють  на  рабів,  гнітять  у  путах,  у  неволі,  побоями  день  і  ніч  змушують 
працювати, але ж по собі знають, які тяжкі побої та пута! В істотах, що володіють п’ятьма органами, живуть  
усі боги: Адітья, Місяць, Вітер, Брахма, Прана, Крату, Яма. Вже якщо ними живими торгують, хто на них  
мертвих буде зважати? Вогонь ― Овен, Варуна ― бик, Сонце ― кінь, Земля-Вірадж ― це корова, а теля ― 
Сома. Не процвітають ті, хто ними торгує. Але що поганого, о брахмане, у торгівлі сезамовим і пряженим 
маслом, медом, лікарськими коріннями? У країні без ґедзів і мух щасливо худоба плодиться. Але приходять 
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люди,  зв’язують  її  нащадків,  материнських улюбленців,  женуть  у  країну,  де  зграї  ґедзів  кишать,  де дуже 
брудно.  Інші  нудяться  в  тяжкій,  болісній,  протизаконній  упряжі.  Навіть  вбивство  плоду  не  гірше  таких 
учинків, так думаю. Вважається, що хліборобство святе, але й це ― жорстока справа, землю і живучих в ній 
істот  ріг  плуга  ушкоджує.  О  Джаджало,  також  про  запряжених  биків  подумай!  «Агхнья»  («та  яку  не  
вбивають»)  називають  корову,  хто  вбити  її  посміє?  Велику неправедність  творить  той,  хто  приносить  у  
жертву бика чи корову.  Ріши, пустельники так докоряли Нахуші:  «Корову та ще мати ти вбив і  втілення 
Праджапаті  ― теля! Ти вчинив злочин, Нахушо,  через тебе і  ми постраждаємо! Сто одну хворобу на всі  
сутності викликали ці жертви!». О Джаджало, причетні великій долі, ріши прилюдно вбивцею плоду назвали 
Нахушу і не споживали від його жертви хавіс!». Так вирекли ті магатми, що прозрівають мету дхарми. Ріши,  
пустельники-яті, умиротворені подвигом, йому докоряли: Джаджало, подібні негідні, жорстокі вдачі тут серед 
людей тобі,  як доброзвичайність подали, лише тому ти їх не засуджуєш.  Дхарму потрібно розглядати з її  
обґрунтування, а не додержуватися сліпо людських вдач. Зауваж, о Джаджало: і той, хто став би мене вбивати,  
і той, хто хвалив би, для мене однакові обоє, бо немає в мені приязні чи ворожости. Мудрі вихваляють таку  
дхарму,  бо  вона  обґрунтована,  і  обґрунтовано  її  самоприборкані  дотримуються.  Закономірне  поводження  
обізнані випробовують постійно.

Так вістить розділ двісті шістдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 4
Д ж а д ж а л і  с к а з а в :
О володарю терезів, ця, виконувана тобою дхарма перешкоджає розвитку істот і досягненню воріт неба. 

Їжу якою ти живеш, хліборобство робить. О сину купця, адже смертні живуть скотарством, коріннями! Звідси 
ж відбувається й жертва. Виходить, ти, як заперечники, теревениш! Адже цей світ не розвивався би, якби  
повністю від ремесел відірвався.

Т у л а д х а р а  м о в и в :
Я роз’ясню, о Джаджало, мою поведінку, вона не така, як заперечників, о двічінароджений! Адже я не  

заперечую жертви, але досить важко знайти сьогодні знавця жертви! Брахмане, я шаную жертву принесену 
людьми,  які  осягли  суть  жертвоприношення.  Свій  спосіб  жертви  покинувши,  брахмани  в  кшатрійському 
способі  жертвопринесення  затвердилися.  Брахмане,  заперечниками  принесена  жертва,  жадібними, 
прагнучими до багатства. Лише через незнання слова Вед здається праведною, вона ж нечестива насправді.  
«Це варто дати, те варто дати», ― так говорять брахмани і таку жертву хвалять. О Джаджало, подібна вимога  
у  неподобство  і  грабунок  переходить!  Але  добре  виконаною  жертвою  хавіс  задовольняються  боги.  У 
преклонінні,  рівноцінному залишкам жертви хавіс,  в  рівноцінному корінням вивченні  Закону слід чинити 
шанування  Бога,  так  Писання  вчать.  Несправедливі  все  ж  породжують  погане  потомство,  дотримуючись 
жертв,  обрядів.  Від жадібного народжується  жадібний,  від байдужого народжується  байдужий.  Які  ті,  що 
приносять жертву і її  здійснюючий жрець, таке й потомство. Істоти виникають від жертви, як від неба ― 
незабруднені води. У вогонь ввергається жертва, о брахмане, і сходить до сонця. Від сонця народжується дощ, 
від  дощу ― їжа,  звідси  ― потомство,  так  предки,  що  твердо  стояли  на  законі,  все  бажане  отримували.  
Незорана земля по молитві усе давала і до зрілости приводила. Але ті древні, ні для жертводавця, ні для себе  
ніякого плоду не очікували,  А ті,  що очікуючи плодів,  чинять різні  жертви,  народжуються нечестивцями, 
жадібними, прив’язаними до багатств. Ті нечестиві вступники підуть до лиходіїв, які за відсутністю мірила,  
погане собі обирають мірилом. Брахмане, тут на землі злостивий завжди недосконалий у пізнанні, «Закон є  
лише закон», ― двічінароджений такого знання не боїться. Він, як брахман, ще у світі залишається, але не 
виконує  статути.  Втім,  не благій справі  у  Ведах проголошується  «Перемога»,  ― так чулисьмо.  Убивство 
всіляких  істот  для  жертви  і  прагнення  до  плодів  справи.  Жертвопринесення  правдою,  жертвопринесення 
самоприборканням насичує тих, хто відмовився від жадібности до багатства. На вогні діяльности приносять 
жертву всі відлучені люди, які придушили самість. Цілком стійкі пізнавці поля, які пізнають дживу і сутність  
принесеної  ними жертви:  вони  вивчають  сповіщене  Ведами  брахмо  й  інших радують  цим  вченням.  Вся  
повнота божественности є брахмо, спочиває в брахмо. Насиченням хто насичується,  о Джаджало, ті  богів 
задовольняють. Як насичений усіма ласощами вже не насолоджується ними, так насичений пізнанням завжди 
щастям та іншим насичений. Носії дхарми щасливі дхармою і повністю подолали сумніви. «Воістину,  нам 
належить Вище», так вважає мудрий. Інші, здійснюючи знання, найвищим вважають знання і до Позамежного 
прагнуть,  до Найсвятішого,  яке освячує  і  об’єднує  породжених від чистого кореня.  Хто увійшов туди,  не  
вражені, не коливаються, не тужать. Просвітлені вже тут, досягають тої оселі брахмо. Небес вони не бажають,  
чудові багатства не приносять у жертву. Слідуючи стопами праведних, вони кривавих жертв не приносять, їм 
відомі  велетні  лісу  ―  дерева,  трави,  плоди,  коріння.  Жадібних  жерців,  які  діють  заради  плодів,  до 
жертвопринесення вони не допускають, але, переслідуючи властиві їм цілі, чинять жертвопринесення істинні 
брахмани,  цілком  затвердившись  у  діяльності,  об’єднання  істот  бажаючи.  Тому  тих  жерців,  опоганених 
людей, лише жадібні допускають до жертви. Виконанням обов’язку люди приводять своє потомство на небо.  
О Джаджало, така моя думка, я слідую їй завжди неухильно. Залежно від того, що тут приносять у жертву  
тури-брахмани, вони направляються по сліду,  шляхом богів, о великий муні!  Інші підлягають поверненню 
сюди, для мудрих же немає повернення. О Джаджало, ніби дорогою богів ідуть і ті  й інші. Для них бики  
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запрягаються  самі  собою  і  везуть  їх,  для  них  самі  дояться  корови  за  довершеним  бажанням  серця.  До 
жертовних стовпів корови самі підходять, сама собою відбувається жертва, приймається плата. Хто себе так 
підготує,  той може брати корову.  Отже,  о  брахмане,  слід  подібним людям рослини приносити в  жертву,  
попередньо відрікшись від світу. Я розповім тобі про це. Хто від мрій вільний, від починань, від преклонінь і  
вихвалянь,  хто  не  гине  із  загибеллю  своїх  справ,  того  боги  визнають  брахманом.  Не  вивчаючи  Вед,  не  
приносячи жертв,  не обдаровуючи брахманів,  яким шляхом,  о Джаджало,  іде  відданий бажаному способу 
життя? Адже він стає божеством, раз він сам приймає жертву.

Д ж а д ж а л і  с п и т а в :
Від мудреців ми не чули про цю Правду, про неї, о сину купця, я тебе запитую, зрозуміти її важко. Не  

обговорювали її найдавніші мудреці, а наступні не затверджували. Якщо по своїй волі худоба бере участь у 
святковій жертві, то якими ж справами, о купцю, можна досягти щастя? О велемудрий, дай мені почути про  
це, я цілком тобі довіряю.

Т у л а д х а р а  в і д п о в і в :
Жертвопринесення чи не жертвопринесення,  це свято, але коровам воно не потрібно.  Пряжене масло,  

молоко, кисляк можна цілком, без залишку приносити в жертву, вовну, роги, копита корови приносяться при 
урочистій жертві, у такий спосіб жертводавець, немовби виявляє і заміняє дружину. Догідливому божеству,  
жертводавець, як за дійсне жертвопринесення отримує винагороду. Всі тварини придатні для приношення в  
жертву, всі ріки ― Сарасваті, всі гори святі. О Джаджало, атман ― свята криниця. В іншій країні не будь 
гостем. Хто ці докладно зазначені обов’язки тут виконує і до першооснови досліджує дхарму, о Джаджало,  
той прекрасних світів досягає.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Ці  докладно  викладені  обов’язки,  Туладхара  вихваляє.  Добре  обґрунтовані,  їх  завжди  дотримуються  

благі.
Так вістить розділ двісті шістдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 5
Т у л а д х а р а  м о в и в :
Благі чи неблагі шляху цього тримаються, тобі потрібно з’ясувати це наочно, і тоді його суть ти осягнеш. 

Ген багато птахів усюди пурхає. Вони зростали на твоїй голові ― соколи й інші породи. То там, то тут вони  
сідають, погукай їх, о великий муні! Подивися, як лабети, крила вони до своїх тіл притискають! У тобі батька  
вони вітають, адже тобою виховані ці птахи! Так заклич синів, о Джаджало, ти їхній батько, безсумнівно!

Б г і ш м а  с к а з а в :
І  Джаджалі  тоді  почав скликати легкокрилих, вони підняли галас,  щоб повністю сповістити дхарму...  

Справа, яка твориться без бажання не ушкодити тут і в потойбічному світі, убиває віру, о брахмане. Вбита,  
вона  вбиває  ту  людину.  Врівноваженими,  благочестивими,  самоприборканими,  добродумними  принесена  
жертва чиста, небажаною така жертва не буває. Віра (Шраддха) походить від Вівасвана, вона дочка Сурьї, о 
двічінароджений. Рятівниця, вона породжує зовні слово, що міститься у серці (манасі). Віра оберігає виникле 
з мови слово, так само як і виникле з манасу, о бгарато. Благочестива віра, слово і манас рятує, а жертва нікого  
не рятує. Древні мудреці про це вістять у священних піснях, це славословлять брахмани: приношення чистого,  
та  невіруючого  і  нечистого,  але  сповненого  віри  під  час  жертви,  однаково  оцінюють  боги.  Приношення 
щедрого лихваря і скупого знавця Писань боги, зваживши, однаково розцінили. Але Праджапаті їм мовив:  
«Неправедно  ви  вчинили!».  Приношення  щедрого  очищене  вірою.  Не  таке  невірного  приношення, 
приношення щедрого можна споживати, а приношення скупого і лихваря ― не слід. Позаяк, воістину вони  
неблагочестиві й негідні здійснювати богам узливання хавіс, таку їжу не можна споживати. Це знають ті хто 
осяг дхарму.  Негідність ― велике зло,  благочестя від зла рятує.  Скидає зло благочестивий, як змія стару 
шкіру. Найкраще очищає відраза від зла і віра: чистим є благочестивий, який відступився від порочних вдач.  
Навіщо йому благе поводження, навіщо йому самість, навіщо умертвіння плоті? Людина складається з віри,  
вона сама така, яка її віра. Так благі, які прозріли ціль закону, вістять про дхарму, й ми, які прагнуть пізнання,  
від цього вчення сприйняли дхарму. Дотримуйся благочестя, о велемудрий, так ти позамежного досягнеш. О 
Джаджало, благочестивий здійснює віру і дхарму! Хто слідує своєму шляху, о Джаджало, той чудовий!

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Потім, через деякий час Туладхара і той муні, обоє велемудрі, відправилися на небо й там перебували в 

блаженстві. Кожний досяг стану згідно своїм вчинкам. Така була мова Туладхари, яка переслідувала багато  
цілей. Повністю повідана і сприйнята вічна дхарма. Того могутнього Туладхари слова і пояснення почувши, 
двічінароджений досяг умиротворення, о сину Кунті. Така глибокодумна мова, сказана Туладхарою, надана 
шляхом уподібнення. Що ще чути бажаєш?

Так вістить розділ двісті шістдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 6 6
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Про це, ще таке древнє минуле, оповідають те, що заради співчуття до істот проспівав цар Вічакхью: 

Розсічення  хребта  побачив  і  великий  крик  корів  почув  той  володар  народу  при  вбивстві  корів  під  час  
жертвоприношення,  вигуки  ті  також:  «Щастя  хай  буде  у  світах  коровам!».  Адже,  коли  відбувається  це 
вбивство, пропонується вимовляти таке благословення.

В і ч а к х ь ю  м о в и в :
Невтримні, збожеволілі, люди, що заперечують благочестя, і, які сумніваються в собі, нерозвинені, таке 

ушкодження вихваляють! Дотримуватися ненашкодження у всіх справах заповів знавець дхарми Ману, але  
люди перед вівтарем убивають тварин заради власної користі. Тому, тонко розпізнаючи, виконувати потрібно 
дхарму. Ненашкодження всім істотам вважається найчудовішим з усіх статутів. Постник, який дотримується  
обітниці, залишає запропоновану Ведами поведінку, так говорячи: «Це не є справжня доброзвичайність ― хто 
діє  заради  плодів,  жалюгідними  є!».  Якщо,  звертаючись  до  жертовних  стовпів,  священних  дерев,  люди 
відвертаються лише від іншого якогось м’яса, то це не можна схвалити, як дхарму. Горілку, рибу, мед, м’ясо,  
сезамову олію,  хмільну брагу  вживають  негідні  люди,  усе  це  забороняють  Веди.  З  гордости,  божевілля,  
жадібности, до подібного виникло бажання. Єдиного Вішну пізнають у всіх жертвопринесеннях брахмани. За 
переказом, молоко та квіти йому варто приносити в жертву, також придатні для жертви дерева зазначені у 
Ведах,  або  щось  інше,  добре  приготовлене,  придатне  для  приношення  можуть  пропонувати  цілком 
просвітлені, чисті серцем. Все це до вподоби богові.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Хто відмовився від ушкодження, тому на заваді потреби тіла. Як, не наносячи шкоди, забезпечити тілесні 

потреби? Щоб не зів’януло тіло і  не потрапило у владу смерти, як потрібно виконувати справи, посильно  
дотримуючись дхарми?

Так вістить розділ двісті шістдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як потрібно розглядати належне виконанню ― повільно чи швидко? У нашій важкій діяльності ти завжди 

був нашим вищим учителем, о володарю.
Б г і ш м а  с к а з а в :
І про це таке древнє минуле оповідають те, що трапилося колись з нащадком Ангіраса Чиракарином. О  

Чиракарине, благо тобі, благо тобі, Забарнику! Адже справою не согрішив Чиракарин премудрий. Велемудрий 
Забарник був сином Гаутами, повільно приступав він до всіх справ, відкладав їх надовго, довго не спав, довго 
спав, довго обмірковував завдання. Доручене він повільно виконував, за що Забарником був прозваний. Через  
повільність у прийнятті рішень його вважали недоумкуватим легковажні, недальновидні люди. Колись йому 
наказав батько, інших синів минаючи, розгніваний якоюсь провиною: «Убий свою матір, Забарнику!». Ось що 
сказав той мудрець, чудовий шептун Гаутама, і відправився в ліс негайно, причетний великій долі. «Добре»,  
― повільно сказав відповідно до своєї вдачі Забарник, але за своєю повільністю, довго міркуючи, він відклав  
виконання.

«Як мені,  не вбиваючи матір,  наказ  батька  виконати?  Як приловчитися,  щоб мені,  як  злочинцеві,  не 
порушити обов’язку? Наказ батька ― найвищий закон, охорона матері ― вроджена дхарма. Синівство це від 
нас не залежить,  аби ж потім не довелося мучитися!  Убивши жінку,  та  ще й матір,  чи може хтось бути  
щасливим? А нешанобливий до батька, як може досягти поваги? Син зобов’язаний батькові не суперечити. І 
матері захист ― священний обов’язок сина, незаперечно і те, й інше, як же мені не порушити ні того, ні  
іншого? Адже сказано: зачинаючи, батько себе вкладає для зміцнення добрих вдач у родині та роду. Я ж, їхній  
син, не лише батьком, але й матір’ю створений. Як цього не визнати? Я обох шаную, як свого життя джерело. 
Те,  що кажуть  батько при обряді  народження  і  обряді  повернення  від  гуру,  є  твердженням безсумнівної  
важливости  батьківського  права.  Слово  учителя,  сповнене  турботою  й  думкою,  є  вершина  найвищого 
обов’язку, те, що рече батько, є вища, затверджена Ведами дхарма. Син ― вища радість батька, батько ж ― 
усе для сина. Лише батько надає йому всі блага, починаючи з тіла. Отже, слово батька підлягає виконанню,  
від цього не можна ніяк ухилятися: від гріхів очищається той, хто волю батька виконує. При насолоді, при 
споживанні їжі, при навчанні, при розгляді всього у світі, при спілкуванні подружжя, при допомозі пологам,91 

також батько є закон. Батько ― це небо, батько ― найвищий подвиг, якщо задоволений батько ― задоволені  
всі боги. Всі благословення, які вимовляє батько, приносять людині щастя. Знищуються всі гріхи, якщо батько 
задоволений! Відпадає від стебла квітка, плід падає з гілки, але, з любов’ю виховуючи сина, батько його не  
залишає. Так у роздумах з’ясовується, наскільки важливий батько для сина: чимала опора батько! Тепер про  
значення матері буду думати. Цього тіла, смертного мого, складеного з п’яти елементів, мати є причина, як  
м’яка хрестовина арані 92 ― вогню причина. Мати для тіла людини є джерело вогню арані, вона відвертає всі  
його негоди. У кого є мати, є й заступниця, у кого немає, той без заступниці залишається. Той не сумує, того 
не нищить старість, хто навіть втративши щастя, може у хаті гукнути: «Мамо!». Хто наближається до матері,  
будь  у  нього сини,  онуки,  навіть  будь  він столітнім,  той до неї  як  дворічна дитина приходить.  Будь  він 
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щасливий,  чи  невдачливий,  хворий  чи  здоровий,  всеодно  сина  охороняє  матір,  немає  кращої  пестунки  у 
природі.  Тоді  він  стає  старим,  тоді  стає  нещасним,  тоді  світ  для нього порожніє,  коли він  мати втрачає.  
Втішніше ніж мати,  немає покрову,  втішніше ніж мати,  немає шляху,  немає кращої заступниці  ніж мати.  
Любови,  подібної  материнській,  не  буває!  Ту,  що  носить  у  лоні  «дхатрі»  називають,  що  народить  ― 
«джанані» іменують, ту що ростить тіло ― «амба» ― мама, «вірасу» ― ту, що витязів народжує, «шушру»  
зветься та, котру слухаються діти. І тіло матері, чи ж можливо людині, не дурній, що не втратила розум, убити  
беззаперечно? Бажання злити життєві потоки, подружжя разом виконують ― батько й мати. По досягненні ж  
мети, лише на матір лягає тягар. Знає матір, якого роду та дитина, чия вона, до неї, ще носячи в утробі, мати  
відчуває любов і ніжність, батько ж потомство зароджує. Чоловіки приймають на себе обов’язок, беручись із 
жоною за руки, але, якщо потім чоловік іде, дружині хвалити його не потрібно. Він, чоловік, годує дружину, а 
тому ― годувальник. Він над нею панує, а тому ― володар. Але хто згубив ці властивості, вже ні володарем,  
ні годувальником називатися не може. Тоді дружина не винна, чоловік винний. Чоловік, порушуючи шлюб, у 
великому гріху винний. Звичайно, для дружини божественним є чоловік, усього вище. Собі подібній сутності,  
але вищій вона себе вручила. Отже, грішить чоловік, не винні дружини, у всіх справах він грішний, а сторона 
93 дружини безгрішна. І якщо жінка не заговорювала, не виявлялася чоловікові, а той наситився спілкуванням,  
відкрито сам заговоривши, він винуватий звичайно. Що жінка, та ще й мати, шанована високо, не підлягає  
вбивству, адже це навіть нерозумній худобі зрозуміло. Батько, як відомо, тільки богам подібний, а мати своєю  
любов’ю досягає подоби і богів, і смертних!».

Так  син  по  своїй  повільності  роздумував  довго.  Минуло  багато  часу,  тоді  батько  його  повернувся. 
Велемудрий  Медхатіхи,  стійкий  у  подвигу  Гаутама,  багато  передумав  за  цей  час  над  порушенням  його  
дружиною закону. З великим жалем, проливаючи гіркі сльози, розкаюючись по милості Писання і по своїй  
рішучості,  він  мовив:  «Мою  оселю  відвідав  Пурандара:  трьох  світів  володар  прибув  за  правом  гостя, 
прийнявши подобу брахмана. Його привітним словом і уклоном я зустрів відповідно до закону.  Ушанував  
водою для омивання ніг і приношенням аргхья. «Я твій слуга», ― так мовив, а сам подумав: за це він буде до  
мене прихильним, але якщо виявить неприхильність, то дружина невинна була. І от, ні дружина, ні я, ні той 
мандрівник,  тридцяти богів Володар,  не порушували закону,  моя заморока була  усьому причиною. Дівичі  
вважають: недуга від ревнощів походить. Охоплений ревнощами, я поринув ув океан лиходійства: недугою  
одержимий, я вбив праведницю дружину, жону, яку годувати зобов’язаний! Хто врятує мене нині? Ідучи, я  
наказав шляхетному Чиракарину.  О,  якби ти був  воістину Забарником,  щоб урятувати  мене від пекла!  О 
Чиракарине, благо тобі, благо тобі, о Забарнику! Якщо ти забарився, то воістину ти ― Забарник! Урятуй мене  
і мати, накопичені умертвінням плоті мої заслуги,  урятуй себе від пекла, Забарником будь нині! Воістину  
силою пізнання повільність тобі властива! Хай буде вона плідна, будь же Забарником нині! Мати довго тебе  
очікувала,  довго  носила  в  утробі,  плідною  хай  буде  твоя  повільність,  Забарнику!  Повільно  рухайся  
засмучений, довго спи одержавши наказ, про майбутні довгі муки нам обом пам’ятай, Забарнику!

О царю, так важко страждаючи, великий ріши Гаутама побачив сина, Забарника, що стояв неподалік. 
Чиракарин же, побачивши батька в сильній журбі, кинувши зброю, зі схиленою головою наближався, просячи 
пробачення.  Гаутама,  побачивши його,  який  припав був  до  землі  головою,  а  дружину,  нерухомо  стоячу,  
вельми зрадів.  З тих пір вона нерозлучно була  з  магатмою,  чоловіком,  навіть коли той вийшов у хащі із  
розумним сином. «Убий!»,  ― так батько ідучи, від йому належної справи, наказував синові, який стояв зі  
зброєю у руках, готуючись виконати батьківську волю. Але, коли сина побачив, який припав до його ніг, то  
зрозумів,  що лихо,  яке виникає  від  легковажного наказу підняти зброю,  той відвернув  острахом вчинити 
злочин. Довго в голову його цілував батько, вихваляв його довго, довго тримав ув обіймах, «Довго живи!», ― 
вигукуючи.  Потім  Гаутама,  у  пориві  радости,  охоплений  любов’ю  до  сина,  о  велемудрий,  сказав  йому 
привітне слово: «Благо тобі, Чиракарине, живи Забарнику довго! За те, що через твою повільність, о милий,  
надовго я залишився безжурним!». І пісню склав премудрий Гаутама, чудовий муні, звеличуючи забарників 
розумність і благі властивості. Повільно потрібно зав’язувати дружбу, а зав’язавши, лише повільно розривати 
її слід. Лише повільно зав’язану дружбу варто утримувати надовго. Хто в пристрасті, гніві, гордості, обмані та 
лиходійстві,  при неприємності,  забарно діє,  той похвали гідний. Якщо з товаришами, слугами,  із челяддю 
жіночою, з милими серцю стосунки неясні, то повільність схвальна.

Ось як Гаутама був сином задоволений, о бгарато, за повільність у тому вчинку, о каураво. Отже, людині 
потрібно обмірковувати всяку справу і повільно приймати рішення, щоб потім не мучитися довго. Потрібно 
довго стримувати гнів,  довго займатися справою, щоб не довелося каятися в якому-небудь учинку.  Довго 
потрібно сидіти біля ніг старців, довго віддавати їм шану,  довгостроково обов’язок виконувати і завдання 
розглядати довго.  Хто довго шанує  мудреця,  довго відвідує  вчених,  довго  себе упокорює,  того  поважати 
будуть довго. Варто довго затримувати слова, які стосуються виконання дхарми, коли інший про це запитає, 
щоб потім не каятися довго. Пробувши багато років у тій оселі,  великий подвижник, мудрець, через роки  
зійшов разом із сином на небо.

Так вістить розділ двісті шістдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 6 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як,  керуючи  народом,  чинити  повинен  цар,  щоб  нікого  не  присудити  до  смерті?  Тебе  запитую,  з  

доброчесних найкращий, це скажи мені, о діду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
І про це древнє минуле оповідає бесіда із Сатьяваном царя Дьюматсени: ніким не висловлене раніше 

сказав Сатьяван ― так чулисьмо ― коли за наказом батька були приведені засуджені на смерть: «Беззаконня 
стало законом і закон ― беззаконням. Якщо страту і називати законною, то все ж її дозволяти не слід!».

Д ь ю м а т с е н а  м о в и в :
Але якщо страта ― беззаконня, о Сатьяване, то, як же встояти закону? Якщо злочинців убивати не буду,  

то почнеться заколот. «Це моє, не його!», ― таке право лише в Каліюґу буває, так світоладу не стане, але 
якщо ти знаєш інше, скажи нам!

С а т ь я в а н  м о в и в :
Всі три інші варни повинні підкорятися брахманам, тоді й інші, зв’язані путами закону, чинитимуть так 

само. Того ж, хто з них вчиняє провину, двічінароджений повинен наставити. «Цей мене не послухався», ― 
так, якщо скаже брахман, нехай того цар покарає! Узаконене покарання варто накладати після розгляду суті  
справи,  не  інакше.  Без  розслідування  справ  не  можна  застосовувати  приписів  закону.  Цар,  убиваючи 
розбійника, ще багато безневинних убиває разом з тією людиною: дружину, матір, батька, сина. Тому, коли 
хтось  провиниться,  цар  повинен  ретельно  обміркувати.  Навіть  недобра  людина  може  колись  стати 
добросердною. І добрий, і недобрий ― обоє можуть породити гарне потомство. Не слід знищувати корінь, 
цього не вимагає вічна дхарма. Звичайно і без страти відплата можлива нівеченням, путами, погрозою. На 
суддівських зборах не можна до смерти мучити винних, коли вони приходять до жерця-пурохіта, шукаючи 
захисту, так говорячи: «Брахмане, ми злого більше не будемо робити!». Вони заслуговують звільнення ― таке 
веління Благого. Але якщо прийде з провиною голений брахман із ціпком і шкурою, він заслуговує покарання.  
Чим вище становище винного, тим більшим має бути покарання. Але хто не в перший раз провинився, той не  
заслуговує бути відпущеним.

Д ь ю м а т с е н а  м о в и в :
Оскільки  можливо  тримати  народ  у  покорі,  остільки  ж  потрібно  роз’яснювати  закон,  поки  його  не  

переступають, але при скасуванні страти все почне розпадатися. Правда, у часи древні, старожитні, легко було  
керувати  народом  лагідним,  правдивим,  небрехливим,  негнівливим.  Спершу  і  вигук  осуду  вже  був 
покаранням, потім потрібна була словесна погроза. Потім пеня покаранням стала, а нині страта існує. Інших 
же людей і страхом страти не втримати! Розбійник не відноситься ні до богів, ні до людей ― так за Писанням 
― ні до гандхарвів, ні до предків. Так чий він? Він нікому не потрібний. Розбійник і з мертвого лотос украде,  
це упир гірше пішачи! З такими хто буде спілкуватися? З дикунами, що втратили совість?!

С а т ь я в а н  с к а з а в :
Коли ти  не  можеш тих  добрих  охороняти ненашкодженням,  то  рано чи  пізно накажи для  острашки 

схопити кого-небудь.
Д ь ю м а т с е н а  м о в и в :
Заради охорони народу царі терплять великі гризоти. Через те вони так чинять, що соромляться подібних 

лиходіїв. Благодійники народу, вони, тремтячи, убивають лиходіїв, а не заради втіхи, але у більшості випадків, 
царі  благодіянням  народ  умиротворяють.  Мир  слідує  за  поведінкою  кращого  з  кращих:  адже  завжди 
поводженню вчителів слідують люди. Хто хоче іншими володіти, собою не володіючи, чиї почуття в полоні у  
предметів, люди над тим сміються. Хто з підступництва, чи з омани провиниться перед царем, того всіма 
засобами  потрібно  вгамувати.  Він  так  від  зла  відвернеться.  Хто  хоче  приборкати  лиходіїв,  нехай  себе  
приборкає  спочатку,  і  найближчих  родичів  він  повинен  карати  суворо.  Де  ниций  лиходій  не  піддається 
суворій  карі,  там  процвітає  лиходійство,  і,  звичайно  закон  гине.  Такий  наказ  дав  брахман,  обізнаний, 
милосердної вдачі, так, о батьку, і мене наставляли древні предки, умиротворяти народ з великим милосердям,  
вони говорили також: «У Крітаюґу першим зазначеним раніше способом варто діяти цареві. На чверть менше 
він  дотримується  закону  в  Третаюґу.  На  дві  чверті  ―  у  Двапару-  і  на  одну  чверть  у  Каліюґу.  Коли 
закінчується остання юґа, то через погану поведінку царів і мінливість часу, залишається лише шістнадцята  
частина  закону,  тоді  від  першого  способу,  Сатьяване,  виникає  лише  заколот.  Відповідно  до  здоров’я,  
здібності,  часу треба  робити умертвіння  плоті.  Для  того,  щоб правдою був  тут  досягнутий  великий плід 
Закону, з жалю до істот це вирік самосущий Ману.

Так вістить розділ двісті шістдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Безперечно,  шість досягнень 94 істот виявляє Йога. Але яка із двох обидві частини дхарми вміщає, це  

скажи мені, о прадіду: частина дхарми домогосподаря і частина дхарми Йоги? Недалеко вони стоять друг від  
друга, але що з двох краще, о дідусю?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
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Обидві дхарми причетні великій долі, обидві вкрай важкоздійсненні, обидві приносять великий плід, їх 
обидвох  дотримуються  святі.  Тут  їх  обидві  я  тобі  викладу  приклади,  о  Партхо!  Слухай,  на  одному 
зосередивши розум, бо я розв’язав сумнів про мету дхарми, і про це, таке древнє минуле, оповідають бесіду 
Капіли та корови. Зрозумій її, о Юдхіштхіро! Дотримуючись древнього, вічного, нерушимого звичаю, ― так 
чулисьмо ― колись Нахуша збирався принести в жертву Творцеві корову. Безжурний духом, перебуваючи в  
істині, зраділий самоприборканню, велемудрий пустельник Капіла, її, прив’язану до жертовного стовпа, тоді 
побачив. Досягши вищого розуміння, яке повністю виганяє боязкість, праведне, непохитне, істинне, він лише  
вигукнув: «Ет, ці Веди!». Мудрець Сьюмарашмі, який проникнув у корову, подвижникові мовив: «Агов, ти, 
якщо осудливо мислиш «Ет, ці Веди!», то хто ж по-твоєму кращий закон придумав? Суворі подвижники, які  
оком пізнання дивляться на Писання, обговоривши все, вважають, що пізнавці Атману його сповістили. Веди, 
створені  ним,  вільним  від  надій,  який  знищив  жагу  до  життя,  вільному від  починань,  хто  заперечувати  
може?».

К а п і л а  м о в и в :
Я нічого не заперечую, не гуджу Веди. До однієї мети окремі щаблі життя спрямовані ― чулисьмо. До неї  

йдуть відлучені, до неї пустельники прагнуть, домогосподарі та послушники ― усі йдуть до однієї мети. Є  
чотири шляхи богів, їх вічними вважають. Який з них кращий, могутніший, за плодами про це судять. Лише 
осягнувши  це,  потрібно  за  всяку  справу  братися.  Таке  ведичне  знання.  Не  слід  починати  інакше,  так  
незаперечно вказує Писання. Хто не береться за справи, грішить, хто береться не за законом, у ще більший 
гріх впадає. Такий закон шруті. Розпізнати його силу і слабкість дуже важко. Якщо тут у світі є що-небудь, що 
обґрунтовано вважається вище ненашкодження, крім священного переказу, то скажи, якщо ти знаєш?

С ь ю м а р а ш м і  м о в и в :
«Хто воліє неба повинен приносити жертви», ― постійно вчить Писання. Спочатку треба поставити мету,  

а потім уже чинити жертви. Домашні та лісові корені, козел, кінь, баран, корова, різні птахи придатні для  
підтримки життя ― таке Писання. Також про їжу сказано, ранкову та вечірню: худоба і зерно ― частини 
жертвопринесення, так вістить Писання. Їх разом з жертвою Праджапаті створив, володар Праджапаті богам 
приніс  їх  у  жертву.  Сім  по  сім  родів  усього  живого  вивищуються  друг  над  другом.  Сказано:  всесвіт  
приготовлений в жертву тому, хто пізнається як Позамежний. Так найдревніші древнім пояснювали. Хто це 
знає, не повинен вибирати на свій копил. Худоба й люди, дерева і коріння ― усі бажають неба, а неба немає 
без жертви! Корінь, худоба, дерева, кущ, пряжене масло, молоко, кисляк, жертва хавіс, земля, сторони світу,  
приношення предкам, час ― ось дванадцять. Ріг-, Яджур-, Сама-Веди і господар жертви ― шістнадцять, на 
додаток Агні, як домогосподар, ― ось сімнадцять. Так розчленовується жертва, а жертва є корінь світу, так за 
Писанням. Пряженим маслом, молоком, кисляком, сиром, калом, шкірою, вовною, рогами, копитами беруть 
участь корови у святі жертвоприношення. Так у ній одній ― все, чому слід бути за законом. Ці частини, що 
увійшли  в  жертву,  разом  зі  знавцями  обрядів  підносять  жертву:  зібравши  все,  жерці  проводять  обряд  
жертвопринесення. Вони створені для здійснення жертв, як згідно істини учить Писання. Так древні нащадки 
Ману всі робили. Той не обманює, не силує, не губить, хто, плодів не бажаючи і кажучи: «Личить приносити 
жертву», робить жертвопринесення. Складові частини жертви, які перераховуються одна за одною, відповідно 
до закону і звичаїв під час обряду, підтримують друг друга. Я на священний переказ дивлюся, на ньому стоять 
Веди. Керуючись словом Брахми, на нього всі знаючі дивляться. Від брахманів виникла жертва, від брахманів  
жертовне узливання. За подобою жертви виник цей минущий світ, а жертва ― за подобою минущого світу.

Ом ― це лоно Брахми, намас, вашат, сваха, свадха. Хто в цьому труждається і посильно здійснює, для  
того в трьох світах немає страху перед потойбічним. Так про це вістять Веди та найвищі ріши. Гімни Ріг-,  
заклинання Яджур-, пісні Сама-Веди правильним розспівом вимовляються по обряду. Хто правильно це все 
виконує,  той справжній  двічінароджений.  Що відбувається  при добуванні  вогню,  при вижиманні  соми,  о 
двічінароджений, і що при інших великих обрядах, те володар також знає. Тому, о брахмане, без коливання 
варто робити і доручати брахманові робити жертовні обряди. Хто для досягнення неба приносить жертви за  
обрядом, той одержить, внаслідок, великий плід неба. Хто ж не приносить жертв, не має ні цього, ні іншого 
світу. Так, безсумнівно! Знавці слова Вед ― мірило і для цього, і для іншого світу.

Так вістить розділ двісті шістдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 0
К а п і л а  м о в и в :
Усе це розглянувши, мандрівні подвижники прямують своєю стежкою. Для них у всіх трьох світах немає 

ніяких  порушень.95 Без  подвійності,  не  прив’язані  путами  надій,  мудрі,  не  роблячи  поклоніння,  96 

незаплямовані,  чисті,  вільні  від  гріхів,  вони  мандрують  у  світі.  Вони  знайшли  вирішення  питання  про 
порятунок,  відмову  і  вчення,  перебуваючи  в  брахмо,  ставши  брахмо,  знайшовши  притулок  у  брахмо.  
Безжурні,  незапорошені,  вічні  світи  ―  їх  надбання,  навіщо  зв’язуватися  обов’язками  домогосподаря  їм,  
великого шляху що досягли?

С ь ю м а р а ш м і  м о в и в :
Хоча найвищий шлях їм доступний, хоч вони і граничної межі досягли, та все ж без стану домогосподаря  

ніякий інший життєвий щабель не доступний.  Як все породжене живе під материнською опікою,  так під 

253



опікою домогосподаря існують ті хто знаходиться на інших щаблях життя. Адже домогосподар приносить 
жертви, домогосподар чинить умертвіння плоті, стан домогосподаря є корінь дхарми всього, що існує.  Від  
зачаття і  того, що потім відбувається, ― всі люди, носії життя, а поза станом домогосподаря зачаття ніяк 
неможливе. І які є на волі їстівні коріння, та різні інші рослини, що є на волі, о брахмане ― від зачаття, адже  
без  рослин,  без  їхнього  життя  неможливе  ніяке  інше.  Для  кого  може  бути  правдою  слово:  «Від  стану 
домогосподаря  до  звільнення  немає  дороги»,  ті  неблагочестиві,  що  не  пізнали,  позбавлені  тонкості 
розпізнання, відступники, недбайливі, мляві, обтяжені своїми справами, неуки, бачать у бродяжництві вище 
умиротворення.  Причиною  трьох  світів,  з  їх  вічним,  непорушним  розпорядком,  володарем  вважається, 
починаючи  з  народження,  той,  хто  йменується  «брахманом».  Ще  до  зачаття  вимовляються  мантри  для 
двічінароджених. Чи вірять мантрам, не вірять, вони дієві, безсумнівно, і при спаленні, при новому входженні  
у тіло, і після входження, при питті, споживанні їжі, при роздачі корів та іншої худоби, при зануренні у воду  
поминальних галушок. «Сяючі», «сидячі на соломі», «м’ясоїди» ― предки ― всі згідні, що для померлих дієві 
мантри й ще раз мантри! Коли ж так вістять Веди, то як можливо поза станом домогосподаря яке-небудь  
звільнення, якщо смертні винні предкам, богам, двічінародженим? Ті хто втратив благо, недбайливі пандити,  
що вчать  неприйняттю Вед,  нечистому під виглядом правди!  Адже не охоплений і  не захоплений гріхом 
брахман, який за велінням Вед здійснює жертвопринесення: він підноситься разом з жертовними тваринами, 
насичується сам, насичує бажання. Ні зневагою до Вед, ні чарами, ні обманом не досягає великого людина,  
лише через брахмо вона знаходить брахмо.

К а п і л а  с к а з а в :
Жертви на молодика, повню, чотиримісячні, агніхотри, мудрі дотримуються, бо в тих обрядах ― Вічна 

дхарма. А хто не чинить справ, суворі,  чисті, які осягли брахмо, воліючи безсмертя, за допомогою брахмо 
богів насичують. Хто на всіх істот очима, що стали Атманом дивиться, той іде слідом безслідного, шляхом, з  
якого збиваються навіть боги. В людину, з її чотирма дверима, чотирма устами, він, Атман, чотирма словами 
97 вчення входить. Тож, потрібно бути сторожем біля дверей рук, язика, черева, природження. Не можна грати 
в кості, привласнювати чужого добра, споживати приготовлене нерівним за народженням. Мудрий повинен 
бути  стриманим  у  гніві,  гарненько  стежити  за  руками,  ногами.  Не  можна  піднімати  лементу,  базікати,  
наклепувати, пересудами займатися. Потрібно бути вірним в обітницях, стриманим у мові ― так треба добре 
сторожити двері слова. Не треба зовсім не їсти, або їсти надмірно. Прийшовши до праведних, не можна бути 
жадібним:  у  міру,  для  підтримки  життя  потрібно  тут  їсти.  Так  охороняються  двері  черева,  з  жінкою,  
дружиною витязя, не можна спілкуватися, не можна зазивати жінку обманом, потрібно дотримуватися своїх 
шлюбних обітниць. Так охороняються двері природження. Мудрець, що добре сторожить свої чотири двері:  
природження, черево, руки і язик, є справжній двічінароджений. Для того, хто не охороняє дверей, все це  
марне. Що йому в Атмані, що в умертвінні плоті, що в жертві? Хто не носить верхнього одягу, не підстилає  
трави для ложа, для кого рука ― узголів’я, хто умиротворений, того боги визнають брахманом. Мудреця, який 
усяку подвійність примирив у єдності, не звертаючи уваги ні на що інше, боги визнають брахманом. Хто осяг 
все це ― пракриті, її зміни, хто знає шлях усіх істот, того боги визнають брахманом. Хто не страшиться нікого 
з усіх істот, і в жодної істоти не викликає страху, хто став Атманом усіх істот, того боги визнають брахманом.  
Але люди безпосередньо визнають лише плід жертв, дарунків, обрядів, зневажають усім тим, що сказано. Їм  
інший плід не до душі. Від тих, які досягли своїми справами жахаючого умертвіння плоті, цей вічний закон  
одержавши, древній, постійний, твердий, не можуть вони дотримуватися того, що запропоновано законом, бо 
закон ненашкодження є поведінкою, що не вводить ув  оману, непорушний. На справи, що ніби приносять 
вірний плід, вабливі блиском, але по суті порожні, безцільні, вони дивляться. Добрі якості тут розпізнати дуже 
важко, а розпізнані, вони важкі для виконання. Навіть виконані за статутом, вони минущий плід приносять, у 
цьому ти сам переконався.

С ь ю м а р а ш м і  с п и т а в :
Як  же  Веди  вважаються  посібником,  коли  плідна  лише  відчуженість?  Ось  зазначені  два  шляхи,  так 

роз’ясни їх мені, о володарю!
К а п і л а  в і д п о в і в :
Ви вважаєте очевидним, що в істині ви стоїте. Але що ви тут шануєте? Що вам тут очевидно?
С ь ю м а р а ш м і  н а  т е є :
Брахмане, я ― Сьюмарашмі, заради бажання знати, сюди з’явився, заради блага, я чесно сперечався, не  

базікаючи. Важкий цей сумнів хай розв’яже мені володар! Бо ви, володарі, стоячи в істині, навіч бачите. Що ж  
це, настільки очевидне, котре ви, володарі, шануєте, як Агами? Дотримуючись іншого умоглядного навчання,  
ніж самі Агами. Священний переказ ― це слова Вед, але й умоглядні вчення ― теж переказ. Відповідно до 
щаблів життя шанується дхарма, вона вдосконалюється переказом. Очевидна мета Агам вбачається в тім, щоб 
дотримання  дхарми  прийшло  до  досконалости.  Як  корабель  пов’язаний  з  кораблем  несеться  течією,  так 
зв’язане й це. О мудрецю, як звільнитися від підлеглих усуненню псевдовчень? Це хай вирече мені володар,  
хай напутить мене володар, до тебе припадаю! Бо ж немає відлученого, немає вдоволеного, немає безжурного,  
немає вільного від хвороби, немає вільного від бажань, самозаглибленого, який відсторонився би від світу!  
Подібно  нам  і  ви  радуєтеся,  і  ви  вболіваєте,  подібно  всім  істотам  і  вам  прагнення  до  предметів-індрій  
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властиво! Отже, чотири варни в їхній діяльності, щаблями життя обумовлені тим самим. Що ж дійсно вільне 
від хвороби?

К а п і л а  с к а з а в :
Якому б не слідували Писанню, воно у всій діяльності доцільно. Який би не прийняли статут, він звільняє 

від хвороби.  Знання направляє плавання всякого хто  звертається до знання.  Губить людей поведінка,  яка 
відхиляється від знання. Не вразливі нізвідки ті, які відкрили знання. Кожний може досягти того, що зветься 
єдністю. Люди, що не розуміють суті Писання, які сподіваються на силу свого слова, обійняті прагненням-
ненавистю, під владу самості потрапляють. Не розуміючі суті Писання, раби Писання, які обкрадають брахмо,  
нестримно попадають під владу омани, олжі. Лише недоброякісне вони бачать, з доброякісним незгодні. Вони 
втілення пітьми і  морок поставили собі  метою.  Людина,  творіння природи (пракриті),  попадає під владу 
природи. Їй властиві ненависть, прагнення, гнів, обман, негідність, сп’яніння. Безперестану в ній зростають 
якості,  що виникли від природи. Це осягнувши, керуючись Писанням, гарне і  негарне переборюють благі,  
ретельні, зраділі врівноваженості, шукачі вищого шляху.

С ь ю м а р а ш м і  м о в и в :
Все  це,  о  брахмане,  і  я  вістив  по  Писанню,  адже  не  можна  розгорнути  правильної  діяльності,  мети  

Писання не знаючи. Усяке розумне поводження відповідає всьому Писанню (шастрам) ― так закон сповіщає. 
Все ж інше суперечить Писанню, так учать шруті. Поза шастрами немає ніякого розвитку, це вірогідно. Все  
інше, ніж слово Вед, ― беззаконне. Так вказують шруті. Багато хто, що відступили від шастр, звертаються до  
виявленого світу, це неуки, їх пізнання загинуло, вони втратили здатність розпізнавання, обкутані пітьмою.  
Вони журяться, подібно нам (прозрілим), але своїх пороків, які гудять шастри, не бачать. Як для всіх істот, і 
для  вас  предмети  почуттів  існують.  Таке  чотиризначне  поводження  варн  на  усіх  щаблях  життя,  ясно  й 
всебічно обумовлене одним підґрунтям. Це зрозуміло для того хто вихваляє нескінченність, хто найшов сили 
в себе заглибитися, це під силу лише для залученого Йозі, який повністю здійснив належне до здійснення. Хто 
тільки поданим шматком існує, хто блукає деінде, хто виразно себе переміг, хто не вступає в суперечки, той 
може, опираючись на слово Вед, стверджувати: «Звільнення існує!»,  і разом з тим ухилятися від приписів 
шруті  й гудити геть усе.  Дарунки, вивчення Писань, приношення жертв, чесність, виховання потомства ― 
наша справа, яка опирається на домогосподарство, є важкоздійсненна, але якщо той хто виконує це не досягає 
Звільнення, то, на жаль, і діяч, і діяння, і праці ― все дарма! Все інше є всезаперечення, воно повертається 
спиною до Вед! Про те Нескінченне я хочу чути тепер, о володарю. Про Основу (таттву) скажи мені, о 
брахмане, навчи, я до тебе припадаю! Звільнення, як ти пізнав? Цьому хочу навчитися!

Так вістить розділ двісті сімдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 1
К а п і л а  м о в и в :
Веди ― мірило світів. Не можна повертатися спиною до Вед. Але варто розрізняти два брахмо: Слова-

брахмо (Веди) і Вище брахмо. Обізнаний на Слові-брахмо досягає і Вищого брахмо. Тіло створюється тим, що 
у Ведах надає йому обрисів. Довершеною посудиною стає брахман, який очистив тіло. Вічне Звільнення я  
розумію як діяння. Поясню тобі це, крім Агам і усного переказу, ґрунтуючись на наочному свідченні світу.  
«Такий закон», хто так сказавши приносить жертву, не очікуючи нагороди, досягає відмови від жадібности,  
усуває жалість і ремство ― ось шлях до багатства, що досягається в священних тіртхах. Не лиходіяли, але  
прилучалися справі обряду довершені розумом, що думками очистилися, рішучі в пізнання. Не гнівалися, не 
нарікали, від самості, корисливості звільнялися, радувалися благу всіх істот тричі прояснені, які очистилися в 
пізнання. Такими переважно були домогосподарі, від своїх обов’язків вони не відрікалися, віддані закону царі  
й брахмани, що жили за статутом. Вони досягли врівноважености, прямодушности, задоволености, рішучости 
в пізнанні. Чисті, благочестиві, вони з очевидністю осягли вищу, найглибшу дхарму. Здавна досягли Атмана,  
оскільки вони виконували обітниці, вони дотримувалися дхарми і навіть у лихові та смутку не залишали один  
одного. Загальне дотримання Закону здавна для них було щастям. Їм навіть на думку не спадало вчинити 
негідно, бо воістину перебували в Законі і вважали його непорушним, собі підкорити, похитнути Закон вони 
ніяк не прагнули. Тільки найкращу можливість вони обирали, і не було потрібно для них ніякого покаяння. 
Адже хто стоїть на Законі, не має потреби в покаянні, лише на слабосилих накладається покута, так вказують  
шруті. Такі були різні древні волхви, виконавці жертвопринесень, на потрійному знанні, які зросли, у чистоті,  
правді,  славі.  Праведні,  мудрі,  день у день вони приносили безкорисливі жертви.  Їхня діяльність,  жертви,  
Веди відповідали Агамам. Їх переказ відповідав часу, починання були належні місцю. Важкою для виконання 
була їхня діяльність, позбавлена прагнення, гніву. За вдачею гострі думкою, вони всі справи загострювали.  
Прямодушні, умиротворені, вони займалися своїми справами. Тому вони пізнавали нескінченне Звільнення ― 
так  говорить  вічне  Писання.  Чинячи  надважкі  справи,  вони  не  бентежилися  духом.  Підтримуючи  себе  
справами,  вони  творили  жахаюче  вмертвіння  плоті.  Цей  вічний  статут,  дивний,  древній,  нескінченний, 
суворий, з витонченими обов’язками, не міг виконувати хто-небудь неспроможний. Закон ненашкодження це 
безобманна,  непорушна  поведінка.  Його  силою,  у  родах  усіх  варн  не  було  нічого,  що  можна  б  було 
переступити. Існуючий єдиний закон був розподілений по чотирьох щаблях життя. Брахмани це знають. Його,  
як  слід  прийнявши,  прямують  вищим  шляхом  благі.  Завершивши  щабель  домогосподаря,  деякі 
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відправляються в лісові  хащі, виконавши обов’язок домогосподаря. Обов’язку ж подвижника інші, але всі 
вони ― двічінароджені,  ставши після смерті  зірками,  зримі  у  небі.  У зазначених місцях,  як  сузір’я  вони  
блищать у зоряному сонмі, нескінченного Звільнення досягши, вони задоволені ― так учать Веди. А коли 
трапиться їм знову потрапити в сансару і увійти в утробу, то силою діянь у минулих втіленнях, уже ніколи не 
забруднить їх лиходійство. Так же буде і послушникам, учителеві покірним, у рішеннях суворим. Брахман  
лише той, хто таким обітницям відданий, а усі  інші ― лише видимість брахманів. Отже, недобрі й добрі  
справи залежать від людини, адже силою вічного Писання давши дозріти злим діянням, Всенескінченного 
Звільнення досягають.  Цьому нас учать  вічні  Писання.  Ушляхетнивши себе,  відмившись,  вони перемогли 
жагу  життя.  Таким  стає  доступний  четвертий  щабель  закону  Упанішад.  Так  говорить  Переказ  (смріті). 
Досягши досконалости володіння собою, дотримуватися його повинні брахмани. Для них задоволеність ― 
корінь, їхня сутність ― відчуженість і знання для них ― оселя. Звільнення ― постійна їхня дума, їхній вічний  
обов’язок  ―  самоприборкання.  Чи  прийнятий  він  відразу,  чи  як  четвертий  щабель,  його  потрібно 
дотримуватися по силі. Для прагнучого до спокою він здійсненний, але під ним знемагає слабосилий. Чистий,  
вступаючи в область брахмо, звільняється від сансари.

С ь ю м а р а ш м і  с п и т а в :
Тих,  що  дають,  приносять  і  споживають  жертви,  вивчають  Писання,  тих,  що,  досягши  розуміння,  

намагаються від плотських образів відлучитися, яке при виході існування тих кращих, о брахмане, що досягли 
неба? Мені, котрий питає тебе, о брахмане, повідж докладно про це.

К а п і л а  в і д п о в і в :
Всі ці благі проби до праведности приводять, але блаженства відчужености ними не можна досягти, ти  

сам це бачиш.
С ь ю м а р а ш м і  с к а з а в :
Ви наполягаєте на знанні, домогосподарі ж справам віддаються, але ж сказано, що всі щаблі життя в меті  

єдині.  У цьому в них немає розходження,  чи розглядати їх у цілому,  чи роздільно.  Як це узгоджується з  
глуздом (ньяя), хай роз’яснить мені володар.

К а п і л а  м о в и в :
Від опоганення тіло очищають обряди, але вищим шляхом є знання. Коли завершено очищення обрядами, 

затверджується  смак  до  пізнання.  Доброзичливість,  терплячість,  умиротворення,  ненашкодження, 
прямодушність, правдивість, безгнівність, відсутність гордости, совісність, урівноваженість і стійкість ― ось  
шляхи до брахмо. Позамежне Те досягається ними. Значення справ хай усвідомлять серцем ті, що пізнали це.  
Шлях, яким прямують віщі, чисті, рішучі в пізнанні, вдоволені, цілком умиротворені, той Шлях іменується  
вищим. Про знавця Вед, стійкого, і предмет відання, так говорять: «Той відає Веди!», усякий же інший ― 
базікало. Все відає знавець Вед, усе обґрунтовано у Ведах. Адже Веди ― основа всього, що тільки існує й не 
існує. Така скрізь основа того, що існує і не існує,  для обізнаного про початок, середину, кінець Всесвіту.  
«Відчуженість» ― цим словом охоплюється все, що встановлено у Ведах. За ним йде «задоволеність»,  що 
полягає в Звільненні. Атман усього рухомого і нерухомого, пізнане, належне пізнанню, істина, закономірність,  
все  благе,  що  догоджає  невиявленому,  безперестанне  виникнення,  найвище  брахмо,  пишнота,  терпіння,  
умиротворення, непотьмарене щастя і все подібне, непохитне, вічне небо ― за допомогою всього цього йдуть 
до очей Премудрости. Шануванням брахмо і носінням брахмо.

Так вістить розділ двісті сімдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Обов’язок, корисне і бажане вихваляють Веди, о бгарато. Досягнення чого із цих трьох переважає, скажи  

мені, о прадіду?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Я  тобі  повідаю  древнє  минуле  про  те,  що  колись,  з  прихильности  до  свого  шанувальника,  зробив 

Кундадхара. Колись, один незаможний брахман, заради бажаного дотримувався дхарми і, бажаючи багатства, 
як  жертву,  робив жахаюче вмертвіння плоті.  Він  чинив поклоніння богам,  прийнявши таке рішення.  Але 
побожним шануванням богів він не досяг багатства. Тоді він почав міркувати: «До якого милостивого бога, не 
оглушеного  людьми,  за  заступництвом  можу я  звернутися?».  Тоді  слугу  богів,  хмародержця Кундадхару,  
прихильного серцем, що стоїть перед ним, брахман помітив. Коли він побачив того довгорукого,  у ньому 
любов виникла: «Подібне до його краси дасть він мені благо! Він не захоплений іншими людьми і близький  
якомусь богові.  Велике багатство такий мені швидко дасть!».  Потім, курінням, пахощами, різноманітними 
вінками,  різними  приношеннями  ушанував  Кундадхару  двічінароджений.  Хмародержець  вдовольнився 
невдовзі і  таке слово мовив, що обіцяє допомогу:  «Вбивці брахмана,  віроломному,  п’яниці, злодієві,  святі  
вказали  покуту,  для  невдячного  ж  немає  покути!  Несправедливість  ―  дочкою  Бажання,  Гнів  же  сином 
Ремства  вважають,  Жадібність  ― дочкою Ницості,  а  в  невдячного  немає  і  такого  потомства!».  Тоді  той 
брахман,  лежачи  на  траві  куша,  чарами  Кундадхари  уві  сні  всі  сутності  побачив.  Себе  очистивши, 
умиротворенням, благоговінням, умертвінням плоті,  непорочний брахман побачив видіння вночі:  стоячого 
серед божеств вельмишановного Манібхадру, побачив він магатму, який дає розпорядження, о Юдхіштхіро! 
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Тут  боги  розподіляли  різні  царства:  за  добрі  справи  давали,  а  за  погані  ―  відбирали.  Тоді  велесяйний 
Кундадхара,  на  очах у  якшів,  припадаючи,  упав  на  землю перед богами,  о  туре-бгарато!  І  спонукуваний  
богами магатма Манібхадра сказав упалому на землю Кундадхарі: «Чого ти хочеш?».

К у н д а д х а р а  м о в и в :
Якщо боги до мене прихильні, то ось мій шанувальник, прошу високої милости: хай буде зроблене що-

небудь сприятливе для його щастя.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Тоді Манібхадра йому знову мовив слово, пресвітлому Кундадхарі, знову спонукуваний богами.
М а н і б х а д р а  м о в и в :
Устань,  встань,  благо тобі.  Потрібне відбудеться,  будь  щасливий! Якщо мудрець бажає багатства,  ми  

йому цей дарунок надамо. Раз той брахман, твій друг, бажає багатства, то по волі богів, я дам йому незліченне 
багатство. Кундадхара ж, подумавши, що людське щастя неміцне, хитке, спрямував,  о Юдхіштхіро, думку  
того брахмана на духовний подвиг.

К у н д а д х а р а  в и р і к :
Я не багатств для брахмана бажаю, о подавцю скарбів, я хочу, щоб моєму шанувальникові була зроблена 

інша милість. Не землі, повної скарбів, не величезного скарбу самоцвітів хочу для шанувальника, а нехай він  
праведним буде! Хай житиме він Законом, хай зрадіє його розум дхармі! Нехай Закон для нього найвищим  
стане ― про цей дарунок я мислив!

М а н і б х а д р а  н а  т е є :
Влада й різні задоволення завжди плодом дхарми бувають. Хай скуштує він від цих плодів, вільний од  

нещасть тіла.
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
І велеславний Кундадхара багаторазово повторив прохання про дхарму. Тоді боги залишилися задоволені.
М а н і б х а д р а  м о в и в :
Тобою і тим двічінародженим задоволені всі боги. Він стане праведником і думкою віддасться Закону.
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді  хмар  охоронець  залишився  задоволений,  зробивши  все,  належне  до  виконання,  о  Юдхіштхіро, 

бажане  серцем  отримавши,  для  інших  важкодосяжну  милість.  Найчудовіший  двічінароджений  раптом 
побачив найтонший одяг, покладений біля нього, але не відчув від цього задоволення.

Б р а х м а н  м о в и в :
Коли навіть цей не зважає на мою чесноту, хто інший зроблене оцінить? Піду краще в ліс, вибираю життя  

за законом!
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Силою відрази  від  суєти,  по  милості  богів,  той двічінароджений відправився  до  лісу й  там  віддався 

великому вмертвінню плоті.  Залишками від  учти  богів,  гостей,  плодами,  коріннями той двічінароджений 
харчувався і розум його дуже зміцнився в Законі, о царю. Двічінароджений почав їсти лише листя, залишивши 
плоди,  коріння.  Потім,  залишивши  листя,  двічінароджений  лише  водою  харчувався.  Потім  багато  років 
споживав тільки повітря, але його життєва сила не зменшувалася. Це було мов диво! Благочестивий у законі,  
творячи жахаючий подвиг прийняв божественний вигляд, по довгому часі.  І розуму його стало зрозуміло: 
«Якщо  мене  вмилостивить  хто-небудь  і  я  пообіцяю  йому  багатство,  то  моє  слово  не  буде  марним».  І,  
обрадуваний  такою думкою,  він  ще більше умертвіння плоті  почав  і,  як  досконалий,  подумав,  на  що ще 
більше він здатний. Якщо, задоволений ким-небудь, я пообіцяю йому царство, то негайно він стане раджею, і  
слово  моє  не  буде  марним!  О  бгарато,  тоді  навіч  став  перед  ним  Кундадхара,  притягнутий  силою 
подвижництва  брахмана  і  сердечною дружбою.  Тому Кундадхарі,  який  прибув  до  нього,  він  за  законом 
вклонився, перебуваючи в захваті, о правителю! Тоді сказав Кундадхара: «У тебе вищий, божественний зір:  
узрій шлях світів і раджів, о мудрецю, твоїм божественним оком!». Тоді, тисячі раджів, які поринали у пекло,  
мудрець, що володів божественним зором, здалеку побачив.

К у н д а д х а р а  м о в и в :
Ти з  високою любов’ю мене  шанував.  Якщо впадеш у  нещастя,  що я  для  тебе міг  би  зробити?  Яку 

дарувати тобі милість? Дивися, вдивися пильно, що буває з людиною, яка шукає бажань, адже особливо для  
таких людей замкнуті двері неба!

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Тоді перед ним стали люди, підпалі гордості, гніву, сонливості, повільності, недбайливості, прагненню, 

жадібності, страху.
К у н д а д х а р а  м о в и в :
Ці властивості, до вищих світів перепиняють дорогу, такі люди жахають богів. По слову богів створюють 

усілякі перешкоди такі властивості. Не без згоди богів праведними стають люди. Завдяки вмертвінню плоті 
дарувати ти здатний царство, багатство.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Тоді  охоронцеві  хмар  брахман  вклонився  до  землі,  і  сказав  той  праведник:  «Велика  зроблена  мені 

милість! У путах прагнень, жадібности я проти тебе нарікав колись і не розумів твоєї любови. Зволь простити 
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мені це!». «Я тебе простив!», ― так сказав Кундадхара турові-брахманові, обійняв його міцно обома руками й  
потім зник. Тоді усі  світи перевершив той двічінароджений, він досяг досконалости милістю Кундадхари і  
силою умертвіння плоті. Ходіння повітрям, виконання всіх бажань і вищого шляху досягають силою дхарми і 
Йоги. Боги, брахмани, небесні мандрівники, якши праведних шанують, а не багатих і пристрасних. До тебе  
(Юдхіштхіри)  вельми  милостиві  боги,  бо  ти  радуєшся  Закону.  Мало  щастя  в  багатстві,  але  в  дхармі  ― 
найвище щастя!

Так вістить розділ двісті сімдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Великі жертви, умертвіння плоті творять заради однієї мети (здобути щастя), о прадіду, але, як творити 

жертвопринесення заради дхарми, а не заради щастя?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це повідомлю тобі те, що сповістив Нарада, про те, що колись відбулося з брахманом, який опалим 

колоссям харчувався.
Н а р а д а  м о в и в :
У  чудовому,  видатному  благочестям  царстві,  у  Відарбсі,  жив  двічінароджений  ріши,  який  живе 

залишеними  колоссям.  Він  якось  зібрався  принести  жертву.  Харчувався  він  шьямакою,  сурья-парною,  
суварчалою  та  іншими  гіркими  й  огидними  коріннями.  Вони  ставали  солодкими  силою  його  тапасу.  
Ненашкодженням усім істотам він у лісі досяг досконалости. Він приносив у жертву плоди, коріння заради 
досягнення неба, о ворогів нищителю. Його чисту,  виснажену обітницями дружину звали Пушкарадхаріні.  
Сатья її повів із собою в ліс, щоб вона була жоною-жертводавцем. Боячись його прокльону, Пушкарадхаріні 
слідувала його способу життя. Вона прикрашала свій одяг загубленим пір’ям павичів, насильно творила там  
обряд за велінням хотара (чоловіка-жерця). За велінням Шукри якийсь праведник, що пізнав дхарму, який 
жив поблизу в тім лісі, обернувся ланню. Людським словом він мовив Сатьї: «Те, що ти зробив, зроблено  
погано, раз твоя жертва без мантр і належних дій. Слухай, візьми мене як жертву «хотра», тоді ти на небо  
зійдеш, о бездоганний!». Потім, у полум’ї жертви Савітрі йому навіч з’явилася і заговорила про те ж. На її  
вказівки Сатья відповів:  «Я не вбиваю сусіда!».  Після цих слів вона повернулася  і  увійшла в жертовний  
пломінь. «Як при жертвопринесенні може бути поганою така справа!», ― це сказавши, вона побачити пекло  
побажала. Стоячи за Сатьєю, що молитовно склав руки, лань його знову благала. Але Сатья обійняв її і звелів:  
«Іти тобі потрібно!». Тоді та лань, відійшовши кроків на вісім, повернулася: «Зроби благе ушкодження, Сатьє,  
адже благим шляхом я піду після смерти! Подивися на тих чудових апсар ― я даю тобі зір ― на мальовничі 
оселі магатм, гандхарвів!». Він дуже довго з бажанням дивився, не відриваючи погляду. Потім, глянувши на  
лань, він побажав убивством досягти небесного життя. Тоді лань, що прожила багато років у лісі, обернулася  
богом Дхармою, що, затверджуючи спасіння брахмана, мовив: «Не так потрібно приносити жертви!». І ось 
той намір ушкодити лані, знищив його велику заслугу вмертвіння плоті. Тому не можна робити вбивства для 
жертви.  Потім, о володарю, Дхарма сам навчив брахмана праведно приносити жертви. І взаємної згоди із  
дружиною досяг Сатья подальшим умертвінням плоті. Знати слід: у ненашкодженні весь Закон, а шкода є  
беззаконня. Воістину я тобі повідаю, який обов’язок правдивих.

Так вістить розділ двісті сімдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як  стають  лиходіями?  Як  виконують  дхарму?  Як  досягається  відвернення  від  сансари  і,  як  іти  до 

Звільнення?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Тобі відома вся дхарма, ти питаєш лише заради впевнености. Так слухай про Звільнення, про відвернення 

від сансари, про корінь зла і дхарми. Пізнанню п’яти предметів почуттів передує бажання. Коли досягнуті  
предмети, виникають потяг і відраза, о туре-бгарато. Потім з тієї ж причини виникають діяльність і безліч 
починань. Повторення бажаних заходів, образів, здійснити прагнуть люди. Тоді прагнення і безпосередньо за  
ним,  ненависть  виникає.  Потім  виникає  жадібність,  а  безпосередньо  за  нею  ―  омана.  В  обійнятого  
жадібністю, оманою, веденого ненавистю, хіттю, не виникає думки про дхарму, він виконує закон лицемірно. 
Такий  лицемірно  ходить  у  законі,  лицемірно  слідує  його  меті,  лицемірно  вдається  таким  нагромадити 
багатства,  о радосте кауравів!  Сюди людина направляє думи.  Тоді бажання робити зло виникає,  всупереч  
порадам друзів і мудрих, о бгарато, «Вище узгоджене з розумом», ― він заявляє, спонукуваний законом. А 
разом з  тим зростає  його  трояке  беззаконня,  породжене  оманою й пристрастю:  він  замишляє,  говорить і  
робить зле. Праведники бачать його пороки, що зрощуються беззаконням. Водять із лиходієм дружбу люди 
подібної ж вдачі. Тут він не досягає щастя, тим більше в іншому світі. Такий буває заблудлий. Тепер про  
праведного  слухай.  Істинний  закон  виконуючи,  він  досягає  істинного.  Бажаним  шляхом  він  іде  силою 
істинного закону. Спершу пізнанням він бачить ці пороки. Потім, обізнаний у щасті-нещасті, він спілкується  
із благими, а у спілкуванні із праведними, у старанності ростуть його сили. Живучи праведністю й тим, що  
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праведністю можна досягти, до праведности він повертає серце, радується пізнанню й Закону, і поливає лише  
той свій корінь, благі властивості якого він бачить. Будучи праведником, він гарних друзів вибирає. Маючи 
друзів і багатство, він блаженствує тут і по смерті. Над словом, дотиком, образом, нюхом, смаком, о бгарато,  
панування він досягає, це як плід його праведности пізнається. Але, одержавши плід праведного життя, він не  
радується, о Юдхіштхіро! Незадоволений, очима пізнання пізнає він відвернення від сансари. Завдяки очам 
пізнання він не збуджується запахом, прагненням, млістю. Слову, доторку, образу він не радується серцем.  
Тоді він звільняється від прагнення. Але не звільняється від обов’язку.  Він намагається покинути  обряди,98 

осягнувши суєтність світу.  Потім він намагається звільнитися доцільним способом. Поступово він досягає  
відвернення від сансари і перемагає злу карму, бо, не ставши праведником, він вищого Звільнення не може 
досягти. Отже, про що ти мене питав, я розповів тобі, о сину мій: про зло, дхарму, відвернення від сансари,  
звільнення,  о  бгарато.  А  тому,  у  всіх  випадках  потрібно  дотримуватися  Закону,  о  Юдхіштхіро,  бо  
перебуванням у Законі досягається вічна досконалість, о сину Кунті!

Так вістить розділ двісті сімдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Про Звільнення і доцільний спосіб його досягти ти говорив, о діду.  Про цей спосіб я хочу довідатися  

докладно, о бгарато.
Б г і ш м а  с к а з а в :
Тобі  властивий цей ретельний розгляд,  о  велемудрий,  таким способом ти завжди випробовуєш усяку 

мету,  о бездоганний. Думка про горщик, який виготовляють з думкою про вже приготовлений горщик, не  
схожі, так дії для виконання обов’язків кожного відрізняються від способів досягнення вищого Закону. Не до 
східного океану, а до західного веде дорога. Є один тільки шлях до Звільнення. Про це в подробицях слухай:  
потрібно відітнути гнів терпінням, прагнення ― відсутністю мріянь. Мудрий повинен розсіяти сонливість, у 
ясності  вправляючись,  протверезінням  потрібно  оберігати  себе  від  страху,  а  діяльністю  пізнавця  поля  
потрібно  управляти  диханням.  Потрібно  суворістю  відкинути  потяг,  ненависть,  хіть.  Блукання,  омана,  
втягнення у суєту повинен відстороняти вправами знавець основи. Сон і мріяння ― вправою в знанні, біль,  
хвороби ― легкою в засвоєні, помірною їжею. Жадібність і осліплення ― задоволеністю й розглядом сутності  
предметів.  Жалем  мусить  перемагати  несправедливість,  дотриманням  дхарми  ―  перемагати  потрібно 
промахи.  Бажання  багатства  ― усуненням  прагнень.  Свідомістю тлінності  світу ― лиха,  а  голод Йогою 
усувають пандити. Милосердям ― зарозумілість і задоволеністю ― жагу життя. Лінощі ― раннім підйомом,  
нерішучість рішучістю перемагають, мовчазністю ― базікання, страх потрібно перемагати відвагою. Мову,  
що  знаходиться  у  серці,  потрібно  приборкувати  розумом,  а  його  приборкують  оком  знання.  Знання  ― 
пробудженням  Атману.99 Атман  же  сам  себе  приборкає.  Доброчесний,  умиротворений  все  це  повинен 
осягнути, розсікаючи перешкоди до досягнення Йоги. Віщі їх п’ять розрізняють. Прагнення, гнів, жадібність,  
страх і п’яту ― сонливість покинувши, хай перебуває стримуючи язик у стані йогічної садхани. Роздумами,  
вивчення  Писань,  щедрістю,  прямодушністю,  совісністю,  терплячістю,  чистотою  в  харчуванні,  чистотою 
почуттів,  самовладанням,  правдивістю  ―  ось  чим  вирощується  світла  сила  і  побивається  зле.  Хай 
удосконалюються починання йогина і розвивається те, що здійснює пізнання (віджнана). Скинувши гріхи, той 
могутній подвижник, що переміг почуття,  підкоривши волі прагнення, гнів, нехай сам себе введе в оселю  
Брахми. Неоманність, неприхильність, відмова від прагнення й гніву, безжурність, відсутність нерішучости,  
сталість,  непохитність ― такий шлях до Звільнення,  милостивий, незаплямований, чистий. Так усувається 
прагнення, приборкується слово, тіло, серце.

Так вістить розділ двісті сімдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 6
Б г і ш м а  м о в и в :
Про  це,  ще  таке  давнє  минуле,  оповідають  бесіду  Наради  і  Асіти-Девали.  Сидячого  старця  Девалу,  

кращого з розуміючих, про виникнення та відхід істот Нарада розпитував колись.
Н а р а д а  с п и т а в :
Звідки, о брахмане, рухоме, нерухоме, звідки весь цей всесвіт походить, як він приходить до розчинення?  

У цьому хай напутить мене володар.
А с і т а  в і д п о в і в :
Те із чого зробив у часі усіх істот Самосущий, власним буттям піднятий, п’ятьма великими сутностями 

називають ті, що міркують про становлення. З них Він зробив сутності, у часі сам собою піднятий. Якби хто  
говорив про це інакше, то безсумнівно, був би неправдивим. Ці п’ять нагромаджень великих світлових сил 100 

(теджас), нерухомих, міцних, вічних і шосте ― час, знай, о Нарадо, вони самосущі: вода, піднебесся, земля,  
вітер, вогонь-очисник. Без сумніву, немає нічого позамежного цим сутностям, бо що це не так, безсумнівно  
немає доводів, немає доказів. Ти знаєш, що саме так вони розгорнулися. Шосте ― їх накопичення, ці п’ять  
сутностей,  час  і,  як  відособлена  пара  ―  буття-небуття  ―  ось  вісім  нескінченних  сутностей  істот,  їх  
виникнення-зникнення. У тих сутностях вони (істоти) ідуть у небуття, з тих же сутностей вони виникають, і 
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коли  істоти  гинуть,  вони  сутності,  знову  п’ятьма  бувають.  Від  землі  в  істотах  ―  тіло.  Слух  виник  від 
простору.  Від сонця ― очі, з води й вітру ― кров,  звичайно. Очі, ніс, вуха,  язик й п’ята ― шкіра ― це  
почуття, що сприймають предмети почуттів, так віщі вчать. Зір, слух, нюх, смак і дотик ― відповідно, органів  
властивості.  Знай їх п’ять ― у п’яти по п’ятірці.  Образ,  запах,  смак,  дотик,  звук  ― ось властивості  цих 
сутностей. Вони сприймаються органами почуттів, п’ять у п’яти, п’ятикратно. Але цих властивостей: звуку,  
образу, дотику, запаху і смаку ― органи почуттів не осмислюють, осмислює їх (джива). Сприйняття (читта) 
вище сполучення почуттів,  вище нього ― манас,  вище манасу ― буддхі,  пізнавець поля ― вище буддхі.  
Істота спершу сприймає почуттями окремо предмети.  Розглядає предмети розум-манас,  а  вирішує  буддхі.  
Власник буддхі перебуває над індріями та образами сприйняття предметів. Читта, сполучення почуттів, манас 
і восьма ― буддхі, ось вісім пізнавальних індрій, так ті, що міркують про внутрішній атман їх називають.  
Руки, ноги, травні та статеві органи, рот ― п’ятий, поєднуються, як органи індрії дій. Про це слухай. Рот  
називається індрією мови й прийняття їжі.  Органи пересування  ― ноги.  Руки  виконують  роботу.  Органи 
спорожнювання  ―  кишечник  і  дітородні  органи  діють  в  одному  напрямку:  для  виверження  калу  і  для 
виверження речовин хіті, а сила ― шоста. Ось шість у сполученні описане, як слід. Так перераховані мною 
кількості органів сприйняття й руху. Внаслідок стомлення індрій наступає гальмування, і потім, залишаючи  
індрії,  людина засинає. Але, коли заспокоїлися індрії,  не заспокоюється манас, зайнятий предметами. Така  
діяльність  називається  сновидінням.  Стани  бувають  ясні,  темні  й  пристрасні.  Залежно  від  діяльности 
розрізняються стани ясности та інші. Захват, успіх у справах, на вищий шлях сходження ― ознаки ясности.  
Уві сні спогад повертається до таких станів у кожній людині в тій мірі, якого рівня досягли ці люди. Обидва ці 
стани  пильнування  й  сну  ясно  ведуть  до  бажаного  вічно.101 Індрії,  стани,  властивості-гуни  ―  всього 
вважається сімнадцять якостей.  До них вісімнадцятий ― втілений, який знаходиться в тілі,  вічний. У тілі  
втіленого перебувають всі ці властивості й перебувають там у тілі, але при розставанні втіленого з тілом, вони 
не залишаються. Таким чином, це тіло є сполученням п’яти. Є один (джива) і вісімнадцять ― властивості та 
втілений,  та  теплота  тіла  ― усього  двадцять,102 таке  п’яти  сутностей  сполучення.  Це  тіло,  разом  з  його 
вітрами, струмами поєднує Маган, панування якого проявляється при відділенні втіленого від тіла. Кожна 
істота  виникає  з  п’ятірки  сутностей,  туди  ж вона  і  йде.  Коли  вичерпуються  його гарні  й  погані  справи, 
спонукуваний добрими, злими справами, втілений входить згодом у тіло, утворене його кармою. Залишаючи й 
знову залишаючи тіла, згідно зробленого, він переходить від тіла до тіла. Спонукуваний часом, втілений зі  
старої  «хати»  в  нову  переходить.  Знаючі,  рішучі  в  рішеннях,  не  сумують  про  це.  Але  жалюгідні  люди  
мучаться, зв’язаними себе уявляючи. Той (Атман) не належить кому-небудь, і сам він нічий, він не хто-небудь 
певний.  Він один творець щастя-нещастя,  він  дає  існування  тій  дживі  у  цьому тілі,  а  сутність  ніколи не 
народжується й не гине: коли-небудь,  звільнившись від темного, на вищий шлях вона вступає.  Знищуючи 
справи, знищують і складене з добра і зла тіло. А коли тіло загинуло, втілений знову вступає у стан брахмо.  
Тому заради знищення добра і зла потрібне знання Санкхьї. Коли ж тіло загине, є позамежний шлях у буття  
брахмо.

Так вістить розділ двісті сімдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 7
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Друзів і рідних: братів, батьків, синів, онуків ― ми, жорстокі лиходії, вбили заради багатства. Як нам піти 

від цієї жаги, яка через бажання багатств виникла? Адже ми діяли спонукувані жагою, о прадіду!
Б г і ш м а  м о в и в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають про пісню царя Відехи, якого спитав брахман Мандавья: «Позаяк в 

мене нічого немає, я живу досить щасливо: якби навіть згоріла Мітхіла, мого б і тоді нічого не згоріло». Для  
мудрого навіть дуже велике багатство ― нещастя, та й невелике нерозумного завжди в оману вводить. Щастя  
всіх  істот  світу,  найбільше  щастя  в  небі,  не  варте  і  шістнадцятої  частки  щастя  від  знищення  жаги.  Як 
виростають роги зі зростанням корови, так зростає жага з ростом багатства. Якщо моєю власністю стає чиєсь 
багатство,  воно все ж стає причиною страждання при його втраті.  За жаданим не слід ганятися,  насолода  
бажаним народжує страждання. Прагнення потрібно відкинути, а отримане багатство вжити на благо. З усіма  
істотами, як із самим собою, повинен обходитися мудрий. Зробивши належне здійсненню, очистивши себе, 
він повинен усе покинути. Покинувши приємне-неприємне, горе й радість, правду й кривду, страх і хоробрість 
покинувши, хай буде мудрець вільним від недуги, умиротвореним. Те, що слабкодухим важко покинути, що й 
старіючи, не старіє, те, що є недуга, що починається з життям, називається жагою життя. Благо тому, хто її  
залишив. Переконавшись, що його поведінка чиста, як місяць, як здоров’я, праведний щасливо досягає слави 
тут і  по відході. Почувши те слово раджі, залишився задоволений двічінароджений. Зрозумівши це слово,  
досяг звільнення Мандавья.

Так вістить розділ двісті сімдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7 8  103
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Р о з д і л  2 7 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якою моральністю, яким поводженням, яким прагненням міцно досягається той позамежний природі стан 

брахмо?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Радіючий  Законам  Звільнення  подвижник,  який  переміг  почуття,  міцно  досягає  вищого  стану,  

позамежного  Природі.  Покинувши  свій  будинок,  байдужий  до  отримання-неотримання,  мовчазний  муні  
повинен мандрувати, незважаючи на напади бажань. Він не повинен грішити ні оком, ні серцем, ні словом, ні  
явно,  ні  таємно хай не засудить нікого.  Хай не нашкодить він жодній істоті,  нехай іде стежкою дружби.  
Потрапивши в це життя, він не повинен ні до кого ставитися вороже. Не треба ніким нехтувати, потрібно  
втримуватися від зарозумілого слова. Навіть розгніваний нехай говорить дружелюбно, викликаний на сварку 
нехай  рече  благе.  Проходячи  селом,  нехай  не  дивиться  ні  праворуч,  ні  ліворуч,  нехай  не  займається  
жебрацтвом  і  до  заздалегідь  наміченого  домогосподаря  нехай  не  ходить.  Прогнаний,  нехай  старанно 
утримується від неприязного слова. Хай буде він лагідним, не личить йому озлоблятися. Довірливий, хай не  
буде він балакучим. Коли вогнище перестає димитися, коли заспокоїлася ступка, коли вже погашене вугілля і  
повечеряли люди, туди, де вже зібрано посуд, нехай направляється за милостинею муні. Життєва необхідність  
― ось міра одержуваної, не перебираючи, їжі. Не одержавши, нехай не ображається, одержавши, нехай не  
радується муні. Хай не буде в нього бажання отримати ціновані речі. Від тих хто висловлює йому шану він не 
повинен приймати їжі. Такій людині варто остерігатися приймати почесті. Не можна ні хвалити, ні гудити  
якостей поданої  їжі.  Він постійно повинен цінувати  відокремлене ложе,  сидіння,  безлюдь,  коріння  дерев,  
лісову хащу, печеру. Треба прагнути до безвісної мандрівки по безлюдній дорозі. Непохитний, міцний нехай 
ставиться байдуже до згоди-незгоди, йому не слід домагатися справами ні нагороди, ні покарання. З ясним 
лицем, з ясними почуттями, цілком задоволений, бадьорий, безстрашний, віддаючись безпристрасности, нехай  
муні  ретельно  шепоче  мантри.  Знову  і  знову  дивлячись  на  прихід  і  відхід  істот,  на  суєту  мирську,  
небажаючий,  байдужий,  варену й сиру їжу нехай приймає,  перемігши почуття,  сам себе  вмиротворивши,  
подвижник. Від різкого слова,  пориву до прагнення,  пориву голоду,  хіті,  пориву гніву в серці ― від цих 
поривів повинен відсторонитися подвижник. Тоді його серце не буде страждати від самодокорів. Отже, рівний 
у хвалі, осуді, нехай тримається він середини. Таке на щаблі життя мандрівника (санньясина) вище очищення. 
Повністю самоприборканий, від схильностей зовсім вільний магатма, не вертається назад. Самозаглиблений,  
світлий, бездомний, він ніколи не вертається до стану домогосподаря або пустельника в нетрях. Нехай він не 
прагне  випробувати  незвідані  бажання  й  не  піддається  захвату.  Для  тих,  які  пізнали  ― це  звільнення,  і  
виснажлива праця для тих хто не пізнав. Цей шлях Звільнення для пі знавців, повністю виклав Харіта. Мир 
усім  істотам  затверджуючи,  хто  йде  з  хати,  для  того  світозорі  світи  існують,  для  нескінченности  той  
придатний.

Так вістить розділ двісті сімдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
«Щасливі,  багаті»,  ― так  про  нас  говорять  всі  люди,  але  чи  існують  люди більш нещасні,  ніж  ми? 

Звеличення світом ми прийняли як нещастя, о найкращий з куру,  серед людей од самих богів народжені, о  
прадіду.  Коли ж ми зможемо здійснити зречення, визнане за страждання? Адже істинне страждання ― це 
перебування втілених у тілі, о чудовий каураво, ті, що від сімнадцяти та від п’яти причин вільні, від вісімки 
предметів  почуттів  і  гун,  о  чудовий  каураво,  не  вертаються  до  існування,  мовчазні,  які  загострили були  
обітниці. Коли ж і ми підемо, покинувши царство, о великий подвижнику?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Вічного  немає  нічого,  всесвіт  є  поле  боротьби  предметів  почуттів,  о  царю!  Тут  немає  нічого  не 

неминущого,  адже відомо, що перевтілення існує.  Тож ти не думаєш, о царю, що цей порок всесвіту збіг.  
Ціною зусиль, знавці дхарми, згодом ви досягнете зречення. Над добром і злом втілений ніколи не владний.  
Крім того  пітьма,  що виникає  в  ньому,  заважає,  о  царю.  Як  очищений вологий вітер  запилюється  знову  
миш’яковим червоним пилом, а фарба, проникаючи, видна всюди, так і втілений, забарвлений плодами справ,  
оточений  пітьмою,  сам  по  собі  безбарвний,  пофарбований,  мандрує  з  тіла  в  тіло.  Але  коли  виниклу  від 
незнання  пітьму  людина  знанням  видаляє,  коли  вона  її  прожене,  тоді  їй  засяє  вічне  брахмо.  Воно  не  
досягається старанністю,  так речуть  звільнені й муні,  шановані  тобою,  людьми та безсмертними, тому не 
заспокоюються сонми великих мудреців. Цар, зосередженою думкою слухай,  що колись проспівав про цю 
мету і,  як вчинив дайтья Врітра,  скинутий з царства,  позбавлений перемоги,  союзників,  влади, о  бгарато.  
Опираючись лише на розум,  він серед ворогів перебував  безжурним.  Врітру,  який втратився був  царства, 
колись, наблизившись, запитав Ушанас: «Тепер, коли ти переможений, чи не впав ти у розпач, данаво?». «Я  
розв’язав  сумнів  правдою  і  умертвінням  плоті.  Приходу-відходу  істот  я  не  радуюся  і  не  засмучуюся.  
Витиснені  часом,  душі  поринають  у  пекло  проти  волі,  а  небожителі  всі  блаженствують,  так  мудрі  
стверджують. Вичерпавши свій строк, істоти, примушені Калою, в інший час виникають знову і знову. Душі,  
пройшовши через тисячі лон тварин, зв’язані путами прагнення, примушені падати у пекельну безодню. Я не 
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знав, що так слід блукати душам. Але «Яка справа, така й відплата!», ― так Писання вказує. До існування  
тваринного, пекельного, людського, божественного переходять душі, спершу поблукавши у щасті-нещасті, у  
приємному і неприємному. Увесь світ проходить, зв’язаний законом смерті. Всі істоти завжди йдуть дорогою,  
пройденою ними раніше, обчислюваною мірою часу, яка веде до народження й виникнення!».

Б г і ш м а  с к а з а в :
Так,  мовцеві  Врітрі,  заперечив  володар Ушанас:  «Ти  мудрий,  о  друже,  то  чому ж говориш порожні  

слова?».
В р і т р а  м о в и в :
Тобі й іншим розумним людям далебі відомо, що, бажаючи перемоги, колись я робив велике вмертвіння  

плоті. Привласнивши запахи, смаки різних істот, мною убитих, я в трьох світах гараздував, могутністю своєю 
звеличувався.  Променистим  вінцем  обрамлений,  я  панував  у  піднебессі.  Непереможний для  всіх  істот,  я  
ніколи не відчував страху.  Умертвінням плоті досягши божественної влади, я погубив її  своїми справами. 
Залишаючись твердим, я тому не журюся, о володарю. Колись разом з магатмою, войовничим Індрою, я бачив 
святого  володаря  Харі-Нараяну,  Вайкунтху,  нескінченного  Пурушу,  пресвітлого,  вічного  Вішну,  
Бавовняноволосого,  русобородого,  всіх  істот  Предка.  Але  все  ж,  залишок  плоду  того  вмертвіння  плоті, 
зберігся  понині.  І  ось,  про  відплату  за  вчинки  хочу  спитати  тебе,  о  володарю.  У  якій  варні  перебуває  
божественна влада, велике брахмо? Як це найвище божественне панування може вичерпатися? Чому живуть  
істоти?  Як  вони знову продовжують  розвиватися?  Досягши якого вищого плоду,  джива  перебуває  вічно? 
Якою діяльністю, або, яким пізнанням можливо такого плоду досягти? Це, о мудрецю, зволь мені повідати. 

Так він сказав. Як тоді відповідав той муні про це, о леве-царю, разом із братами слухай розповідь мою, 
зосередивши увагу.

Так вістить розділ двісті вісімдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 1
У ш а н а с  м о в и в :
Поклоніння тому владиці, богові, святому Вішну, руки якого землю разом із простором обіймають!
Його лик є вічна оселя, о чудовий данаво, про нього я тобі повідаю, про позамежну велич духу Вішну.
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Тоді до цих двох співрозмовників підійшов великий муні,  праведний Санаткумара,  щоб розв’язати їх 

сумнів. Вшанований Врітрою, володарем асурів і муні Ушанасом, опустився на вельми почесне сидіння, о 
царю, той тур-муні. Коли велемудрий сів, Ушанас мовив слово: «Повідай володареві данавів про найвищу 
велич духу Вішну!». Вислухавши це, Санаткумара сказав мудрому володареві данавів дотичне величі духу  
Вішну розумне слово: «Вислухай-но, о дайтьє, усе про найвищу велич духу Вішну. Знай, о ворогів нищителю,  
у Вішну весь минущий світ перебуває. О міцнорукий, він творить сонми істот, рухомих і нерухомих, він же  
згодом їх вбирає в себе,  а потім творить знову.  В ньому приходять вони до розчинення,  з  нього ж вони  
виникають. Але його ні пізнанням, ні жертвами, ні вмертвінням плоті не можна досягти. Лише приборканням 
почуттів його досягти можливо, зовнішньою й внутрішньою діяльністю, що в манасі перебуває. Той, у кого 
став  незаплямованим  розум,  споживає  позамежну  вічність.  Подібно  тому,  як  золотарник  у  вогні  срібло  
очищає, із великим старанням, самовіддано й багаторазово, так своєю діяльністю душа очищається в сотнях 
народжень, але найбільшим зусиллям може очиститися і в одне втілення. Людина легко, мов граючи, пил  
обтрушує з тіла, але з великим зусиллям доводиться струшувати пороки. Як біля невеликого вінку сезам і  
гірчиця не втрачають свого запаху, так людина ще не втрачає властивостей, найтонше споглядаючи. Але, як  
біля багатьох вінків залишаючись, знову й знову втрачають свій запах сезам і гірчиця, та лише запах вінку  
залишається, так прихильністю до гун полоненого, протягом сотень народжень повторним зусиллям, розум  
усуває пороки. Про тих, що свою справу продовжують робити, і про тих, що їх відхиляють, о данаво, про те,  
як різні стани досягаються справами слухай: як розвивають діяльність і на чому зупиняються, о володарю, 
послідовно тобі викладу. Зосередивши думку, слухай про це! Святий володар, безпочатковий і нескінченний 
Нараяна-Харі. Движні та недвижні істоти він створив. В усіх істотах, як минуще і, як неминуще він перебуває.  
В одинадцяти змінах (10 індрій і манас) він п’є минущий світ променями (індрії). Знай, стопи його ― земля, 
голова ж ― небо. Руки ― сторони світу, о дайтьє, а слух ― простір. В його владі чудове сонце. Його манас у 
місяці перебуває. Його розум завжди проникає в пізнання. У воді його смак перебуває. У його міжбрів’ї ― 
планети,  о  чудовий данаво.  В обох його очах ― коло сузір’їв.  З  його стіп,  о  данаво,  земля виникла,  від 
Нараяни ― сутність раджасу, тамасу, саттви. Його знають, як плід діяльности щаблів життя, а також як плід 
недіяння. Він є Позамежне, Неминуще, о сину мій. Священні гімни ― волосся його тіла. Неминуще (Ом) ― 
Сарасваті,  його слово. Багато осель у нього та образів. В його серці перебуває Дхарма, Він ― Позамежне 
брахмо,  буття-небуття,  він  Дхарма,  Тапас.  Він  у  собі  містить  Шруті,  Шастри,  шістнадцять  жерців  і  
жертвопринесення (крату).  Він ― Прабатько і  Вішну,  два Ашвіни,  він ― Пурандара  Індра,  Яма,  Митра-
Варуна, подавець скарбів Кубера, це його окремі образи, вони в ньому сходяться до єдности. Знай, весь цей 
минущий світ ― у волі єдиного Бога. Розмаїтість існування виявляє він у своїй єдності, о володарю дайтьїв.  
Коли люди, здійснивши пізнання на нього дивляться, з’являється брахмо. Тисячі мільйонів років залишаються  
душі при сотворінні та розчиненні світу, інші ж ідуть. Обсяг створення істот подібний обсягу багатьох тисяч  

262



озер, о дайтьє. Озера шириною в йоджану, а глибиною в крошу, у довжину кожне тягнеться на п’ять сотень  
йоджан. Воду з озера черпають кінчиком волоска раз у день, не більше. Знай, час їхнього виснаження є міра  
часу між творенням і вбиранням світу.  Шість кольорів є вища міра душі: чорний, димчастий і, як середній 
стан ― синій, потім непоганий колір червоний. Блідо-жовтий ― щасливий, найщасливіший ― білий. Вищій 
стан ― білого кольору,  незаплямований, без тягаря та суму, сприятливий, о володарю данавів, пройшовши 
через  тисячу  років  втілень,  досконалости  джива  досягає,  о  володарю  данавів.  Шлях,  що  Бог  указав  як 
прообраз, також давши і  прообраз блага,  той шлях для істот визначається кольором, а колір визначається  
Калою (Часом), о володарю асурів. Сто тисяч разів по чотирнадцять щаблів 104 є висхідний шлях доброчесної 
дживи,  о  дайтьє.  Знай,  так  відбувається  сходження,  стояння  і  падіння.  Чорного  кольору  шлях  зводить, 
загрузлий у гріхах горить у пеклі.  Цей стан зіпсованих. Вважається,  що він триває дуже багато смертей і  
народжень. Сто тисяч разів чотирнадцять щаблів пройшовши, душа досягає димчастого кольору.  Там вона  
живе проти волі, до кінця юґи оточена стражданнями. А, хто сполучився з якістю саттва, відігнавши морок,  
спонукуваний розумом, доброю совістю ведений, із синього в червоний колір входить і, як людина існує. Вона  
там перебуває протягом одного кола світотворення, в путах властивих їй обов’язків страждаючи. Потім вона у 
ясно-жовтий колір вступає й сто світотворень там залишається. У жовтому кольорі вона протягом тисячі кіл  
світотворень перебуває і, не звільнившись, о дайтьє, ще десять тисяч світотворень у пеклі страждає. Потім ще 
п’ять і чотири тисячі світотворень, нагромаджені справи спокутуючи. Знай, лише тоді вона звільняється від 
пекла й у всіляких інших станах виникає. У світі богів багаторазово буває, потім, його позбавлена, у людський 
світ падає. Протягом ста сотень світотворень вона залишається у світі смертних, потім іде до безсмертного.  
Потім, у дозрілий час, вона падає в чорні доли й залишається в кромішній безодні. Як вдається їй потрапити у  
світ живих, поясню тобі, о витязю асурів. Протягом семи сотень божественних кіл вона стає червоною, світло-
жовтою, нарешті ― білою. Потім, пробувши у вісьмох нижчих світах, гідних шанування, у той світлий світ  
попадає. Вісім світів і шістдесят сотень 105 станів обмежує манас, але білий колір і вищий шлях у трьох станах 
106 виключені з нього, о могутній. Але ще утримувана в путах, одне осоружне світопроявлення в чотирьох 107 

інших  станах  вона  проживає  насильно.  Вищий  шлях  жовтого  кольору  для  тих,  хто  ще  не  досяг  повної 
досконалости,  але  позбувся  від  забруднення.  Обтяжена  сімома (5 індрій,  манас  і  буддхі),  вона  там живе, 
безвладна, сто світопроявлень, утримувана залишком своєї карми. Повернувшись звідти у людський світ, як  
людина, вона величі досягає. Повернувшись звідси, у сонми вищих істот вона поступово сходить. Тоді вона 
семикратно проходить світи, щоб у виникненні-зникненні зросла її сила. Сім існувань, як перешкоди, вона 
переборює, але все ж у світі живих залишається. Потім вона іде в неминущу оселю бога Вішну, а значить у 
брахмо, в оселю Шеші,108 Нари і Всевишнього бога ― Вішну. При загибелі світу, істоти, після спалення їхніх 
тіл останнім вогнем, ідуть в брахмо, рівно і життєздатні сонми богів, що нижче світу Брахми. А під час нового 
виходу істот,  по своїх місцях розходяться душі,  залежно від залишку карми. Але не обтяжені залишками 
карми, всі боги й богоподібні люди при кінці, йдуть у ту оселю Вішну, а люди, що відпали від досконалих  
світів, колишньою дорогою йдуть поступово. Вищі душі й сутності, рівні їм силою, мандрують кожна за своїм  
законом. Оскільки їм потрібно отримати від залишків карми, стільки ж і живуть істоти, а з ними дві світлі  
богині (вище і нижче знання). Хто своє тіло очистив, приборкавши п’ять індрій тіла, той іде вищим шляхом,  
чистим розумом завжди міркуючи. Потім у неминущу оселю він вступає, у важкодоступне, вічне брахмо. Так 
повідано тобі мною, о істото, що не втратила ясність, про могутність Нараяни.

В р і т р а  м о в и в :
Раз так усе відбувається, нема чого мені сумувати, я повністю зрозумів твоє слово, і твоє слово почувши, 

о безжурний духом, я очистився від гріхів, став від зла вільний. О володарю, закручено нескінченно могутнє  
колесо сансари Вельмишановного, о великий ріши: нескінченному,  вічному Вішну належить те становище 
звідки все відбувається. Адже цей магатма ― Пурушоттама, у ньому весь минущий світ перебуває.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Так мовивши, той Врітра спустив дух, о каунтейє, і прилучився до Атмана, позамежної оселі досягши.
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Отже,  о  прадіду,  це  той  самий  божественний  володар  Джанардана,  про  якого  Врітрі  колись  повідав  

словом Санаткумара?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
У корені усього перебуває святий, великий Бог. Так перебуваючи, той премудрий володар, різноманітний 

світ  своєю  могутністю  творить.  Половина  його  четвертої  частини,  знай,  це  той  Кешава,  незнищенний.  
Половиною тої ж чверті три світи створив премудрий. Поруч перебуває чверть, яка обертається в колообігу 
світопроявлень (кальпах), сам же володар, Господь володарів, лежить на водах. У тих вічних світах мандрує  
милостивий улаштовувач. Він порожнечу наповнює. Нескінченний і постійний, він через усі світи проходить. 
Безперешкодно творить той великий Атман весь минущий, різноманітний світ і в ньому перебуває.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Здається,  о  знавцю  позамежної  мети,  побачив  шлях  Врітра,  тому,  ощасливлений  благим,  він  не  

засмучувався, о діду. Світлий праведник, світлого походження, не вертається, о безгрішний, він від звіриного 
шляху  і  пекла  вільний,  о  діду.  А  хто  знаходиться  у  світло-жовтому  або  червоному  кольорі  підлягає 
поверненню, о царю, може стати твариною той, хто темними справами обкутаний. Ми ж, глибоко занурені в  
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червоний, піддані щастю, нещастю чи байдужому, о володарю. На який же шлях ми потрапимо: на синій чи 
навіть на нижчий, чорний?

Б г і ш м а  м о в и в :
Чисте ваше походження, загострені ваші обітниці, о пандави. Насолодившись радістю у світі богів, ви у 

людський світ підете знову. Під час створення істот, у сприятливий час, прийдете, серед богів пізнавши щастя.  
Ви щасливо зустрінетеся із досконалими, хай мине ваш страх, ви всі непорочні!

Так вістить розділ двісті вісімдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Велике  благочестя,  о  батьку,  безмірно  чудового  Врітри!  Безприкладне  його  пізнання,  і  така  ж  його 

відданість Вішну! Важкопізнаваний шлях, о прадіду, безмірно могутнього Вішну. Як же, о тигре-царю, він той 
шлях міг осягнути? Непохитно вірю тому, що повідав, о володарю, але, вбачаючи неясність, збуджується ще 
більше мій розум. Як, туре-муже, Шакра міг скинути Врітру, який відає суть шляху та перебуває в дхармі,  
шанувальника Вішну? Мені, який питає, розв’яжи цей сумнів, о туре-бгарато! Як, о тигре-царю, Врітру міг 
перемогти Шакра? І, як відбулася ця битва, розкажи докладно, о міцнорукий, адже я дуже хочу це знати, о 
діду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Колись,  в  оточенні  сонму богів  їхав Індра  на колісниці  й побачив гороподібного Врітру,  який стояв  

навпроти. На п’ятсот йоджан він вгору висився, нищитель ворогів, і понад триста йоджан він був ув обхваті.  
Важкопереборне для трьох світів, таке тіло Врітри побачивши, злякався і не міг заспокоїтися дев. О царю, тоді  
у Шакри затряслися жижки від страху перед Врітрою, коли він раптом побачив його величезне тіло. Тоді  
пролунало ревіння і  звучання музичних інструментів усіх богів та асурів,  вибухнула битва. У Врітри ж, о  
каураво, який побачив перед собою Шакру, не виникло ніякого коливання, турботи, страху. Тоді розгорілася 
пря, три світи змусивши тремтіти, між магатмою Шакрою і Врітрою, володарем асурів. Пращі, булави, мечі, 
списи, стріли, коси, різноманітні камені, громозвучні луки, спалахи вогню, різна чудова зброя, ратники деви і  
асури наповнили весь простір. Тоді всі сонми богів на чолі з Предком і причетні великій долі ріши, прийшли 
подивитися на битву. Досконалі, о царю, на чудових колісницях, о туре-бгарато, і гандхарви з апсарами на  
чудових  колісницях  з’явилися.  Тоді  з  піднебесся  Врітра,  кращий  з  охоронців  дхарми,  градом  з  каменів  
блискавично обсипав володарів богів, а розлютовані юрби богів почали метати стріли, звідусіль кам’яний дощ 
відбиваючи, пущений Врітрою у битві. А велесилий Врітра, великий чарівник, о тигре-каураво, володаря богів 
чарами зовсім запаморочив у битві. Тоді Індру, притиснутого ворожбитською зброєю Врітри, оханув Васіштха 
закляттям «Ратхантара».

В а с і ш т х а  в и р і к :
О найкращий з богів, о володарю богів, о нищителю дайтьїв, асурів, власник сили трьох світів, що ж ти 

сумуєш, о Шакро? Ось Брахма, Вішну, Шива, о володарю минущого світу, і бог, володар Сома, ― всі великі  
ріши. Як боягуз якийсь, не повзи легкодухо, о Шакро, поверни шляхетність думок, вражай ворогів на прі, о 
володарю  сурів!  Ось  учитель  світу,  Триокий  (Шива),  шанований  усім  світом,  він  на  тебе  дивиться,  о 
володарю, покинь оману, володарю сурів! Ось брахмаріши, на чолі з Бріхаспаті, чудовими піснями, о Шакро,  
вихваляють тебе, обіцяючи перемогу!

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
У  напоумленого  так  магатмою  Васіштхою,  пречудового  Васави  веледужо  додалося  сили.  Тоді,  

опам’ятавшись,  вихователь  Паки,  причетний  великій  Йозі,  розвіяв  ті  чари.  Потім,  благий  син  Ангіраса,  
Бріхаспаті, й ті вищі ріши, побачивши відвагу Врітри, прийшли до Магешвари. Бажаючи гаразду світам, вони 
просили про загибель Врітри. Тоді міць шанованого володаря світу, ставши гарячкою, жахлива, вселилася у  
Врітру,  володаря дайтьїв. А святий бог Вішну,  шанований усім світом, увійшов у перун Індри, радуючись 
охороні світу.  Потім премудрий Бріхаспаті увійшов у Шатакрату,  а чудовий Васіштха й усі  найвищі ріши,  
наблизившись до шанованого усім світом подавця дарунків ― Васави,  одностайно сказали: «О володарю,  
убий Врітру!».

М а г е ш в а р а  ( тут: Вішну)  с к а з а в :
Шакро,  ось  великий  Врітра,  обдарований  великою  силою,  чарівник,  який  все  одушевляє,  могутній,  

всюдисущий, відомий. Цим чудовим асуром, непереборним навіть для потрійного світу, тут, перебуваючи в 
Йозі, не зневажай, о володарю сурів! Адже він, заради зміцнення своєї сили, шістнадцять тисяч років робив 
умертвіння плоті, і Брахма йому запропонував дарунок, о володарю безсмертних: велич йогинів і велику владу 
чарівництва,  величезну силу й найвищу пишноту,  о володарю сурів,  але моя могутність проникла в тебе,  
Васаво, так уразь же перуном цього тигра-данаву!

Ш а к р а  м о в и в :
О туре серед сурів, твоєю милістю непереборного сина Діті, перед твоїми очима я повалю блискавицею, о 

володарю!
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
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Коли в дайтью, великого асура, проникла гарячка, пролунав потужний захоплений клич богів і мудреців.  
Потім могутній звук мушель, литавр, незліченних сурм і бубнів пролунав. Асури зовсім втратили пам’ять, і  
миттєво загинули їхні могутні чари. Тоді, довідавшись, що Врітра впав, зраділи ріши та боги, вихваляючи 
володаря Шакру. Вигляд магатми Шакри, який стоїть на колісниці під час битви, під оспівування великих 
мудреців, був вельми нестерпний для погляду.

Так вістить розділ двісті вісімдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 3
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Почуй від мене, о царю, які тілесні знаки були у Врітри, повністю охопленого гарячкою. Він страшно 

сполотнів, його рот запалився, сильне тремтіння охопило тіло, дуже почастішало дихання. Здибилися волоски 
на тілі, він швидко і важко дихав, о володарю. Як ознака лиха, з його рота з’явилася жахлива шакалиця: то 
випала його страшна пам’ять, о бгарато. Пожежею палахкотливе полум’я з його боків виривалося. З жахливим 
лементом  шуліки,  канки,  чаплі,  навколо  Врітри  металися,  над  його  головою здіймаючись.  На  колісницю 
зійшовши,  Шакра  рушив  у  битву,  перун  здійнявши  у  руці,  дев  дивився  на  того  дайтью.  Тоді  пролунав 
нелюдський крик того великого асура: роззявивши пащу, він кричав охоплений тяжкою гарячкою, о володарю 
царів.  І  в  його  розкриту  пащу  перун  устромив  Шакра.  Вельми  яскравим  був  блиск  того  перуна,  видом 
полум’ю  смерти  подібний.  Миттєво  величезне  тіло  дайтьї  Врітри  впало.  Тоді  знову  пролунали  вигуки  
звідусіль.  Вигукували  боги,  побачивши враженого  Врітру,  о  туре-бгарато!  Магхава  ж,  велеславний  ворог 
данавів, при сприянні Вішну, убивши Врітру ваджрою, відправився на небо. Тоді, о каураво, вискочила з тіла  
Врітри жахлива, жорстока, страхітлива для світу Смерть брахманів, Брахмавадхья, злобна, виродлива, чорно-
жовта,  з  виступаючими  іклами.  Страшноока,  з  розпатланими  кудлами,  о  бгарато,  увінчана  черепами,  як 
відьма, о туре-бгарато, кровожерлива, одягнена в лахміття, о праведний царю, в такому страшному вигляді, о 
Індро царів,  вона  вийшла і  стала  переслідувати  Громовика,  о  туре-бгарато!  Якийсь час убивця  Врітри,  о  
радосте куру,  бажаючи блага світу, тікав у напрямку неба. Але, побачивши, що вислизає велесилий Шакра,  
Смерть  схопила  володаря  богів  і  міцно  в  нього  вчепилася.  Він  же,  перелякавшись  Брахмавадхьї,  смерті 
брахманів, заховався в бруньку лотосу й багато років там пробув. Але Смерть брахманів його переслідувала  
ретельно,  о  каураво,  захоплений нею, він зовсім знесилив:  її  струсити наполегливо намагався Шакра,  але 
володареві богів не вдалося Брахмавадхью скинути: міцно вона вчепилася. Тоді Володар богів, о туре-бгарато,  
наблизившись до Прабатька, головою перед ним схилився земно. Довідавшись, що Шакру захоплено Смертю 
двічінароджених, почав міркувати тоді Брахма, о найкращий з бгаратів, і сказав тій Брахмавадхьї міцнорукий 
Предок медовим голосом, ніби догоджаючи їй, о бгарато: «Володарко, нехай буде вільний володар Тридцяти, 
зроби мені цю приємність! Мов, що мені для тебе нині зробити? Яке виконати бажання?».

Б р а х м а в а д х ь я  р е к л а :
Бажане творцеві трьох світів, богові, шанованому трьома світами, я вважаю вже виконаним. Вкажи мені  

інше житло! Ти сам поклав  цю заборону 109 заради добробуту світу,  і  цю найбільшу настанову ти сам же 
знімаєш! Лише на догоду тобі, о знавцю дхарми, о царю і володарю усього світу, я відстану від Шакри, але 
хай буде мені зазначена оселя!

Б г і ш м а  п р о в а д и в :
«Хай буде  так!»,  ― сказав  тоді  Прабатько тій Брахмавадхьї.  У такий спосіб  він  відігнав  Смерть від  

Шакри. Потім Самосущий магатма сюди викликав Агні. Наблизившись до Брахми, він тоді мовив слово: «О 
Володарю-Боже, я став, о бездоганний, перед твоїми очима. Що повинен я зробити, Боже, хай зволить мені  
сказати володар!».

Б р а х м а  м о в и в :
На багато частин хочу розбити цю Смерть брахманів. Нині прийми її четверту частину заради звільнення 

Шакри!
А г н і  с к а з а в :
Який строк мого звільнення, о Брахмо? Подумай про це, о володарю. О шанований світом, хочу це знати 

достеменно!
Б р а х м а  с к а з а в :
Якщо яка-небудь людина наблизиться до тебе, коли ти сяєш, і  обкутаний пітьмою не принесе жертву 

соками, зерном, плодами, на того швидко перейде, і в ньому оселиться Брахмавадхья. Хай покине журба серце 
твоє, о Жертвоносець!

Тоді святого Прабатька виречене слово, о володарю, прийняв Пожиратель жертви богам і предкам. Так 
воно і сталося. Тоді дерева, коріння, трави закликав Прабатько, щоб скликаним сказати про ту ж справу, о 
царю. Він висловив все, як є, деревам, корінням і травам. Подібно Агні, затріпотіли вони й мовили таке слово 
Брахмі: «Який же строк пробуде в нас Брахмавадхья, о Прабатьку світу? Нас і так доля прибила, бити нас  
знову тобі не личить. Адже ми спеку, холод, дощ, підбурені вітром, постійно виносимо, о Боже, а потім нас 
ріжуть, б’ють. Корячись наказу володаря, цю Брахмавадхью нині ми приймаємо, о царю трьох світів, але все-
таки про наше звільнення хай подумає володар!».

Б р а х м а  м о в и в :
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З настанням свята  молодика,  хто  зрізати й бити вас буде,  в  омані,  вона  від  вас  переселиться  в  таку  
людину.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Потім після  тих слів  магами,  дерева,  коріння,  трави,  Брахму вшанувавши,  відправилися  туди,  звідки 

з’явилися. Тоді бог, Прабатько світу, апсар до себе закликав. Як би їм догоджаючи, медвяне слово він мовив, о 
бгарато: «О стрункостанні, ту Брахмавадхью, із Індри вилучену, четверту частину по моєму слову прийміть!».

А п с а р и  м о в и л и :
О володарю богів,  за твоїм велінням ми прийняти готові,  але як нам позбутися від такого співжиття,  

обміркуй, предку.
Б р а х м а  м о в и в :
Якщо хтось під час крові зійдеться з жоною, Брахмавадхья швидко на того перейде. Хай не увійде сум у 

ваше серце!
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
«Хай буде так!», ― із сердечною радістю сонми апсар сказали і в свої оселі відправилися веселитися, о  

туре-бгарато. Тоді великий подвижник, бог, що створив три світи, подумав про води, і по думці його вони  
також з’явилися. З’явившись до безмірно могутнього Брахми, всі води таке слово сказали, перед Предком 
схиляючись, о царю: «От зібралися ми, о Боже, перед твоїм поглядом, ворогів підкорювачу, за твоїм велінням,  
о володарю, волю свою нам повідай, Владцю світу!».

Б р а х м а  м о в и в :
Вийшовши  з  Врітри,  ця  жахлива  Брахмавадхья  заволоділа  велемудрим  Індрою.  Її  четверту  частину 

прийняти вам потрібно.
В о д и  р е к л и :
Хай буде так, о владарю, як ти сказав нам, о володарю світу, але наше звільнення від співжиття такого 

зволь обміркувати! Адже ти, о володарю богів, найвищий шлях усього світу, хто інший нам зробить милість,  
хто нам у лиху допоможе?

Б р а х м а  м о в и в :
Якщо  людина  із  затемненим  розумом  подумає:  «Вони  незначні»  і  опоганить  вас  калом,  сечею,  

мокротинням, в такого вона переселиться й жити там буде, а ви тоді звільнитеся, говорю вам правду!
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Тоді Брахмавадхья, звільнивши володаря богів, о Юдхіштхіро, тільки вийшла ― відправилася в ті оселі за 

велінням бога. Так про Шакру і Брахмавадхью закінчена повість, о володарю народу. Відпущений Предком,  
він  зробив  Ашвамедху.  Так,  за  переказом,  о  царю,  Брахмавадхья  заволоділа  Васавою,  але  потім,  через 
жертвопринесення коня він досяг очищення. Той бог, тисячі ворогів поваливши, скуштував радощі царства.  
Васава досяг незрівнянного щастя, о землі володарю. Із крові Врітри виникли «чубаті» (півні), о Партхо, їх не 
можна їсти присвяченим, багатим подвигами брахманам. Всякий раз ти догоджай тим двічінародженим, адже 
вони на землі  вважаються богами,  о радосте куру.  Так хитрістю-мудрістю Шакра  вбив великого асура,  о  
каураво. Належним способом убитий був велесилий Врітра. От і ти, о Каунтейє, серед земних непереможним  
будеш, будеш як бог, згубник ворогів Шатакрату.

Ті двічінароджені, що оповідь про Шакру кожне місячне свято ректи будуть серед мудреців, не зроблять 
провини. Така це дивовижна, велика минувшина про Врітру і Шакру. Це діяння, о синку, тобі повідане. Що  
ще хочеш чути?

Так вістить розділ двісті вісімдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О велемудрий діду, якому відомі всі шастри, з приводу цього вбивства Врітри таке ось у мене питання 

виникає.  Ти сказав,  що гарячкою одурманеного Врітру Васава вбив тоді  блискавкою,  о володарю народу 
безгрішний. Як приключилася така важка гарячка, о велемудрий? Звідки виникла гарячка? Чути хочу про це 
докладно, о володарю.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
О царю,  слухай  про виникнення тої  всесвітньо відомої  гарячки і  про її  поширення.  Розповім усе,  як 

сталося, о бгарато. О великий царю, здавна скеля була на Меру, шанована усім світом, прикрашена всякими 
самоцвітами. Та скеля була присвячена Савітару і називався Джьйотишкою, незмірно висока, небачена ніде у  
світах, о бгарато, там бог перебував на прикрашеному золотом, самоцвітами гірському схилі. Світлозорий на  
ньому  лежав,  як  на  ложі.  Ума,  дочка  царя  гір,  постійно  біля  нього  перебувала.  Також  магатми,  васави,  
безмірно сильні боги,  і  обоє магатм, чудові  лікарі Ашвіни, і  цар Вайшравана гухьяками оточений, святий 
володар якшів, володар мешканців Кайласи, і великий муні Ушанас ― вони догоджали Магатмі Шиві, також і  
великі ріши на чолі з Санаткумарою, і на чолі з Ангірасом божественні ріши, вішви, васу, гандхарви, також 
Нарада, Парвата. Численні хороводи апсар сюди стікалися. Усіх овівав гарний вітерець, що несе всякі запахи, 
приємний, чистий. Обсипані квітами всіх пір року, красувалися дерева. Досконалі, багаті подвигом охоронці  
знання, усі, оточивши, догоджали Магадеві Пашупаті, о бгарато, а з ними духи, які прийняли різні подоби, о 
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царю. Дуже страшні ракшаси, численні упирі-пішачи, різноманітна, радісна, здіймаючи різну зброю, рать бога 
тут перебувала. Блискаючи, як пломінь, о володарю, Нандін стояв там з дозволу бога, полум’яніючи своєю  
міццю, стискаючи блискучий дротик.  Найчудовіша з рік Ґанга,  всі  криниці-тіртхи прекрасні,  поклонялися 
тому  богові,  о  радосте  куру.  Так,  шанований  деваріши  та  богами,  там  перебував  Магадева,  пречудовий  
володар. Сталося так, що у якийсь час володар істот, на ім’я Дакша, приготувався чинити жертвопринесення  
за древніми статутами. Тоді, зібравшись, усі боги на чолі із Шакрою на його тріумф вирішили відправитися.  
На блискучих сяйвом і сонцем колісницях, ті магами, з дозволу бога Дакши, прийшли до воріт Ґанги ― такий  
переказ. Тоді, побачивши, що усі боги відправилися, дочка гірського володаря, благочестива, сказала слово 
богові  Пашупаті,  своєму чоловікові:  «О  володарю,  куди  це  прямують  боги під  проводом Шакри?  Скажи 
правду, о обізнаний на правді, розвій велике моє нерозуміння!».

М а г е ш в а р а  м о в и в :
О причетна  великій  долі,  верховний володар істот,  на  ім’я  Дакша,  приносить у  жертву коня,  туди  й 

відправилися небесні боги.
У м а  с п и т а л а :
А  ти  з  якої  причини  не  йдеш  на  те  жертвопринесення?  Яка  перешкода  заважає  твоєму  приходу,  

Магадево?
М а г е ш в а р а  в і д п о в і в :
О причетна великій долі, колись сури ухвалили, що в жертвах не дається мені частка. О чарівнолиця, за  

існуючим звичаєм, здавна, згідно закону жертвоприношення, сури не приділяють мені частки.
У м а  с к а з а л а :
О володарю, серед усіх істот, найвеличніших ти перевершуєш чеснотами. Нездоланна твоя могутність,  

блаженство і слава, о непереможний! О причетний великій долі, через те, що тебе обминають, я надзвичайно  
страждаю, вся тремчу, о бездоганний!

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Так мовивши богові Пашупаті, своєму чоловікові, та богиня замовкла, але її думка палала, о царю. Тоді, у 

думи богині проникнувши і те довідавшись, здійснення чого вона бажала серцем, «Стій тут!», ― наказав він  
своєму бикові Нандіну. Тоді, прийнявши силу Йоги, всіх володарів Йоги володар, той велесилий, з жахливою 
своєю раттю, раптово почав розкидати приготовлене для жертви ― бог богів, носій Пінаки. Деякі учиняли  
лемент, інші реготали, інші кров’ю у вогонь хлюпали, о володарю народу, вивернувши жертовні стовпи, інші 
на хотара розкривали пащі, о царю, так жертовний обряд був повністю порушений. Прийнявши подобу лані,  
жертва тоді навтіки пустилася, але за нею, в такій подобі почав ганятися Шива. Схопивши лук, володар почав  
метати в неї стріли. Від гніву,  в того безмірно великого володаря сурів, із чола скотилася жахлива крапля 
поту. Тільки-но та крапля поту впала на землю, спалахнув великий вогонь, подібний до вогню Останнього 
часу.  Потім  з  полум’я  людина  з’явилася,  о  туре-бгарато:  ростом ― карлик,  червоноокий,  жовтобородий, 
страшний,  зі  скуйовдженим  волоссям,  немов  сич  або  яструб  оперений,  ікластий,  кольором  чорний,  у 
червоному  одязі.  Те  величезне  чудовисько 110 жертву  спалило,  начебто  кущ,  розігнало  богів  повсюдно, 
прогнало мудреців. На десять сторін боги тоді розбіглися зі страху. О царю, поки та людина лютувала, о землі  
володарю, сильно тряслася земля, о туре-бгарато. Побачивши, що увесь минущий світ здригнувся, володар  
Прабатько, з’явився до Магешвари і мовив.

Б р а х м а  с к а з а в :
Всі сури тобі дадуть частку, о володарю, виправ те, що ти зробив, о богів володарю! Адже всі боги, ріши,  

о ворогів нищителю, від твого гніву спокій втратили, о Магадево! О батьку, та істота, яка виникла з твого 
поту,  о  кращий з  премудрих,  на  ім’я  Гарячка,  нехай  блукає  у  світах,  о  знавцю законів!  Але  якщо вона  
залишиться ціла, то земля, о могутній володарю, не буде здатна її  втримати.  Вона повинна розпастися на  
багато частин.

Після таких слів Брахми, що забезпечують йому частку, безмірно чудовий бог «Хай буде так!», ― сказав  
Брахмі. Посміхаючись, цілком вдоволений власник Пінаки прийняв свою частку, зазначену Брахмою. Заради 
умиротворення всіх істот, той знавець усіх законів розділив на багато частин гарячку. Слухай, о синку, і про  
це. Потрібно знати: линяння змій, водорості у водоймах, запалення голови у слонів, гірська смола в ущелинах,  
солончакові степи, хвороба копит у нащадків Сурабхи, захворювання очей у дрібної худоби, о знавцю закону,  
сап  у  коней,  тріщини гребінців  у  фазанів,  хвороба  очей у  зозуль  ― так  розподілилася  гарячка  по слову 
магатми. Короста, розповсюджена у овець, чулисьмо, і хрипота у папуг називаються гарячкою. У тигрів, о  
знавцю закону, кволість називається гарячкою. О знавцю закону, і в людей входить істота, о бгарато, на ім’я 
Гарячка,  при  смерті,  народженні  та  у  проміжку  між  ними.  Дуже  страшна  ця  сила  Магешвари,  на  ім’я  
Гарячка...

Поклоніння і честь од усього живого Ішварі. Він згубив Врітру, кращого з усіх хто дотримується дхарми. 
Той роззявив пащу, і тоді метнув перун Шакра. Увійшовши у Врітру, перун пошматував його, о бгарато. Той 
великий йогин, великий асур, роздертий перуном, відправився у вищу оселю безмірно могутнього Вішну, бо 
отримав він цей минущий світ силою поклоніння Вішну. Тому, досяг оселі Вішну повалений у битві. Отож, 
про  загибель  Врітри  й  про  поширення  гарячки  я  розповів  докладно.  Що  ще  розповісти  тобі,  сину  мій?  
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Людина, яка читає заглиблено, з не лінивою думкою, це сказання про гарячку, звільниться від хвороб, буде  
щасливою, прилучиться радості, бажане одержить.

Так вістить розділ двісті вісімдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 5
Д ж а н а м е д ж а й я  111 с п и т а в :
Брахмане, як у часи нащадка Вівасвана Ману відбулися порушення Жертвопринесення коня, яке робив 

володар істот Прачетас Дакша? Як розгнівався володар усіх істот,  помітивши гнів богині Уми? І,  як його 
милістю було відновлене жертвопринесення Дакши? Це мені повідай докладно, я бажаю знати!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Колись  Дакша  приносив  жертву  на  хребті  Хімавану,  біля  відвідуваної  досконалими  і  мудрецями, 

прекрасної оселі Ґангадварі.  Там росли різні дерева, оповиті ліанами, безліч гандхарвів, апсар населяли її.  
Перед Дакшею, кращим з охоронців закону, оточеним юрмами ріши, жителі землі, піднебесся, небесного світу 
стали, перед тим володарем істот, склавши молитовно руки. Боги, данави, гандхарви, ракшаси, пішачи, наги, 
обоє гандхарвів Хаха і Хуху,  Нарада, Тумбуру, Вішвавасу, Вішвасена й інші гандхарви, апсари, сини Адіті,  
васави,  рудри,  праведники,  безліч  марутів  ― разом з  Індрою,  усі  прийшли брати участь  у  жертві,  ті  які 
споживають пару, які п’ють сому, які споживають дим і, які п’ють пряжене масло. Ріши та предки прийшли  
разом із Брахмою ― ці та інші, безліч істот чотирьох видів: породжені живими, з яйця, з насіння пророслі,  
породжені  з  поту  ―  всі  були  скликані,  запрошені  й  боги  з  дружинами.  Вони  на  сяючих  повітряних 
колісницях, як полум’яніючі вогні, стояли. Їх побачивши, Дадхічи, охоплений обуренням, мовив слово: «Це не 
жертвопринесення, це не благочестя, де Рудра не вшанований жертвою! В пута смерти попадають такі, як  
змінити їхню долю? Як же не бачать вони омани, майбутньої загибелі? Наступаюче велике горе у великому,  
врочистому обряді, як не зауважують?». Так мовив великий йогин і, глянувши розумовим поглядом, побачив 
Магадеву і подательку дарунків,  прекрасну Деві,  а також магатму Нараду біля тої богині. Упевнившись у  
цьому,  він  залишився  дуже  задоволений.  «Мантри  їх  усі  однобокі,  позаяк  не  звернені  до  Володаря.»,  ― 
подумав.  І,  той край залишаючи, Дадхічи мовив слово: «Людина,  що поклоняється негідному поклоніння,  
гідного ж не шанує, однаково чинить гріх, рівний людиновбивству. Несправедливого я не говорив ніколи й  
надалі говорити не буду: і серед богів, і серед мудреців речу лише правду. На прийдешнього Пастиря, творця,  
володаря минущого світу, кращого Пожирателя жертв, на володаря всіх ― погляньте!».

Д а к ш а  м о в и в :
Багато в нас таких рудр-ревунів із дротиками у руках, які заплітають волосся в коси: одинадцять їх на свої 

місця з’явилися, але серед них не упізнаю Магешвари!
Д а д х і ч и  м о в и в :
Ось ця мантра твоя, усіх закликає, його ж молитовно не закликаєш! Як вище Шанкари іншого божества я 

не бачу, так і щедре жертвопринесення Дакши не відбудеться!
Д а к ш а  с к а з а в :
Я приношу на золотій тарілі жертву, очищену мантрами й гімнами за законом, Володареві цього свята ― 

Вішну, неперевершеному Владиці, бо йому слід робити жертву хавіс.
Б о г и н я  У м а  с п и т а л а :
Який саме  дарунок  я  могла  б  дати,  чи обітницю,  чи подвиг  здійснити,  за  який нині  чоловік  мій,  не 

представлений володар, одержав би частку чи й половину, хоча б третину частки?!
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Схвильованій дружині своїй, яка так мовила, з веселим виглядом відповідав володар.
В о л о д а р  с к а з а в :
О  тонкостанна,  ти  не  знаєш  ні  мене,  о  богине,  ні  з  яким  словом  слід  до  мене,  як  володаря  свята,  

звертатися.  Я  ж  знаю  себе,  о  велеока.  Ті  ж,  які  втратили  здатність  міркування,  мене  не  знають.  Як  ти  
перебуваєш  в  омані  нині,  так  помиляться  й  боги,  з  їх  Індрою,  і  всі  три  світи!  По  суті,  мене,  ті,  які  
священнодіють, вихваляють, і ті, які співають самани, мені ж співають гімн Ратхантара. Мені чинять жертви  
брахмани, які знають брахмо, мені жерці адхварью дають частку!

Б о г и н я  м о в и л а :
У присутності жінок, усякий чоловік, навіть селюк, хвалиться та хвастає, звичайно.
В о л о д а р  в и р і к :
О володарко богів, я не хвалюся, тонкостанна, ти мене побачиш, о струнка, знай: я відправлюся, о красна 

лицем, руйнувати жертвопринесення!
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Це сказавши дружині, улюбленій мов життя, володарці Умі, той владар вивергнув з рота жахливу істоту,  

яка змушує  тремтіти від страху.  Магешвара їй наказав: «Розжени свято Дакши!».  Тоді той єдиний у своїй 
подобі лев, якого Шива вивергнув з рота, граючи, знищив жертвопринесення Дакши, заради заспокоєння гніву 
богині. В обуренні, велика володарка, жахлива богиня Калі, величезна, пішла за ним, щоб самій бути свідком 
справи. Знаючи згоду бога, вона голову перед ним схилила. Той лев був схожий на Шиву відвагою, вбраний у  
подобу  його  сили.  Це  був  втілений  гнів  самого  Володаря.  Непомірний  силою  й  мужністю,  невимірний 
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відвагою, іменувався Вірабхадрою той месник за обурення богині. Безліч царствених істот, названих «раумья»  
(«волосковий»),  він створив з ворсинок шкіри, безліч витязів, рівних рудрам, дуже хоробрих, страшних, ті  
кинулися вихором на жертву Дакши, щоб її знищити, сотні, тисячі величезних тілом, страховитих. Шаленою 
радістю  вони  тоді  наповнили  піднебесся,  і  небожителі  затряслися  перелякані  тим  страшним  виттям.  
Роздиралися гори й тряслася земля, істот опора, заметушилися вітри-марути і заколивалося царство Варуни.  
Не сяяли вогні, не сяяло всеопромінююче сонце, не з’являлися планети, сузір’я, місяць. Не показувалися ні  
ріши, ні боги, ні люди. Коли настала пітьма, пожежу влаштували навьї. Одні страховиська жертовні стовпи 
виривали, інші розтаскували, інші ж, їх схопивши, ламали. Налітали бурею, бушували зі швидкістю вітру, зі 
швидкістю думки розбивали жертовний посуд, ламали чудові оздоблення. Усе було розкидано, немов зірки по 
небу.  Навалені  горами,  чудові  страви,  розлиті  напої.  Рікою  текло  молоко,  із  брудом  змішалися  вершки,  
пряжене масло, кисляк, ром, розведений водою, у піску валялися ласощі. Усе, що мало якісь із шести смаків, 
чаші напоїв, які радують серце, усілякі м’ясива, усілякі страви, усе, що можна ссати, лизати, чудові трунки  
розливали,  жбурляли,  пожирали  різноманітні  пики.  Породжені  гнівом  Рудри,  видом  подібні  до  вогню 
останньої години, величезні  ростом, вони розганяли раті  богів,  поширюючи страх усюди.  За молодицями,  
дружинами  богів,  різні  перевертні  ганялися,  за  тими,  яких  усі  боги  ретельно  ховали  від  гніву  Рудри. 
Створений  Рудрою  Вірабхадра,  швидко  спалив  усюди,  що  було  приготовлено  для  жертви.  Він  учинив  
жахливий шум, змушуючи тремтіти всіх істот: завивав і радів, зрізуючи голову жертви. Тоді всі боги, на чолі  
із  Брахмою і  володар істот Дакша,  склавши молитовно руки,  сказали:  «Хай буде  нам відкрито,  хто ти,  о  
володарю?».

В і р а б х а д р а  м о в и в :
Я не Рудра, не Деві, сюди я прийшов не для споживання жертви. Зрозумівши, що обурюється богиня,  

розгнівався володар усіх живих. Не для того, щоб володарів-мудреців побачити, не заради цікавости, знай, я 
сюди прийшов твоє жертвопринесення знищити. Мене кличуть Вірабхадрою, я виник із гніву Рудри, цю ж 
кличуть Бхадракалі, від гніву богині вона виникла. Ми обоє виникли силою бога богів, і обоє з’явилися до 
жертви. О володарю мудреців, прийди під захист Шиви, бога богів, чоловіка Уми! Навіть гнів цього бога  
переважніше дарунку іншого бога.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши  слово  Вірабхадри,  Дакша,  кращий  з  охоронців  дхарми,  власкавив  Магешвару  гімном  і  

уклоном:  «Припадаю  до  стіп  вічного,  міцного,  неминущого  Володаря-бога,  магатми,  Магадеви,  володаря 
всього минущого світу... коли починалося найбільше жертвопринесення володаря істот Дакши, скликані були 
всі боги й багаті подвигом ріши, але дев не був покликаний сюди, Магешвара, творець всесвіту. Розгніваний  
Магадева  пустив  туди  свої  орди.  Запалало  місце  жертвопринесення,  двічінароджені  розбіглися.  Подібно 
сонму  зірок,  полум’янів  тоді  створений  Рудрою  магатма  Вірабхадра,  разом  із  дружиною.  Риком,  як 
дротиками, вони серця простромлювали. Коли були вирвані,  повалені жертовні стовпи і  розкидані всюди, 
коли летючі шуліками метушилися, шукаючи здобичі, коли їх крила розносили крики сотень шакалів,112 коли 
зійшлися  якши,  гандхарви,  ракшаси,  змії,  пішачи...»...  Він  же,  Шива,  закривши рота,  ретельно утримував  
прану-апану,  поглядом  блукав  яснозорий,  ворогів  переможець.  Бог  богів  раптово  з  жарівниці  піднявся, 
блищачи, як тисячі сонець, подібний полум’ю кінця світу. Посміхнувшись, він мовив слово: «Скажи, що для 
тебе мені зробити?». Тоді пролунало повчання, підготовлене для свята вчителем богів Бріхаспаті. Зі слізьми  
на очах, на щоках, тремтливий у тузі й страху, володар істот Дакша, склавши молитовно руки, сказав тому 
богові: «Якщо прихильний Володар, якщо я догодив йому, якщо я гідний отримати, якщо ти мені дарунок  
пропонуєш,  то  те  що  спалено,  проковтнуто,  пожерто,  випито,  загинуло,  розбито,  порозтягано,  усе,  що 
заготовлено було для жертви з великою ретельністю, дуже добре обмірковане за довгий час, для мене хай не  
буде марним. Цей дарунок вибираю». «Хай буде так!», ― відповідав володар Хара, осліпник Бхаги, охоронець  
дхарми, довгастоокий, триокий Бог, істот володар. Упавши на коліна, вниз схилившись, прийняв володарний 
дарунок Дакша. Тисяча вісім імен вимовив він, вихваляючи того, хто носить бика на прапорі.

Так вістить розділ двісті вісімдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 6
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якими іменами володар істот Дакша прославив того бога? Зволь сказати мені, о батьку, хочу шанобливо 

їх вислухати, о бездоганний!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про імена затаєного бога богів слухай, дивовижні, таємні та явні, о бгарато!
Д а к ш а  м о в и в :
Поклоніння  тобі,  о  володарю богів,  що вбив ворога  богів  Балу,  о  Індро богів,  Стовпе  сили,  богами, 

данавами шанований. Друже тисячоокий, довгастоокий, триокий, володарю жертви, який скрізь має обличчя, 
голови, руки і ноги всюди. Усе у світі чуючи, в усе проникаючи, ти перебуваєш, Гостровухий, велевухий,  
кругловухий,  мешканцю  Океану.  Поклоніння  тобі,  що  володіє  вухами  володаря  слонів,  корововухий, 
руковухий. Поклоніння тобі, сточеревний, стомаківний, стоязикий. Оспівують тебе співаки, хвалою хвалителі 
вихваляють Тебе, стожертовного Брахму, вище неба тебе шанують. В твоєму образі, різноманітний, ті боги,  
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океаноподібний, небоподібний: «Адже в ньому всі боги, як у хліву корови!». У тілі володаря бачу Сому, Агні, 
Володаря вод Варуну, Сонце-Адітью, Вішну, Брахму, Бріхаспаті. Ти ― причина, дія, знаряддя дії, справа, ти 
― Суще і Несуще, виникнення-зникнення. Поклоніння подавцеві дарунків, Бгаві, Шарві, Рудрі, Володареві  
худоби, постійне поклоніння вбивці Андхаки, Триголовому, трикосому, який тримає у руці чудовий тризуб.  
Синові трьох матерів, триокому, руйнівникові трьох міст ― поклоніння! Поклоніння лютому, посудині, яйцю 
світу, носію яйця світу, поклоніння! Тому хто ціпком скеровує, безсторонньому, із ціпком же, і голомозому.  
Поклоніння світлому, далекопростертому, із зубами і волоссям сторч, безкровному, димному, синьовийому ― 
поклоніння!  Поклоніння  неперевершеному,  потворному,  благому,  сонцезнаменному,  сонцю,  увінчаному 
сонцем! Бикошийому, лучникові, ватажкові навьїв ― поклоніння! Підкорювачу ворогів, подавцю, одягненому 
в  листя,  Золотокольчужному,  золотому  насінню  ―  поклоніння!  Золотогубому,  володарю  золота  ― 
поклоніння!  Всюдисущому,  всепоглинаючому,  тому,  хто  всіх  істот  є  внутрішній  Атман,  поклоніння 
хвалителю і  хваленому,  вартому вихваляння  ― поклоніння!  Поклоніння хотару й мантрі,  прапороносцеві  
світлого прапору. Поклоніння пупку,  власникові пупка, кіл колу. Тонконосому, тонкочленному, тонкому ― 
поклоніння!  Вшанованому,  який  викликає  захват  і  вигуки  захвату.  Спочиваючому,  який  лежить  і,  який  
піднімається ― поклоніння! Стоячому,  бігунові,  лисому і  з  косами.  Поклоніння вправному танцюристові,  
головному з красномовних, дарунку ріки, лотосу, коханому, вправному у співі, музиці струнній! Поклоніння 
чудовому,  найкращому,  нищителеві  Бали,  Володареві  часу,  Колу  світових  годинників,  руйнівникові  
світопроявлень, руйнівникові світу. Страшному гучним реготом, покутнику жахливих обітниць, поклоніння 
жахливому,  десятирукому  хай  буде,  поклоніння  постійно!  Поклоніння  любителю  похоронного  багаття  й 
попелу, який тримає в руці череп і лякає, страшному в страшних обітницях, з вискаленим ротом, мечеязикому,  
зубатому ― поклоніння! Жадібному до вареного і сирого м’яса, любителеві музичного приладдя ― тумби й 
віни, поклоніння теляті, бикові, корові, бикові з бичачою силою, колу кіл, карателеві, поклоніння подавцеві 
недоспілому дозрівання, Найчудовішому, обраному, вибраного подавцеві ― поклоніння! Вишукано-вінчаний, 
у  запашному  одязі,  вибраний  і  чудовий,  подавець  вибраного,  тобі  ―  поклоніння!  Пристрасно-
безпристрасному,  творцеві,  вінчаному трояндами ― поклоніння! З’єднувачу і роз’єднувачу,  який тримає у 
своїй  руці  спеку  в  прохолоду,  Найжахливішому  найжахливішого,  не  жахливому  і  жахливому  виглядом, 
благому,  умиротвореному,  всезаспокійливому  ―  поклоніння!  Одноокому,  велеокому,  одноголовому 
поклоніння,  поклоніння!  Малому,  жадібному  до  малого,  люблячому  справедливий  розподіл.  Блідотілому 
Панчаці,  цілком  умиротвореному  ―  поклоніння,  гучнозвучному,  дзвінкому,  безмовно-дзвінкому  ― 
поклоніння! У тисячі  дзвонів дзвонареві,  люблячому дзенькіт дзвоновий, дзвенячому подихом, радісному,  
запашному ― поклоніння!  Найвищому,  що  вимовляє  «хум,  хум,  хум»  (останній  вигук  у  мантрах),  який 
завершує  промову  хум,  хум.  Поклоніння  мешканцю  лісистих  гір,  умиротвореному  навіки.  Рятівникові 
піднесених,  жадібному до  м’яса  зародка  ―  шакалові,  Жертві,  жертводавцеві,  пожираючому принесене  в 
жертву ― поклоніння! Полум’яніючому і запалюючому, тому хто підносить жертви, поклоніння кручі,113 і хто 
веде  до  кручі,  володарю кручі.  Поклоніння  подавцеві  їжі,  володарю їжі,  споживачу їжі,  тисячоголовому,  
тисячоногому  ―  поклоніння!  Здіймачеві  тисячі  тризубців,  тисячоокому  ―  поклоніння!  Сяючому  юним 
сонцем,  що прийняв подобу дитини,  юнаків  та  послідовників охоронцеві,  який віддається дитячим іграм, 
поклоніння жадібному, враженому, приголомшливому, старцеві! Поклоніння льоноволосому і з волоссям, як 
трава манчака, поклоніння діячеві шести справ, який любить три справи. За законом, роздільно обертаючим 
обов’язки варн і щаблі життя, шумному шумом, гучному звуком, тобі поклоніння! Біло-жовтоокому, чорно-
червоноокому ― поклоніння. Хриплому, нищителю, який гризе і трощить ― поклоніння! Про дхарму, справу,  
цілі, про звільнення, що розв’язує питання, вчить міркуванню, провіснику Санкхьї, обізнаному на Санкхьї і  
Йозі ― поклоніння. Поклоніння їдучому і неїдучому, і хто проїхав усі  чотири шляхи,114 шкурою чорної лані 
обкутаному,  оповитому змією,  як священним шнуром.  Поклоніння тобі,  о  володарю діамантовий,  міцний, 
золотоволосий, сину трьох матерів, виявленому і невиявленому, охоронцеві материнства, тобі ― поклоніння!  
Прагненню,  і  який  дає  прагнення,  убивці  прагнення,  насиченому,  насичувачу  і  ненаситному.  Ти  все,  
всеподавець і всеруйнівник, який прилюбився до сутінків, хай буде тобі поклоніння! Ти сунеш величезною 
хмарою, о великий Часу, хай буде тобі поклоніння! Щільний і тендітний волоссям і тілом, який носить рогожу 
і шкуру лані. З волоссям, що полум’яніє вогнем і сонцем, одягнений у лахи та шкури, ти перевершуєш тисячу 
сонець,  неперевершений  тапасом,  хай  буде  тобі  поклоніння!  Оп’яняючий,  тисячокудрий,  з  волоссям 
зволоженим водою Ґанги, обертач місяця, обертач століть, обертач хмар, хай буде тобі поклоніння! Ти ― їжа,  
подавець їжі, споживач їжі, який насолоджується їжею, виробник їжі, пекар, споживач спеченого, ти ― вогонь 
і вітер! Живонароджений, яйценароджений, потонароджений, пророслий. Ти ― бог володаря богів і безлічі  
істот чотирьох видів. Ти ― творець рухомого і нерухомого, і руйнівник. Обізнані називають тебе брахмо, як 
брахмо ― ти одяг знавців брахмо. Ти ― вище лоно розуму, простір, вітер, скарбниця зоряних світил. Ріг і  
Саман  Веда,  склад  «Ом»,  так  іменують  тебе  провісники  брахмо.  Hāyihāyi  hūva  hāyi  hāvūhāyi!  ―  так 
багаторазово оспівують тебе, о кращий із сурів, провісники брахмо, співаки саманів. Складеним із заклинань 
Яджур і мантр Ріг тебе іменують Веди, у безлічі ведичних Упанішад проголошують. Ти ― брахмани, кшатрії, 
вайшьї, шудри, також нижчі варни. Ти ― зіткнення хмар, ти ― блискавка, гуркіт грому. Ти ― рік і його пори,  
місяць і  півмісяць,  ти  ― кола  світових часів,  місячні  чверті,  хвилини,  миті,  ти  ― зірки,  планети.  Ти ― 
вершини  дерев,  гірські  стрімчаки,  тигр  серед  звірів.  Із  птахів  ―  Таркшья,  ананта  зі  зміїв.  З  океанів  ― 
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Молочний Океан, лук ― зі знарядь, зі  зброї ― блискавка, з обітниць ― правда. Ти ― ненависть і потяг,  
пристрасть, омана, терпіння, нетерпіння, виникнення, міцність, жадібність, хіть, гнів, поразка, перемога. Ти ― 
палиця, булава, сурма, ти ― лук і лучник. Ти вважаєшся батьком, мислителем, керманичем. Ти розсікаєш,  
уносиш. Тобі властиві десять знаків, ти ― прагнення, ціль і дхарма. Ти ― Ґанга, моря, ріки, болота, озера. Ти  
― ліани, відростки, трави, коріння, домашня худоба, звірі, птахи. Ти ― речовина, дія, початок, ти ― барвник і  
плоду час, склад «Ом», початок і кінець Вед, Гаятрі, жовтий, червоний, синій, чорний, лазурний, яскраво-
червоний,  охровий,  рудий,  блакитний,  темно-синій  хмароподібний,  творець  кольору,  безбарвний, 
червоноколірний, любитель золота, тебе золотом іменують. Ти ― останній вогонь, ти ― Індра, Яма, подавець  
дарунків Варуна, подавець багатств Кубера. Ти ― затьмарення, багатобарвне сонце, небесне світло, сонце! Ти 
―  обряд  жертвопринесення,  жрець-хотар,  приношення,  володар  жертви.  Ти  ―  золотобарвний  гімн,  ти 
шатарудрія (молитва), Яджур, Веди, ти ― благословляюче благословення, очисників очисник! Володар гір 
(Гіріша),  Хіндука  (ширяючий),  живе  древо,  плоть  і  джива,  подих  життя  (прана),  саттва,  раджас,  тамас, 
сп’яніння,  тверезість,  прана і  апана,  самана,  удана,  вьяна.  Ти ― відкривання,  закривання очей,  позіхання,  
чхання. Кривавий, повернений усередину очей, великоротий, великопузий. Щетинистий вепр, світлобородий,  
з волоссям сторч, рухливий-нерухливий, пісні,  гри доскональний знавець, друг  піснярів, музикантів, ти ―  
риба,  що  рухається  у  воді,  яка  потрапляє  у  сіті,  любовна  гра,  гра  в  кості  (калі).  Ти  ―  тимчасовість, 
понадчасовість,  злочасовість,  Кала,  смерть,  меч  і  результат  його  дії,  ти  ―  січеш  прихильників  і  
неприхильників. Ти ― час смерті світу, велезубий, вихор, грозова хмара. Ти ― дзвін і недзвін, литаврщик, 
дзвонар,  чаручелі,  мілімілін.  Ти  ―  вогонь  тілесности,  брахманство,  правитель,  який  тримає  тризуб, 
бритоголовий. Ти ― чотири юґи світопрояву,  чотири Веди, чотирьох жерців розпорядник. Ти ― водій на 
чотирьох щаблях життя, чотирьох варн творець, шахрай, постійний гравець у кості, володар орд, над ордами 
пастух. Гірський володар, любитель гір, який носить червоний вінок і одяг. Умілець із умільців кращий, що 
розвиває  усілякі  мистецтва.  Страшний гак для  очей Бхаги,  нищитель  зубів  Пушана.  Ти ― вигуки  сваха,  
свадха, вашат, вигук намас, творець поклоніння, поклоніння тобі, поклоніння! Зоряний, тобі властиві зірки,  
таємний обітницями, таємний подвижник, творець, улаштовувач, перетворювач, носій, подвижництво, істина, 
послух,  прямодушність,  брахмо,  душа  істот,  творець  істот,  виникнення  буття,  майбутній,  теперішній,  
колишній! Земля, піднебесся, небо, міцний, самоприборканий, великий володар. Посвячений, непосвячений, 
терплячий, нездоланний, неприборканих згубник! Обертач місяця, хто звертає і саморозвертається, обертач 
світопрояву. Прагнення, крапка, витончений, щільний, чашечка лотосу, вінків любитель. Блаженноподібний, 
жахливолиций, прекраснолиций, виродливолиций, безлиций, чотириликий, багатоликий, полум’янолиций у 
битвах. Вірат, золоте сім’я, сокіл, володар великих зміїв, велесторонній, місяцетримач, володарю збіговиськ, 
нечестивих  убивця,  який  роз’їжджає  на  цареві  биків  Нандіні,  коров’ячий  ватажок,  який  мукає  коровою. 
Охоронець  трьох  світів,  здобувач  корів  Говінда,  коров’ячий  шлях,  безслідний.  Найкращий,  стійкий, 
непорушний,  як  дерево,  що  коливається,  але  непохитне.  Нестримний,  важкоздоланний,  непереборний,  
чудовий.  Необґрунтований,  непохитний,  важковловимий,  непереможний,  переможний.  Заєць,  зайценосний 
місяць, умиротворювач, що дає холод, спеку, лихо, голод, спрагу. Носій турботи, хвороботворний, хвороба,  
нищитель хвороби. Полюєш ти за мною, як за жертовною дичиною. Ти називаєшся хворобою, яка приходить і  
йде. Чубатий павич з лотосового лісу,  лотосоокий, носій ціпка, син трьох матерів, жахливий каратель, що 
знищує яйце світу. Отрутопоглинач, кращий сур, який п’є сому, володар марутів Рудра. Питущий амріту, ти 
― минущого світу великий бог, сонму богів володар. Питущий вогняну отруту,  питущий смерть, молоко,  
сому. Від стікаючого меду ти перший п’єш, адже ти п’єш раніше блаженних.115 Ти викидаєш золоте сім’я, ти 
Людина,  чоловік-жінка,  безстатевий.  Дитина,  юнак,  зрілий,  беззубий  старець,  ти  могутній  володар  нагів, 
творець  всесвіту,  улаштовувач  всесвіту.  Всетворець,  усевлаштовувач,  чудовий,  всюдирукий,  всеподібний, 
сяючий, всюдиликий. Місяць і сонце ― твої очі, твоє серце ― Прабатько світу.  Ти ― велике море, ти ― 
Сарасваті, сила слова, вогонь і вітер. День і ніч, що відкривають і закривають очі. Ні Брахма, ні Говінда, ні 
древні ріши не можуть докладно осягнути твоєї величі, о Шиво! Твої вкрай витончені образи не доступні моїм  
поглядам.  Урятуй  мене,  як  сина  твого  лона,  о  батьку,  охороняй  постійно!  Охорони  мене,  який  потребує 
захисту, поклоніння тобі хай буде, бездоганний! Змилуйся над шанувальником твоїм, я назавжди твій бхакта! 
Ти  від  багатьох  тисяч  людей  прихований,  небачений,  наприкінці  океану схований,  будь  мені  охоронцем  
постійно! Ті  подвижники, які  не сплять,  опанували подихом,  перебувають у ясності,  приборкали почуття,  
бачать його сяйво. Поклоніння тому Атману Йоги, який постійно носить коси, посох, втіленому з відвислим 
черевом, із прив’язаним збоку кухлем, йому поклоніння, атману, брахмо! Тому, у кого у волоссі голови хмари, 
потоки у всіх суглобах, у кого в череві чотири океани, тому атману вод поклоніння! Коли кінець приходить  
юзі, ти всі істоти пожираєш. Ти лежиш серед вод, до лежачого на водах припадаю! Проникного в уста Раху,  
який випиває сому вночі і стає Сварбхану, пожирач сонця нехай мене охороняє! Богам, що виникли, як плід  
твій,  які  вшанували  тебе належною часткою,  їм  поклоніння,  хай зрадіють,  почувши вигук,  сваха,  свадха! 
Чоловічки розміром  в  палець,116 які  живуть  у  тілах  усіх  втілених,  хай  охороняють  мене  постійно,  хай 
допомагають мені постійно! Перебуваючи в тілах втілених, вони не ридають, але викликають ридання, не 
радуючись, вони викличуть радість, поклоніння тим хай буде навік! Ті, що в ріках, морях, горах, печерах, у 
коріннях дерев, у корівниках, у пустельних хащах, що на чотирьох шляхах, на вулицях, площах, біля круч, у  
загонах для слонів, у стайнях, возовнях, садах і палатах, що в тих п’яти сутностях, по сторонах світу, в їхніх  
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проміжках, що увійшли всередину місяця, сонця, що в променях місяця, сонця, які пішли в підземне царство, 
того позамежного досягли, тим поклоніння, тим поклоніння, тим поклоніння навік! Число яких невідоме, ні  
міра, ні образ, чия безліч незлічима, тим рудрам поклоніння хай буде навік! Позаяк ти всіх істот творець,  
батько всіх істот, Хара, позаяк ти Атман всіх істот, ти не був покликаний до жертви, бо тобі приносяться  
всілякі жертви й винагорода за жертви. Позаяк ти всього творець, ти не був покликаний до жертви! Боже,  
адже я найтоншою твоєю майєю в оману введений, також із цієї причини ти не був покликаний до жертви!  
Будь милосердний до мене, милість твоя хай буде зі мною, благо тобі, о Бгаво! Боже, моє серце ― твоє, тобі  
мої совість і розум!

Так уславивши Магадеву,  замовк Праджапаті. Цілком улещений володар Шива мовив Дакші слово:«Я  
цілком задоволений, о Дакшо, тобою, твоєю хвалою, о обітний. Про що говорити тут багато? Біля мене ти  
будеш.  Плоди  тисяч  ашвамедх  і  ваджапей  багатьох  сотень,  моєю  милістю,  Праджапато,  будуть  твоєю 
нагородою!». А ще вищий володар світу Бгава сказав йому слово, обмірковане слово, який знає слово, і дає 
умиротворення словом: «О Дакшо, Дакшо, не гнівайся за те, що загублено твою жертву:  адже я споживач  
жертви, це усвідомили древні ріши. Ще тобі дарую дарунок, його прийми, о обітний, хай проясниться твоє 
лице. Тепер уважно слухай! Від Вед, їхніх шести частин вихідний, погоджений із Санкхьєю і Йогою, важкий,  
величезний,  із  труднощами  дотримуваний  навіть  богами,  данавами,  тапас,  не  бачений  донині,  всебічно  
сприятливий, на все звернений, неминущий, з річними і десятиденними обрядами сполучений, але який гудять  
невігласи,117 таємний, обов’язкам варн і вікових щаблів суперечний, а де в чому й схожий, переважаючий 
статути щаблів життя, яких досягли ті, хто додержувався їх, ось мій дарунок, дарунок Володаря худоби. Я сам 
встановив цей прекрасний закон, о Дакшо. Приносить багатий плід повне дотримання його. Покинь сум серця,  
о  причетний  великій  долі!».  Це  сказавши,  Магадева  із  дружиною,  став  невидимим для  Дакши,  незмірно 
відважний. Хто виголошує цю хвалу, виречену Дакшею, або хто її слухає, того не осягне погане і довголіття 
той досягає. Як найкращий серед усіх богів ― володар Шива, так з вихвалянь це у всіх відносинах найкраще,  
подібне брахмо, Ведам. Хто бажає слави, царства, панування, жаданого щастя, досягнення мети, багатства,  
повинні  слухати  переказ,  непохитно,  а  також  ті  які  ретельно  шукають  знання.  Хворий,  стражденний,  
сумовитий,  обікрадений,  змучений страхом, гноблений царською челяддю ― усі  звільняться від великого 
горя. І вже в цьому тілі вони прирівнюються дружинникові з дружини Шиви. Такий стає незаплямованим, 
прилучається пишноті, славі. Ні ракшаси, ні упирі, ні бхути, ні інші навьї не накоять лиха в хаті того, хто  
читає це хваління. Якщо слухають його жінки, цнотливі послушниці, то мати й батько повинні шанувати їх, як 
бога Шиву. У того, хто цілком слухає цю хвалу,  або, у себе заглибившись, її виголошує, всі справи йдуть 
неухильно на лад. Хто в думці замишляє щось, чи словом висловлює що-небудь, усе буде йому сприяти й  
надалі  повторювати  це  хваління  Богові  Гусі,  Сканді,  богині  Умі  та  володареві  Нандіна  Шиві.  Добре 
приготувавши  приношення,  самоприборканий,  стриманий,  відданий  повинен  швидко  повторювати  імена, 
роблячи приношення. Така людина одержить бажане, у прагненні і насолоді досягне мети, а по смерті досягне  
неба й не відродиться в лоні тварин. Так вирік володарний син Парашари, володар Вьяса.

Так вістить розділ двісті вісімдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 7
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Той, хто відомий на землі як внутрішній Атман людини, звідки він? Що це «Внутрішній Атман»? Скажи  

мені, о прадіду.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Все вище знання розуму, про яке ти мене питаєш, я повідаю тобі, о сину мій. Це вчення слухай! Земля, 

вода,  повітря,  простір,  світло  ― п’яте,  всіх  істот  виникнення  та  відхід  ― це  великі  сутності.  Це  тіло  є  
сполученням їхніх якостей, о туре-бгарато. Адже постійно виникають і розчиняються гуни. Отже, створивши 
істот,  вертаються  знову й знову З істот великі  сутності,  як  хвилі  вертаються  у море.  Як черепаха  втягує 
висунуті  кінцівки,  так  і  тонкі  сутності  знову  втягуються 118 у  великі  сутності.  Отже,  у  тілах  звук  ― від 
простору, а властивість землі ― його щільність. Властивість вітру ― подих, смак ― від води, образ ― від 
світла, так речуть. Все стояче і рухливе ― із цієї основи. При розчиненні все до неї входить і звідти знову 
виникає.  В  усіх  істотах  творець  всесвіту  п’ять  великих  сутностей,  яку  де  передбачив,  для  речовинности 
пристосував. Звук, слух і порожнина ― ці три від лона акаши. Смак, вологість, язик ― властивостями води 
вважають.  Образ,  око  і  травлення  їжі  ―  цю  трійку  вогняною  називають.  Запах,  нюх,  тілесність  ― 
властивостями  землі  вважають.  Подих,  дотик,  рух  ― вважаються  властивостями  вітру.  Так  перераховані 
властивості, властиві п’яти сутностям, о царю. Саттва, раджас, тамас, час, дія та буддхі, о бгарато, шостий ― 
манас  в  істотах  пристосував  володар.  Що  вище  стіп  і  нижче  голови  ти  бачиш,  усередині  всього  цього 
обертається  буддхі.  Є  п’ять  почуттів  у  людському тілі.  Шостим вважається  манас.  Сьома  ― буддхі,  так 
говорять, а восьмий ― пізнавець поля. Індрії та діяч вважаються сукупністю. Стани в яких перебувають ті,  
перераховані,  ― саттва,  раджас,  тамас.  Око ― для зору.  Манас зароджує  сумніви,  а  буддхі  їх  розв’язує.  
Свідком називається пізнавець поля. Потім йдуть тамас, раджас, саттва, час і дія, о бгарато. Гунами керує  
буддхі (всесвітній розум), всіма індріями також керує буддхі, і шостим ― манасом. Якщо немає буддхі, кінець 
і гунам. Те, чим буддхі бачить, називається оком. Чим чує  ― вухом. Нюхаючи, буддхі стає нюхом. Вона,  
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відчуваючи смаки, стає почуттям смаку, торкаючись ― дотиком. Так розмаїто змінюється буддхі. Вона стає  
манасом,  коли  чого-небудь  бажає.  Такі  бувають  п’ять  становищ буддхі,  у  кожному органі  окремо.  Вони 
називаються індріями. Коли ті страждають, страждає і буддхі. Перебуваючи в людині, буддхі піддається зміні  
трьох станів: іноді вона сприймає приємне, іноді страждає, іноді вона не торкається ні щастя, ні страждання. 
Визначаючись цими станами, ці три стани змінює вона безперестану. Як розбурханий чоловік річок ― океан,  
охоплює берег, так, в певний стан прийшовши, в цьому стані, наприклад у манасі, перебуває буддхі. Через  
перебування  в  такому  стані  вона  стає  пристрастю.  Радість,  приємність,  спокій,  блаженство  в  людині  
виникають,  як  властивості  саттви.  Муки,  скорбота,  незадоволеність,  нетерплячість  ―  ознаки  раджасу,  
викликані  причиною,  чи  ж  без  причини.  Невідання,  тупість,  омана,  недбайливість,  упертість,  
непристосованість, похмурість, потьмарення, повільність, сонливість ― як би не проявлялися вони ― це різні 
властивості  тамасу,  мороку.  Про те,  що буває  поєднано із  приємністю в  розумі,  тілі,  потрібно подумати:  
«Розвивається  стан  ясности!»,  і  потім  не  звертати  на  нього  уваги.  Про  те,  що  з’єднано  з  неприємністю, 
викликає страждання, потрібно подумати: «Розвивається пристрасть!»,  і  втриматися від діянь. А що буває 
з’єднане з оманою в розумі, тілі ― безглузде, неосвічене, ― потрібно приймати за тамас. Так повідані, скільки 
їх тут є, всі шляхи буддхі. Хто осяг це стає пробудженим. Які інші ознаки пробудженого ще можливі? Пізнай 
дуже тонке розходження між саттвою і пізнавцем поля. Саттва творить гуни, а той не робить якостей. Обидві 
сутності (  бухта  ) 119 відособлені від пракриті, хоча й сполучені з нею постійно, як риба є чимось іншим ніж 
вода, хоча і зв’язана з водою. Гуни не знають Атмана, він же добре знає гуни. Хоча він помилково вважається 
творцем гун, він тільки їхній доглядач. Немає опори 120 у саттви: похідне від гун є матерія думки. Інших гун, 
ніж  робить  саттва,  джива  не  знає.  Саттва  вбирає  створені  гуни,  пізнавець  поля  їх  тільки  споглядає.  
Сполучення цих двох, саттви і пізнавця поля, міцне. Індріями освітлюється буддхі, яка міститься усередині.  
Індрії подібні до світильника: освітлюють, хоч і позбавлені свідомости, безокі. Зрозумівши властивий їм стан,  
нехай людина існує  не турбуючись і  не радуючись.  Хай вона самість відкине.  Силою своєї  природи вона 
творить ці гуни, як павук павутиння. Гуни варто розглядати як нитки ― розірвані, вони не відновлюються,  
розвитку в них не помітно. Так вважають одні. Інші ж вважають, що ці нитки гинуть. Від створених мріями 
розуму, міцних пут серця хто звільнився, розітнувши сумніви, сидить щасливо і безжурно. Відійшовши від  
берега у річку повну омани, всі люди входять не знаючи броду, який міститься у відданості Йозі та пізнанні  
буддхі. Але обізнані так не чинять: вони переправляються на інший берег, стійкі, осягнувши внутрішнього  
Атмана, адже кращий корабель ― це знання. Для знавців немає великого страху, у незнаючих же буває страх 
вельми великий, бо немає ні для кого більш високого шляху, ніж досягнення тут урівноваженості думки. Чи 
зробив він багато гріхів, чи лише один той гріх невідання, він не гудить зробленого раніше. Не відчуває він і  
потягу ні до того, чому слідував, ні до того, що відкинув.

Так вістить розділ двісті вісімдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 8
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Перед великим болем і смертю тремтить все живе, як діяти, щоб цього для нас не існувало? Повідай, о  

прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке древнє минуле, оповідають бесіду Наради і Саманги, о бгарато.
Н а р а д а  с к а з а в :
Тебе пригнуло грудьми 121 до землі, але ти, ніби двома руками потік перепливаєш. Ти виглядаєш завжди 

бадьорим і безжурним. Не видно в тобі ніякого, навіть найменшого збудження, ти виглядаєш щасливим, як 
сита, безтурботна дитина.

С а м а н г а  м о в и в :
Сутність  минулого,  сьогодення  і  майбутнього,  о  шанобливий  питальнику,  мені  відома,  тому 

врівноважености я не втрачаю. Починання, так само як їхні плоди, я знаю, ті різноманітні плоди мирські, тому 
й не творю нерозсудливості. Без броду, опори, мети шляху, о Нарадо, сліпі, глухі живуть люди, але поглянь, і  
ми живемо так само! Небожителі живуть інакше, без хвороб ― так їм властиво. Живуть і сильні, і слабкі, так і  
ми по-своєму існуємо. Багаті живуть із тисячами, але й із сотнями існують. Живуть і з бідою. Дивися ж, і ми  
існуємо. Якщо ми безжурні, то до чого нам обряди, справи благочестя, о Нарадо? Якщо радості, страждання 
минулого зникли, нащо за них чіплятися? «Корінь пізнання ― умиротворення почуттів», ― так речуть люди 
обізнані. Уболівають від омани почуттів.  Для введеного в оману почуттями, немає пізнання! Помиляється 
зарозумілий, і зарозумілість є омана. Для такого немає ні цього, ні вищого світу. Не нескінченне страждання, 
існування радостей мінливе. Що властиве буттю, тому властива зміна, це не викликає страждання в подібних 
мені. За бажані насолоди не слід чіплятися, не слід думати про нещастя, що осягло тебе. Нехай не заздрить 
самозаглиблений іншим і не радується майбутнім досягненням, не радується достатку, досягненню цілей. При 
загибелі майна нехай не сумує.  Ні родичі, ні багатство, ні Писання, ні мантри, ні відвага не урятують від 
нещастя, не переправлять на іншій берег. Лише доброчинність приводить до вмиротворення. Немає розуму у 
нетрудженного, нетрудженний не досягає щастя. О мудрецю, суворість і відчуженість від страждань ― ці два 
― щастя. Приємне породжує достаток, зарозумілість зростає від достатку. У пекло веде зарозумілість. Тому я  

273



їх усіх залишаю. На сум, страх, зарозумілість, породжені оманою, щастя-нещастя я дивлюся, як глядач, у світі.  
Вони діють у тілі. Багатства і бажання повністю залишивши, вільний від хвилювань, я мандрую по цій землі,  
відринувши  жагу і  оману.  Ні  смерті,  ні  образи,  ні  жадібності  ― нічого  іншого,  ні  тут,  ні  в  тім  світі  не 
страшиться, хто випив амріту цього вчення. Це, о брахмане, я пізнав, зробивши великий, неминущий подвиг.  
Отже, лихо було спіткало мене, але мене не долає, о Нарадо!

Так вістить розділ двісті вісімдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Тим які  не пізнали суті  Писання,  перебувають постійно у сумнівах і  не найшли рішення,  як досягти 

блага? Скажи, о прадіду!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Постійне шанування гуру, повага до старців, увага до Закону називається верховним благом. Про це, таке 

древнє минуле, оповідають бесіду Галави з божественним ріши Нарадою. Вільному від оман і сонливости,  
мудрецеві,  насиченому знаннями,  який  переміг  почуття,  самоприборканому Нараді  сказав  Галава,  жагуче  
бажаючи блага: «Якості,  за які людину поважають у світі,  стани, непорушні для благого, хай будуть  мені 
зазначені, о муні. Хай зволить розвіяти наш сумнів всевідаючий володар, непомильний, тому хто знаходиться  
довго в омані хай сповістить сутність світу. Адже належне виконанню, вичерпно здійснюється знаннями. Ми 
не розуміємо, що слід робити, тож, хай зволить указати нам володар. Всі вчення про поводження моральність 
визначають, але всі вчать, о володарю, про різне: «Це благо», «Те благо». Дивлячись на тих, о мудрецю, які  
наполягають на своїх писаннях, своїми писаннями вдоволених, ми для себе не знаходимо блага. Якби існував  
один закон, то було до тямки у чому благо, але через розмаїтість законів благо ще більше поринає в таємницю. 
З цієї причини у мене виникає сумнів ― що ж є благо? Хай буде це мені повідано, о володарю. Я ― учень,  
напути мене!».

Н а р а д а  с к а з а в :
Є чотири напрямки, о синку, кожне визначається особливо. Розглянь їх усі й тоді йди до одного з них, о  

Галаво. Отже, розповсюджувані  то там, то тут  усі  ці  напрямки, різноманітні моральні статути розглянь,  о  
мудрецю, наполегливо, кожне осібно. Без сумніву, деякі не ведуть цілком зосередившись до наміченої мети,  
тоді  як ті,  що тримаються правильних поглядів досягають вишньої цілі.  Краще положення,  яке ніколи не  
викликає сумнівів,  таке:  треба підтримувати друзів,  а ворогів стримувати треба. Троїсте досягнення мудрі  
називають благом. Постійна ґречність є утриманням від злих діянь. Спілкування із благими безсумнівно є  
благо, рівно як і співчуття до всіх істот, і прямота у вчинках. Ласкаво сказане слово є безсумнівне благо,  
також надання богам,  предкам, гостям належної частки.  Турбота  про домашніх,  правдиве слово ― також 
благо. Рівно як і надважке пізнання істини ― благо. Я називаю правдою те, що для істот неминуще благо.  
Відмова  від  особистого  початку  (аханкара),  просвітлення,  задоволеність,  самотні  мандри  ― називаються 
верховним благом, також закономірне вивчення Вед і доповнень до них ― благо. Прагнення пізнати мету  
знання ― безсумнівне благо. До звуку, образу, смаку, дотику, запаху тільки заради насолоди не дуже вже й 
слід прагнути, якщо благо ставити метою. Блукання по ночах, денного сну, облудности, зрадництва, пияцтва, 
надмірних вправ у Йозі та повної відмови від Йоги повинен уникати прагнучий до блага. Не слід звеличувати  
себе  інших  гудячи:  переваги  над  посполитими,  власними  чеснотами  варто  домагатися,  невисокої  якості  
зазвичай бувають люди зарозумілі. Через недолік моральности в собі, люди іншим, доброчесним, дорікають у 
пороках. При нагоді  вони уявляють себе, по зарозумілості,  добродійними, осліплені бо своєю пихою. Хто 
нікого не осуджує, не займається самопіднесенням, далекоглядний, сповнений чеснот, досягає великої слави:  
без слів поширює запашна квітка приємний, чистий запах. Не звеличуючись, сяє сонце в безхмарному небі. Ці  
й інші речі, позбавлені свідомості, не звеличуючись, сяють славою у світі. Дурний самохвал не блищить у  
світі, а хто досконало пізнав, сяє, навіть ховаючись у печері. Завмирає недобре слово, хоча і сказане гучно.  
Але сяє у світі благе слово, навіть сказане тихо. Балаканина заблудлих, які надмірно себе звеличують, показує  
їх внутрішнє «я» так само ясно, як промені ― вогнеподібного сонця. З цієї причини, до знання особливо  
прагнуть люди, вище досягнення для істот ― пізнання, так вважаю. Не слід казати без питання і на неуважне  
питання  відповідати  не  потрібно.  У  тих  випадках  навіть  мудрець,  який  пізнав  був,  нехай  сидить,  як  
нерозумний, мовчки. Отже, серед праведних, які постійно дотримуються дхарми, потрібно селитися, серед  
людей чесних,  які  радіють своєму обов’язку.  Там же,  де  обов’язків  чотирьох варн не дотримуються,  хто 
прагне до блага, в жодному разі не повинен селитися, але й тут серед мудрих, без починань потрібно жити,  
лише випадково отриманим існуючи. Незаплямоване, чисте серед чистих і зле серед злих людина одержує. Як 
усвідомлюється різниця від дотику до краплі води чи до іскри, так і дотик до нас чистого або грішного ми  
розрізняємо. Мудрий, який харчується залишками, споживає, не розбираючи якості їжі. Знай, хто споживає з  
розбором, той і плоди своїх справ споживає. Якщо тим, які зібралися і нешанобливо задають питання, брахман 
почне  ректи  про  Закон,  то  упокорений  повинен  залишити  це  місце.  Але  де  спілкування  учня  й  учителя  
відбувається, як належить, упорядковано, згідно шастрам, хто ж таку долю покине? Де мудрому наполегливо  
пред’являються  взяті  з  вітру  обвинувачення  в  пороках,  як  же  стане  там  жити  бажаючий  до  себе  поваги 
вчений? Де, зазвичай, жадібні до насолод руйнують греблю Закону, хто таку країну не покине, ніби знятий 
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одяг? Де вільні від самості люди неухильно дотримуються дхарми, там, серед праведних і доброзичливих,  
варто селитися. Де люди дотримуються Закону лицемірно, заради своїх цілей, там не можна жити разом з 
ними, адже це негідні люди! Де грішники вершать справи, бажаючи насолод життя, звідти треба поспішно 
тікати, немов від змії рятуючись! Справу, від здійснення якої виникає гостре каяття, як на смертному ложі й  
починати  не  слід  тому,  хто  бажає  собі  блага.  Де  цар  і  безпосередньо  наближені  до  царя  люди  раніше 
домогосподарів  споживають їжу,  таке  царство умиротворений  собою,  нехай покине!  А де  спочатку їдять  
знавці Писання, що дотримуються постійно вічної дхарми, дбайливі в жертвопринесеннях і навчанні, в тому 
царстві й потрібно селитися. Де правильно встановлені вигуки: вашат, свадха, сваха ― невпинно звучать, без 
коливань там можна назавжди оселитися. Де з’явилися нечисті, які розбещують вдачу брахманів, того царства  
потрібно цуратися, як підкинутої принади. Де дружелюбні люди подають без прохання, зі спокійною думкою  
може там жити умиротворений собою, що зробив належне виконанню. Де неслухів піддають покаранню, а 
досконалих  духом  шанують,  туди  потрібно  йти,  серед  ґречних  і  праведних  оселитися.  Де  розпусників 
утихомирюють,  тих,  що  із  праведниками  поводяться  погано,  де  неприборканих,  жадібних  суворим 
покаранням піддають, а цар знає закон і за законом країною кермує, живе, відсторонивши прагнення, пануючи 
над своїми пристрастями, там можна селитися без коливань. Всі царі, які живуть навколо такої вдачі царя,  
незабаром прилучаються до щастя. Процвітати там буде щастя. О синку, на твоє питання ось що я міг сказати  
про благо, бо я не можу докладно усе благе перерахувати. Хто, ревний духом, це поводження засвоїть, тому 
силою його подвигу уже тут виявлено буде велике благо.

Так вістить розділ двісті вісімдесят дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 0
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як повинен мандрувати по землі цар,  подібний мені,  відданий Закону?  Які якості  йому повинні бути 

властиві, щоб від пут прихильностей він зміг звільнитися?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це я розповім древню оповідь про те, що сказав Аріштанемі, запитаний Океаном.
О к е а н  с п и т а в :
Брахмане, яку велику благу справу тут на землі зробивши, отримують щастя? Як можливо сум і тривогу  

усунути? Це я знати бажаю!
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На це питання Таркшья Аріштанемі, найбільший знавець Писань, який осягнув вищий шлях, сказав таке 

благе слово: «Щастя тут  у світі ― у звільненні, бо заблудлий не досягає щастя, він прив’язаний до сина,  
худоби,  зайнятий  майном,  хлібом.  Не  заспокоюється  прив’язаний  розум,  вилікувати  його  неможливо.  
Зніжений дурень у тенетах бажань ще не готовий до звільнення. Утіхами породжені тут пута я тобі назву.  
Дізнайся від мене про це. Хто має вуха, мудрого слухати здатний. Породивши синів, юними їх одруживши в 
свій  час,  знаючи,  що вони існують  у  добробуті,  вільний,  іди  куди  заманеться.  Знаючи,  що дружина,  яка 
народила синів,  любить синів,  постаріла,  покинь її  в  підхожий час,  на вищу мету дивлячись.  Народивши 
потомство,  або  бездітний,  вільний,  іди  поволі,  використавши  почуттями  предмети  почуттів  за  законом, 
покінчивши з потягом до них,  від них вільний,  іди поволі,  будь  байдужим до випадкової милостині.  Так  
загалом я тобі повідав про мету звільнення. Що далі скажу тобі, слухай! Без остраху, щасливо мандрують у  
світі звільнені люди. Але гинуть прив’язані люди, у цьому немає сумніву.  Мандруючи, нехай збирають їжі  
стільки,  скільки  збирають  мурахи  або  хробаки.  Неприв’язані  до  світу  ―  щасливі,  прив’язані  ж  гинуть.  
Бажаючи звільнення, тобі не слід тривожитися про домашніх: «Як будуть вони без мене?», ― так думаючи.  
Істота сама по собі виникає, сама по собі виростає, на щастя-нещастя, до смерті вона сама по собі приходить.  
Їжу, одяг і все, що мати й батько збирають, вони отримують по своїй вродженій кармі, у світі немає нічого не 
обумовленого раніше. Що істоти повинні спробувати на землі, благий Дхатр визначив заздалегідь, у світі всі  
мандрують, скеровані зробленими справами. Позаяк і сама людина, мов грудка глини, від усього залежна, то  
хто  ж може піклуватися  про  домашніх,  коли  і  сам  не  міцний?  Адже  коли смерть  на  твоїх  очах забирає  
домашніх, незважаючи на великі твої зусилля їх урятувати, тобі задуматися слід. А коли рідний залишається 
жити, потребуючи підтримки, захисту, непристосований до життя, тобі доводиться вмирати і його покинути.  
Адже ти по смерті рідного ніколи не довідаєшся, щасливий, чи нещасливий він, хіба тебе не напоумляє це? Чи 
помер ти, чи живеш, можливо, людина та, твій родич, споживає плід своїх колишніх справ, бо ж як ти знаєш? 
Так піклуйся про власне благо. Отже, пізнавши, що ніхто нікому не належить у цьому світі, до звільнення 
спрямуй серце. Тепер далі зрозумій! Втілений, який перемагає тут спрагу, голод і подібні стани, також гнів,  
жадібність і  оману,  звільнений, саттвічний. Людина, яка трунками, жінками, грою в кості,  полюванням не 
хмеліє  в  омані,  та  назавжди  вільна.  «День  у  день,  з  ночі  в  ніч,  завжди  доводиться  чоловікові  про  їжу 
піклуватися», ― так кажучи, хто від турбот пріє, той зветься пізнавцем лиха. Хто завжди знову і знову від 
жіночих лон своє існування щиро намагається звільнити, той і стає вільним. Хто виникнення і загибель усіх  
істот, а також їхній рух в цьому світі чітко розпізнає, той вільний. Хто серед тисяч, серед мільйонів стоячих 
колісниць вибирає лише одну підхожу запряжку,  хто для себе одне лише місце бачить в  цілій оселі,  той 
вільний. Хто бачить, що світ піддається смерті, хворобами змучений, пригноблений злиднями, своє звільнення  
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той бачить. Спокійний той, хто бачить, а незрячий одержує удари. Хто малим задовольняється в цьому світі,  
лише той вільний. «Агні-Сома (Поглинач і Поглинутий) ― увесь світ», ― хто так осягає і не переймається 
дивними явищами, той вільний. Втілений, для якого рівні й гола земля і м’яке ложе, рисова страва і незначний 
шмат, ― той вільний. Для кого лляна тканина або плетення з куша, шовк чи рогожа, чи вовняний одяг рівні,  
той вільний. Хто бачить, що світ виник з п’яти сутностей і відповідно до такого погляду існує тут у світі, той 
вільний. Для кого дарма щастя-нещастя, досягнення і  невдача,  перемога чи поразка,  бажане чи ненависне  
людям, боязкість чи впевненість, той цілком вільний. Із суміші крови, сечі, калу та іншої скверни складається  
веле  порочне  тіло,  хто  це  бачить,  той  вільний.  Сивину,  зморшки,  кульгавість,  виснаження,  бляклість,  
зігнутість за собою тягне старість. Хто це бачить, той видючий. Час послабляє людську силу, послабляє зір,  
глухоту, задишку приносить. Звільняється той, хто це бачить. Пішли мудреці, боги, пішли асури із цього світу  
в світ інший. Звільняється той, хто це бачить. Пішли володарі, тисячі могутніх царів минули, вони покинули 
землю. Звільняється той, хто осяг це. Як важко дістаються багатства, як легко осягають лиха! Звільняється 
той, хто негоди домогосподаря бачить. Звичайне потомство безпутне, а челядь безчесна. Хто ж не вшанує  
звільнення, бачачи таке у світі? Людина, навчена життєвим досвідом і Писанням, бачить ніби знекровленими 
всіх нащадків Ману. Такий цілком вільний. Вислухавши моє слово, мандруй, як звільнений, або залишайся 
домогосподарем, з безпомилковим, рішучим розумом, вільний!».

І  той  володар  землі,  вислухавши  повністю  його  слово,  охороняв  свій  народ  відповідно  до  якостей, 
породжених звільненням.

Так вістить розділ двісті дев’яностий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Давно в мене на серці виникло одне питання, о батьку мій, от про що я хотів би почути від тебе, о прадіду  

кауравів: Як нащадок віщих мудреців, завжди вельмишановний деваріши Ушанас подружився з асуром і став 
супротивником сурів?  Як його пишнота зросла,  як проміж найчудовіших сурів  і  безмірно дивних данавів  
постійна ворожнеча виникла? Як Ушанас досяг стану Шукри і навіть безсмертя? Як він досяг гаразду? Все це  
скажи мені. І чому цей чудовий не досягає середини неба?122 Ось що хочу докладно знати, повідай про це, о 
прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Вислухай уважно все докладно, о царю бездоганний, я розповім, наскільки розумію і, як я колись чув.  

Цей нащадок Бхрігу, твердий в обітницях мовчун, став супротивником богів-сурів через поважну причину. О 
царю,  колись верховний володар,  ракшасів  і  якшів  вічний повелитель,  володарний подавець скарбів,  цар  
скарбів, був володарем минущого світу, подібно Вішну. В нього тоді вселившись, досконалий у Йозі, великий 
муні  Ушанас,  скорив силою Йоги бога,  володаря скарбів і  відняв у нього  багатства.123 Коли скарби були 
віднесені, втратив спокій подавець багатства. Розлютившись, гнівний, відправився він до  чудового сура.124 І 
сказав він безмірно чудовому Шиві, кращому з богів, милостивому і різноманітному Рудрі!

К у б е р а  м о в и в :
Скорив мене,  відніс скарби вправний у Йозі  Ушанас.  Він вселився в мене силою Йоги, і,  виконавши  

задумане, пішов той великий подвижник.
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Почувши це, розгнівався Магешвара, великий йогин, підхопився з налитими кров’ю очима, захопивши 

дротик,  о  царю.  «Де?  Де  він?»,  ― вигукнув,  стискаючи величезну зброю,  але  далеко  від  нього сховався  
Ушанас, знаючи, що той буде робити. Той великий йогин, дізнавшись, що розлютився магатма, обмірковував,  
о володарю: чи стояти йому,  чи тікати, чи вийти назустріч? Зосередившись у великому тапасі  на магатмі  
Магешварі, на кінці дротика Шиви свою йогічну досконалість Ушанас побачив. Будучи втіленням пізнання,  
досконалий у тапасі лучник, володар богів, дізнавшись про це, рукою зігнув дротик. У дугу зігнувши дротик 
рукою, тоді велесилий, грізно оружний володар назвав той дротик «Пінакою». Побачивши, що нащадок Бхрігу 
потрапив йому до рук, чоловік Уми, Какудин, розкрив рот і в нього легенько Ушанаса вкинув. І той володар  
Ушанас, потрапивши у шлунок Магешвари, мандрував там той магатма, нащадок Бхрігу.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О царю, навіщо там мандрував мудрий Ушанас, у нутрощах бога богів і що там робив чудовий?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Колись перебуваючи у воді, той стовпник, великий в обітницях, Шива, так пробув роки, мільйони й сотні 

мільйонів років, о царю. Вчинивши умертвіння плоті, піднявшись, він з великих вод вийшов. Тоді до нього  
наблизився верховний бог богів, Брахма, про удачу подвигу і добробут спитав неминущий. «Подвиг вельми 
удалий»,  ―  відповідав  Бикознаменний.  Силою  своєї  Йоги  відчув  зростання  могутности  Шанкара, 
вельмишановний, безкінечний, завжди радісний до правди, закону,  зі зрослим жаром тапасу,  багатством, о  
царю, сяяв у трьох світах могутній, великий йогин. Тоді поринув у йогічну думу (дхьянайогу) істинний йогин, 
власник  Пінаки,  Ушанас  же,  захований  в  утробі,  збадьорився.  Перебуваючи  там,  догоджав  богу Ушанас,  
великий йогин, вийти бажаючи, але йому перешкоджав Шива. Тоді великий муні Ушанас волав, перебуваючи  
в  утробі:  «Будь  милосердним до мене!».  Так  знову і  знову,  о  ворогів  нищителю.  Йому сказав  Магадева: 

276



«Виходь через природження, коли хочеш звільнитися!». І всі інші отвори закрив той бик серед Тридцяти. Але  
муні  не  знаходив  ніде  таємних  знаків  дверей  і,  палений  тапасом  Шиви,  туди  й  сюди  метався.  Нарешті, 
прийнявши стан сімені,125 через природження він вийшов. Тому він не досягає середини неба. Бачачи, що той, 
полум’яніючи силою, викинувся, охоплений люттю, Бгава підхопився, схопивши дротик. Але гнів Пашупаті,  
свого чоловіка, відхилила богиня, і став Шукра сином богині, яка відвернула гнів Шанкари.

Д е в і  р е к л а :
Не шкодь ти йому, який став мені сином, бо не підлягає знищенню ніхто, вийшовши з лона бога. Тоді на 

догоду богині,  Бгава сказав з  усмішкою:  «Нехай відправляється куди  хоче!».  Так повторював він знову і 
знову, о царю. Земно вклонившись богові, подавцю дарунків, і богині Умі, відправився тоді бажаним шляхом 
мудрий Ушанас, великий муні. Ось тобі й повідано, о синку , про те, що трапилося з магатмою, нащадком 
Бхрігу, те, про що ти мене запитував, кращий бгарато.

Так вістить розділ двісті дев’яносто перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Знову тепер міцнорукий скажи мені,  що таке благо? Як напоєм безсмертя не можу насититися твоїм 

словом, о прадіду! О кращий з людей, яку благу справу виконавши, людина досягає вищого блага тут і надалі,  
це скажи мені.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Ось що тепер тобі розповім: як питав колись магатму Парашару велеславний цар Джанака: «Якого блага  

для всіх істот можна досягти тут і в потойбічному світі, хай скаже мені володар!». Той, причетний подвигу,  
що знає всі обов’язки, статути, дружелюбний муні, тоді цареві таке слово мовив:

П а р а ш а р а  с к а з а в :
Виконання обов’язку є благо тут і в потойбічному світі. Вище цього немає нічого іншого, так мудреці  

вважають. Людина, яка виконує обов’язок, звеличується в небесному світі, а сутність дхарми визначається 
законами діяльности  втілених,  о  чудовий  володарю.  Виконавці  справ  дотримуються  цього,  відповідно  до 
щаблів  життя.  Чотири  шляхи  запропоновані  в  цьому  світі,  сину  мій.  Смертні  йдуть  тими  шляхами,  які  
походять від бажань, благі й не благі справи різними способами виконуючи. Різноманітні шляхи істот, які  
розпалися на пів десятка сутностей. Як сріблом чи золотом посудину покривають, так покривається істота 
силою справ,  зроблених колись.  Без  насіння ніщо не зароджується,  без справ не зростає щастя.  Добрими 
справами  досягається  щастя,  коли  людина  втрачає  тіло.  Я  не  бачу долі,  о  синку,  «доля»  ― немає  такої  
напрямної сили: від власної їхньої сутности досконалість богів, данавів, гандхарвів. По виході, про зроблені  
справи  зазвичай  не  згадують  люди:  споживаючи  чотири  плода,  не  згадують  про  самий  учинок.  Кажуть,  
начебто в словах Вед дана опора для напрямку діяльности світу і для заспокоєння розуму, о синку, але це не  
вказівка  древніх.  Розумом,  оком,  вухом,  язиком,  вчинком  ―  чотирма  здійснюється  діяльність,  таким  же 
способом за неї віддається. Плід дії буває простим і змішаним, о володарю. Але яка б не була справа, гарна чи  
погана, вона не гине, але все ж благе діяння стоїть вище, переважає, сину мій, в істоті, зануреній у сансару,  
поки вона не звільнилася від нещасть. Коли плід поганих справ виснажиться, плід добрих справ отримують.  
Так виснажується плід добрих і злих діянь, знай, о володарю нащадків Ману. Самоприборкання, терпіння,  
твердість, сила, задоволеність, правдивість, совісність, ненашкодження, безпристрасність, доброта приносять 
щастя. Не змушують істоту робити погані чи гарні вчинки. Постійно повинен ясніти серцем і труждатися  
мудрий. Людина не відповідальна за добрі й злі справи іншого. Яким чином людина робить справу,  таким  
вона і повертається. Випробувавши щастя-нещастя, людина прямує по одній дорозі, а по іншій ― всі люди,  
прив’язані до земного. Хто в іншій людині гудить щось, того і сам не повинен робити, хто ж, гудячи іншого,  
сам віддається тому ж пороку ― заслуговує на глузи. Боягузливий правитель, брахман, який приймає всяку  
їжу,  незаповзятливий вайшья  і  ледачий шудра,  аморальний вчений,  брахман,  який від  істини відпав  був,  
розпусна жінка, шляхетний, який втратив добро, пристрасний йогин, господар, який лише для себе варить їжу, 
просторікуватий дурень, без царя царство ― ці всі варті жалю, о царю, а рівно і правитель, що не любить і не  
відданий народу.

Так вістить розділ двісті дев’яносто другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 3
П а р а ш а р а  м о в и в :
Мудра людина, яка прийняла за колісницю манас, за рисаків ― індрії, предмети індрій, прямує, керуючи 

віжками знання. Хто сердечно виявляє повагу позбавленому засобів, похвали гідний, і  той, хто з повагою 
роздає їжу, а не прагне до обміну рівноцінним, о двічінароджений! Досягши важкодосяжного життя, не треба 
його знижувати, о володарю землі, але людина чистих справ мусить намагатися ще більше його підняти.126 Як 
людина, що відпала від своєї варни, не заслуговує поваги, так само і той, хто, досягши почесного становища,  
пристрасним справам віддається.  Чистими справами досягає людина у наступному втіленні більш високої  
варни,  хоч це і  важко.  Не  досягає ж вона її  тому,  що сама себе б’є  поганими справами.  Зло,  зроблене з 
невідання,  потрібно надолужити  вмертвінням плоті,  бо зла  справа  сама по собі  погана,  а  тому злий плід 
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приносить, отже, злу не слід віддаватися. В обох випадках його плід ― страждання. Справи, пов’язаної зі  
злом, хоча б і рясної плодами, уникати повинен мудрий, як «сприятливого» чандала 127 уникає чистий. Якщо 
хто запитає: «У чому я можу побачити гіркий плід злої справи?», можна відповісти: «Та в тому, по-перше, що 
«я» від каяття не відчуває відради. А якщо в когось нерозумного і каяття не виникне, такому має прийти 
велике  страждання,  породжене  злою  справою.  Незаплямований  одяг  можна  відмити,  але  не  просочений 
чорною барвою. Так і зі злом». Уважно слухай мене, о царю народу! Якщо людина, зробивши кривду, потім 
до правди піде добровільно і вчинить покуту, вона утішиться від плодів того й іншого, окремо. Через незнання 
ж  зроблена  шкода  усувається  ненашкодженням.  За  приписами  шастр  так  говорять  брахмани,  які  пізнали 
брахмо. Але навмисно зроблену шкоду не усунути ненашкодженням, так речуть брахмани, які знають закони  
брахмо, та вчать про брахмо. Я ж вважаю, що завжди вертається зроблена справа, будь вона лише наочно не  
пов’язана зі злом, чи дійсно сполучена із благом. Але якщо навіть таємні справи тут відповідно плодоносять, 
то зроблені згідно розуму й совісті, тим більше. Справи, постійно чинені у пориві, не обмірковані заздалегідь, 
незначні  плоди приносять.  Жахливим справам,  якщо навіть їх  зробив знаючий дхарму,  навіть якщо вони 
зроблені богами і мудрецями, не потрібно слідувати, але праведний, про них почувши, нехай їх не гудить.  
Хто, у розумі обміркувавши, впевнившись у своїх силах, о царю, виконує благу справу, той побачить благе.  
Вода необпалену посудину розм’якшує, а в іншому обпаленому спокійно залишається. І в таку посудину, де є 
вода, ще води підливають. Вода до води додається, а до твердости ― твердість. Так до погодженої із совістю 
справи, о володарю, подібні ж, ще найчистіші по суті додають. Цар повинен скоряти ворогів і баламутів, а 
народу давати цілковиту безпеку.  На середньому щаблі життя потрібно розкладати багаття для численних 
жертв, а на кінцевому ― відправитися в лісову хащу і там залишатися. Праведна, сповнена самовладання  
людина, як на себе самого, на всі суті хай дивиться. Хай буде щаслива ушанувати гуру, як може, ґречністю,  
правдою, о володарю царів.

Так вістить розділ двісті дев’яносто третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 4
П а р а ш а р а  п р о д о в ж у в а в :
Хто кому подає? Хто кому допомагає? Сама людина вершить свою справу, заради себе, без жалю навіть  

рідних покинувши, навіть єдиноутробного брата, тим більше іншу, сторонню людину! Між двома поважними 
має бути врівноважене отримання-віддача, але краще безоплатно обдаровувати двічінароджених. Правомірне 
багатство, що прийшло, і збільшене законно, варто ретельно берегти, якщо воно призначено для виконання  
обов’язку.  У  цьому немає  сумніву.  Але  заради багатства  праведний  не  повинен  робити  дій,  які  шкодять  
людям. Посильно варто виконувати всі справи, не думаючи про успіх. Хто радо дає холодну чи гарячу воду,  
хто по силі обдаровує гостя, плід насичення голодного одержує. Магатма Рантідева одержав бажану світом  
досконалість, хоча він пригощав мовчунів лише листям, плодами та коріннями. І тільки листям і плодами 
задовольнивши супутників  Матхари,  цим досяг такого ж вищого стану,  як володар землі  Шибі.  Хто собі  
самому,  богам,  гостям,  слугам,  предкам  заборгував,  народжується  знову,  а  тому  від  боргів  позбуватися 
потрібно:  великим мудрецям ― вивченням Писання,  богам ― здійсненням жертвопринесень,  предкам ― 
приношенням  посмертних  дарунків,  повагою  ―  слугам.  Словом,  роздачею  надлишків,  самовладанням,  
приділенням належної частки слугам, потрібно вичерпати виконання обов’язку. Навіть при недоліку майна,  
ретельно прагнучи до досконалости, за статутом роблячи жертвопринесення Носію жертв Агні, муні досягли 
досконалости.  Син  Річики  досяг  свого  усиновлення  Вішвамитрою  догоджанням  гімнами  Рігведи  богам, 
учасникам  жертвопринесення,  о  міцнорукий.  З  милости  володаря  богів  Шиви,  Ушанас  досяг  положення 
Шакри, власкавивши богиню Уму.  Він радується на небі,  убраний славою. Асіта-Девала, Нарада, Парвата,  
Какшиват, Рама, син Джамадагні, а також самоприборканий Тандья, Васіштха, Джамадагні, Атрі, Вішвамитра,  
Бхарадваджа, Харішмашру,  Кундадхара,  Шруташравас ― ці самозаглиблені великі ріши вихваляли Вішну 
гімнами Рігведи. З милости його, премудрого, вони подвигом досягали досконалости. Вихваляючи його, благі,  
які ще не заслужили були честі, досягли честі, але в цьому світі не можна прагнути до успіху, ганебні справи 
творячи. Воістину гідні ті, які прагнуть до обов’язку, беззаконні ж гідні осуду. Обов’язок у світі вічний. Його  
не  слід  порушувати  заради  багатства.  Доброчесний,  який  запалює  жертовний  вогонь,  найвищою  мірою 
очищений справами, бо, о царю царів, всі Веди стоять на трьох жертовних вогнях, о володарю. Але лише той  
мудрець, справді запалює вогонь, який обрядів не зневажає: краще зовсім не запалювати вогню, ніж робити 
агніхотру без обрядів. Агні, Атмана, батьків: матір, батька, гуру, ― о тигре-муже, так вважається, шанувати 
личить.  Людина,  яка  покинула  зарозумілість,  шаноблива  до  старців,  знавець,  цнотливий,  з  привітним 
поглядом, вільний від занепокоєння, праведний, самоприборканий, благими у цьому світі вважається арієм.

Так вістить розділ двісті дев’яносто четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 5
П а р а ш а р а  с к а з а в :
Свідчить про велику праведність дружелюбне ставлення з боку представників трьох варн до позбавленого  

варни шудри. Якщо добре ставлення до шудри і не було зміцнене батьком і дідом, все ж не треба йому шукати 
іншого доброго господаря, бо шудра повинен прагнути до послуху. Спілкування із благими знавцями закону 
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поліпшує  людину постійно  і  всебічно,  а  не  з  поганими,  так  вважаю.  Як  при сході  на  горі  блищить річ,  
внаслідок  близькости  до  світла,  так  блищить  навіть  позбавлений  варни  при  спілкуванні  з  праведними.  
Подібно тому, як білий одяг просочується фарбою, так і шудра здобуває красу при спілкуванні з людиною 
вищої варни. Повір мені. Тому забарвлюйся чеснотою, але ніяк не пороком, бо тут на землі не довговічне,  
непостійне життя смертних. Щасливо чи нещасливо існує розумний, він мислить про благо. Так він уже тут  
прозріває сутність закону.  Справою, хоча б і дуже вигідною, але яка відхиляється від дхарми, мудрому не 
личить займатися, вона тут не називається гарною. Цар, що віддає тисячу викрадених корів брахманам, як 
плату, і не охороняє народу, лише на словах споживає добрий плід. Такий цар далебі ― розбійник. Спочатку 
Самосущий Брахма створив Подавця, шанованого усім світом. Дхатар породив одного сина (Парджанью -  
«дощ»), який дбає про підтримку світу.  Його варто шанувати вайшьям, заради зростання достатку.  Царі ж 
повинні  охороняти народ.  Піклуватися про жертву ― брахмани, сумлінно,  без обману,  безгнівно роблячи 
жертву хавіс богам і кавья предкам. Шудри повинні виконувати догляд за будинком. Хай не порушується  
статут.  Народ буває  щасливий, коли не порушується  дхарма,  коли ж,  о володарю царів,  народ щасливий,  
радуються боги на небі. Тому цареві, який відповідно до свого обов’язку оберігає народ, віддається шана, а  
також і мудрецю, який вивчає Писання, та вайшьї, за його роботу, і слухняному шудрі, доброму, стриманому в  
почуттях.  А  хто  діє  інакше,  о  царю  народу,  той  свій  обов’язок  порушує.  При  недоліках  життя,  навіть 
незначний дарунок велеплідний, якщо він праведно зароблений, тим більше тисячні дарунки велеплідні. Якою 
мірою цар ушановує і обдаровує двічінароджених, тією ж самою мірою рясний плід він завжди отримує. Дар,  
зроблений з власної волі, охоче, називають дуже похвальним. Дане на прохання ― мудрі середнім називають. 
Дар,  зроблений  з  неповагою,  неблагочестиво,  нижчим  дарунком  називають  муні,  правдоусті.  Людина,  
занурена  в  сансару,  повинна  усіляко  напружуватися,  воістину,  повинна  докласти  зусиль  щоб  від  пут  
звільнитися.  Мудрець  прикрашається  самоприборканням,  кшатрій  ―  перемогою,  вайшья  ―  багатством. 
Постійною моторністю ― шудра.

Так вістить розділ двісті дев’яносто п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 6
П а р а ш а р а  п р о д о в ж и в :
Отримане  мудрецем,  як  милостиня,  добута  кшатрієм у битві,  праведною працею зароблене  вайшьєю, 

служінням зароблене шудрою, хоча б і мале майно, гідне хвали. Використане заради дотримання обов’язку,  
воно великий плід приносить. Хто постійно кориться членам трьох варн ― називається шудрою. Брахман,  
який  виконує  обов’язки  кшатрія,  вайшья,  при  відсутности  харчування  не  відпадають  від  касти.  Але 
двічінароджений, який виконує обов’язки шудри, відпадає. Заняття ремеслом, скотарством, торгівля шудрі  
дозволені, якщо служінням він не може добути харчу. Вихід на підмостки, заробіток розумними виставами,  
торгівля хмільним, шкурами, м’ясом, залізом ― якщо це не спадкоємне заняття, ганиться світом. А якщо таке 
спадкоємне заняття залишають, це по Писанню вважається великим благочестям. Якщо людина, шановна в 
народі,  робить зле,  коли її  розум  одурманений хмільним,  наслідувати їй не треба,  так вважають.  Адже у 
древніх сказаннях передається, що людям досить було покарання доганою, так вони були самоприборкані,  
опираючись на дхарму, моральність, закону дотримувалися. Позаяк завжди в той час муні закон прославляли, 
о царю, ті, що виросли в законі, то лише гарного трималися на землі усі люди. О царю, цю вірність закону, о  
синку, не могли стерпіти асури: поступово зростаючи, вони в істот вселялися. Тому виникла у людей гординя,  
згубниця дхарми. Потім, коли вони сповнилися гордині, у них гнів народився. Потім, коли їх обійняв гнів,  
сумирна поведінка, соромливість загинули. Тоді омана виникла, о царю. Захоплені оманою, вони перестали 
бачити,  як  колись,  гнітили один одного,  віддавалися  бажанням.  Так вони до того  дійшли,  що на  них не  
впливало покарання доганою. Потім вони навіть дійшли до того, що стали нехтувати богами і брахманами. І в  
цей час боги вдалися до захисту Шиви, бога богів, суворого, багаторукого, сповненого чеснот. Тоді він, тих  
громохких у небі, разом з їхніми містами обрушив на землю.  Три міста 128 він простромив однією стрілою, 
виявивши  божественну  силу.  І  той,  хто  був  їхнім  верховним  володарем,  який  страшною,  жахаючою, 
найбільшою відвагою страх наводив на богів, був убитий рукою, яка тримала дротик. Коли той був убитий, у  
своє єство повернулися люди, як колись, вони звернулися до Вед і шастр. Тоді сім мудреців окропили Васаву 
царем богів  і  доручили йому судити людей.  Тоді  володар землі,  на ім’я  Віпрітху,  від семи мудреців  був  
створений,  а  також  кшатрії-царі  в  кожній  окрузі.  Але  у  нащадків  великих  родів,  де  старійшини 
народжувалися, і ще в найдавніших, із серця не вийшла природа асурів. Тому царі з їхньою раттю, страшні  
відвагою, продовжували асурські справи, слідуючи тій природі, наслідуючи асурам тим, на них опираючись. 
Навіть понині вони не розбиті, ті зловмисні люди. Тому кажу тобі, о царю, міркуй про закони, щоб шкідливі 
справи  покинувши,  до  досконалости  прагнути.  Негоже  мудрому  неправедно  нагромаджувати  багатства,  
відкинувши розумну мету закону, ― таке не вважається ладним. Знаючи це, ти, самоприборканий, спільно зі  
своєю кшатрійською раттю охороняй народ, слуг і синів, дотримуючись свого царського обов’язку. З’єднання 
з бажаним-небажаним породжує ворожнечу,  дружбу і стриманість. Так змінюються багато тисяч поколінь.  
Тому приймай забарвлення чеснот, ніяк не пороків. Лише зловмисний, не володіючи добрими властивостями, 
собою вельми задоволений. Серед людей розвивається закон і беззаконня, о великий царю, але не серед інших 
істот, від людей зречених. Людина знаюча, яка живе за законом, чи домагається вона чогось, чи ні, ставши «я»  
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всіх істот, не наносячи нікому ніколи шкоди, повинна мандрувати у світі. Коли її розум звільниться від усіх  
скалок серця, коли в людині не стане кривди, тоді вона досягне блага.

Так вістить розділ двісті дев’яносто шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 7
П а р а ш а р а  м о в и в :
Отже, тобі повідомлені закони дхарми домогосподарів, о синку, тепер розповім про закони подвижників. 

Слухай мою оповідку. Переважно в домогосподаря зароджується те, що «самістю» іменують, прихильність до 
світу,  о  муже  чудовий,  походить від  стану пристрасти й  мороку.  Ставши домогосподарем,  муж  здобуває 
багатство, у нього є корови, поле, дружина, діти, слуги... Він зайнятий усім цим, постійно на це дивиться. Так 
у нього розвивається потяг-відраза, він не зауважує  мінливости світу.  Подолана потягом-відразою людина 
попадає під владу речей.  Її  захоплює породжена оманою жага задоволень,  о  володарю народу,  вважаючи 
насолоду  кінцевою  метою,  жазі  задоволень  цілком  віддавшись,  іншого  щастя,  ніж  задоволення  грубої  
пристрасти, жагуча, вона не бачить. Обійнята жадібністю, вона виховує домашніх через прихильність до світу,  
працює заради її задоволення і заради домашніх. Так чоловік заради родини звикає переслідувати негідні цілі.  
Його душа охоплена любов’ю до дітей, втративши їх, він дуже страждає. Потім, впадаючи в гординю, від  
супротивників себе оберігаючи, він діє з такою думкою: «Хай буду я щасливий!», і тому гине, тоді як згідне з 
розумом, вічне вчення про брахмо, виконання чистої справи і зречення ― ось істинне щастя людини. Коли 
марні  прагнення  любови,  коли  загине  багатство,  о  володарю,  коли  долають  хвороби,  страждання,  тоді 
приходить відраза до світу. Відраза до світу народжує самопізнання, від самопізнання ― розуміння законів,  
при розумінні  шастр видно духовний подвиг,  о  царю.  Дуже  важко знайти,  о  володарю народу,  безгнівну 
людину, яка, втомившись погонею за щастям, наважується вчинити духовний подвиг. Всюдисущий подвиг, 
він запропонований навіть від усього відчуженому, о сину мій. Самоприборканому, який переміг почуття, він 
відкриває шлях на небо. Тапасом колись істот створив Праджапаті, о володарю. Відданий Позамежному, він  
дотримувався то тих, то інших обітниць, о царю. Адітьї, васави, рудри, так само як Агні, Ашвіни, Вішвадеви, 
святі, предки, безлічі марутів, якши, ракшаси, гандхарви, досконалі й інші мешканці неба, різні небожителі  
самовдосконалювались  подвигом,  сину  мій.  Колись,  спершу  тапасом  брахманів  створив  Брахма.  Вони 
прикрашають землю, потім мандрують у небі. Царі й інші родоначальники у світі смертних, які з’явилися у  
великих родах, усі подвигом виникли. Прикраси, посуд, шовковий одяг, дорогі лави, візки, упряжки ― все це  
плід  тапасу  умертвінням  плоті.  Тисячі  шляхетних,  приємних  серцю,  гарних  жінок,  втішне  лежання  на  
циновках ув оселі ― плід умертвіння плоті, ложа приготовані, різноманітні страви. Завдяки чистим справам 
все жадане існує. Немає нічого в трьох світах недосяжного для подвижника, який чинить умертвіння плоті,  
втрата благ це плід тих, які не вдосконалюються умертвінням плоті. У щасті чи нещасті, людина повинна  
залишити  жадібність,  звернути  серце  й  розум  до  закону,  о  чудовий  володарю.  Незадоволеність  веде  до 
нещастя, від жадоби розкидаються почуття. Якщо не вправлятися в знанні, здатність пізнання гине. А коли  
гине  здатність  пізнання,  людина  неминущого  не  бачить.  Тому,  якщо  трапиться  втратити  щастя,  чоловік  
повинен творити суворий тапас. Кажуть: що бажане ― щастя, а ненависне ― нещастя. Плід здійснення чи  
нездійснення умертвіння плоті в цьому тобі треба бачити. Насолоджуються предметами почуттів, бадьорими 
виглядають постійно, до слави йдуть ті,  хто вчинив бездоганне умертвіння плоті.  Неприємності,  неповага,  
постійні лиха одержують ті, які прагнуть до нагороди, але тапасом і властивими йому цілями зневажаючи, у  
законі, подвигу і дарунках вони сваволю допускають. З тим і в пекло попадають, вчинивши лиходійства. Але 
людина,  чи  живе вона у щасті,  чи нещасті,  о  чудовий,  яка не коливається в  доброчесності,  користується  
законами,  як  очима.  Завжди зі  швидкістю стріли  пролітають  насолоди,  пещення,  смакування,  милування,  
землі,  о володарю. Коли все це зникне,  у людини гострий біль виникає.  Тільки нерозумні  не вихваляють  
Звільнення, неперевершене щастя. А хто оволодів чеснотою, тому все служить для досягнення мети. Завжди  
вибираючи  праведність,  він  не  піддається  спокусі  предметів.  Завжди  без  зусиль  до  домогосподарів 
з’являються предмети спокуси, але з напругою доводиться дотримуватися свого обов’язку, так вважаю, навіть  
поважним, знатним, які постійно зрять мету Писання. Для тих хто полишив статути, закони, заплутався був,  
неспроможний, коли вичерпана людська діяльність, належна до виконання, ніякої справи, крім виснаження 
плоті,  не  залишається  у  світі.  Домогосподар  усією  істотою повинен  прагнути  ретельно  займатися  своєю 
справою, о володарю, пильно виконувати свій обов’язок, приносячи жертви кавья й хавіс. Як потоки рік ідуть  
до місця свого виникнення ― океану, так до стану домогосподаря, до місця свого виникнення йдуть усі щаблі  
життя.

Так вістить розділ двісті дев’яносто сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9 8
Д ж а н а к а  с п и т а в :
Як виникло особливе забарвлення варн, о великий ріши? Це хочу я знати, розкажи мені про це, кращий з 

мовців. «Який сам батько, таке й потомство», ― так рече Писання. Як же різними шляхами йдуть нащадки 
брахманів?

П а р а ш а р а  в і д п о в і в :
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Воно так і є, о царю: який батько, таке й потомство, але з ослабленням тапасу воно розходиться різними 
шляхами. На гарному полі, від гарного насіння гарні бувають сходи. Але якщо в тому або іншому є вада,  
уродити може гірше. Від вуст, рук, стіп Брахми народилися люди, коли творив істот володар світу, це знавці  
закону знають. Від вуст народилися брахмани, кшатрії ― від рук, так вважають. Від стегон, о синку, ― багатії  
вайшьї,  від стіп ― слуги шудри.  Ось походження чотирьох варн,  о володарю народу,  інші ж, не названі,  
виникли від змішання варн. Так вважають. Рядові вої, атіратхи, амбаштхи, угри, дехаки, собакоїди, швапаки, 
пулакши,  злодії,  нішади, вайдехаки,  візники-сути,  магадхи,  айоги,  о туре-муже,  карани,  вратьї,  чандали,  о 
володарю народу, ― ці, від чотирьох варн походять, шляхом змішання однієї з іншою.

Д ж а н а к а  с п и т а в :
Звідки ж розмаїтість родів потомства одного брахмана? Адже тут у світі є багато родів, о кращий з муні.  

Як  невизначеного  походження  муні  досягли  властивого  їм  роду?  Одні  походять  з  чистого  лона,  інші  з  
поганого лона?

П а р а ш а р а  в і д п о в і в :
О царю, не слід приймати їхнє низьке народження, як причину походження магатм: подвижництвом вони 

самі  себе  творили.  Муні  то  там,  то  тут  синів  породжували,  о  царю,  але  своїм  подвигом  вони  для  них  
домагалися стану ріши. Мій предок і  Рішьяшрінга, Кашьяпа,  Веда, Тандья, Кріпа, Какшивант,  Каматха та  
інші, Явакріта, Дрона, кращий з мовців, Аюс, Матанга, Друмада,  Матсья, о володарю народу,  ― всі вони 
свого  єства  досягли  силою  тапасу,  о  царю Відехи,  самовладанням,  подвижництвом,  як  знавці  Вед  вони 
затвердилися. Виникли корінні чотири роди, о володарю землі: Ангіраса, Кашьяпи, Васіштхи й Бхрігу. Своєю 
діяльністю інші роди утворилися, о володарю. Силою подвигу вони свої імена отримали, так вважають благі.

Д ж а н а к а  с к а з а в :
Особливі обов’язки варн хай роз’яснить мені володар, потім їхні загальні закони, бо ти вправний у всьому 

цьому.
П а р а ш а р а  м о в и в :
Прийняття дарунків, приношення жертв за інших, вивчення Писання, о володарю, ― особливі обов’язки 

мудреців.  Окраса  кшатрія  ―  захист  народу.  Обов’язок  вайшьїв  ―  землеробство,  скотарство,  торгівля. 
Обслуговування двічінароджених ― заняття шудр, о володарю людей. Ось перераховані особливі обов’язки  
варн,  о  володарю,  про  загальні  закони  докладно  дізнайся  від  мене,  о  сину  мій.  Доброзичливість,  
ненашкодження,  старанність,  справедливість,  приношення  предкам  жертв,  гостинність,  правдивість,  
негнівливість, задоволеність своїми дружинами, постійна покірливість, стійкість, самопізнання, чистота ― ось 
загальні  обов’язки,  о  володарю.  Брахмани,  кшатрії,  вайшьї  ― три  варни  двічінароджених.  Вони  повинні  
чинити  обряди,  о  окрасо  народу.  О  царю,  хто  віддався  злій  діяльности  від  цих  трьох  варн  відпадають. 
Піднімаються ті, хто за взірець своїх справ приймають діяння святого. Шудрі нікуди падати, «він не гідний  
тут присвяти», таке рішення. Він не виконує обов’язків, викладених у законі, хоча він не відкинутий Законом. 
Двічінароджені, які вивчають закон, приймають шудру за «Ка»,129 о великий царю Відехи, я ж у ньому бачу, о 
Індро  царів,  бога  всесвіту  Вішну,  основу  минущого  світу.  Перебуваючи  в  доброзвичайности,  шудри,  які  
втратили варну, до сходження прагнуть. Вони не роблять поганого, якщо для успіху, не вимовляючи мантрів, 
виконують обряди. Наскільки поводженню благих слідують інші люди, настільки ж вони радуються тут, а  
потому, досягають щастя.

Д ж а н а к а  с п и т а в :
Що принижує людину: її справа чи народження, о великий муні? Зволь розв’язати цей мій сумнів.
П а р а ш а р а  в і д п о в і в :
Безсумнівно,  о  великий царю,  збиток заподіює і  те,  й  інше:  і  діяльність,  і  народження,  але зрозумій 

розходження. Ні за народженням, ні за діяльністю не слід принижувати людину, якщо вона хоч і поганого 
походження,  але  не  чинить  погано.  Якщо  підлий  вчинок  робить  людина  високого  народження,  то  не  її  
народження, а підлий учинок ганьбить людину і підлягає огуді.

Д ж а н а к а  с п и т а в :
Які  закономірні  справи  в  цьому світі,  о  брахмане  чудовий,  не  шкодять  істотам  і  завжди підлягають 

виконанню?
П а р а ш а р а  в і д п о в і в :
Вислухай від мене, о царю, те, про що ти мене питаєш, які нешкідливі справи людину завжди рятують.
Відсторонено  біля  вогню  перебуваючи,  відігнавши  турботи,  поступово  шлях  виконання  обрядів 

перенісши  в  себе,  дивляться  на  блаженство.  Обачні,  стримані,  впевнені,  сповнені  самовладання,  вони  
прямують до оселі, яка не старіє, всі справи покинувши. Люди всіх варн, які виконали належні обов’язки,  
говорять слова правди, о царю, стримуючись від жорстокости, беззаконня у світі живих, ідуть на небо, це поза  
сумнівом.

Так вістить розділ двісті дев’яносто восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 9 9
П а р а ш а р а  м о в и в :
Батько,  друзі,  вчителі,  їхні  дружини  тут  у  світі  не  приносять  користі  недоброзвичайним,  але  лише 

безроздільно відданим, привітним у слові, бажаючим блага, слухняним, о царю. Батько є вище божество для  
нащадків Ману,  батька  вище матері  шанують.  Вищим досягненням вважається знання,  найвищого знання 
досягають  ті, хто  переміг  почуття.  Коли  на  полі  прі  пущеною  пекучою  стрілою  вбитий  син  царя,  його 
спалюють. Тоді він іде у важкодоступні світи безсмертних і щасливо насолоджується небесною нагородою.  
Виснажених,  зляканих,  беззбройних,  які  тікають з  поля,  ридають чи позбавлені  засобів захисту,  лежачих, 
хворих чи молять про пощаду, а також старих і дітей убивати не можна, о царю. Добре споряджених, рівних 
супротивників, які здійняли зброю, вроджених кшатріїв хай уразить володар народу в битві. Благо отримати 
смерть  від  рівного  чи  дужчого,  таке  рішення.  Прийняти  смерть  від  безсилого,  жалюгідного  боягуза  ― 
ганебно, а рівно й від лиходія, злостивого, незначного, о володарю народу,  така смерть вважається злою, і  
веде у пекло, таке рішення. Ніхто не врятує того хто попав під владу визначеного, о царю, і ніхто не може 
забрати  життя  в  того,  чий  вік  не  закінчено.  Улюбленим,  які  збираються  тут  зробити  шкідливу  справу,  
потрібно перешкоджати. Не можна бажати собі життя за рахунок життя іншого. Для всіх домогосподарів, які 
передчувають свою загибель, похвально вмерти, о мій сину, на березі священної ріки, зробивши обряди. По  
настанні смерти, людина розпадається на п’ять сутностей. Без особливого впливу або за допомогою впливу це  
буває (напр. спалювання). Потім зі старого тіла, втілений попадає в інше тіло. Як мандрівник, що відправився 
у путь, він переходить із тіла в тіло. Тут другої, якої-небудь іншої причини не видно. Заради Звільнення живе 
серед інших істот втілений, з’єднаний із тілом. «З’єднання огидного і неприємного, сполучення жил, кісток,  
сухожиль, накопичення сутностей, індрій, якостей», ― так ті, хто роздумує про внутрішній «я», речуть про 
тіло,  обтягнуте  шкірою.  Властивостями-гунами  губиться  тіло  і  приходить до  смерти.  Покинуте  втіленим, 
нерухоме, зі згаслою свідомістю, силою повернення сутностей у пракриті, воно поринає в землю. Утворене  
внаслідок кармічних сполучень, то там, то тут народжується тіло і вмирає то тут, то там, о володарю Відехи: 
внаслідок  такої  сутності  тіла,  наслідок  його  справ  вважається  низьким.  Але  втілений,  якийсь  час  не  
народжується, о володарю народів. Як велика хмара, це тваринне «я» (бхутатма) блукає.  Отримавши тут 
місце, воно знову народжується, о царю. Вище манасу ― Атман, вище індрій ― манас, найвищі серед істот ― 
рухливі, о володарю, а з рухливих, двоногі досягли найвищого щабля. Двічінароджені вважаються найвищими 
серед двоногих, із двічінароджених, о царю царів, найвищими вважаються володарі знання. Зі знавців ― ті,  
які осягли Атман, а з них ― вільні від гордині. Породженого мужа осягає смерть. Це певно, бо справи, якими 
займаються істоти,  володіючи гунами, ― кінцеві.  Кого наздоганяє смерть,  коли північного шляху досягає 
сонце, під чистим сузір’ям і в чисту мить, той доброчесний, о царю: не заподіявши горя людям, від злих справ 
омившись,  посильно  завершивши  справу,  такий  умирає  власною  смертю.  Загибель  від  руки  розбійника,  
отруєння,  повішення,  спалення,  загибель  від  диких  звірів,  від  худоби  вважається  ганебною смертю.  Але  
смерть такого роду доброчесних не осягає,  також різні інші ганебні види смерті.  О царю, життєві струми 
праведників виходять із верхньої частини тіла. Із середньої ― середніх по праведності, з нижньої ― лиходіїв.  
Є один ворог людини, немає іншого ворога, подібного незнанню. Обкутаний ним, з ним, як зі спільником, він  
жахливі,  жорстокі  справи творить.  Заради його знищення,  прихилившись до обов’язку і  закону,  шануючи 
старців, щоб його скинути, вигнати, царевич пильно готує стрілу пізнання. Засвоївши Веди, створивши тапас, 
п’ятьма щоденними жертвами, послушник зміцнює самовладання. Стійкий у благу, хай затвердить свій рід як  
домогосподар,  потім,  бажаючи виконати обов’язок,  нехай у  ліс  іде.  Не  повинна людина сумувати,  навіть 
втративши насолоди. Людський стан, навіть чандала, сину мій, все ж прекрасний, бо це є перше лоно, досягши 
якого, о володарю, в минущому світі, атман може врятуватися благими справами. «Але як не втратити цього 
лона?», ― якщо так запитають, о володарю. «Нехай люди свій обов’язок виконують, дивлячись на шруті, як 
на  приклад!»,  ―  так  потрібно  відповісти.  Якщо,  досягши  найбільш  важкодосяжного,  людського  стану, 
людина віддається пристрастям, нехтує обов’язком, вона, звичайно, зірветься. Хто ж дивиться поглядом, до 
любови присвяченим із початку, о сину мій, на сутності, як на палаючі любов’ю світильники, а не наскільки  
вони йому потрібні, хто їх вшановує їжею, дарунками, привітним словом, хто врівноважений у щасті-нещасті, 
той підніметься в іншому світі. Хто щедрий, відсторонений, привітний виглядом, хто обмив своє тіло тапасом 
і водою Сарасваті в різних святих місцях землі ― в лісі Найміши, Пушкарі, помер в своїй хаті 130 урочистого 
виносу гідний і проводів на колісниці до місця спокою, і спалення тіла за статутом. Рясні жертви для себе й 
інших,  старанність  у  чистих  справах,  щедрість,  посильні  приношення  предкам,  все  похвальне,  якого 
дотримується, хто б ти не був, людина для себе робить. Писання закону, Веди, з їхніми шістьма частинами, о 
царю народу, людині чистих справ призначені на благо.

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Магатма, найбільший муні колись сповістив усе це цареві Відехи на благо, о царю народу.

Так вістить розділ двісті дев’яносто дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Тоді знову спитав Джанака, цар мітхілійців, магатму Парашару про вищий Обов’язок.
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Д ж а н а к а  с п и т а в :
Що є благо, який до нього шлях? Яка справа не гине? З якого шляху немає повернення? Це скажи мені,  

магатмо.
П а р а ш а р а  в і д п о в і в :
Відчуженість є корінь блага. Вищий шлях знаючих ― знання. Досконалий подвиг не марний, не гине  

посіяне в полі. Розрізавши пута неправедности, людина засяє в Обов’язку, давши обітницю ненашкодження,  
вона стає досконалою. Хто забезпечує всім істотам безпеку, дав був тисячу корів і сотню коней, тому завжди 
віддається за це. Мудрий, хоча існує серед предметів почуттів, не живе з ними. Але навіть при відсутності  
речей, з ними живе зловмисний. Беззаконня не прилипає до мудрого, як вода не мочить листя лотосу. А до  
нерозумного  всяке  зло  прилипає,  немов  до  дерева  фарба.  Беззаконня,  зроблене  навмисно,  виконавця  не  
залишає, під його владу,  у свій час, безперечно, попадає його творець. Хто осягнув Атман ― не впаде, на 
Атман сподіваючись, а недбайливий, який діяльністю розуму і органів почуттів не досяг розуміння, душею  
прив’язаний  до  гарного  і  поганого,  попадає  у  великі  лиха.  Хто  назавжди  й  повністю  переборов  страх, 
звільнився від пристрасти, не сповнюється злом, навіть серед мирських речей залишаючись. Зв’язавши пліт на 
березі закону, він не тоне, але, як переповнений потік, він безперешкодно до повноти благоденства прагне. Як 
чистий самоцвіт наскрізь пронизують промені сонця, так, о тигре-царю, промені Йоги наскрізь пронизують  
довершеного йогина. Як сезамове насіння, змішуючись із різною здобою, стає усе краще й краще, так у людей 
з підготовленим «я», які вбирають благо, зростає ясність. Людина залишає дружин, різні пошани, становище,  
торговельні угоди, лад життя і  прямує до вищого світу.  Тоді від предметів почуттів відлучається її  розум.  
Людина, у якої розум загруз у предметах почуттів, ніяк не розуміє власного блага. Царю, до всіх істот прагне 
її свідомість, як риба на принаду. Світ смертних ― накопичення, де одне чіпляється за інше. Вона безсила, як 
м’якоть банана, вона, як пошкоджений корабель, поринає в безодню. Людині не вказано час для виконання 
обов’язку,  смерть  не  стане  чекати  людину.  Похвально дхарму виконувати  завжди,  доти,  доки людина не 
потрапила в пащу смерти. Як сліпий, прив’язаний до своєї хати, лише з обережністю у ній може пересуватися,  
в такий же спосіб іде своєю дорогою мудрий, зв’язавши Йогою манас. Смерть призначена народженому, нове 
народження виникає зі смерті. Хто не знає основ Звільнення, сплутаний обертанням у колі. Хто ж працює на  
шляху розуму, чекає щастя тут і в потойбічному світі. Розбещеність пов’язана з лихами. Зібраність приносить  
щастя.  Усяке  поширення  сполучене  із  позамежною метою,  але  як  власне  благо,  Зречення  пізнається.  Як 
швидко розвивається брунька лотосу, оточена тванню, так тут звільняється від потягів манасу «я» людини: 
вона з Атманом єднається, манасом керована. Потім, з’єднавшись, вона Те Позамежне прозріває. Звертаючись 
до позамежних цілей, вона їх за свій обов’язок приймає. Загрузнувши у предметах почуттів,  вона упускає  
свою справжню справу. Нижчим шляхом, у тварин, іде такий атман. Тоді як його вищий шлях ― у небо. Хто 
пізнав Атман, мудрий, його досягає. Як з необпаленої посудини зникає рідина, так поглинається предметами 
не  обпалене  тапасом  тіло.  Але  хто  поглинається  предметами,  той  сам  не  споживає,  звичайно,  душа,  що 
залишає земні насолоди, для істинних насолод існує. Обкутана ж туманом невідання, прагнучи до насолод  
статі та черева, як затуманена, душа сліпонародженого шляху не знаходить. Купець, по своїй праці одержує  
від океану багатство, так і в океані смертних, діяльність є шлях для людини, яка здійснює пізнання. У світі, де 
чергуються  дні  й  ночі,  під  виглядом  Старості  вповзаючи,  смерть  істот  ковтає,  як  змія  повітря  (роздуває 
«каптур»). Свої раніше зроблені справи, народжуючись, істота зустрічає. Чого б то не було, приємного чи 
неприємного, незаслужено ніхто не отримує. Лежачу, сидячу, ходячу, зайняту предметами людину, її гарні та 
погані справи завжди зустрічають. Але, протилежного берега досягши, їй вже немає потреби переправлятися  
назад. Знову потрапити у величезне море їй здається важким. Як дірявий корабель із глибоких вод тягнуть  
канатом, так із сансари, зусиллям розуму витягають тіло.131 Як океан є граничний притулок потоків, так силою 
Йоги,  притулок  виявленого  є  споконвічна  пракриті.132 Якщо різноманітними путами  приязні,  прив’язаний 
манас, то люди, перебувають у пракриті, в ній осідають, як хата, побудована на піску, осідає у воду. Втілений, 
усвідомлюючи тіло, як хату, а чистоту, як свою криницю, мандруючи шляхом розуму, досягає щастя тут і в 
потойбічному  світі.  Розбещеність  пов’язана  з  лихами,  зібраність  приносить  щастя.  Усяке  поширення 
сполучене  із  позамежною  метою.  Відчуженість  відома,  як  власне  благо.  Із  власних  бажань  дружність 
народиться.133 Заради себе діють рідні. Заради своєї вигоди діють дружина, сини, челядь. Ні мати, ні батько 
нікому нічим допомогти не можуть. Дарунки, принесені людиною, ― його дорожні запаси, плід своєї справи 
він так споживає. Мати, о сину, батько, брати, дружина, друзі, домашні, на вигляд здаються золотом, на ділі ж  
― позолота. Усі раніше зроблені справи, гарні і погані, слідують за самою людиною. Майбутній плід справи 
передбачаючи, потрібно підкорити внутрішнє «я» пізнанню. Хто, зміцнюючись рішучістю, іде з товаришем 
разом, той ніколи не промахнеться, ні в якому своєму починанні. Відданого, відважного, стійкого мудреця,  
того, чий розум не роздвоєний, ніколи не залишає Благо Шрі, як своїх променів не залишає Адітья-Сонце. 
Відповідними способами, рішучий, без сумніву повинен безмовно виконувати починання, такий не впаде у  
зневіру. Людина всі свої гарні, погані вчинки, все зроблене колись, із самого свого народження, зустрічає ― і  
те  й  інше.  Неминуча  смерть,  врізаючись  невідступним  часом,  припиняє  її  діяльність,  як  вітер  розносить 
насипану пилкою тирсу. Свій вигляд, умови діяльности, благоденство, родовитість, багатство ― людина це  
все отримує, відповідно до своїх зроблених справ ― поганих або гарних.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
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Після тих доказів премудрого, о царю, вислухавши їх, сповнився радости кращий зі знавців дхарми.
Так вістить розділ трьохсотий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Правду, самовладання, терпіння, пізнання прославляють у світі знавці. Яка твоя думка про це, о прадіду?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  це  древнє  минуле,  тобі  повідаю,  о  Юдхіштхіро,  бесіду  святих  (садхьї)  і  Ханси  (фламінго). 

Перетворившись на чарівноперого фламінго, о володарю істот, ненароджений, вічний, наблизився до святих,  
проходячи три світи.

С а д х ь ї  р е к л и :
О птаху, ми божественні садхьї, твого повчання просимо і тебе питаємо про основу Звільнення, адже ти,  

звичайно,  знавець  Звільнення.  Чулисьмо  ―  вчений,  премудрий  у  слові,  що  слова  схвалення  тебе 
супроводжують,  о  пернатий,  що  ж  ти  вважаєш  благим,  о  двічінароджений,  чому  радується  твоє  серце, 
вельмишановний? Що слід робити, чудовий птаху, навчи нас: яку єдину справу ти вважаєш найкращою? Що 
зробивши, людина уже тут звільняється від усіх пут, скоріше повідай, о володарю летючих.

Х а н с а  м о в и в :
Я чув, о питущі амріту, що слід дотримуватися: подвигу, самовладання, охорони вищого «Я», правди, яка  

розв’язує  пута  серця,  приємне  і  неприємне  підкоривши  своїй  волі,  хай  не  буде  такий  гнобителем, 
людиноненависником, нехай не приймає навчання про Позамежне від кого попало. Нехай не каже злого чи  
того,  що  змушує  іншого  тремтіти  і  затягує  в  світ  лиходіїв.  Слова,  немов  гострі  стріли,  як  стріли  вони 
вражають, страждає день і ніч, убитий ними. Хай не потраплять вони у вразливі місця іншого, в інших не  
повинен їх метати вчений. Якщо інший стрілами нестриманого слова важко вб’є кого-небудь, нехай уражений 
їх прийме мирно. Хто, спонукуваний до гніву, привітно відповідає, той приймає плоди добрих справ іншого. 
Лютий гнів, що бризкає неправедністю, хто стримає радісно і безмовно, зважаючи на відплату, той приймає  
плід добрих справ іншого. Якщо на мене кричать, я нічого не відповідаю, якщо мене б’ють, я зношу терпляче.  
Чудово те, що арії називають терпінням, прямотою, милосердям, правдою. Правда є таємним вченням Вед,  
самоприборкання ― таємне вчення Правди, звільнення ― таємне вчення самоприборкання. Усе цим сказано.  
Рвучке слово серця, порив гніву, порив цікавости, порив хіті, обжерливости, хто стримує ці пориви, коли вони  
виникнуть, того я вважаю за мудреця, за брахмана. Безгнівний краще гнівливого, стійкий нестійкого краще. 
Людяний краще нелюдяного, знаючий незнаючого краще. Скривджений кривдника хай не скривдить, нехай 
кріпиться,  так  він  свій  гнів  спалить  і  плід  добрих  справ  кривдника  одержить.  Хто  гудить  надміру  чи 
похвалений  не  відповідає  тим  же,  хто,  побитий,  не  повертає  ударів  і,  стримавшись,  не  бажає  злого 
кривдникові,  тому постійно заздрять боги.  Потрібно терпіти гірших,  кращих і  собі  рівних.  Зневажуваний,  
побитий, ображений хай іде до досконалости. Я завжди поважаю шанованих, навіть не отримуючи від них  
підтримки. Цікавості, люті мене не подужати. Я не женуся за предметами почуттів, навіть у спокусі зі шляхів  
не  збиваюся.  Клятий,  нікому  не  відповідаю  прокляттям,  я  знаю,  що  тут  самоприборкання,  це  двері  у 
безсмертя. Те Таємне Слово (брахмо) я вам скажу:  немає нічого краще людини. Звільнений від зла, як від 
осінніх хмар місяць,  безпристрасно чекає часу мудрий і мудрістю досягає досконалости.  Той, кого всі,  як  
підтримуючий стовп шанують, до кого звертаються лише із дружелюбним словом, хто собою володіє, той іде  
до богів на небо. Кривоусті не бажають визнати в людині гарних якостей, вони намагаються знайти в ньому 
лише погані властивості. Хто зберігає в серці слово, хто повністю спрямовує увагу на подвиг, відмову, Веди,  
той цей всесвіт отримує у нагороду. Мудрий не повинен презирливо і гнівно гудити нерозумних, тому він не  
повинен гнітити іншого,  але й собі  шкодити не повинен.  Принижений пандит,  ніби насичується  амрітою,  
спокійно спить принижений, а хто принижує, гине. Хто у гніві творить умертвіння плоті, обдаровує, робить 
приношення,  жертву,  у  того  всі  заслуги  син  Вівасвана  Яма уносить:  праця  гнівного даремна.  Хто  добре  
стереже свої чотири двері,  о кращі з безсмертних, ― статі,  черева, рук і  ― четверті ― язик, той знавець  
дхарми. Постійний у вивченні Писань, незаздрісний, незмінний вдачею ― йде шляхом висхідним, неухильно  
дотримуючись правди, доброзичливости, чесности, суворости, стійкости й до них до усіх хай припадає, як  
теля  до  чотирьох  дійок  корови.  Я  не  зустрічав  ніде  нічого  більш  очисного,  ніж  правда.  Спілкуючись  із 
людьми,  я  стверджую:  правда  приводить  на  небо,  подібно  тому,  як  на  протилежний  берег  корабель 
переправляє.  З  яким хто поведеться,  таким і  стає  зазвичай.  Людина стає  тою,  якою стати вона  хоче.  Чи 
спілкується вона з  добрим чи недобрим,  подвижником чи злодієм, того і  вдачу людина приймає,  як одяг  
барву. Завжди зі святими розмовляють боги, а людських справ подивитися не приходять. Мінливий вигляд  
місяця, і вітер мінливий, змінюються й інші предмети. Мудрий знає це. Коли не зіпсований, розміщений у 
серці пуруша,  стоїть бува  на доброму шляху ― йому радуються боги.  А якщо людина завжди віддається 
обжерливості,  хіті,  злодійству,  словам непотрібним,  навіть  коли,  пізнавши їх,  вона  відійде  від пороків,  її  
подалі тримають боги. Не бувають задоволені боги згубником правди, який споживає все не перебираючи, або  
гріховною справою займається. Але до людей, які дотримуються обітниць, вдячних, радіючих обов’язку, до  
таких вони прихильні. Не говорити краще, ніж говорити. Друге: говорячи, потрібно говорити правду. Третє: 
потрібно говорити закономірно. Четверте: говорити потрібно привітно.
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С а д х ь ї  с п и т а л и :
Чим обкутаний світ? Чому людина не сяє? Чому залишає друзів? Чому не йде на небо?
Х а н с а  в і д п о в і в :
Незнанням  обкутаний  світ,  через  самість  людина  не  сяє,  від  жадоби  вона  залишає  друзів,  через 

прихильність не сходить на небо.
С а д х ь ї  с п и т а л и :
Хто єдиний серед брахманів радується? Хто єдиний дружелюбно сидить серед багатьох? Хто єдиний, хоч 

слабосилий, сильний? Хто лиш один не втягується у сварки?
Х а н с а  в і д п о в і в :
Один лише мудрий радується серед брахманів, один лише мудрий дружелюбно сидить серед багатьох,  

один лише мудрий, хоч слабосилий, сильний, один лише мудрий не втягується у сварки.
С а д х ь ї  с п и т а л и :
Що таке божественність брахманів? Що їхньою праведністю вважають? Що таке їхнє беззаконня? Що в 

них властиве людині?
Х а н с а  в і д п о в і в :
Їхня божественність у вивченні Писання. Їхньою праведністю вважаються обітниці, їхня неправедність ― 

пересуди. Людською властивістю, їм властивою, вважається смертність.
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Так сповістив тобі садхьїв чудову бесіду. Тіло є лоно справ. Істинне Буття йменується Правдою.

Так вістить розділ триста перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 2
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Зволь, батьку, сказати мені про Санкхью і Йогу, адже тобі, о знавцю закону, все відомо, о чудовий куру.
Б г і ш м а  м о в и в :
Прихильники Санкхьї вихваляють Санкхью, двічінароджені йогини ― Йогу. Кожний своє обґрунтування 

вважає найкращим і своєю стороною звеличує.  «Безбожник звільнитися не може»,  ― так стверджують,  о  
підкорювачу ворогів, розумні йогини, ґрунтовно свій довід вважають кращим. Двічінароджені прихильники  
Санкхьї  вважають  ґрунтовним  такий  довід:  хто  здійснює  шлях  знання,  до  предметів  безпристрасний,  
піднісшись над тілом, звільняється,  це цілком зрозуміло.  Отже, говорять велемудрі  прихильники Санкхьї:  
«Санкхья веде до Звільнення». Доводи своєї сторони підтримувати потрібно, але у взаємному розумінні ― 
благо.  Тобі й подібним тобі  у  вчености потрібно прийняти думку вчених. Наочні  приклади прихильників  
Йоги, але й прихильники Санкхьї вирішують згідно шастр. Праві ті й інші, так я вважаю, о синку Юдхіштхіро.  
Обидва вчення, о царю, сприйняті від учених, є вищий шлях для тих, хто їх дотримується по Писанню. Рівно  
обом  властиві  чистота,  подвижництво,  до  істот  милосердя,  дотримання  обітниць,  лише  неоднакові  їхні 
погляди, о бездоганний.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Раз однакові обітниці, чистота, лагідність, а значить і плід їх, то чому ж неоднакові погляди? Це скажи  

мені, о діду.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Пристрасть, омана, приязнь до світу, особливо гнів, хіть ― ці п’ять пороків силою Йоги зрізавши, той  

благий плід отримують. Як велика риба, порвавши сіті, знову йде у воду, так безгрішні йогини того вищого 
шляху досягають. Як сильні звірі, звільняючись від пут, розривають тенета і безперешкодно вириваються на  
волю, так, розірвавши пута породжені прагненням, о царю, йогини, безмірні силою, безперешкодно прямують 
по найвищій дорозі. А інші безсилі звірі гинуть у тенетах. Так і позбавлені сили йогини, безсумнівно, гинуть,  
о царю! О Каунтейє,  як гинуть  безсилі риби, що потрапили в сіті,  так і  слабосилі йогини гинуть,  о царів  
володарю, і, як птахи, що потрапили в тонкі тенета, о підкорювачу ворогів, сильні звільняються, а слабкі,  
заплутавшись, гинуть, так і йогини, зв’язані путами, породженими діяльністю, о ворогів нищителю, сповнені  
сили звільняються, безсилі ж гинуть. О царю, як малий, тендітний вогник вгасає, щільно завалений дровами, 
так  і  безсилий  йогин,  о  володарю.  Коли  ж той  самий  вогонь  із  відродженою силою,  о  царю,  палахкоче 
полум’ям, він може швидко спалити навіть усю землю. Оскільки в ньому народилася сила, йогин сяє, чудовий, 
потужний. Як сонце при кінці світу, він висушити б міг увесь світ минущий! Як слабосила людина несеться 
потоком, о царю, так з волі предметів почуттів несеться слабосилий йогин. А могутній слон вибирається з  
того великого потоку,  подібно ж і  йогин,  що досяг сили,  протистоїть потоку предметів.  Йогічною волею 
входять  сповнені  силою  Йоги  в  стан  Праджапаті,  ріши,  богів,  володарів  великих  сутностей.  Ні  Яма,  ні  
страшна міццю Смерть, ні гнівний Згубник, о царю, над безмірно чудовим йогином не владні. Розмноживши 
свій образ багато тисяч разів,  о туре-бгарато,  у всіх цих тілах мандрує  по землі йогин, що досяг сили. В 
одному з них він може користуватися предметами почуттів, а в іншому ― робити жахаюче вмертвіння плоті.  
Він  може  знову  себе  зібрати  в  один  образ,  як  сонце  безліч  своїх  променів  збирає,  сину  мій.  О  царю,  
затверджений в силі йогин тримає пута у владі, і в Звільненні також він влади досяг, безсумнівно. Я розповів  
про сили, що досягаються Йогою, о володарю світу, тепер, щоб ти знав їх ознаки, я розповім тобі про тонкі  
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сили. Про тонкі ознаки дхарани (зосередження розуму) і  самозаглиблення вислухай від мене, о володарю, 
найкращий з  бгаратів!  Як  лучник,  без  недбайливости  повністю зосередившись на  цілі,  в  неї  влучає,  так,  
безсумнівно,  досягає  Звільнення  цілком  зосереджений  йогин,  як  із  чашею на  голові,  наповненою єлеєм,  
нерухомо  зосередивши  увагу,  дбайлива,  старанна  людина  по  щаблях  сходить,  так  старанний  йогин, 
перебуваючи  нерухомим,  очистивши  себе  від  плям  зла,  стає  сонцеподібним.  О  Каунтейє,  як  дбайливий 
керманич швидко проводить корабель по великому океану, о чудовий володарю, так той хто пізнав основу,  
ретельно в себе заглиблюючись, досягає, залишаючи тіло, важкодосяжного стану, о царю. Як на слухняних  
конях  дуже  уважний  візник  у  потрібну  сторону  привозить  лучника,  о  туре-бгарато,  так  ретельно 
зосереджуючись, швидко йогин досягає найвищого стану, ніби пущена стріла ― цілі. Самозаглиблений йогин,  
нерухомо стоячи, убиває в собі зло і досягає оселі, яка не старіє, чиста. У пупку, шиї, голові, боках, грудях,  
серці,  у  зорові,  слуху,  нюху,  о  безмірновідважний,  ― у всіх  цих областях самозаглиблений  йогин,  який  
дотримується великих обітниць, своє тонке «я» самим собою прилучає Йозі, о володарю світу.  Спалюючи 
добрі й злі справи він, нерухомий, преславний, найвищої Йоги досягши незабаром, якщо захоче звільниться.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Яка  їжа  тих хто  виконує  це;  що перемогти потрібно йогину,  о  бгарато,  щоб отримав він  силу?  Хай  

зволить мені сказати володар.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Зібраний йогин, що звик зернами, олією харчуватися, о бгарато, і ретельно утримується від рясної їжі,  

набирає силу. Який довгостроково споживає грубо розтерті зерна, о ворогів підкорювачу, йогин, який лише це  
споживає і очистив себе, набирає силу. Протягом пів місяця, місяця, частини року, років і днів, лише п’ючи  
змішану з молоком воду,  йогин набирає силу.  Неухильно, постійно й повністю, о володарю людей, йогин,  
який утримується від м’яса і очистив себе, набирає силу. Здолавши прагнення, гнів, також дощ, спеку, холод,  
страх, тугу,  виснаження, усілякі людські пристрасти, важкоздоланну зневіру,  о царю, жахливу жагу життя,  
хіть, сон, важкоздоланну дрімоту, о чудовий царю, магатми самі собою тонке «я» опромінюють, покинувши 
пристрасті,  ті,  котрі  міркуванням,  вивченням  Писань  пізнали  багато.  Важко  пройти  той  великий  шлях 
премудрих брахманів, він для того хто йде терпляче, уявляється, о туре-бгарато, якимось жахливим лісом, 
змій, хробаків повним. Там ущелини безводні, колючі нетрі, у тому голодному лісі, згубному, обгорілі дерева,  
земля пересохла, шлях облягли розбійники, лише терплячому йти там до снаги. Якщо шлях Йоги прийнявши,  
який-небудь двічінароджений заради спокою відмовиться мандрувати далі, його вважають украй порочним.  
Так  важко  не  підготовленому  в  йогічному  зосередженні  втриматися,  що  здається:  легше  стояти  на  
відточеному лезі меча, о володарю землі. О царю, невдале зосередження недобрим шляхом людей несе, як у  
відкрите море, о синку, корабель без керманича несе течія. А хто, о Каунтейє, як треба втримається в дхарані,  
звільняється від смерти і  народження,  від  гарного і  поганого.  Я тобі  повідомив те,  що розсіяно в різних 
писаннях Йоги,  рішення  про те,  яке  вище навчання  Йоги,  твердо встановлене серед двічінароджених.  Те  
Позамежне є по суті  брахмо, світів Магатм, володарів, Брахм, дарунків що дає Вішну, потім Бгав ( Шиви), 
Дхарм, Шестиликих (Сканди), потім багатосильних синів Брахми, повної пітьми, великої пристрасти і чистої 
саттви,  вищої пракриті,  богині Удачі,  дружини Варуни,  усього чудового великих Основ,  володаря зірок у  
просторі,  незаплямованого Соми з його зірками, вішвадевів,  зміїв і  предків,  усіх  скель,  потоків,  росистих 
хмар, великого Океану, слонів, гір, сонмів якшів, сторін світла, безлічі гандхарвів, чоловіків і жінок, одних за 
одним  досягаючи,  через  них  проходить  великий  магатма,  йогин,  близький  до  Звільнення.  Ця  прекрасна 
оповідь, о царю, залучена велесилому, мудрому богові. Перетворює себе на Нараяну йогин, перевершивши  
всіх смертних.

Так вістить розділ триста другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О царю, ти тут повністю описав, згідно приписів, усвідомлених ученими, шлях Йоги учневі, який прагне 

до блага. Тепер скажи мені, питаю тебе, положення Санкхьї. Все знання, яке в трьох світах існує, тобі відоме.
Б г і ш м а  м о в и в :
Вислухай від мене тонкощі положень вчителів Санкхьї, які осягли Атман, сповіщене всіма працьовитими 

владиками, починаючи з Капіли. О туре-муже, в цьому вченні ніякої омани не видно, воно позбавлене пороків  
і  веде  до  відсторонення.  Благих  якостей  у  ньому багато.  О  царю,  пізнаючи,  вони  області  світу  з  їхніми 
пороками  повністю  вивчили  ―  людський  важкоздоланний  світ,  також  область  пішачів,  потім  область 
ракшасів  пізнали,  потім  область  якшів,  область  черевоходячих  зміїв  пізнали,  потім  область  гандхарвів, 
область  предків  пізнали,  область  втілених  у  звірів,  о  володарю,  область  пернатих  осягли,  потім  область  
марутів, царствених мудреців область пізнали, потім брахмаріши область, асурів область, потім вішвадевів  
область, деваріши область пізнали, потім володарних йогинів область, область володарів світу, потім область  
Брахми. Час крайнього віку світу докладно довідалися і  сутність позамежного щастя пізнали, о кращий з  
мовців, також горе, яке осягає у дозрілому часі, бажання, які тягнуться до предметів, падіння у тіла звірів і у  
безодню пекла.  Всі  чесноти й  усі  пороки неба,  о  бгарато,  пороки вчення  Вед і  ведичні  чесноти пізнали.  
Чесноти, пороки Джнана-Йоги, о царю, і йогини пізнали потім пороки і чесноти вченням Санкхьї, о володарю. 
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Пізнали десять якостей саттви і  раджасу дев’ять,  вісім якостей пітьми,  сім якостей буддхі,  шість якостей 
манасу пізнали,  п’ять  якостей неба,  чотири якості  буддхі,  потім три якості  мороку,  дві  якості  пристрасті  
дізналися й ще одну якість саттви. Шлях здійснення знання докладно пізнали і прийдешнього розчинення  
(пралаї).  Знання,  здійснення  знання  і  діючих  причин  власники  благі,  досягають  чистого  Звільнення,  як  
витончене досягає вищого неба. З образом сполучено зір, із запахами ― нюх, звуком опановує слух, язик ― 
смаком, з дотиком сполучене тіло, вітер же спрямовується в небо. Омана сполучена з мороком. Жадібність 
йде у багатства. Вішну пов’язаний з ходьбою. Шакра ― із силою. З животом ― вітер, з водою пов’язана Деві,  
з вогнем пов’язані води, вогонь пов’язаний з вітром, а вітер іде в небо. Небо сполучено з Великим, Великий 
пов’язаний з буддхі. Буддхі пов’язана з мороком, з раджасом ― тамас, раджас сполучається із саттвою, з «я»  
сполучається саттва. Атман пов’язаний із Володарем та богом Нараяною, бог пов’язаний зі Звільненням. І ні з  
чим не  пов’язане  Звільнення.  Пізнавши,  що тіло  вміщає властивість  саттви,  обкутаної  ще шістнадцятьма  
властивостями,  о  царю,  також  пізнавши,  що  самосуще  є  свідомість,  яка  вступила  в  тіло,  а  посередині 
перебуває Атман, якому зло не властиве, по-друге, пізнавши діяльність прагнучих до предметів почуттів, о  
володарю,  і,  що  індрії  та  предмети  почуттів  індрій  оточують  Атмана;  осягнувши,  що  важкодосяжне 
Звільнення,  що йому передують  Веди; прану,  апану,  саману,  вьяну,  удану,  а  також спадний вітер і  знову 
висхідний пізнавши докладно,  пізнавши сім  вітрів,  їх  розділення  на  сім;  володарів  істот,  ріши,  їх  багато 
прекрасних доріг, сім ріши пізнавши і багато царствених мудреців, о ворогів нищителю, божественних ріши й 
багато інших брахмаріши, осяйних немов сонце, які божественне панування, о царю, втратили через тривалий  
час; про загибель величезних сонмів істот почувши, о царю, і негідні шляхи лиходіїв пізнавши; ту скорботу, о  
володарю, переправлених через пекельну ріку, які потрапили під владу Ями; безрадісний плин життя в різних 
лонах, безрадісне існування в утробах, в цих посудинах для води й крові також пізнавши, повні слизу, сечі, з  
гострим запахом калу, який виник від змішання сімені та крови, з жил і кісток складений, обплутаний сотнями 
жил, нечисте дев’ятибрамне місто; пізнавши благого Атмана й різні йогічні вправи, о володарю; пізнавши  
людей, одурманених забавами, обкутаних мороком, гідних осуду, і людей, причетних саттві, о туре-бгарато;  
усе що гудять, на думку магатм, які пізнали Атман; учителів Санкхьї; побачивши жахливі затемнення місяця й  
сяючого сонця, падіння зірок, рух сузір’їв; пізнавши жалюгідну розлуку подружжя, о володарю; побачивши 
потворне пожирання істотами одна одну; пізнавши хлоп’яцтво оман; потворну загибель тіла і вплив саттви з  
появою омани, пристрасти, ― серед тисяч людей одна якась, пізнавши все це, звільнення досягає. Пізнавши,  
що важкодосяжне Звільнення,  що йому передують  Веди,  що люди цінують  неотримане,  а  до  отриманого 
байдужі.  Переконавшись  знову  в  порочності  предметів  почуттів;  о  володарю,  побачивши  неподобство 
мертвого  тіла,  о  Каунтейє;  пізнавши  нещастя  славних  племен,  о  бгарато;  пізнавши  брахмановбивці  та  
вигнанця жахливу путь; шлях розбещених брахманів, які звикли до пияцтва; учнів, які зв’язалися із дружиною 
вчителя, о Юдхіштхіро, і нешанобливих до матері недобру дорогу; шлях людей, які не звертаються до світів, 
населених богами; розпізнавши тим знанням недобродійних дорогу; пізнавши різні шляхи тих хто потрапив у 
звірині лона; пізнавши різні виречення Вед і зміну пір року, зникнення місяців, зникнення років у колообігу,  
півмісяців, днів зникнення побачивши, зникнення і зростання місяця навіч спостерігаючи, припливи океанів  
побачивши, зріючи їхні відпливи; споглядаючи загибель багатств і нове їх накопичення, розірвання зв’язків і  
кончину світу узрівши, руйнування скель і років виснаження, загибель варн, і знову й знову загибель, старість,  
смерть і народження, різні лиха, досконально знаючи страждання, пороки тіла, докладно й повністю пізнавши 
тлінність тіла, пороки всіх навколишніх і свої пороки побачивши, пізнавши від тіла сморід...134

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Які пороки, що походять від тіла, ти бачиш, о безмірно відважний? Зволь роз’яснити повністю і докладно  

цей мій сумнів.
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
О володарю, п’ять пороків тіла мудрі розрізняють, які знають шлях Санкхьї Капіли. Вислухай про них, о 

ворогів нищителю. Ось які пороки помітні в тілах усіх втілених: прагнення, гнів, страх, сонливість, а п’ятий  
називається  задишкою  ―  гнів  підсікають  терпінням,  прагнення  ―  утриманням  від  мрій,  сонливість  ― 
збільшенням ясности, страх ― пильністю підсікають. О царю, п’ятий порок ― задишку ― помірною їжею 
зрізують.  Якість  знають,  як сотню якостей,  порок ― як сотню пороків.  Різні  причини,  як сотню причин,  
докладно знають;  знають,  що світ  подібний до водної  піни,  що його сотнею марев  Вішну обплутав.  Він  
здається  облупленою  стіною,  мов  пуста  серцевина  очерету.  Темній  ямі  подібний,  дощовій  бульбашці  
подібний. Він підданий загибелі, безрадісний, остаточно гине, безсилий, безвладний, у мороці й пристрасті  
загрузлий,  безпомічний, як слон у драговині.  Велемудрі  послідовники Санкхьї,  о царю, відмовившись від  
любови до потомства, силою Джнана-Йоги навчання Санкхьї, о царю, з великим проникненням пізнавши, що 
сморід пітьми й пристрасти, а рівно і аромат ясности-саттви, ― тілесні, народжуються від доторку, незабаром 
їх відітнули зброєю знання,  ціпком подвигу відігнали, о бгарато.  І перебралися потім через жахливі води  
страждання, велике море турбот і лих, з величезними крокодилами: хворобою, смертю, зі страхом ― великим 
змієм, із черепахою ― пітьмою, із пристрастю ― рибою. Любов ― піна. Пристрасті ― стрімчаки. Знання ― 
маяк,  о  ворогів  підкорювачу.  Діяльність  ―  безодня.  Правда,  стійкість  в  обітницях  ―  берег.  Шкода  ― 
бурхливий вирій, різні смаки ― пороги, різні насолоди ― великі скарби. Страждання, старість ― течія, тяжкі  
недуги ― величезний слон. Скорбота, спрага ― великі вири, кістяки ― східчасті сходні, слиз ― піна, накип, о 
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ворогів підкорювачу. Діяння ― перлини. Такий жахливий океан, у ньому кров ― корали, сміх, лементи ― 
хвилі. Їхній гул важко заглушити пізнанням і знаннями. Сльози, ридання ― брудні, солоні води. Відмова від 
прихильностей  ―  шлях  до  кінцевої  мети.  Повторні  народження  у  світі  ―  вим’я.  Сини,  домашні  ― 
приморське  місто,  покидання  життя  ―  могутній  вал;  ненашкодження,  правда  ―  узбережжя.  Веданта  ― 
рятівний острів, співчуття до всіх істот ― посудина із прісною водою. Звільнення ― важкодосяжна область. 
Відкриту пащу того океану перепливають досконалі подвижники силою Джнана-Йоги, о бгарато. Пройшовши 
через важкопрохідний ряд народжень, у непорочне небо вони вступають. Тих праведних санкхьїв на променях 
підносить  сонце.  О  царю,  як  лотос  стеблом  тягне  воду,  так  зі  світу  почуттів  їх  витягає  сонце.  Потім  
всепроникний  вітер  переносить,  о  бгарато,  тих  безпристрасних,  самоприборканих  подвижників,  мужніх,  
досконалих, багатих подвигом ― ніжний, прохолодний, запашний, приємний на дотик, найкращий із семи 
вітрів, у чудові світи направляючи, несе їх, о Каунтейє, на вищий шлях неба, о нащадку Бгарати! На вищий  
шлях раджасу їх небо несе. Раджас несе на вищий шлях саттви, о володарю царів. Саттва, о чистий душею, до  
Нараяни несе, найвищого володаря. Чистий дух (Атма), о володарю, до найвищого Атмана їх підносить. Ті 
непорочні подвижники, вищого Атмана досягши, здійснивши його, скуштувавши безсмертя, не вертаються, о 
володарю.  Такий  вищий  шлях  магатм,  які  звільнилися  від  подвійности,  о  Партхо,  й  радуються  правді,  
чесності, до всіх істот милосердні.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Досягши  вищої  оселі  Бхагавана,  стійкі  в  обітницях,  про  народження,  смерті  пам’ятають  чи  ж  ні,  о  

бездоганний? Як це є насправді, зволь мені сказати докладно, крім тебе, немає іншого, кого б я міг запитати  
про це, о каураво. У Звільненні є такий великий недолік: невідомо, чи існують там, у Позамежному ріши, які  
досягли досконалости, подвижники сповнені пізнання?135 О царю, я вважаю це ознакою вищої дхарми. Адже 
якщо ні, нащо тоді вище знання? Що може бути гірше?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Це найважче питання, о синку, ти цілком розважливо задав, навіть мудрі бентежаться таким питанням, о 

туре-бгарато. Довідайся від мене про це сущу правду, в чому для магатм, послідовників Капіли, полягає вища  
свідомість. О царю, у тілах втілених індрії здійснюють пізнання: це органи Атмана ― тонкий, він сприймає 
ними.  Покинуті  Атманом,  вони  подібні  до  опецька.  Безсумнівно,  вони  зникають,  як  морська  піна.  Коли 
втілений спить, то з почуттями разом, о ворогів карателю, тонкий Атман скрізь витає, як вітер у небі. Як слід  
розумно дивиться, торкаючись, ― сприймає дотиком, о володарю, він цілком розумний, як до засипання, о 
бгарато.  Всі  почуття,  по-своєму кожне,  закономірно розслаблюються,  втрачають силу,  як змія,  позбавлена 
отрути. В областях усіх почуттів, безсумнівно, усюди, проходячи тонким шляхом, витає Атман. Пройшовши 
всі  властивості  саттви,  раджасу  всі  властивості,  всі  властивості  пітьми  й  властивості  буддхі,  о  бгарато,  
властивості  манасу,  потім властивості  простору,  властивості  вітру,  о  праведний,  потім  вогнем  породжені  
властивості, потім властивості води і властивості землі, о сину Прітхи. З цими властивостями проникаючи у 
всіх пізнавців поля, о Юдхіштхіро, Атман проникає у добрі й недобрі справи та у пізнавця поля. Як учні  
ставляться до магами-учителя, так органи почуттів до Атмана, о володарю. Перевершивши пракриті, він до 
неминущого Атмана приходить, до вищого Атмана Нараяни, вільного від подвійности, позамежного природі. 
Звільнений від добра і зла, у непорочне Те вступивши, у безякісного, вищого Атмана, сюди не вертається, о  
бгарато. Але, о синку, поки він залишається тут у житті, манас, індрії, о бгарато, вчасно до нього приходять,  
як на послух до гуру. Прагнучий до чесноти може досягти Звільнення і в короткий час, відданий пізнанню, 
бажаючи звільнитися  згідно цим вказівкам,  о  сину Кунті.  Вищим шляхом ідуть  послідовники  Санкхьї,  о 
велемудрий царю, знання, рівного цьому знанню, не бачено, о Каунтейє. Хай не буде в тебе сумніву в цьому:  
знання  послідовників  Санкхьї  вважається  найвищим.  Воно  іменується  вічним,  непорушним,  древнім, 
неминущим брахмо. Нероздільне, творче, нескінченне, без кінця, середини, початку, постійне, воно стоїть на 
вершині ― так мудрі стверджують. Усе з нічого походить: творчість, розчинення, зміни. Воно підноситься в  
шруті, всі віщі великі ріши, боги, а також люди, знавці умиротворення, його називають Брахманічним вищим 
богом, непорушним, нескінченним і позамежним. Віщі до нього прагнуть, про нього говорять ті, які осягли  
властивості, безроздільно віддані йогини, безмірно прозорливі послідовники Санкхьї. За переказом, Санкхья є 
образ того «без образу», о Каунтейє, доказовим для них вони називають це вчення, о туре-бгарато. Тут, на  
землі, істоти двох видів, о володарю землі: рухомі й нерухомі. Рухомі стоять вище. О царю, знання, найвище з  
вищих, те, що у Ведах, Санкхьї, Йозі, вченні про подвійність, усе, що є у Пуранах, повністю зібране в Санкхьї,  
о володарю народу! І що показано у великих ітіхасах, що в писаннях життєвої мудрости, вчені схвалювали  
велике знання, що є в Йозі, зібране в Санкхьї, о магатмо. Витончене знання, сповнене найвищої сили, оскільки 
воно відкрите і виявлене в умиротворенні, у таємному подвигу, і яке несе щастя, о царю, докладно викладено  
у  Санкхьї.  Навіть  при  невдачі  тапасу,  завжди  щасливо  йдуть  до  богів  послідовники  Санкхьї.  Потім,  
проіснувавши  з  ними,  для  завершення  мети  їм  слід  знову  народитися  мудрецями.  Покинувши  тіло, 
послідовники Санкхьї вступають у бога і блаженствують, як небожителі в небі, порадівши на землі чудовому,  
шанованому вченню Санкхьї, як двічінароджені, о царю землі, як кращі з пандитів. Їм не дається народження  
звірами чи падіння у пекло, та й лиходіями вони не народяться, навіть якщо це не кращі двічінароджені, о  
царю, тружденні лише в науці. Санкхья ― великий океан, що прагне вгору, незаплямований, споконвічний, 
безкрайній,  величезний.  Всю безмірну Санкхью,  о царю, носить у собі  магатма Нараяна.  Цю основу тобі  
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сповіщаю: споконвічний всесвіт є Нараяна, о владарю народу. У час творення він творить світ, і після його 
руйнування ― він перебуває. Все забравши, перебуваючи у своєму вічному тілі, внутрішній дух світу,  він  
спочиває на водах.

Так вістить розділ триста третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 4
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Що називається неминущим,  звідки немає повернення,  і  що називається минущим,  звідки вертаються  

знову? Яке одкровення про минуще і неминуще, я запитую, о згубнику ворогів? О міцнорукий, докладно хочу  
про це почути, о радосте куру. Адже ти безодня премудрости, так тебе називають мудреці, що перевершили 
Веди,  і  причетні  великій  долі  ріши,  пустельники-магатми.  Тобі  залишилося  жити  небагато  днів,  поки  
направляється до півдня творець світла: а коли на північ поверне, о володарю, ти підеш шляхом найвищим. І  
коли ти підеш назустріч блаженству, від кого ж нам прийняти вчення? Ти ― світильник роду Куру, пломенем 
знання ти полум’янієш, про це хочу від тебе почути, о опоро роду Куру,  не насичуюся, о володарю царів,  
слухати слова, подібні амріті.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Розповім із давнього минулого про це,  бесіду Васіштхи з Караладжанакою.  Чудового Васіштху,  який 

сидів  серед  мудреців,  осяйного  ніби  сонце,  запитав  цар  Джанака  про  пізнання  вищого  блага.  Чудовому,  
обізнаному на вченні про вищий внутрішній Атман, який осягнув був  внутрішнього Атмана шлях,  синові  
Митри-Варуни, який сидів склавши руки, він вклонився, належне, солодке, глибоке слово мовив колись цар  
Караладжанака. Він так спитав чудового ріши: «О владико, хочу чути про позамежне, вічне брахмо, про те,  
звідки  для  мудрих  не  буває  повернення.  Що  називають  кінцевим,  згубним  для  минущого  світу  і,  що 
нескінченним, умиротвореним, благим, непорочним?».

В а с і ш т х а  м о в и в :
Почуй, о захиснику землі, про те, як цей минущий світ гине, також про те, що нескінченно відтепер і  

довіку, скільки існує час. Знай, дванадцять тисяч років у юзі, чотири юґи становлять кальпу. Десять сотень 
кальп  називається  день  Брахми,  о  царю.  Стільки  ж  триває  ніч,  по  ній  пробуджується  Брахма  і  творить  
нескінченно діяльного Магана,  первородну сутність,  всесвіт,  якому властивий образ,  творить той Шамбху 
(Шива),  без образу,  Самосущий. Він ― малість,  легкість, досягнення.  Він творить неминуще Світло,  того  
володаря. У нього скрізь руки, ноги, скрізь очі, голови, обличчя, вуха, усюди у світі. Все обіймаючи, він існує. 
Володар Хіраньягарбха, він називається також Буддхі, він Маган у вченнях Йоги і ще Ненароджений Вірінчи.  
У вченні Санкхья він позначається множинним у сутності, різноманітним, душею всесвіту, односкладовим Ом 
― такий переказ. Він оточений не єдиним у суті. Він із себе потрійний світ створив. По своїй множинності він  
вважається Всезагальним. Він, піддаючись змінам, самого себе собою творить, велесилий, основу особистості,  
Володаря істот (Праджапаті), який створює самосвідомість. Від нього, невиявленого, походить виявлене. Як 
невиявлене,  його іменують  джерелом знання.  А як виявлене,  Маган,  основа особистості  (аханкара),  він є 
джерело незнання.

Беззаконня і закон також з одного виникли. Знанням і незнанням їх називають ті, які осягли шастри й 
шруті. Утворення сутностей (бухтів) від Основи особистості, о царю, є третя сходинка, знай це. Четверта ж ― 
зміни,  які  відбулися  в  усіх  похідних  особистості.  Похідні  ці:  вітер,  вогонь,  земля,  вода,  простір.  Їм 
відповідають  звук,  дотик,  образ,  смак,  запах.  Відповідно виникли  й  десять  індрій,  це  безсумнівно.  П’ята 
сходинка, знай, о володарю царів, є похідні органів, відповідно до їхніх цілей: вухо, шкіра, око, язик та ніс ― 
п’ятий, язик, руки, ноги, природження і органи виділення ― такі органи сприйняття й органи діяльности, о  
царю.  У  сполученні  з  манасом  вони  виникли.  Ці  двадцять  чотири  основи  (таттви)  перебувають  у  всіх 
створіннях. Їх пізнавши, не вболівають брахмани, які знають все докладно. О кращий з мужів, вони, названі 
«творцями тіла»,  перебувають у тілах істот трьох світів:  у богах,  людях,  данавах,  знати це слід,  у якшах, 
бхутах, гандхарвах, у великих зміях, у кіннарах, у чаранах, пішачах, в ракшасах, у деваріши, у жалоносних, у 
хробаках, жуках, мухах, у ланях, у собаках, у собакоїдах, у чандалах, пулкашах, у хоботоруких, в конях, ослах, 
у  корові,  тиграх,  деревах  ―  у  всьому,  чому  властивий  образ,  у  всьому  їх  спостерігають:  у  воді,  землі,  
піднебессі. Це безперечно так, не інакше. Немає іншого стану для носіїв тіла, так ми чули. О синку, усе, що як  
виявлене  відомо,  міняється  день  у  день,  тому й  душа  сутностей  вважається  минущою.  «Те»  називається  
неминущим,  тоді  як минущий світ не вічний. Минущий світ у суті  своїй вважається оманою. Походячи з 
невиявленого, він як виявлене пізнається. Постійний приклад виявленого ― первонароджений Маган.

Викладено  тобі  те,  про  що  ти  мене  запитував,  о  царю.  Двадцять  п’ятий  ―  Вішну,  не  таттва,  але  
пізнаваний як таттва. Бо він обґрунтовує таттви, то й мудрі таттвою його називають. В тому, що як смертне, 
виявлене він створив, він перебуває в образі володаря, це невиявлене ― двадцять четверте, а як без образу ― 
він  двадцять  п’ятий.  Той  всеобразний Атман,  у  серцях  усіх  хто  має  подобу перебуває,  відособлений від 
образів, без образу,  свідомий, постійний. З’єднавшись із природою, обумовленою створенням-розчиненням, 
він і сам ніби визначається створенням-розчиненням, безякісний, мовби якісним він пізнається, постійно на  
пасовищах  почуттів  перебуваючи.  Так  той  Великий  Дух  (Маган  Атма),  що  знає  створення-розчинення, 
змінюється, прийнявши властивості природи-пракриті, й діє несвідомо, але доцільно. З тамасом, раджасом, 

289



саттвою  тут  з’єднаний,  він,  у  ті  або  інші  лона  вливаючись,  непробуджений  у  непробуджених  істотах  
перебуває.  Співіснуючи  з  усім  минущим,  «Я  такий  же»,  ―  він  мислить.  «Я  те,  що  я  єсмь»,  ―  так  
стверджуючи,  він продовжує  обертатися в гунах.  Силою пітьми він у різні  темні сутності  попадає,  силою 
раджасу ― у пристрасні, а у світлі ― силою саттви. Ось ті три види образів: світлий, кривавий, темний, про 
які сказано в Упанішадах. Всі ті образи, які тут існують, походять від природи-пракриті. Темні направляються  
в  пекло,  червоні  ― до людського  існування,  світлі  ж у  світ  богів  ідуть,  причетні  щасливій  долі.  Силою 
виняткової злостивости вони (дживи) попадають у звірині лона, силою праведних-неправедних справ ― у 
людські, а силою праведних ― у божі лона. Так область невиявленої пракриті мудрі називають минущою, але 
проявляється за допомогою знання двадцять п’ятий.

Так вістить розділ триста четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 5
В а с і ш т х а  м о в и в :
Так внаслідок непробудности, він (пуруша) перебуває в непробудному. З одного тіла він у тисячу інших 

попадає: у тисячі звіриних лон, іноді й у божі лона, він попадає в області властивостей гун, причетний гунам.  
З людського стану він іде на небо, з неба ― у людський стан, з людського стану ― у пекло, так мандрує він  
нескінченно.  Як  комаха  робить  лялечку,  обволікаючи  сама  себе  павутиною  ретельно,  так  ниткою 
властивостей, вільний від гун, він постійно себе вплітає у гуни. Тут до двоїстости прагне бездвоїстий, у ті або 
інші лона. Головним болем, хворобою ока, зубним болем, хворобою горлянки, водянкою, неміччю, згагою, 
лихоманкою, зобом, холерою, бубонною і білою проказою, опіками, падучою ― цими й іншими розладами в 
тілі,  властивими природі,  огидними, він дивується,  підданим ним себе уявляючи. У тисячах звіриних лон, 
іноді й у божих лонах він уявляє себе. Уявляє, що творить благі діяння. У світлих шатах, у темних шатах,  
постійно лежачи долі, прийнявши йогічне положення ― «силове», «жаби», лежачи або стоячі на дворі, під  
відкритим небом, лежачи на цеглі, на колючках, носячи лахміття, лежачи на попелі або на землі, у бруді або  
на ложі, або в «силовому» положенні. У воді, на лавах ― у всіх положеннях він сповнений бажання досягти 
нагороди. Оперезаний травою мунджа чи оголений, носячи лляний одяг чи шкуру чорної лані, у рядні або у 
вовняному одязі, одягнений у тигрову шкуру, левину шкуру або пов’язку на стегнах, рогожу чи мішковину, у  
шовку чи в лахмітті, або в різних інших вбраннях, непробудний своїм все це уявляє. Також різні скарби й  
усілякі страви уявляє своїми, через день або раз у день приймаючи їжу, через четвертий, восьмий або шостий  
строк  учти,  чи  раз  у  шість  діб  харчуючись,  або через  вісім  діб,  або  через  вісім,  через  десять,  або  через 
дванадцять діб споживаючи їжу, чи ж постуючи весь місяць; їсть коріння, або харчується плодами, споживає 
лише повітря,  коров’ячий гній,  воду або коржі  з  маслом;  коров’ячою сечею,  овочами,  квітами,  мохом чи 
покидьками  живучи;  сухим  листям,  опалими  плодами,  чи  приймаючи  неймовірні  муки;  прагнучи  до 
досконалости; статуту місячного шляху дотримуючись; різні образи лінга шануючи; йдучи шляхом чотирьох 
щаблів життя,  або дотримуючись непутящих статутів,  чи йдучи іншими манівцями різних псевдовчень;  у 
пустельних, скелястих, у похмурих місцях живучи. На берегах піщаних, у лісових нетрях, ув оселях богів, біля  
різних  озер  пустельних,  у  гірських  печерах,  подібних  до  покинутих  хат  живучи,  або  творячи  шептання  
молитов, чи ж інших обітниць дотримуючись; різні жертви творячи, різні обряди, різні духовні подвиги, різні  
самоприборкання; чи ведучи спосіб життя двічінароджених, кшатріїв, вайшьїв, шудр, торговців; творячи різну 
милостиню скорбним, сліпим, убогим ― всі вони внаслідок непробудности уявляють три гуни своїми: саттву,  
раджас і тамас, а також майно, праведність, хіть. Силою властивостей пракриті атман себе ніби роздрібнює:  
творить вигук «свадха», вигук «вашат», вигук «сваха», обряди. Здійснення жертв для іншого, дари, прийняття 
дарунків, вивчення Писань, жертви, вчення й різне інше, його дробленням називають. Народження, смерть,  
обговорення закону,  суперечки причетні добру та злу. Все це шляхом незвільняючої діяльности називають. 
Богиня Природа здійснює створення і розчинення: наприкінці дня вона в себе вбирає властивості й усе в одну 
основу розчиняє. Як часом блиск променів у себе вбирає сонце, так він неодноразово те, що було раніше  
знищує заради забави, ті, які властиво володіють красою, різні гуни, милі серцю, щоб знову відтворити їх. Він, 
обумовлений,  як  створення-розчинення,  прилюбившись  до  діяльности,  до  шляху  діяльности,  трьох  гун  
володар,  уявляє,  що  на  шляху  діяльности  він  діяльністю  сповнений.  Силою  пракриті  осліплений,  цей 
минущий світ, о володарю, все розмаїто просочують раджас і тамас. Так протиріччя тут крутяться постійно.  
«Вони падають на мене, від мене ж народившись. З них усіх мені вибратися потрібно», ― так, о царю народу,  
у своїй непробудности він міркує. «За благі справи пішовши в небесний світ, я насолоджуватися буду, але й 
тут я втішуся з плодів добрих і злих учинків. Отже, я буду створювати своє щастя. Поступово створивши своє  
щастя, від народження до народження, так до кінця собі забезпечу щасливу долю. За тут зроблені злі справи, 
нескінченне горе мені буде, адже стати людиною і то велике горе, а більше ― у пекло поринути. З пекла  
звільнившись,  згодом  стану  знову  людиною.  Від  людського  стану  перейшовши  до  божого,  потім  знову 
людиною стану. З людського стану ― у пекло знову. Так одне за іншим приходить».

Не звертаючись до Атмана, обкутаний гунами, хто так постійно мислить, той через це в божий і людський 
стан, та у пекло попадає, обкутаний самістю, він тут безперестану продовжує крутитися. Хто протягом тисячі 
мільйонів  світових  колообертів  у  смертних  подобах  творить  плодоносні  гарні  та  погані  вчинки,  той, 
прийнявши образ, у трьох світах їхні плоди споживає. Гарними і поганими, обумовленими плодами робить 
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пракриті. Природа, бажаючи плоду, його в трьох світах споживає ― у світі богів, у людських або звіриних 
лонах. Треба знати: ці три стани стосуються природи. Хоча пракриті вважають позбавленою ознак (  лінга  ),136 

однак в ознаках ми для себе її сприймаємо, а пуруші приписується лише уявлювана ознака.
Безгрішний, він приймає сторонню ознаку, яка належить пракриті. Опанувавши ворітьми гріха (органами 

почуттів), він їх своїми уявляє, роблячи вчинки. Вухо й інші органи почуттів, а також п’ять діючих індрій,  
мова та інші індрії, обертаються разом з гунами в гунах. «Я ― все це. Ці почуття ― мої, звичайно», ― так не 
володіючи насправді почуттями, він уявляє. «Я грішник», ― уявляє безгрішний. Без ознак він марить, що в 
нього є ознака. Позачасовий себе підвладним часу уявляє. Без ясності, він себе саттвічним уявляє. Без таттв,  
він себе володарем таттв уявляє,  безсмертний себе уявляє  смертним, нерухомий ― рухомим.  Безтілесний  
уявляє себе тілесним, створений ― нествореним, без страждань ― стражденним, неминущий ― минущим.  
Без становлення ― здатним до становлення, безстрашний ― підданим страху уявляє.

Так вістить розділ триста п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 6
В а с і ш т х а  с к а з а в :
Через непробудженість він у непробуджених істотах перебуває.  За тисячі  й тисячі  світопроявлень він 

незліченні шляхи проходить.  У тисячі  смертних осель він входить,  раз прийнявши оселю: у світі  богів,  у  
людських і звіриних лонах. Серед істот, як місяць серед зірок, він тисячі разів знову і знову проходить по  
своїй непробудженості,  поки не прокинеться. П’ятнадцята частина є лоно місяця, знай, це його оселя. Але 
знай, постійний Сома у своїй шістнадцятій частині. З п’ятнадцятої частини він, непробуджений, безупинно 
народжується  знову і  знову.  Прив’язуючись до неї,  за  свою оселя її  приймаючи,  він продовжує  ще й ще 
народжуватися.  Шістнадцяту  ж  частину,  витончену,  потрібно  приймати  як  істинного  Сому,  вона  не 
підкоряється богам органів, але богів собі підкоряє. Поки не усунута та п’ятнадцята, людина народжується, о 
чудовий володарю, адже вона вважається його природою. Те, що після неї залишається, називається Волею 
(мокша). Якщо той пуруша з шістнадцятискладовим тілом, відомим, як невиявлена природа, думає «це моє»,  
то  продовжує  у  ньому  обертатися.  Велика  Душа  є  двадцять  п’ята  основа,  непробуджений,  він,  
незаплямований, чистий, перебуває в чистому-нечистому. У такий спосіб він, чистий Атман, стає нечистим, о 
володарю. Непробудженим себе вважаючи, він, пробуджений, у непробудженості перебуває. У такому сенсі  
його потрібно вважати непробудженим, о чудовий володарю. Він стає триякісним, перебуваючи в пракриті,  
якій властиві три гуни.

Так вістить розділ триста шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 7
Д ж а н а к а  м о в и в :
Зв’язок двох ― неминущого-минущого ― вважають подібним зв’язку жінки й чоловіка, так говориться:  

без  чоловіка  (пуруша)  тут  жінка  не  зачинає  в  утробі,  свого  образу без  жінки не  оновлює чоловік.  Через 
взаємний обмін властивостями, через зв’язок один з одним, той може відновити свій образ у сині, і так в усіх  
послідовних народженнях. Єднаючись заради любовної насолоди, вони обмінюються властивостями одне з  
одним,  і  в цей час оновлюється образ пуруші.  Скажу для пояснення,  які  батька і,  які  матері  властивості:  
кістки,  мозок,  жили  зароджуються  від  чоловіка,  о  двічінароджений,  а  шкіра,  м’ясо,  кров  від  матері 
зароджуються, так ми чули. О кращий з двічінароджених, так це роз'яснюють Веди й шастри. Якщо вказівка,  
дана у Ведах, дається і у шастрах, силою погоджености обох, Вед і шастр, такий висновок вважається вічним.  
Один одному протистоячи властивостями і обмінюючись властивостями один з одним, ― так ось, постійно  
поєднані Пуруша і Пракриті. Звідси, о володарю, я бачу, що немає підстави для Звільнення. Чи є можливість 
навести який-небудь інший довід? Тоді повідж його мені докладно, щоб мені наочно видно було, о щедрий. 
Ми жадаємо Звільнення і бажаємо того, що без пороків, безтілесного, що перевершує почуття, не старіючого,  
вічного і владарного.

В а с і ш т х а  м о в и в :
Те, що сказано володарем щодо поглядів Вед і Законоположень, воно так і є, я це приймаю, о володарю.  

Зв’язок обох, Вед і шастр, вловлено тобою, але ти не засвоїв суті цього зв’язку,  о володарю народу,  якщо 
намагаються  засвоїти  лише  слова  Вед  і  Законів  без  засвоєння  їхнього  змісту,  то  марне  таке  засвоєння. 
Нав’ючує на себе тільки зайву ношу, хто змісту досліджуваної книги не розуміє. Для того ж, хто зміст книги 
дійсно розуміє, для того засвоєння книги не марне. Запитаний про зміст книги повинен його роз’яснити, як 
потрібно,  по суті,  щоб запитувач  її  зміст засвоїв.  Хто ж,  невіглас,  узагальнюючи,  не може висловлювати 
змісту книги, то як же такий, сам тупий у навчанні, іншого навчити здатний? Якщо такий невіглас доводи не 
може викласти по суті, він піддається глузуванням, навіть якщо собою володіє. Вислухай, о царю царів, як 
треба про це думати згідно істинним поглядам послідовників Санкхьї і великих йогинів. Те, що прозрівають 
йогини, осягають і послідовники Санкхьї, Санкхья і Йога ― одне. Мудрий той, хто це бачить. Шкіра, м’ясо,  
червона кров, жовч, жир, мозок і  жили ― це відноситься до області індрій, як ти казав мені, о сину мій.  
Речовина  розвивається  від  речовини,  індрії  ― від  індрій.  Від  тіла  отримує  тіло  і  сім’я  ― від  ж  сімені,  
звичайно. У безречовинного і безтілесного, у позбавленого сімені, індрій, у великого безякісного атмана, які  
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ще властивості можливі? Властивості, гуни, народжуючись у гунах, туди ж ідуть. У пракриті народжуються  
властивості й туди ж ідуть. Шкіра, м’ясо, червона кров, жовч, жир, мозок, кості, жили, сім’я ― восьме, тут  
породжені, відносяться до пракриті. Є Пуруша і не-Пуруша. Вважається, що три гуни відносяться до пракриті.  
Але ні Пуруша, ні не-Пуруша ознаками не володіють. Внаслідок відсутности ознак, пракриті пізнається за  
ознаками своїх народжень. Як пізнається по квітам і плодам сама в собі позбавлена ознак пора року, так через  
докази те що не володіє ознакою пізнається.  А двадцять п’ятий, що затримує  себе в ознаках,  о сину мій,  
безпочатковий, нескінченний, вічний, всевидець, вільний від хвороби, лише в мареві вважається якістю серед  
інших якостей. Якості виникають із якостей, у безякісного ж звідки узятися гунам? У цьому переконуються ті,  
хто властивості якостей осягли. Коли ж людина від властивостей природи намагається відсторонитися, тоді,  
відсторонившись від цих властивостей, вона Позамежне прозріває, прозріває те, що прихильники Санкхьї і 
Йоги завжди називають позамежним розуму, надрозумом, велемудрим, який відстороненням непробудженого 
пізнається.  Непробудженою  називають  невиявлену  природу.  Безякісним  іменують  Володаря  Ішвару.  
Найвищий володар вільний і вічний, його переважаючим якості природи, як двадцять п’ятого, мудрі, котрі  
шукають  Позамежного,  осягають,  обізнані  на  Санкхьї  та  Йозі.  Коли  вони  пробудилися,  піднялися  над 
невиявленою пракриті, страшаться народжень, тоді Пробудженого осягають і в Самототожне (брахмо) йдуть. 
Цей погляд правильний. Неправильний погляд, що пробуджене і непробуджене відособлено друга від друга, о 
нищителю ворогів. Вчення про минуще і неминуще називається протиставленням їх один одному:  єдність  
вважається  неминущим,  розмаїтість  називається  минущим.  Якщо  хтось  про  двадцять  п’ятого  робить 
правильний  умовивід,  він  зрозуміє  неправоту  вчення  про  множинність,  і  правоту  вчення  про  єдність.  
Дійсність і недійсність різні ― таке вчення. Двадцять п’ятого всі мудреці дійсним вважають. Вище недійсного 
по суті мислителі двадцять п’ятого вважають. Дійсне вище виявленого світу і його прагнень. А Вічне дійсного  
вище.

Так вістить розділ триста сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 8
Д ж а н а к а  с п и т а в :
Ти роз’яснив вчення про єдність і множинність, о чудовий ріши, але у вченні про обидва я щось сумнівне 

бачу. Так, суть вчення про пробудженого і непробудженого роз’яснив, о бездоганний, але за відсталости мого 
розуму,  звичайно, не розумію, о двічінароджений. Обґрунтування минущого і неминущого ти роз’яснив, о 
бездоганний, але внаслідок нестійкости мого розуму це роз’яснення я ніби втратив. Я хочу вислухати вчення  
про множинність і єдність, та докладно вчення про того хто пробуджується, непробудженого і пробудженого, 
про знання-незнання, також про неминуще-минуще, о володарю, про Санкхью і Йогу. В чому вони схожі, в 
чому різні?

В а с і ш т х а  в і д п о в і в :
Добре, я тобі повідаю те, про що ти мене питаєш, крім того, вислухай від мене, о царю, про вправи у Йозі.  

Дхьяна у вправах йогинів є вища сила. Два види дхьяни розрізняють відуни: зосередження розуму на одному і  
пранаяму.  Якісна  пранаяма,  безякісний манас.  У трьох випадках не  вправляються в  Йозі:  при їжі  та  при 
звільненні від сечі та калу. В інший час, о володарю народу, потрібно вправлятися тому, для кого вона є вище  
досягнення.  Почуття  і  манас  відвернувши  від  предметів  почуттів,  чистий,  двадцять  чотири  таттви  який 
перевершив, нехай мудрий себе очищає десятьма чи дванадцятьма способами очищення. Тим способом, що 
мудрими зазначений, такі завжди осягають Атмана, постійного, нестаріючого ― так чулисьмо. Тільки для 
сильних,  а  не  для  інших,  слабкодухих,  обітниця  Йоги  запропонована.  Вільний  від  усіх  прихильностей 
постник, що переміг почуття, ранньою і пізньою ніччю повинен зосереджувати манас. Утихомиривши юрми 
почуттів манасом, о володарю Мітхіли, а манас ― за допомогою буддхі, як скеля нерухомий, непохитний, 
ніби стовбур дерева, нехай він буде, мов гора недвижна. Пробудженим його визнають тоді, знавцем приписів 
закону, поєднаним у Йозі. Він не чує, не нюшить, не відчуває смаку,  не бачить, не сприймає дотиків, його 
розум не створює уявлень, він ні до чого не прагне й стільки ж, скільки опецьок міркує. Тоді мудреці його 
називають таким, що досяг єднання із природою,137 залученим Йозі. Як при затишку світильник, так і він сяє, 
звільнившись від ознак, нерухомий, він прагне прямо нагору, навскіс не відхиляючись. Тоді він бачить того, 
кого в спогляданні називають «Розташованим у серці Внутрішнім Атманом».  Подібні мені його визнають 
належним до пізнання, о сину мій. Як бездимні сім вогнів, як променисте сонце, як спалах блискавки в небі,  
атмана  він  у  собі  споглядає.  Суворі  мудреці,  магатми,  брахмани,  які  перебувають  у  лоні  брахмо, 
споконвічного, безсмертного бачать і говорять, що він найтоншого тонше, найбільшого більше. Це ― основа 
непорушна, в усіх істотах вона перебуває незримо. Речовиною буддхі при світлі манасу виявляється творець 
світу,  не темний, позамежний великій пітьмі він перебуває,  о сину мій, він розганяє пітьму ― так речуть  
знавці, всі, які перевершили Веди, незаплямований і незатемнений, без ознаки, пізнаваний у знаку (лінга), така 
от  Йога  йогинів.  Які  ще  можуть  бути  ознаки  Йоги?  Так  дивлячись,  нестаріючого,  позамежного  Атмана 
прозрівають.

Ось я виклав докладно вчення Йоги. Тепер я викладу науку про повне дослідження природи ― вчення  
Санкхьї.  Вищу  природу  називають  невиявленою  пізнавці  природи.  Як  другий,  звідси  вийшов  Маган,  о  
чудовий  царю.  Після  Великого,  третім  називають  основу  особистості,  такий  переказ.  За  вченням  творця 
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Санкхьї,  вважають,  що  від  основи  особистості  походять  п’ять  сутностей.  Такі  вісім  виробляючих  основ 
пракриті. А шістнадцять ― лише їх зміни: п’ять особливих якостей, десять індрій і манас. Ось стільки таттв 
нараховують мудрі у вченні Санкхьї, котрі знають положення і розклад Санкхьї, завжди раді шляху Санкхьї.  
Від якої сутності народиться сутність, в тій вона і розчиниться. Розчиняються ж вони в порядку, зворотному 
тому, у якому творив їх внутрішній Атман. У прямому порядку народжуються, розчиняються ж незмінно у 
зворотному: гуни в гунах, як хвилі в морі. Такі, о чудовий царю, народження і розчинення природи. Пралайя  
це стан її єдности, а множинність виникає, коли творить природа. Ось, о володарю царів, належне пізнанню 
обізнаних на знанні. Розрізняють Верховного Пурушу і невиявлену пракриті. Цьому доказ у їх розгляді. Той,  
хто знає сутність  мети,  творить єдність і  множинність природи. Її  єдність ― у пралаї,  множинність ― у 
народженні. Атман багаторазово впливає на пракриті, сутність якої ― народження. Це і є поле. Маган Атма,  
двадцять п’ятий, панує  над природою. «Він  ― Найвищий»,  ― так чудові  пустельники-яті  проголошують. 
Силою володарности, він звеличується над усіма полями. Так ми чули. Невиявлену природу пізнаючи як поле, 
а він іменується «Знавцем поля».  Вступаючи в те, що походить від невиявленої пракриті,  він називається  
«Пуруша».  Поле ― одне,  хто пізнає поле ― інше, так мовиться.  Полем називається невиявлена природа,  
двадцять  п’ятий ― пізнавець поля.  Одне ― предмет знання,  інше ― «я»,  що пізнає,  так їх  розрізняють.  
Предмет знання ― невиявлена природа, «я», що пізнає ― двадцять п’ятий. Невиявлена природа називається 
полем, саттвою, а також Ішварою, по суті двадцять п’ятим є Те, воно поза таттв і не підлегле Ішварі. Отже,  
вчення Санкхьї є вчення про перерахування сутностей, створене послідовниками Санкхьї, які міркують про 
природу.  Двадцять чотири таттви перераховуються докладно в Санкхьї, з ними ― пракриті. Поза таттвами 
вважається двадцять п’ятий. Двадцять п’ятий, пробуджений, не належить природі ― такий переказ. Раз він 
сам себе розбудив, він стає відособленим від природи.

Отже, вчення викладено тобі повністю, докладно ― хто пізнав його йде до тотожності зі Знавцем поля. 
Повністю і наочно викладене вчення про природу пракриті, про її властивості-гуни, основи, як його вільні від 
властивостей собі уявляють. Тому хто слідує цьому вченню, не має бути повернення: для нього, який став 
неминущим,  лише Незрівнянне,  позамежне,  непорушне існує.  Ті  які  споглядають множинне не володіють  
довершеним вченням: вони знову й знову попадають у виявлене, о ворогів приборкувачу. Пізнавши все це, але  
сукупности усього не осягнувши, будуть вони виникати у виявленому, у владі виявленого обертаючись. Усе 
називається «невиявленою» природою, поза цим існує  двадцять п’ятий: для тих,  які  його пізнають,  немає 
страху.

Так вістить розділ триста восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0 9
В а с і ш т х а  с к а з а в :
Отже, о чудовий царю, тобі викладено вчення Санкхьї. Що таке відання і невідання, тепер довідайся від  

мене поступово. Невіданням називається невиявлена природа, якій властиво виникнення і розчинення. Знання,  
вільне від виникнення й розчинення, є двадцять п’ятий (кшетраджна). Послідовно, одне за одним, о синку, 
осягни  повністю  вчення  Санкхьї  про  пізнання,  як  ріши  його  викладали.  Пізнавальні  індрії  вважаються 
джерелом знання для діючих індрій, а вішеши (особливі властивості) ― джерело для пізнавальних індрій, так 
чулисьмо. Джерелом знання манасу вважаються вішеши сприймаючих індрій ― так мудрі вважають: область 
пізнання манаса ― п’ять сутностей,  так речуть.  Областю відання основи особистості є п’ять сутностей,  у 
цьому немає сумніву. Область відання свідомості є самосвідомість. Велика володарка Пракриті, невиявлене, о  
великий  муже,  є  відання  таттв,  так  варто  знати.  Це  ― найбільша  смтріті!  Відання  невиявленої  пракриті 
іменується  Позамежний,  двадцять  п’ятий.  О  царю,  відання  всього  пізнаваного  є  всевідання,  так  речуть.  
Предмет знання називається невиявлена пракриті, власник знання ― Двадцять п’ятий. Таким чином, предмет 
знання ― невиявлене, а хто пізнає ― двадцять п’ятий. Отже, вичерпно я сказав про відання і невідання.

Сказане  про  неминуще  і  минуще  від  мене  осягни.  Обох  неминущими  і  обох  минущими  вважають.  
Причину цього я роз’ясню по суті,  згідно знання. Обоє вони безпочаткові та нескінченні, обоє вважаються  
володарями,  обох  визнають  таттвами  ті,  котрі  міркують  про  знання.  Невиявлена  пракриті  як  така,  що  
обґрунтовує виявлення і розчинення, називається неминущою. Для породження гун вона діє знову і знову.  
Основи, Маган та інші, одна за одною виникають внаслідок панування над полем, і того двадцять п’ятого  
називають полем. Якщо ж мережу основ гун взяти у тої, котра невиявлена по суті, то разом з основами тими  
розчиняється і двадцять п’ятий. Коли гуни входять в основи, то перебуває одна невиявлена пракриті. Коли ж, 
о синку, хто пізнає поле, розчиняється в полі, тоді пракриті, яка прийняла в себе основи, у неминуще входить. 
Вона стає безякісною, о царю Відехи, поки не повернуться властивості. Подібно ж і пізнавець поля, поки він  
не шукає пізнавання поля, по природі своїй безякісний є. Так ми чули. Коли він, будучи минущим, визнає 
пракриті, як єдину власницю якостей, себе ж вільним від якостей, він стає чистим і відвертається від природи: 
«Я ― одне, це ― інше», ― так осягає пробуджений. Тоді він іде у свою істинність, і у змішаному не блукає,  
інакше, о володарю царів, він здається змішаним із пракриті. Коли він остерігається тенет гун, що походять із  
пракриті,  він  прозріває  позамежного споглядальника  і  цього споглядальника  не  залишає.  «Що я  наробив,  
стільки  часу  залишаючись  породженим,  як  риба  в  сітях,  тут  заплутався  з  незнання!  Тому  що  «я»,  
помиляючись із істоти в істоту, з одної в іншу, як риба у воді, з незнання продовжував крутиться. Риба через  
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незнання різниці між водою і собою не зауважує, так і я не осягав різниці між собою й іншим ― з незнання.  
Ганьба мені, нерозумному, що, знову занурений у сансару, я з омани переходив од істоти до істоти, від одного  
до одного! Хай буде він (Атман) мені союзником. Мені можливо досягти тотожности, рівности з ним, стати 
самим собою, уже тут я бачу, що йому подібний. Раз він незаплямовано-чистий ― отже, і я такий же! Через  
незнання і оману в несвідомій пракриті я обертався, з її прихильностями я, неприв’язаний, перебував увесь  
час. Непробудженого, весь цей час вона тримала мене у своїй владі. Як міг я жити в ній, переможниці землі,  
піднебесся, неба? Як міг я тут жити із нею, непотрібною? З непробудженістю я сходився, а нині в тому, що я 
єсмь, я стійкий. Без образу, я перебував в образах, у тілах ― безтілесний, омана є той час, коли незмінний,  
нею,  мінливою,  я  був  заморочений.  Але  не  вона  винувата,  сам  я  винний  у  цьому.  З  нею нерозважливо 
зблизившись,  я  прив’язаним  тут  опинився.  Без  образу,  я  перебував  в  образах,  у  тілах  ―  безтілесний.  
Безтілесного, мене самість утримувала в плотському. Безсамістного, мене втримувала то в тому, то в іншому 
лонах похідна від пракриті самість. До тих чи інших тіл яка мені справа, який блукає з одного лона в інше,  
який втратив знання своєї  істинної  суті?  З тою,  котру визначають як основу особистості,  мені  нема чого  
робити.  Вона  мене  прив’язує  знову,  себе  розмноживши,  але  пробуджений  я  нині,  від  самості,  надбання 
вільний.  Основою  особистості  постійно  створювану  самість  я  скинув  і,  її  відкинувши,  до  безболісного 
звернувся: з ним, а не з тою, несвідомою, хочу ототожнитися, з ним знайду спокій, а з нею я не досяг єдности.

Так,  осягаючи Позамежне,  пробуджується  двадцять  п’ятий.  Покинувши минуще,  він  до  неминущого,  
безболісного прагне. Хто вважає, що безякісне стати якісним здатне, а невиявлене здатне до проявлення, і  
осяг, що безякісне споконвічне, стає подібним йому, о мітхілійцю.

Отже, вчення про минуще і неминуще виклав я тут,  згідно знання і вказівок шруті.  Про безсумнівне,  
тонке,  пробуджене,  непорочне,  тобі,  згідно  шруті,  повідаю.  Це  знання  від  мене  отримай.  Відповідно  до 
основоположень обох вчень, я тобі виклав Санкхью і Йогу, але, властиво, що викладено як вчення Санкхьї, є і  
у вченні Йоги. Що веде до пробудження, вчення санкхьїв, о володарю землі, заради блага учнів тут викладено  
чітко. «Це писання могутнє!», ― так знаючі люди стверджують. Але і для того вчення Йоги також є у Ведах 
предтеча.  Немає  таттви  вище  двадцять  п’ятої,  так  учать,  о  володарю  народу,  за  вченням  санкхьїв  вона 
вважається вищою основою: цей, який пробуджується від непробуджености і є воістину пробуджений. Які  
пробудилися і будять, проповідують вчення Йоги.

Так вістить розділ триста дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 0
В а с і ш т х а  м о в и в :
Вислухай  про  пробуджене  і  непробуджене,  слухай  вчення  про  гуни.  Розмноживши себе  самого,  він, 

єдиний  Пуруша,  ті  свої  образи  виявляє.  Змінюючись,  перетворюючись,  не  пробуджується  здатний 
бадьоритися. Він творить властивості, їх підтримує і поглинає. Заради забави змінює він все безперервно, о  
володарю народу. Але як того хто осягнув виявлене, пробудженим його називають. Невиявлене ж пракриті 
його не осягає,  о  синку,  ні  як вільного від гун,  ні  як причетного гунам.  З цієї  причини іноді  невиявлену  
природу обґрунтовано називають непробудженою. Хоча це невиявлене пізнає двадцять п’ятий, але все-таки, і  
пізнаючи, він по суті прив’язаний. Так вчать шруті. Тоді кажуть про невиявлену, незнищенну природу: «Він її  
ще  не  повністю  осяг».  А  після  осягнення  невиявленої,  називають  пробудженим  того  двадцять  п’ятого 
Магатму,  але  ще  він  не  цілком  пробудився.  Двадцять  шостий,  непорочний,  пробуджений  (буддха), 
невимірний, вічний, двадцять п’яту і двадцять четверту таттву пізнає постійно. У видиме і невидиме входячи  
своїм станом, о чудовий, те відособлене брахмо осягає невиявлену (пракриті). Ні відособленого, ні двадцять 
п’ятого не бачить двадцять четверта таттва. «Я ― інший», ― пробудившись, думає про себе двадцять п’ятий. 
Тоді,  прозрівши  Невиявлене,  він  звільняється  від  пракриті.  Якщо  він  пробуджується  в  Позамежному,  
бадьорому, непорочному, чистому, двадцять шостому, о тигре-царю, він істинної пробуджености досягає. І 
тоді він залишає невиявлену пракриті, що підтримує народження-розчинення. Звільнившись від властивостей,  
він осягає,  що пракриті  несвідома і  причетна гунам.  Він  стає  обґрунтуванням відособленості,  невиявлене  
осягнувши, досягши відособленості, він свого повного звільнення досягає. Без основи, нестаріюче, безсмертне 
― цю основу таттву іменують.  Досягши своєї  власної основи,  він іменується  і  не,  і  володарем основи, о  
подавцю дарунків, бо мудрі вчать про двадцять п’ять основ, а цей, двадцять шостий не є таттва: пробуджений,  
він від таттв вільний. Він швидко звільняється від основи. Це ― пробудження ознака. «Я двадцять шостий», 
―  так  мудрий,  нестаріючий,  безсмертний  осягає,  і  лише  відчуженістю  й  силою  такого  осягнення  він 
приходить до тотожности. Це безсумнівно. Бадьорим двадцять шостим, пробуджений, він стає непізнавцем. 
Це  протиставлення  ще  множинністю називається  в  Санкхьї  і  шруті,  у  двадцять  п’ятого,  котрий  здатний 
єднатися  зі  свідомістю.  Для  нього  лише  тоді  наступає  самітність,  коли  він  не  пізнає  через  буддхі.  
Пробуджений, силою пробудження, іде до тотожности, о мітхілійцю. Бувши опорою прихильности, він стає в  
собі  від  прихильности  вільним,  о  володарю  народу,  неприв’язаного  двадцять  шостого,  ненародженого,  
володарного  досягши.  Володарний,  він  залишає  невиявлену  природу-пракриті,  коли  осягне,  що 
двадцятичотириоснóвна природа втратила соки внаслідок осягнення двадцять шостого.

Ось про непробудженого, який пробуджується, бездоганний, і про пробудженого розказано докладно за  
вченням шруті. Так само множинність і єдність варто розглянути відповідно до вчення Писань Санкхьї, «Як  
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мошка на смоківниці», ― така цих двох різниця, і «Як риба у воді», ― так сприймається ця різниця. Так варто 
підходити до єдности і розходження тих двох, пуруші та пракриті. Отже, про Звільнення говориться, як про 
суму пізнань про невиявлену (пракриті), про того двадцять п’ятого, який перебуває в цих її тілах. Так кажуть: 
«Із області пасовища 138 почуттів він повинен звільнитися», ― тільки так, а не інакше він може звільнитися ― 
такий умовивід. Він інший, з іншим законом, хоча із природою пракриті він з’єднався. Силою чистоти він стає  
чистим,  силою  мудрости  ―  мудрим,  прилучившись  звільненню,  о  туре-муже,  він  стає  звільненим.  Від 
поділяючого початку звільнившись,  він сам стає звільненим.  Сполучаючись  зі  звільняючим початком,  він 
досягає  волі,  чистий справами,  він  стає  чистим,  сяючим безмірно.  Прилучившись  непорочному,  сам стає  
непорочним. Відособленим він стає,  з відособленим зустрінувшись.  Самоопорний, через самоопорного він  
самоопорности досягає.

Так,  о  царю,  я  повідомив  тобі  істину,  згідно  її  суті  та  мети.  Прийнявши  як  ціль  волю від  самості, 
самоочищенням досягає вічного брахмо. Нестійкому у Веді ти не повинен передавати цього вчення, о царю.  
Прагнучому до звільнення, який шукає знання, це пробуджувальне знання передавати слід. Несправедливому,  
брехливому, криводушному, підступному його передавати не треба, і тому, хто своєю вченістю інших мучить.  
А кого  повідомляти можна,  про те  слухай:  благочестивому,  праведному,  який не  любить  гудити  іншого,  
постійно бадьорому,  діяльному, терплячому,  доброзичливому, очищеному Йогою, ґречному,  не люблячому 
пересудів,  який  любить  закони,  добре  засвоїв  був  шруті,  уникає  зла,  терплячому,  самоприборканому,  
умиротвореному ― таким повідомляти слід. Повністю позбавленому таких властивостей, не слід повідомляти 
про це чисте,  позамежне брахмо.  Передаючи негідному,  не  досягає  блага такий учитель  дхарми.  Не слід 
повідомляти тому, хто не дотримується обітниць, навіть якби він обіцяв усю цю землю, повну скарбів. Але  
самоприборканому, о царю народу, це вище варто повідомляти не коливаючись. Не буде в тебе ніякого страху 
тепер, коли ти вислухав про те позамежне брахмо. Найвищий очисник є це, правильно викладене, вільне від  
скорботи, вчення про суще, без кінця, середини, початку, про те, чиє народження не дослідити, не смертне,  
безболісне, вільне від страху благо, о царю. Дивися на те, покинувши омани, відринувши все, осягнувши сенс  
пізнання.  Я  ж  прийняв  його  з  вуст  вічного  Хіраньягарбхи  («Золоте  насіння»,  Капіла),  о  царю  народу, 
умилостивив,  як  ти  мене  нині,  того  натхненного  мислителя,  який  є  вічне  брахмо.  Як  ти  мене  спитав,  о  
володарю царів, як нині тобі я повідав це вчення, так і я сприйняв від Брахми, о володарю царів, це велике  
знання, найвищий шлях, що веде до Звільнення.

Б г і ш м а  м о в и в :
Отже,  тобі  повідано  про  Позамежне  брахмо,  звідки  немає  повернення.  Двадцять  п’ятий,  за  вченням 

великого ріши, о царю, знову підлягає поверненню, хоча й досягши знання про вище, якщо, прокидаючись, 
нестаріючого, безсмертного не осягає по суті. Це вище знання, яке дає благо, сину мій, повідомлене великими 
ріши, я виклав докладно. Від Хіраньягарбхи його одержав магатма, ріши Васіштха. Від тигра-ріши Васіштхи 
― великий ріши Нарада, від Наради я сприйняв це вчення про вічне брахмо. Тож припини сумувати, почувши 
вчення про вищий шлях, о Індро кауравів, у того, хто осяг минуще-неминуще, страх зникає. Але в того, хто 
цього не осяг, страх залишається. Не розпізнаючи, із затемненою свідомістю, він через світ пробігає знову і  
знову.  Після смерти він приймає тисячі  народжень,  що кінчаються знову ж смертю. Він у світ богів,  або  
людей, або звірів попадає, поки згодом не очиститься від цього океану незнання. Жахливий океан незнання, 
безоднею невиявленої природи називають, з кожним днем туди поринають істоти, о бгарато. Ти себе витяг з  
вічної безодні невиявленої пракриті, тому, о царю землі, ти вільний від мороку й пристрасти.

Так вістить розділ триста десятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 1
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
На полювання за ланями відправився був, ув одне безлюдне місце, син Джанаки. У лісі він побачив Індру 

мудреців, ріши з роду Бхрігу. Наблизившись до сидячого, царевич схилив голову перед муні, потім так спитав 
витязь, одержавши дозвіл: «О володарю, що таке благо і як його досягти тут або в іншому світі людині з її  
тлінною плоттю, що перебуває під владою Ками?». Шанобливо запитаний великий подвижник вирік йому тоді 
доброчинне слово, той магатма.

Р і ш и  м о в и в :
Якщо ти хочеш знати, що при виході та й тут сприяє свідомості, то, перемігши почуття, відвернися від 

того, що тут для істот несприятливо. Дхарма є благо благих людей, притулок благих ― дхарма. Із дхарми  
походять три світи з їх рухомим і нерухомим. О хтивий до насолод, від хтивости й од жаги життя чому не 
йдеш?  Мед  бо  ти  бачиш,  нерозумний,  а  крутояру  ж  не  помічаєш!  Як  бажаючий  того  плоду  повинен 
піклуватися про знання, так бажаючий той плід повинен піклуватися про обов’язок. Недоброму, який побажав 
виконати обов’язок, важко виконати чисту справу. А спасенному, який побажав виконати обов’язок, навіть  
важка справа легко дається. Любитель мирських благ і в лісі, і в селі залишається тим же. А хто не любить  
мирських  благ,  той  і  в  селі  все  ж  залишається  мешканцем  лісу.  Віддавшись  благочестю,  виконуй  свій  
обов’язок думкою, словом, тілом. Зовні, чи звертаючись у середину, про добре і недобре пам’ятай, о царю. 
Святим подавати, що просять, слід щедро, безмовно і постійно. Чистого в обітницях потрібно шанувати в  
належний час, в належному місці. Гідному потрібно подавати, що маєш, праведно й чисто потрібно подавати,  
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відкинувши  гнів,  без  насильства  над  собою,  не  хвастаючи.  Доброзичливим,  самоприборканим,  чистим,  
стійким, правдивим, чесним, очищеним народженням і справами, гідною посудиною знання Вед хай буде  
двічінароджений. Законної і єдиної дружини, такої матері тут бажане лоно. Знаючий Ріг-, Яджур-, Сама-Веду,  
обізнаний на шести справах, називається гідним. Отже, що обов’язок, що необов’язок, визначається по людині  
залежно від чеснот, справ, часу, місця. Як легке забруднення людина, жартуючи, видаляє з тіла, а сильне через  
зусилля, так само і зло видаляють. Як після проносного корисно пити пряжене масло, так після зняття пороків 
виконання  обрядів  дхарми приносить посмертне щастя.  У всіх істот  гарне і  погане від  манасу виходить.  
Завжди потрібно розвивати гарне, відкинувши погане. Все й скрізь потрібно поважати, що твориться кожним 
по своєму статуту.  А коли від свого обов’язку відволікає пристрасть,  тоді  обов’язок потрібно виконувати 
всупереч  пристрасті.  Нестійкий  духом,  стань  суворим!  Ти,  нерозумний,  будь  розумним!  Утішся,  
неумиротворений! Ти, що не пізнав,  прагни до пізнання! Полум’яною ретельністю можна домогтися,  щоб 
потрібний  спосіб  став  у  допомогу,  бо  непорушна  стійкість  є  корінь  блаженства  тут  і  по  відході.  Через 
нестійкість царствений ріши Магабхіша впав з  неба,  але,  вичерпавши заслуги,  Яяті  стійкістю знову досяг 
світів блаженних. Із праведними, чистими подвижниками спілкуючись, ти досягнеш багатого пізнання, потім  
досягнеш блага.

Б г і ш м а  м о в и в :
Тоді повернувся у свій стан царевич, премудрого вислухавши слово, відвернув серце від прагнення і до  

обов’язку спрямував розум.
Так вістить розділ триста одинадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Що цілком  вільне  від  праведности-неправедности,  вільне  від  усіх  сумнівів,  вільне  від  народження  й 

смерти,  від чистого-нечистого вільне? Що таке вічне благо,  що незмінне,  постійне,  вічне і  безпечне? Що 
завжди чисте, невтомне? Хай зволить про це сказати володар.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про древнє минуле я тобі розповім ту бесіду Яджнявалкьї з Джанакою, о бгарато. Нащадок Деварати,  

велеславний ріши Джанака, запитав знавця усіх питань Яджнявалкью, чудового ріши.
Д ж а н а к а  с п и т а в :
Скільки є індрій, мудрецю, скільки виробних сил природи? Що є невиявлене, що ― позамежне брахмо? 

Вище нього чи є що-небудь? Що таке виникнення, припинення, що є часів обчислення? Зволь сказати, тому 
хто твоєї милости чекає, о мудреців володарю. Тебе, океан знання, через незнання запитую: докладно про все  
це я бажаю почути.

Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
Слухай, о царю землі, те, про що ти питаєш: вище вчення Санкхьї і Йоги, а також про їх різницю. Хоча  

тобі все відомо, але ти побажав знати ще і від мене, о володарю. На питання належить відповідати, це ― закон  
непорушний. Вважається вісім творчих сил, їхніх змін ― шістнадцять. Хто думає про внутрішній Атман, так  
говорить про внутрішні  сили: від невиявленої пракриті  Маган і  аханкара походять,  потім ― земля,  вітер,  
простір, вода, світло ― п’яте ― це вісім  продуктивних 139 сил. Дізнайся від мене тепер про їх зміни: вухо, 
шкіра, око, язик, ніс ― ось п’ята зміна. Також мова, руки,  ноги, органи випорожнення і природження. Це  
особливі  якості  п’яти  великих  сутностей,  о  володарю  царів,  це  органи  почуттів  зі  своїми  особливими 
якостями,  о  мітхілійцю.  Манас  називають  шістнадцятою  зміною  ті,  хто  про  шлях  внутрішнього  атмана 
міркують: ти й інші вчені, які осягли основу Знання. Царю, Велика Душа від невиявленої природи виникає. 
Мудрі  називають  її  першим  народженням  Основи.  Від  Магана  виникла  основа  особистості,  о  володарю 
народу. Це вважається другим народженням, яке виникло від сутності буддхі. Від основи особистості виникає 
манас. Його визначають особливі сили. Це третє народження, похідним від основи особистості його вважають. 
Від манасу виникли великі сутності, о царю народу, знай, це четверте народження від манасу, так вважаю. 
Звук,  дотик, образ, смак, запах ― п’ятий, породжені від великих сутностей. Так речуть ті хто міркує  про  
сутності; вухо, шкіра, око, язик, ніс ― п’ятий, це ― шосте народження. Вважається, що воно приносить безліч 
відчуттів. Від вуха й інших сприймаючих індрій виникає безліч виконавчих індрій, о царю народу, це сьоме  
народження, яке пізнавальні індрії визначають. Так виникають течії: висхідна і поперечна, о царю народу, це 
― восьме народження, так кажуть: воно вважається важливим. Від поперечного плину виникає плин спадний, 
о  царю  народу.  Цей,  дотичний  до  прямоти  плин,  мудрі  називають  дев’ятим  народженням.  Такі  дев’ять 
народжень і двадцять чотири таттви, пояснені відповідно до вчення шруті,  о царю народу.  Тепер далі про 
літочислення цього ряду гун, о великий царю, докладно сповіщене магатмами, від мене осягни.

Так вістить розділ триста дванадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 3
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
О кращий з людей, літочислення невиявленої (пракриті) від мене осягни: двічі п’ять тисяч кальп одним 

днем  вважають,  стільки  ж  триває  ніч  того  Пробудженого.  Воно,  Пробуджене,  о  царю  народу,  спочатку 
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творить коріння для життя всіх втілених. Потім Брахму, який виникає із золотого яйця, творить. Цей же ― 
тіла всіх істот, так чулисьмо. Рік проіснувавши в яйці, звідти вийшов Магатма Брахма і з’єднав, о володарю 
істот, як половинки шкарлупи, всю землю, а над нею ― небо. Про двійко, землю і небо так речено у Ведах. А  
проміж цих двох шкарлупок створив простір володар. Ті, що осягли вчення Вед та їх доповнень, вважають за  
один день десять тисяч кальп без четвертої частини. Стільки ж і у ночі, знавці внутрішнього атману вважають.  
Потім той ріши створив основу особистості, по своїй суті вона небесна. І ще чотири сини 140 колись створив 
мудрий зі свого тіла.  Батьками батьків 141 їх називає Писання, о кращий царю. Боги ― сини тих батьків. О 
найчудовіший з людей, переповнені богами світи, з їх рухомим і нерухомим, так ми чули. А на чолі їх ― 
аханкара, вона створила п’ять сутностей: землю, повітря, простір, воду,  вогонь ― п’ятий. Вона (аханкара) 
здійснює третій щабель народження. Вважають, що ніч її ― п’ять тисяч кальп. День стільки ж триває. Звук,  
дотик, образ, смак, запах, о царів володарю, ― це особливі властивості тих п’яти щільних сутностей. О царю,  
день у день вони наповнюють сутностей, вони радуються взаємному благу, стикаючись один з одним, один з 
одним  змагаються,  один  одного  перевершують,  один  одного  вони  вражають.  Стрімкі,  неминущі  гуни  їх 
обертають у колі. Так вони у тваринні лона сходять. У три тисячі кальп обчислюється день їх, о володарю 
народу,  і в стільки ж ніч. Те ж і з манасом відбувається: о Індро царів, зовсім закритий індріями, мандрує  
манас. Індрії не бачать манаса, але манас через них сприймає: образи бачить не око, а через око ― манас.  
Якщо  скаламутився  манас,  око  саме  по  собі  і  бачить,  і  не  бачить,  подібно  й  усі  індрії,  так  прозорливі  
прозрівають. Індрії не бачать, тут манас бачить: не діють індрії, коли не діє манас, тож бездіяльність індрій є 
властиво бездіяльністю манасу,  о  царю.  Отже,  основа  індрій  ― манас.  Манас  називають  володарем  усіх  
індрій. Такі тут двадцять сутностей, о велеславний.

Так вістить розділ триста тринадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 4
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
Про  народження,  кількості  й  літочислення  сутностей,  я  усе  виклав  одне  за  одним.  Тепер  про  їхнє 

вбирання слухай, як вбирає істоти і знову їх творить Безпочатковий, нескінченний, постійний, неминущий 
Брахма. Помітивши настання кінця дня, до нічного сну розум направляє Невиявлений володар і до створеної з  
його  «я»  людини.  Спонукуваний  невиявленим,  тоді  стотисячнопроменистий  Адітья,  розділившись  на 
дванадцять (зодіак) частин, подібно вогню палає. Істоти всіх чотирьох станів, о володарю землі, він спалює 
своїм запалом. Живонароджених, яйценароджених, породжених з поту, з паростків породжених, о володарю 
народу.  Так все движне і недвижне миттєво гине. Подібно спині черепахи, земля стає повністю оголеною.  
Тоді,  спаливши минущий світ,  безмірно потужний,  швидко,  сильним потоком води наповнює спустошену  
землю,  потім,  наблизившись  до  вогню Кали,  вода  приходить  до  знищення,  о  володарю володарів!  Коли 
знищується вода, великий вогонь палахкоче, невимірний, неперевершений, блискучий, сильний, семиязикий, 
який усіх істот обпалює. Його миттєво поглинає володар вітер, з восьми сторін що йде, могутній, спрямований 
впоперек, нагору і долі, дмучи непомірно. Його, непоборного, страшного, поглинає в себе простір. Озвучений 
же простір поглинається манасом, що перебуває вище. Той аханкара, атман сутностей, володар істот, поглинає  
манас. Основу особистості поглинає той, який знає минуле, сьогодення, майбутнє істот, Великий Дух. Потім  
його, незрівнянного Атмана, всюдисущого, поглинає Шамбху (Шива), усіх істот володар, той, хто є Тонкість, 
легкість, охоплення, неминущий, світло, володар, у якого скрізь руки, ноги, очі, голови, обличчя, скрізь вуха у  
світі. Той, котрий, все охопивши, перебуває у серці всіх істот, той який живе розміром з челенóк великого  
пальця.  Всесвіт  поглинає  він,  неминущий  магатма,  володар.  Тоді  все  стає  неминущим,  непорушним,  
невразливим, бездоганним творцем минулого, сьогодення, майбутнього, о володарю володарів. Отже, про це 
викладено все докладно. А тепер слухай про внутрішній атман, внутрішнє божество, про внутрішню сутність!

Так вістить розділ триста чотирнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 5
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
«Ноги» ― відносно внутрішнього атману, так речуть брахмани, що прозрівають основу, «Ходіння» ― 

відносно  внутрішньої  сутності.  Присутнє  тут  божество  ―  Вішну.  «Органи  виділення»  ―  відносно 
внутрішнього  атману,  так  речуть  ті,  які  осягли  мету  сутностей,  щодо  внутрішньої  сутності  ― 
«Спорожнювання».  Присутнє  тут  божество  ―  Митра.  «Органи  природження»  ―  відносно  внутрішнього  
атману, речуть ті, хто осяг Йогу, відносно внутрішньої сутності ― «Насолода». Божество, яке охороняє це, ― 
Праджапаті.  «Руки» ― відносно внутрішнього атману, так речуть ті,  хто осяг Санкхью, щодо внутрішньої  
сутності  ― «Належне  виконанню»,  а  божество  тут  Індра.  «Мова»  ― відносно  внутрішнього  атману,  так 
речуть ті, хто осяг шруті, «Належне висловленню» ― щодо внутрішньої сутності. Божество, яке охороняє це,  
― Вахні. «Очі» ― відносно внутрішнього атману, речуть ті, хто осяг шруті, «Образ» ― відносно внутрішньої 
сутності.  Внутрішнє божество тут ― Сурья.  «Вухо» ― відносно внутрішнього атману,  речуть ті, хто осяг  
шруті,  «Звук»  ― відносно внутрішньої  сутності.  Внутрішнє  божество тут  ― Сторони Світла.  «Язик»  ― 
відносно  внутрішнього  атману,  речуть  ті,  хто  осяг  шруті,  «Смак»  ―  відносно  внутрішньої  сутності,  а 
внутрішнє божество тут ― Апас. «Нюх» ― відносно внутрішнього атману,  так речуть  ті,  хто осяг шруті,  
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«Запах»  ―  відносно  внутрішньої  сутності.  Прітхіві  тут  ―  внутрішня  богиня.  «Шкіра»  ―  відносно 
внутрішнього атману, так речуть ті, хто осяг суть вчення буддхі, «Дотик» ― так речуть відносно внутрішньої 
сутності. Внутрішнє божество тут ― Павана. «Манас» ― відносно внутрішнього атману, так речуть ті, хто  
осяг Закони (шастри), «Належне обмірковуванню» ― відносно внутрішньої сутності. Внутрішнє божество ― 
Чандрамас  тут  є.  «Основа  особистості»  ―  відносно  внутрішнього  атману,  речуть  ті,  хто  осяг  сутність,  
«Самосвідомість» ― щодо внутрішньої сутності.  Внутрішня богиня тут  ― Буддхі. «Буддхі» ― так речуть 
відносно внутрішнього атману ті, хто осяг дійсність: «буддхі», «належне осмислюванню» ― речуть відносно 
внутрішньої сутності. Тут внутрішнє божество ― Кшетраджна (Пізнавець поля). Отже, тобі перераховані, о 
царю, видозміни по порядку, докладно: початок, середина, кінець, тобі, який пізнав основу. Пракриті, ніби по 
своїй сваволі видозмінює гуни сторазово, тисячократно, заради гри, о царю. Як смертні полум’я світильника 
на тисячі світильників розмножують, так для пуруші пракриті багаторазово збільшує гуни. Доброта, захват,  
достаток, осяяння, приємність, чистота, щастя, здоров’я, благочестя, задоволеність, безжурність, відсутність 
починань, терпіння, ненашкодження, міцність, врівноваженість, правдивість, безвинність, м’якість, совісність, 
непохитність,  чистота,  чесність,  доброзвичайність,  незлобливість,  умиротворення  серця,  відчуженість  від 
бажаного-небажаного,  відсутність хвастощів зробленим, відсутність заздрости до чужого добра,  прийняття  
для себе гідного дарунку, співчуття до всіх істот ― ось що вважається властивостями саттви. А ось сукупність  
властивостей  раджасу:  краса,  войовничість,  владність,  радості-стражданню  причетність,  невідчуженість,  
суворість,  любов  до  пересудів,  звичка  до  суперечок,  себелюбність,  зневажливість,  суєтність,  ворожість,  
забіякуватість,  грабіжництво,  безсоромність,  нечесність,  розбірливість,  брутальність,  хтивість,  гнівливість, 
пияцтво,  пиха,  ненависть,  хвастощі  ―  так  перераховані  раджасу  властивості.  І  сукупність  властивостей 
пітьми-тамасу я повідомлю. Поглянь же, відомі вони: омана, непросвітленість, сліпа пітьма, затьмареність. 
Сліпа  пітьма  називається  смертю,  затьмареність  ―  гнівом.  Ось  ще  ознаки  мороку:  до  їжі  непомірна 
жадібність,  у їжі,  а також у питві  ненаситність,  пристрасть до лежання,  сидіння,  до парфумів,  убрань,  до  
денного  сну,  недбайливості,  до  зарозумілого  слова,  до  танців,  музики,  співу,  через  неуцтво  легковір’я,  
ненависть до виконання різних обов’язків ― такі властивості мороку.

Так вістить розділ триста п’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 6
Я д ж н я в а л к ь я  с к а з а в :
О найчудовіший з людей, ці три гуни основи природи завжди невідбутні  для всього минущого світу.  

Через  них,  невиявлений,  без  образу  володар,  сторазово,  тисячократно,  стотисячно-стотисячократно, 
мільйонократно сам себе творить минущим. Вищий стан ― ясність. Середній ― пристрасність. Нижчий стан 
― затьмареність.  Знавці  внутрішнього  атману так  стверджують.  Вищого шляху тут  можна досягти лише 
чистою справою. Людського шляху ― чистими й злими справами, а беззаконням ― нижчого шляху.  Цих 
трьох  гун:  тамасу,  раджасу,  саттви  ―  протиріччя  і  поєднання  дізнайся  від  мене  докладно.  З  ясності  
з’являється пристрасність,  з раджасу ― затьмареність, з тамасу ― саттва,  а потім невиявлене  із саттви.142 

Невиявлений,  прилучений  ясності,  світу  богів  досягає.  Причетний  раджасу  досягає  людського  світу.  А 
причетний обом ― пристрасти й мороку ― народжується у звіриних лонах. Причетний ясності, пристрасті,  
мороку  зі  звіриного  стану  людського  досягає.  Доля  ж  відчуженого  від  добра  і  зла,  є  стан  магатми.  Так 
вважають. Те вічне, неминуще, незгинне, безсмертний стан, найкращий, невразливий, непорушний, вмістище  
знавців,  переважаюче  почуття,  безнасінне,  не  піддане  народженню  й  смерті.  Той  вищий  невиявлений  
(Пуруша), про якого ти запитував, о царю народу, перебуває в природі, він пізнається, як там розташований. А 
пракриті, о царю, несвідомою вважають, але, керована цим пурушею, вона творить і вбирає.

Д ж а н а к а  м о в и в :
Безпочаткові  та нескінченні обоє,  о велемудрий,  без обрису,  непорушні  обоє,  якісні  й безякісні  обоє,  

неосяжні обоє, як же одна несвідома, о тигре-ріши, а інший ― свідомий, той, що йменується «Знавцем поля»? 
Адже ти,  о Індро мудреців,  основу Звільнення від її  творців сприйняв,  про Основу Звільнення хочу чути  
повністю і  докладно,  про існування,  про відособленість,  про перебування  без  існування.  Назви богів,  що 
оселилися в цьому тілі. Також про стан втіленого, що вийшов з тіла, і про стан, якого він згодом досягає, про  
це скажи мені. Докладно про вчення Санкхьї та Йоги, окремо про кожне, а також про несприятливі знаки по 
суті зволь повідати, о чудовий. Це все, як плід амалаки 143 у руці, тобі зрозуміло.

Так вістить розділ триста шістнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 7
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
О синку,  не можна зробити якісним безякісного,  о володарю землі,  а якісного позбавити якостей.  Це  

усвідом від мене досконало.  Якісний і  залишається з  якостями (гунами),  а  безякісний ― без якостей,  так 
говорять  магатми,  мудреці,  що  осягли  основу.  Сутність  невиявленої  ―  у  властивостях,  вона  від  гун  не 
віддільна, але не пізнає їх сполучена з ними самосуща природа. Не пізнає невиявлена природа, а пуруша знає  
самосущу пракриті. «Немає нічого вище мене», ― так усвідомлює він споконвіку. З цієї причини несвідома та 
невиявлена природа, вона незмінна і тому постійна, неминуща і разом з тим минуща у своєму проявлення.  
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Поки пуруша через незнання знову і знову народження властивостей допускає, поки не пізнає своєї сутності,  
доти він себе не звільняє. Допускаючи народження, він іменується Основою народження. Коли ж він надає 
відбуватися Йозі, він іменується основою Йоги. Даючи діяти продуктивним силам пракриті, він іменується  
основою природи.  Даючи утворитися насінню, він основою насіння зветься.  Коли ж розчинені  народжені  
властивості,  він  усвідомлює  себе  відособленим,  не  дивлячись  на  інше,  затверджуючи  себе  прагнучим  до 
досконалости, як пізнавця внутрішнього атману, як того що відкинув турботи. Виявлене мінливе. Невиявлене 
постійне, так ми чули. «Як невиявлене, це є єдність», ― говорять про множинність люди, жалісливі до всіх  
істот, які досягли знання відчуження. Пуруша від усього відмінний. Невиявлена ж пракриті нестійка, але і  
стійкою вона визнається. Тут роз’яснює приклад: «стебло трави мунджа». «Одне те, що називається «листок 
смоківниці», мошка на ньому ― інше: від зближення з листком смоківниці не змінюється мошка. Також одне 
вважається вода, а інше ― риба: «від зіткнення з водою не міняється риба». Адже вогонь ― одне, жаровня ― 
інше, так ось. Постійно про це пам’ятай. Адже не змінюється вогонь, жаровні торкаючись! Тут так говориться: 
одне ― квітка лотосу, вода ― інше: не змочує вода пелюсток лотосу торкаючись. У всіх цих сполученнях і  
співжитті, постійному по суті, ніколи не розібратися звичайним людям. Хто бачить інакше, ніж воно є, зір тих 
недосконалий. У жахливе пекло виявленого вони попадають знову і знову. Це ― вище міркування у вченні  
Санкхьї, прихильники Санкхьї відособленості досягають, так міркуючи. Вчення тих, що в осягнені основи 
успішні, я роз’ясню тепер. Це ― вище вчення Йоги.

Так вістить розділ триста сімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 8
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
Я  виклав  вчення  Санкхьї,  тепер  осягни  вчення  Йоги,  як  його  викладає  Писання,  як  воно  бачиться 

насправді, о чудовий правителю. Немає знання рівного Санкхьї, немає сили, рівної Йозі. Обидві спрямовані на  
одне, вважаються незаперечними обидва. Люди, що радуються нерозумному, роздільними їх вважають, ми ж з  
безсумнівністю бачимо їхню єдність, о царю. Бо те, що бачать йогини, те і санкхьїти бачать. Хто бачить, що  
Санкхья  і  Йога  ― одне,  той воістину бачить.  Основа  всіх  органів  йогічної  сили ― Рудра,  знай,  ворогів 
нищителю. У цьому пранічному тілі десятьма напрямками мандрує йогин. Коли розкладається тіло, з вісьма 
тонкими властивостями, о сину мій, відсторонений йогин щасливо мандрує по світах, о бездоганний. Мудреці  
у Ведах перераховують вісім якостей Йоги. Тонкому тілу вони приписують ці вісім якостей, а не іншому,  
щільному,  о  чудовий  володарю.  Вище  йогічне  досягнення  вважається  двоїстим:  якісне  і  безякісне,144 так 
вказують  шастри.  Утримання  думки  є  дхарана,  о  царю,  керування  життєвими  струмами  ―  пранаяма.  У 
зосередженні  манасу на одному і  у  пранаямі  полягає Йога.  Пранаяма 145 сполучена  з  якостями,  безякісне 
втримання манасу (дхарана), воно звільняє від усього видимого і від життя пран, о чудовий мітхілійцю! Так 
відбувається оволодівання вітром,146 отже, про це піклуватися вже не треба. За переказом, у першу половину 
ночі пропонується дванадцять вправ у затримці подиху. Серед ночі, після сну, пропонується ще дванадцять.  
Отож  зосереджений  на  одному,  умиротворений,  приборканий,  радіючий  Атману,  бадьорий,  вільний  від 
сумнівів, повинен з Атманом єднатися, пороки п’яти почуттів п’ятикратно відкинувши: звуку, образу, дотику,  
запаху,  смаку,  спалахом  і  загасанням  зневажаючи,  о  мітхілійцю,  сукупність  почуттів  повністю  в  манас 
увібравши. Потім манас в основі особистості встановивши, о володарю народу, потім аханкару ― в буддхі,  
буддхі  ж  ―  в  пракриті.  Так  ось  послідовно,  мислитель  потім  поринає  в  глибинне  міркування  про 
відособленість,  про  незапорошеного,  незаплямованого,  непорушного,  постійного,  нескінченного,  чистого, 
стійкого пурушу,  завжди нерозрізненого, нестаріючого, безсмертного, про Вічного і неминущого Володаря, 
неминуще брахмо. Ознаки відданого Йозі тепер осягни, о царю. Ознака умиротворення: він солодко спить, як 
ситий.  «Як  при  затишности  горить  світильник,  наповнений  маслом,  нерухливим,  спрямованим  нагору 
полум’ям»,  ― так визначають мудрі  відданого Йозі.  Як скелю удари крапель,  падаючих зверху із  хмари, 
нітрохи похитнути не можуть ― така й ознака відданого Йозі.  Лункі  звуки музики, мушель,  сурм, різних 
пісень його не торкаються ― ось ознака відданого Йозі. Як людина, тримаючи в руках чашу, повну масла, і,  
страшачись погрози воїна, що здійняв меч, по щаблях сходить зосереджено, з остраху, щоб не пролилося ні  
краплі з чаші, так він до верху доходить, на одному зосередивши манас, не коливаючись, міцно встановивши 
почуття. Такі ознаки видно в муні, відданого Йозі. Лише себе, який зібрав, прозріває Те позамежне, неминуще 
брахмо, що міститься полум’яніючим вогнем серед великого мороку. Так до відособлености він приходить,  
покинувши несвідоме тіло, але через тривалий час, так стверджує вічне Писання, о царю. Це і є Йога йогинів.  
Яка інша ще буває ознака Йоги? Це ― здійснення знання, так думають премудрі, які завершили все належне 
завершенню.

Так вістить розділ триста вісімнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1 9
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
О царю, тепер про втілених, які  виходять з тіла, уважно слухай.  Говорять,  що ті які  виходять зі стіп  

досягають стану Вішну, з гомілок ― стану васудевів, так чулисьмо. З колін, які виходять, причетні великій  
долі, досягають стану богів садхьїв. Виходячи з органів спорожнювання досягають стану Митри. З органів  
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природження ― стану землі, зі стегон ― стану Праджапаті. З боків ― стану марутів, з пупка ― стану Індри.  
Із плечей ― теж Індри, так вважають, зі стегон ― Рудри. Із шиї ― стану кращого з муні, неперевершеного 
Нари. З рота ― вішвадевів, а з вух ― володарів сторін світу. З носа ― стану носія запахів Ваю, з очей ― Агні.  
З  брів ― двох богів  Ашвінів,  із  чола ― предків.  Виходячи з  черепа,  досягають стану первонародженого  
володаря Брахми. Такі стани тих, що виходять із тіла, о володарю Мітхіли! Лиховісні ознаки близької смерти, 
встановлені мудрецями, я перелічу,  які  бувають протягом року перед розлученням втіленого з  тілом. Хто 
перестає бачити зірку Арундхаті,147 яку колись бачив, а також Міцну зірку (Полярна), і хто став бачити повний 
місяць,  як розпливчасте полум’я,  і  півмісяць  праворуч,148 тому один рік жити залишилося.  Хто в зіницях 
іншого себе не бачить, о володарю землі, не бачить чітко в них власного образу, тому рік жити залишилося.  
Якщо чудове знання переміняється незнанням, а найчудовіший блиск краси втрачає яскравість, або приходять 
інші викривлення природних якостей,  це ознака смерти через пів  року.  Якщо у того хто гордує  богами і  
противиться  брахманам,  засмагле  лице  стає  блідим,  це  ознака  смерти  через  пів  року.  Хто  бачить,  ніби 
розірвану павутину навколо Соми, а також, хто здатний дивитися на тисячопроменисте сонце, через сім ночей  
той смерть побачить. Якщо людина замість пахощів чує трупний запах у житлах богів, через сім ночей та  
смерть побачить. Млявість вух, блідість обличчя і ясен, тьмяність погляду, втрата свідомости, похолодіння  
тіла є ознака, що смерть у той же день наступить. У кого без причини ліве око обпливає, о володарю народу,  
або якщо в кого з голови виходить пара, це ознаки того, що смерть у той же день наступить. Людина, що 
володіє собою, помітивши такі лиховісні знаки, нехай себе день і ніч вищому Атману прилучає, очікуючи часу 
свого майбутнього виходу. А якщо йому небажана смерть і в цій діяльності він побажав би залишитися, нехай  
він  збереже  всі  запахи,  смаки,  о  володарю народу.  О  туре-муже,  нехай  пізнанням  Атману,  дотриманням 
Санкхьї і Йогою він смерть переможе, внутрішньому Атману повністю віддавшись. А прийнявши кончину,  
нехай іде в довершений, ненароджений, неминущий, благий, непорушний стан, вічний, важкодосяжний для  
недосконалих.

Так вістить розділ триста дев’ятнадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 0
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
Про того хто перебуває у невиявленому ти запитував мене, о царю народу, позамежного, таємного. Царю,  

відповідь на це питання уважно слухай. Коли відповідно до хиткого закону я мандрував понуро, жертовні  
виречення  мені  передав  Адітья.  Великим  жаром  подвигу  я  ушанував  палкого  бога,  і  сказав  мені  тоді  
бездоганний,  прихильний  володар  Сурья:  «Обери  який  хочеш  важкодосяжний  дарунок,  о  мудрецю,  і,  
улещений тобою, я його дам, хоч і важкодосяжна моя милість!». Тоді, схиливши голову, я сказав одягненому в 
полум’я: «Ще не використані жертовні виречення (яджус) скоріше пізнати бажаю!». Тоді мені сказав володар: 
«Я повідомлю їх тобі, о двічінароджений, тут сама Сарасваті, ставши словом, у твоє тіло проникне». «Відкрий 
свої  вуста!»,  ― ще сказав мені  володар.  Тоді  у  відкриті  мої  уста  Сарасваті  проникла.  Обпалений,  я тоді  
увійшов у воду, о царю бездоганний, з невідання розлютившись на магатму Ярила. Тоді, обпаленому, мені  
сказав  променистий  володар:  «Потерпи  мить,  жар  тобі  стане  прохолодою».  Помітивши,  що  я  охолонув,  
творець світла,  о  володарю,  знову мені  мовив:  «Веда  тобі  запропонована,  з  її  підрозділами,  додатками,  о 
двічінароджений, всю Шатапатху брахманові ти проголосиш, о туре серед брахманів! Силою цього вчення ти  
не будеш знову народжуватися. Того бажаного шляху ти досягнеш, що жаданий для Санкхьї і Йоги!». Так 
мовивши, володар в себе повернувся. Сповіщене почувши, по зникненню сяючого бога, радісний, я прийшов 
додому,  про  Сарасваті  міркуючи.  Тоді  невимовно  прекрасна,  прикрашена  голосними  і  приголосними, 
з’явилася Богиня Сарасваті. Склад Ом у неї на чолі був написаний. Я тоді богині Сарасваті за статутом вчинив  
шану і найчудовішому з полум’яних. Потім сів, заглибившись у роздум. Тоді всю Шатапатху 149 брахманові з 
ізборником, з Тайновченням і з додатками, я створив у великому захваті. Я із сотнею кращих учнів вивчав їх 
на досаду магатмі мого вуя (Вайшампаяна) з його учнями. Тоді я, оточений учнями, як променями сонце, за 
магатму твого батька розпростер жертву, о царю, і перед очима Девали я зажадав за читання Веди належну 
половину дакшини, чим дядька розгнівав. Однак муні Суманту, Пайла, також Джайміні та твій батько зі мною 
погодилися.  П’ятдесят  жертовних  виречень  від  Блискучого  я  отримав,  о  бездоганний,  тоді  ж  куйовдник 
волосся (сонце з променями)  мені передав Пурану.  Так за допомогою богині Сарасваті,  я спершу створив 
насіння, і владою Сурьї мені вдалося, о володарю народу, створити Шатапатху. Раніше невідому я створив, як 
я того побажав. Цей праведний шлях був зазначений досконально учням. Були навчені всі збори. Глибоко  
радуючись,  всі  учні  проясненими  пішли.  П’ятнадцяти  галузей  є  знання,  одкровення  Творця  Світла.  
Розташувавши за бажанням, потрібно про них міркувати, як про предмети пізнання. Що таке тут брахманічна 
закономірність,  що  неперевершений  предмет  пізнання?  Так  міркуючи,  прийшов  мене  запитати  про  це  
гандхарв  Вішвавасу,  який  пізнав  науку  Веданти,  о  царю.  Він  поставив  двадцять  чотири  питання,  що 
стосуються відання, о володарю землі. Відповідно до науки про докази, він і двадцять п’яте питання поставив.  
Що таке  Всесвіт?  Що Не-всесвіт?  Що жеребець?  Що кобила?  Що Митра-Варуна?  Що таке  знання?  Що 
предмет знань? Що таке незнаючий? Знаючий? Що таке «Ка»? Що таке стражденний? Нестражденний що  
таке? Що таке «пожирач сонця»? Сонце? Що таке наука? Що не-наука? Що таке відоме? Невідоме? Що таке 
рухливе? Що нерухливе, о царю? Що споконвічне? Що безсмертне? І останнє питання: що гине?
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Я так  сказав,  о  царю,  чудовому раджі  гандхарвів,  що  ставив  послідовно  доцільні,  найвищі  питання: 
«Трішки почекай,  поки обміркую це».  «Добре»,  ― так мовив і  перебував  у мовчанні  гандхарв.  Тоді  про 
богиню  Сарасваті  я  знову  подумав  і  відповідь  на  ці  питання  я  манасом  збив  у  собі,  ніби  масло.  Тут  і  
Упанішаду з доповненням у собі я збив, о землі о володарю, манасом дивлячись на вищу науку доказів, сину  
мій. Це відання четвертого посмертного стану, о тигре-царю, я тобі вже сповістив, воно виникає із двадцяти 
п’яти питань. Потім, о царю, я так сказав цареві Вішвавасу: «Про те, що ти тут, о володарю, запитував нас,  
почуй:  ти  запитував,  що  таке  Всесвіт  і  Не-всесвіт,  знай  же,  о  володарю  гандхарвів,  всесвіт  це  вища,  
невиявлена природа, страшна для того, що було і, що буде. Ця природа визначається трьома гунами, раз вона  
творить гуни, але Всесвіт неподільний. А парою коней, жеребцем і кобилою те ж саме називають. Кажуть:  
непроявлена пракриті, безякісний пуруша. Отож: Митра є пуруша, Варуна ― пракриті. Пракриті називають 
пізнанням.  Неподільне  ―  предметом  знання.  Незнаючий-знаючий  ―  це  пуруша,  чому  його  і  називають 
нероздільним.  Про  стражденного  і  нестражденного  «Ка»  так  говориться:  «Ка»  ―  це  той  же  пуруша.  
Стражденною називається пракриті,  нестражденним є нероздільний пуруша.  Далі:  непізнаване є  пракриті,  
пізнаваний ― пуруша.  Ти мене  запитував,  що рухомим і  нерухомим називають ― так слухай!  Рухомим 
називають пракриті, як матеріальну причину загибелі і народження. Пуруша, який розчиняє і творить всесвіт, 
вважається нерухомим. Але все ж предмет знання є невиявлена природа, а пуруша непізнаваний. Обоє вони  
несвідомі, обоє неминущі,  вічні.  Шляхом достовірного дослідження внутрішнього атману,  як ненароджені,  
постійні,  вони  осягаються  обоє.  На  підставі  безперервности  народження,  тут  називають  пракриті  
ненародженою і неминущою. Бо загибелі пуруші не спостерігається, то його незнищенним називають. Адже 
гуни  минущі,  то  й  пракриті  минуща.  Пурушу  на  підставі  його  творчої  діяльности  мудрі  називають 
неминущим. Ось тобі докази вчення. У четвертому мова йде про потойбічне. Людина, безперестану зайнята  
справами і так набуває багатства і знання, бачить одну мету вивчення всіх Вед, о Вішвавасо. Те, звідки все  
створено, у чому все породжується і помирає, хто цього не осягає, як істинну ціль Вед і, як належне пізнанню, 
о чудовий гандхарво, якщо він навіть із доповненням і закінченням усі  Веди вивчить, той однаково лише 
носій Вед і змісту Вед не осягає. Хто, бажаючи отримати масло, збиває молоко ослиці, о чудовий гандхарво, 
той кал там побачить, а не масло і  вершки! Хто, знаючи Веди, не відрізняє вартого пізнання Пурушу від 
невартої пізнання пракриті, той просто вважається невігласом і лише носієм знання. Внутрішньому відданий, 
гранично повинен на цих двох дивитися постійно,  щоб для нього смерть і  народження не повторювалися  
знову і знову. Безперестану міркує про народження і смерть, тут ці три минущі покинувши, затверджується на 
неминущій основі. Хто так напружено, з кожним днем на це дивиться, о сину Кашьяпи, ставши в такий спосіб 
відособленим,  прозріває  двадцять  шостого.  Одне  ―  Невиявлений,  вічний,  інше  ―  двадцять  п’ятий.  
Розглядаючи  ту  пару,  «це  одне»  ―  так  учать  благі.  Тому  вони  не  задовольняються  двадцять  п’ятим, 
нерушимим. Спонукувані страхом народження-смерті, позамежного шукають санкхьїти.

В і ш в а в а с у  м о в и в :
Той двадцять п’ятий, про якого ти, о кращий брахмане, сповіщаєш, чи дійсно він існує, чи він не існує  

насправді, так зволь сказати мені, о володарю. Я чув бесіду Джайгішавьї, Асіти-Девали, мудреця Парашари, 
премудрого  сина  Варшаганьї,  Бхрігу,  Панчашикхи,  Капіли,  Шуки,  магатм  Гаутами,  Арштішени,  Гарги,  
Наради, Асури, премудрого Пуластьї, Санаткумари, магатми Шукри і мого батька Кашьяпи. Колись я чув і  
безпосередньо слово Рудри, також премудрого Вішварупи. По черзі, від богів, предків, дайтьїв я сприйняв, що 
це повнота пізнання, так вони рекли. І від премудрого володаря-брахмана я хотів би це чути, бо володар ― 
кращий з кращих, упевнений у собі,  премудрий. І немає для тебе нічого невідомого,  бо океаном Писання  
вважається володар-брахман, так говориться у світі богів і предків. Великі ріши, що пішли у світ Брахми, так  
сповіщають про твій блиск, а також володар полум’яних, вічний дарувальник Адітья. Брахмане, ти цілком 
сприйняв вчення Санкхьї і особливо, о Яджнявалкьє, вчення Йоги. Безсумнівно, ти ― пробуджений, ти все 
рухоме й нерухоме осягаєш. Почути хочу про це знання, збите, як масло з вершків.

Я д ж н я в а л к ь я  с к а з а в :
Ти все сам осягнеш, так я вважаю, о чудовий гандхарво. Відповідно до Писання пізнай, о царю, те, що ти  

знати бажаєш. Пракриті, яка не пізнає, її пізнає двадцять п’ятий, але, о гандхарво, двадцять п’ятого не осягає  
пракриті.  Позаяк  вона пізнавана,  її  називають основою тканини ― «прадханою» знавці  Санкхьї  та  Йоги,  
відповідно до навчання шруті. Той, який дивиться, але невидющий,150 той, інший завжди дивиться на двадцять 
шостого,  двадцять  п’ятого  і  двадцять  четвертого,  о  бездоганний.  І,  дивлячись,  він,  однак,  не бачить  того 
двадцять шостого, що на нього зверху дивиться, бо двадцять п’ятий уявляє: «Немає нікого мене вище». Але 
людям, що прозрівають знання, за двадцять четвертого не слід триматися: Риба проникає у воду і рухається 
там власною силою. Як міркують  про рибу,  так і  про Те міркують.  Через прихильність,  співжиття,  через 
постійні мріяння, на час поринає у природу той, хто не осяг єдности. Але, відвернувшись від самості, згодом  
він випливає. Але коли він осягне: «Я ― одне, а то ― інше», о двічінароджений, тоді, ставши відособленим,  
він починає бачити двадцять шостого. «Вищий ― одне, двадцять п’ятий ― інше», ― так він думає, о царю.  
Але  стан  Вищого  осягаючи,  «Вони  єдині»,  ―  речуть  святі.  Тому  не  задовольняються  двадцять  п’ятим, 
нерушимим, спонукувані страхом народження-смерті послідовники Санкхьї і Йоги, о сину Кашьяпи. Чисті,  
спрямовані  в  позамежне  Те,  на  двадцять  шостого  дивляться,  коли,  ставши  відчуженими,  вони  осягають 
двадцять  шостого.  Такий  мудрець,  що  все  відає,  не  підданий  повторним  народженням.  Так  про 
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непробудженого і того, що пробуджується, о бездоганний, і про пробудженого, докладно сказано мною згідно  
Писання. Пробуджений не бачить різниці між видющим і невидющим, між спочиваючим і таттвою, о сину  
Кашьяпи, між відособленим і невідособленим, між споконвічним двадцять п’ятим і йому позамежним.

В і ш в а в а с у  м о в и в :
Ти прекрасну істину вирік, о володарю, цілісну,  заспокійливу.  Вона ― богів початок. Хай буде мир і  

щастя тобі, о володарю, розумом назавжди залучений ти мудрості, хай буде тобі поклоніння.
Я д ж н я в а л к ь я  м о в и в :
Так мовивши, красою сяючи, він піднісся на небо. Вельми вдоволений, привітавши мене, прадакшину 

зробив магатма. Він усім небожителям, починаючи із Брахми, і всім, хто внизу живе, о володарю царів, дав це 
вчення, вони на праведний шлях умиротворення вступили. Всі послідовники Санкхьї, що радуються основам 
Санкхьї, також йогини, що радуються основам Йоги, й інші люди, які прагнуть до звільнення, правді цього 
вчення стали причетні. О леве-царю, «Звільнення народжується від знання, а не від невідання», ― так кажуть,  
о людей володарю, тому потрібно прагнути до достовірного знання, щоб так звільнити себе від народження й  
смерти.  Вірянин,  одержуючи  знання  від  брахмана,  кшатрія,  вайшьї,  навіть  від  низького  шудри,  завжди 
благочестиво повинен його приймати, щоб, навіть сповнений віри, він не потрапив під владу народження й 
смерти. Всі варни: брахмани і, які походять від брахманів ― всі вони постійно носять у собі брахмо. Сутність  
закону пізнання брахмо я сповіщаю: вся сукупність Всесвіту є брахмо. З вуст Брахми народилися брахмани,  
кшатрії ж з його рук народилися, з пупка ― вайшьї, зі стіп ― шудри: так, не інакше розуміти потрібно варни.  
Так через незнання, одержавши за справи ті або інші лона, ідуть знову до небуття, о царю, варни, позбавлені  
знання.  Через жахливе невідання вони попадають у лона,  у  пута  пракриті.  Тому знання потрібно шукати  
скрізь, бо воно перебуває скрізь ― я тобі вже казав про це. Брахманові, що стоїть в ньому, або кому іншому,  
так  затвердженому міцно,  звільнення  обіцяне,  о  царю народу.  Все,  про що ти  мене  питав,  я  тобі  виклав 
докладно. Отже, живи без суму, цьому слідуючи, о царю. Позамежного ти гідний. Усе повністю сказано. Хай  
буде з тобою постійне щастя.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Наставлений  так  Яджнявалкьєю,  розумний  цар,  володар  Мітхіли  залишився  тоді  задоволений.  Коли 

вийшов  звідти,  прийнявши  прадакшину,  той  чудовий  муні,  нащадок  Деварати,  о  володарю  народу,  там 
залишився сидіти, пізнавши Звільнення. Золото, десять мільйонів корів він роздав, пригорщі самоцвітів він 
дав  брахманам.  На  царство  Відехи  він  поставив  сина,  і  почав  жити  цар  Мітхіли,  пустельника  обов’язок 
виконуючи, повністю вивчаючи мудрість Санкхьї, писання Йоги, знехтувавши закон і беззаконня, придатні 
для  черні,  о  володарю царів,  у  відособленості  перебував  постійно,  вирішивши так:  «Я  нескінченний!»,  а  
право-безправ’я,  зло  і  добро,  навіть  правда-кривда,  народження-смерть  ―  для  черні,  так  він  вважав,  о  
володарю царів.

«Виявлене  ―  справа  невиявленої  природи»,  ―  так  постійно,  о  царю  народу,  дивляться  йогини  і  
санкхьїти,  наводячи докази цьому у своїх писаннях.  Від бажаного-небажаного вільне,  найвище позамежне 
брахмо  перебуває  в  добрі.  Знавці  називають  Те  постійним,  чистим,  тож  і  ти  будь  чистим.  Про  те,  що 
погоджуються дати, що приймається або дається, про те, що дає або бере хто-небудь, знай, о чудовий царю, 
той, хто дає чи приймає, нехай думає: «Це ― невиявлена природа». «Атман належить тільки Атману, вище  
нього чи може бути щось інше?»,  ― так постійно думай і ні про що інше не піклуйся. Лише не знаючий  
невиявлену  природу,  з  якостями  або  без  якостей,  віддається  відвідуванню  тіртх  і  здійсненню  жертв  ―  
нерозумний, недальновидний. Ні вивченням Писань, ні вмертвінням плоті, ні жертвами, о радосте куру,  не 
можна  досягти  стану  Невиявленого:  лише  знаючий  Невиявленого  досягає  величі.  У  такий  спосіб,  стану 
Магана досягають, або основи особистості, або вище цього стану. Ті, що, вивчаючи Писання, пізнають Вічне,  
позамежне  невиявленій  природі,  повністю досягають  волі  в  тім,  що  є  Буття-Небуття,  і  не  приймають  ні 
народження,  ні  смерті.  Це  знання  отримане  мною  від  Джанаки,  він  же  у  свою  чергу  одержав  його  від  
Яджнявалкьї.  Знання  краще  жертвопринесень:  знання  рятує  від  важкопрохідної  сансари,  а  не  жертви. 
Важкоздоланні народження, загибель. Обізнані в науці, вважають їх не дотичними до сутностей (бухтів), о 
царю. Ті  які  досягли неба,  жертвами,  тапасом,  самоприборканням,  обітницями,  падають врешті  на землю. 
Тому шануй Позамежне, велике, чисте, звільняюче, непорочне, очищувальне, благе. О царю, пізнавши поле 
жертвою знання, шануй таттву, і станеш ти мудрим ріши. Той, хто слідує цій упанішаді, колись переданої  
Яджнявалкьєю цареві Джанаці, той у неминуще, вічне, благе, безсмертне, безжурне Те ― вступити гідний.

Так вістить розділ триста двадцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 1
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як людині, яка досягла великої могутности чи багатства, довголіття, перемогти смерть, о туре-бгарато? 

Чи  найбільшим  умертвінням  плоті  чи  діяльністю,  чи  вивченням  шруті,  чи  застосуванням  зілля  можна 
уникнути старості, смерті?

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  це,  таке  древнє  минуле,  оповідають  бесіду  жебручого  Панчашикхи  і  Джанаки.  Джанака,  цар 

відехійців, спитав великого ріши, найкращого знавця Вед Панчашикху, який розітнув сумніви про обов’язок: 
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«Яким поводженням перемагають старість і смерть, о володарю? Виснаженням плоті, пізнанням, обрядовістю 
чи вивченням Писання?». Так сказав відехієць. Знавець безмежної таємниці відповів: «Нездоланні ті обидві, і  
все ж вони аж ніяк не безвихідні: не вертаються назад ні місяці, ні дні, ні ночі. І той, заблудлий, на вірний  
шлях врешті попадає. Всіх істот відриваючи, потік сансари завжди їх несе. Кого уносить і занурює в океан  
Часу,  невблаганного Кали,  до великих крокодилів ― старості,  смерті,  ніхто не допоможе.  Немає в  нього  
нікого, не належить і він кому-небудь. Спілкування із дружинами, іншими рідними ― дорожня зустріч: жити  
особливо довго з ними нікому не доводилося, споконвіку. Під гуркоти грому його то туди, то сюди шпурляє  
Кала,  як  вітер  туди  й  сюди  хмари  ганяє,  старість  і  смерть,  як  дві  вовчиці,  істот  поглинають:  сильних  і 
слабосилих, великих і малих. Але вічний в істотах минущих Атман. Що йому радуватися при народженнях,  
що йому засмучуватися при смерті? Хто я? Звідки прийшов? Куди піду? Чий я? Чим обґрунтований? Чим 
стану? ― немає відповіді на це, навіщо ж тобі перейматися за кимось? Кому ж тоді має бути пекло, а рівно і  
небо? Отже, не переступай закону, роздавай дарунки, твори жертви!».

Так вістить розділ триста двадцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 2
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Не залишаючи стану домогосподаря,  о царю кауравів,  о чудовий ріши, хто може досягти відмови від 

буддхі та інших сутностей? Про сенс Звільнення скажи мені. Як позбутися від цього «я», від «я» виявленого  
тіла? Що таке вище Звільнення? Про це скажи мені, о прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про це, таке давнє минуле, оповідають бесіду Джанаки із Сулабхою, о бгарато. Був якийсь древній цар, 

що отримав плід зречення, володар Мітхіли, на ім’я Джанака Дхармадхваджа. Такий переказ. Він у знанні  
Вед, писань про Звільнення, законів своєї варни досяг досконалости. Приборкавши почуття, він керував тією 
землею, що дає багатства. Знавці Вед, мудреці, про його праведність почувши, й інші люди йому заздрили, о  
володарю народу. І ось, у той праведний час, мандрівниця, яка старцюючи дотримувалася обітниці Йоги, на 
ім’я Сулабха, мандрувала по землі самотньо. Обходячи весь цей минущий світ, то там, то тут вона чула від  
носіїв тризубця (аскети-шиваїти) похвали цареві Мітхіли за його прагнення до Звільнення. Слухаючи ці дуже 
малоймовірні чутки,  «Щось тут  та не те»,  ― так вона сумнівалася.  І  народилося в неї  бажання побачити  
Джанаку. Тоді колишню свою подобу вона скинула силою Йоги й інше, неймовірно прекрасне прийняла тіло.  
Легка, полетіла вона стрілою в одну мить. Блакитно-лотосоока, красноброва направилася в місто відехійців.  
Досягши приємної, багатолюдної Мітхіли, підійшовши за милостинею до фортечного муру,  вона побачила 
володаря Мітхіли. Її дівочу чудову красу тоді побачивши, цар так спитав, сповнений захвату: «Хто це? Чия?  
Звідки?».  Потім,  привітавши  її,  він  запропонував  відмінне  сидіння,  ушанував  омиванням  ніг  і  кращими 
стравами угамував її  голод. Потім, наситившись, злиденна мандрівниця, раджу,  оточеного радниками, при 
всіх знавцях писань стала випробовувати. Сулабха, сумніваючись, чи стоїть він на основах Звільнення, чи ні,  
силою знання Йоги, своєю істотою в сутність володаря землі проникла, променями своїх очей промені його 
очей  скорила.  Для  випробування  вона  його  зв’язала  путами  Йоги.  Щоб  здолати  її  міць,  цар  Джанака  з  
усмішкою, натомість, своєю силою охопив її силу, чудовий володар. Вислухай від мене їх бесіду, що була на  
тому самому місці. Він парасоль і всі інші царські знаки відставив, вона ж ― тризубець.

Д ж а н а к а  м о в и в :
Звідкіль мандрівку,  пані, вчинила і куди прямуєш? Чия ти? Звідки ти? ― так спитав її землі володар.  

Воістину мені не відомі твої знання шруті,  вік, народження. Отже, про ці справи, зустрінувшись зі мною,  
повідай. Знай далебі, парасоль та інші царські знаки я залишив, щоб цим тебе ушанувати: поваги ти гідна, і я  
вшаную тебе. Від кого я отримав це видатне, найвище знання, яке інший ніхто не дав, а також про Звільнення 
мене слухай:  старця Панчашикхи,  нащадка Парашари,  найбільшого магатми, старцюючого мандрівника,  я  
учень, дуже йому цінний. В обов’язках захисника землі, у навчанні Санкхьї та Йоги, у цій потрійній основі 
Звільнення  мав  успіх  я  і  розсік  сумніви.  Відповідно  до  вчення  шастр,  своєю дорогою блукаючи,  чотири 
дощових місяці Панчашикха тут провів щасливо. Від нього, очільника школи Санкхьї, який досконало бачить 
предмет і основу науки, я осяг вчення про троїсту основу Звільнення, хоча й не відмовився від царства. Отже,  
повністю цю троїсту поведінку, яка веде до Звільнення, вільний від пристрасти, я виконую, перебуваючи на 
тому  ж  стольному  місці.  Повторюю:  вищий  закон  для  цього  Звільнення  ―  безпристрасність,  але  ж 
безпристрасність народжується від знання, воно звільняє. Знаннями здійснюється зусилля, велике досягається  
зусиллям,  велике  звільняє  від  протиріч.  Це  і  є  досконалість,  що  витягає  нас  із  сансари.  Я  досяг  такого,  
вільного  від  протиріч,  найвищого  розуміння:  я  ніби  мандрую  тут,  відігнавши  омани,  від  прихильностей 
вільний. Як породжує поле, розм’якшене рясним поливанням, так і раніше зроблена справа приводить людей 
до  повторних  народжень.  Як  зерно,  підсмажене  в  якій-небудь  посудині  не  проростає,  навіть  отримавши 
можливість  проростання,  бо  воно втратило цю властивість,  так  і  той жебручий  мандрівник,  володар,  що 
одержав  від  полум’я  своє  ім’я,  переданим  мені  пізнанням  знищив  насіння  моєї  здатности  прагнути  до 
предметів. Ні до бажаного, ні до небажаного він не почуває якої-небудь пристрасти. Й тому, він до них не 
почуває жаги, бо й потяг, і відраза безцільні. Якщо сандалом мені вмастять десницю, а шуйцю відрубають ― 
мені байдуже. Я ― той блаженний, що досяг мети, рівний до золота, грудки землі, каменю. Від прихильностей 
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вільний, я все ж перебуваю на царстві, на відміну від інших носіїв тризубця. Серед досвідчених в навчанні про 
Звільнення, існує три погляди на Звільнення. Вважаючи найвищим у світі знання й од усіх справ відчуженість,  
деякі  люди,  обізнані  на  писаннях  про  Звільнення,  проповідують  погляди  знання,  інші  ж  подвижники-
тайновидці проповідують Звільнення справою (кармою). Відособленість є покидання обох: дії і знання. Цю 
третю точку  зору  проповідує  той  магатма  (Панчашикха).  Відношення  до  самоприборкання  і  дотримання 
обітниць,  до  прагнення,  ненависти,  захоплення,  до  обману,  гордости,  приязні,  однакове  у  жебручих  і  в  
домогосподарів.  Якщо  носії  тризубця  та  інші  санньясини  звільняються  знаннями,  то  чому  ж  не  бути 
Звільненню для власників парасоля й інших царських знаків,  раз однакові  їхні  цілі?  На якій підставі  тут 
людина робить справи заради своїх цілей, так, згідно своїх цілей, ставиться вона і до предметів. Хто, стан 
домогосподаря вважаючи порочним, переходить до іншого щабля життя, той, залишаючи один і переходячи 
до іншого щабля життя, від прихильности ще не вільний. Раз у покаранні, заохоченні користуються рівною 
владою цар  і  жебручий  мандрівник,  то  з  якої  причини  їм  не  бути  рівними у  Звільненні?  Раз  їхнє  щире 
панування тут  тільки в знанні, ним вони від усього зла звільняються,  перебуваючи у вищому тілі.  Одяг з  
рогожі, гоління голови, тризубець, кухоль ― другорядні речі, не вони звільняють, так гадаю. Якщо ж це лише 
знаки, дійсна ж причина Звільнення тут ― знання, значить для повного звільнення від страждання знаки самі  
по собі марні. А якщо для усунення нещасть надавати значення зовнішнім знакам, то чому ж парасоль та інші  
царські знаки не вважати придатними, коли однакові цілі? Відсутність майна ще не є Звільнення. Володіння  
майном ― ще не пута. Ні відсутність майна, ні протилежне, а тільки знання звільняє. Тому в проходженні  
закономірного, корисного, приємного, в утриманні царської влади ― у цих сприятливих путах є щось, що 
стоїть над ними.  Пута  панування,  царства,  мирської  прихильности пута,  я  розітнув  мечем,  відточеним об 
камінь Звільнення ― ось як я став звільненим.

Тепер про тебе,  жебрачка-мандрівнице,  знати бажаю.  Твій вигляд не відповідає твоїй меті.  Вислухай 
мене,  скажу  про  це.  Пані,  чудова  твоя  краса,  твій  незайманий  образ  ―  все  це  є  в  тобі,  а  ось  чи  є  
самоприборкання ― сумніваюся. Ось ознака, що твоє поводження не відповідає твоєму вигляду: ти проникла 
тайкома у мою область, щоб розвідати, чи досяг я Звільнення. Для йогина, причетного хіті, немає користі в  
тризубці. Ти не дотрималася того закону, що цілком звільненому треба зберігати свій вигляд. Яку ти вчинила 
провину, у мою країну прийшовши, ― слухай. Ти свавільно проникла в мою споконвічну область. Навіщо ти 
в моє царство з’явилася? У моє місто? Чиєю спонукою у моє серце ти пробралася? Ти належиш до чільної  
варни, ти брахманка, я ж ― кшатрій. Не роби змішання варн: ми не повинні єднатися. Ти живеш за законом 
звільнених, я ж ― домогосподар. Це друга, дуже погана твоя провина: ти змішуєш щаблі життя. Чи одного ми  
роду, чи не одного роду ― ні ти не знаєш, ні я не знаю. Увійшовши в людину того ж роду, ти вчинила третю 
провину ― кровозмішення.  Можливо, живий твій чоловік і  лише вийшов кудись.  «Не входь до дружини 
іншого», ― такий закон. Це четверте порушення закону. Ти ці справи зробила заради певної мети, з невідання,  
мандрівнице, чи заради пустощів. Крім того, ти в основному своєму обов’язку порочна. Якщо і є в тобі якесь 
знання шруті,  воно тепер стало даремним. Ось ще третій тобі  докір:  ти моєї  сутності  торкнулася.  Ознаки  
розпусниці в тобі видно, ти непокритими їх виставляєш. Не лише наді мною одним ти маєш намір здобути  
перемогу.  Ти затіяла здолати всіх цих людей, які  мене оточують!  Адже ти направила свій погляд на цих 
поважних,  щоб  мою  сторону  скинути,  свою  ж  сторону  спорудити.  Осліплена  оманою,  породженою  від 
власного гніву, ти продовжуєш діяти силою Йоги ― сумішшю амріти та отрути. Для жінок і чоловіків, які 
бажають один одного, досягнення подібне амріті, а недосягнення для коханця подібне отруті. Не відхиляйся  
від  праведности!  Свого  закону дотримуючись,  будь  мудрою!  Адже  вдоволене  твоє  бажання  знати  ― чи 
вільний я, чи не вільний. Нема чого приховувати від мене ці всі твої таємниці. Чи по своїй ти справі тут, чи у  
справі іншого царя, правду скажи мені, нема чого тобі від мене таїтися під чужим обличчям ― з обманом у  
жодному разі не можна приходити ні до царя, ні до брахмана, ні до жінки, сповненій чесноти жіночої: завжди 
шкодить, хто прийшов з обманом. Царственість ― сила царя. Брахмо ― сила того, хто знає брахмо. Краса і  
юність ― велика сила жінок, причетних великій долі, цими силами сильний, прагнучий до своєї мети, чесно 
підходить, знищивши кривду. Отже, тобі треба про своє народження, знання Закону, положення, про свою 
природу і про мету свого приходу нам розповісти по правді.

Б г і ш м а  м о в и в :
Такими немилостивими, неприязними, непривітними словами зустрінута володарем народу, Сулабха не 

зніяковіла. На сказане царем, Сулабха, чарівна виглядом, стала тоді говорити чарівні слова.
С у л а б х а  р е к л а :
Дев’ять  та  дев’ять  пороків,  що  псують  мову  і  розуміння,  від  них  вільна,  доцільна,  вісімнадцятьма 

якостями сповнена,  з п’ятьма умовами доцільности,  о царю: витонченістю, розважливістю, послідовністю, 
ясністю  доводів-висновків  ―  повинна  бути  мова,  названа  розумною.  Слухай  про  ознаки  цих  вимог  ― 
витончености й інших ― у понятті, у слові, у проголошенні слова. Якщо знання різних предметів пізнання 
розвертається  по-різному,  і  скрізь  панує  розум,  то  це  вважається  витонченістю  мови.  Якщо  правильно 
розподілені  та  розібрані  якості,  недоліки,  якщо  приводяться  доцільні  приклади,  то  це  вважається 
розважливістю мови.  Облік,  що спочатку,  що потім,  треба  сказати,  з  належного обговоренню,  називають 
послідовністю  побудови  мови  знаючі  красномовство  люди.  Ведучи  міркування  про  належне,  приємне,  
корисне, якщо вбачати: «Так воно і є», то це ясністю висновків зветься. Якщо виявляється викликане потягом-
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відразою  виникнення  пристрасти,  і  показується,  як  схильність  обумовлює  поводження,  це  зветься 
обґрунтуванням учинків. Все те, що перераховано: тонкість та інше, ― о царю народу, у моїй мові спрямоване  
до однієї мети, зрозумій це. Доцільне, розумне, не занадто велике, не спрямоване до розбрату,  неулесливе, 
непохитне, рішуче слово мовлю, не зв’язане незграбністю, спрямоване на щастя, яке не уникає трьох розділів 
належного, бажаного, корисного, не без добірности, вільне від кривди, не порожнє, не зарозуміле, без лайки,  
яе не потребує додаткових роз’яснень, не позбавлене доказу, змісту, вільне від хіті, від негідного, від зневіри,  
жадібности, страху, гніву. У жодному разі не стану говорити боязко, скрушно чи гордовито. Коли мовець і  
слухач  не  в  розладі,  о  царю,  а  висловлення  цілісне,  тоді  виявляється  й  зміст  бесіди.  Але,  коли  мовець  
звертається до слухачів без поваги, рече лише на свою користь, зневажаючи користю інших, тоді не ладиться  
бесіда.  Або коли людина рече лише на користь інших, своєю зневажаючи користю, вона підозру у своїй  
щирости зароджує. Така мова теж порочна. А хто говорить в інтересах того й іншого, о царю, не виявляючи 
розбіжности між слухачем і мовцем, той красномовний, а не інший хто-небудь. Цілеспрямоване це слово, о  
царю,  зосереджено  слухай.  Як  дерево  й  лак,  або  крапля  води  з  пилом  зліплюються,  таке  тут  і  спільне  
існування живих, о царю, звук, дотик, смак, образ, запах і п’ять індрій. Як дерево й лак відповідно єднаються  
одне  з  одним,  проте  між  індріями  немає  спілкування,  це  цілком  вірогідно.  У  почуттів  немає  здатности 
пізнавати ні себе, ні інші почуття: не знає око про здатність бачити, на себе не звертається вухо, і все ж вони 
не переступають своїх меж і не зливаються одне з одним. Проте, хоча й не усвідомлюючи це, вони перемішані 
одне з одним, як вода з пилом. На інші, зовнішні предмети вони спрямовані, на властивості, слухай про це.  
Образ, око, колір ― три причини зору. Подібно, як тут предмети пізнання діють, разом з іншими причинами  
пізнання.  З  пізнаванням  і  пізнанням  безпосередньо  зв’язана  вища  властивість,  її  називають  манас.  Для 
рішення  питання,  що  праведно,  що  неправедно,  виступає  та,  що  вважається  тут  дванадцятою,  вища 
властивість, іменована буддхі. Вона вирішує виниклий сумнів стосовно предмета пізнання. Потім, вище цієї 
дванадцятої властивості є властивість, іменована саттвою. Людина у своїй сутності визначається за багатством 
або бідністю саттви. «Я ― діяч», ― так називається ще інша, чотирнадцята властивість. «Це моє», «Не моє»,  
― так цю властивість визначають. Потім вище налічується, п’ятнадцята властивість, о царю. Вона сполучає 
окремі  частини,  а  тому називається  сумою.  Потім вище,  є  шістнадцята  якість  ― об’єднання.  Пракриті  й 
виявлене ― так називаються дві властивості, що проникають друг у друга. Щастя-нещастя, смерть-старість,  
приємне-неприємне, досягнення-невдача ― така дев’ятнадцята властивість, подвійністю її вважають. Вище 
дев’ятнадцятої  є  ще інша властивість,  на  ім’я  Кала.  Виникнення  і  загибель  істот,  знай,  така  ця  двадцята 
властивість.  Це  двадцятичастинне  об’єднання  та  п’ять  щільних сутностей.  Є  ще дві  парні  властивості  ― 
буття-небуття. Така двадцятка. Сюди додати сім властивостей, про які вже реклося, і три останніх властивості:  
закономірність, породження, сила, так налічується двадцять і десять. Тепер перераховані всі властивості. Те, у 
чому вони перебувають усі разом, називається тілом. Деякі бачать першопричину цих частин у невиявленій 
пракриті. Деякі ж, тупоумні, виявлену природу приймають за їхню причину. Все ж невиявлене або виявлене, 
або обоє разом, або четвірка, за першопричину всіх істот ті, що міркують про внутрішній Атман приймають.  
Силою такої причини невиявлена природа приходить до прояву в цих тридцяти розділах. Я й ти, і які не є інші  
втілені,  о  царів  володарю,  утворюються  подібно  краплям,  виникають  із  сімені  й  крови.  З  їх  з’єднання 
утвориться те, що зародком називають. Із зародка виникає міхур, а з міхура утвориться плід, так вважають. Із  
плода розвиваються нігті, волосся тіла та інші члени, і коли зародженій істоті виконується десять місяців, о 
мітхілійцю, вона народжується у світі імен і образів, залежно від ознак ― жінкою або чоловіком. Колір тіла  
немовляти, до нігтів пальців ― мідно-червоний. Про дитину, яка отримала вигляд, нема чого більше сказати. 
Від дитинства до юности, від юности до змужнілости переходять. І в цьому поступовому розвитку попередній  
вигляд зникає. Складових тридцять частин, з їхніми особливими цілями, із миті в мить відбуваються зміни в  
усіх істотах, але через їхню малість вони не помітні: їхнє виникнення, зникнення відбувається непомітно, о  
царю. Їхня зміна, подібно зміні полум’я світильника, відбувається поступово, подібно бігу доброго коня, це їх  
становлення.  Усе в цьому світі  безупинно. Хто ж і звідки походить або не походить? Чий цей? Чий той?  
Звідки цей приходить? Чи нізвідки? Який же тут зв’язок між істотами або між членами одного тіла? Як від  
сонця, від самоцвіту й дерева вогонь виникає, так істоти зі сполучення тридцяти частин народжуються. Адже 
в собі і собою ти себе споглядаєш. Також і Атмана ти в собі і собою бачиш, так чому того ж Атмана ти в  
іншому собою не споглядаєш? А якщо в собі й іншому ти тотожність прозріваєш, тоді чому мене ти запитуєш:  
«Хто ти? Чий ти?». «Це моє, це ― ні», звільненому від цієї подвійности, о мітхілійцю, який сенс говорити:  
«Хто ти? Чий ти? Звідки?». З ворогом, другом, з байдужним, з битвою, перемир’ям, перемогою зв’язаний, о 
володарю землі. Які ж тут можуть бути ознаки Звільнення? В тому, хто, діючи, троїсту ціль розпізнати не 
може, хто прив’язаний до цієї троїстої цілі, які в ньому можуть бути ознаки Звільнення? Тому Звільненню ти 
не  причетний.  Царю,  цю твою оману,  твоїм  друзям  усунути  личить:  для  неочищеного  немає  одужання.  
Обмірковуючи всілякі стани прихильности, о ворогів переможцю, треба шукати в собі Атмана. Чи може бути  
інша ознака Звільнення? Звертаючись до Звільнення, про ці та інші витончені зв’язки, що розвиваються від 
чотирьох 151 властивостей, слухай. Навіть той, хто цю всю землю бачить під одним парасолем, все ж у якійсь  
одній фортеці може жити, о царю. А в тій фортеці в одному якомусь будинку він перебуває, а в тому будинку  
вночі він лежить на одному якомусь ложі. А дружина ще раніше його зайняла половину того ложа. Отже,  
плодом своєї  могутности  він  може  користуватися  лише з  таким обмеженням.  Те  ж можна сказати  і  про 
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насолоди  почуттями,  їжею,  одягом,  про  обмеження  властивостей  покарання  і  нагороди.  Раджа  завжди 
залежний від зовнішнього,  навіть у малому,  тим більше відносно війни або миру.  Де ж бути незалежним 
раджі? З жінками на відпочинку і забавах він завжди залежний. Де його незалежність у спілкуванні із другом,  
на раді? Кажуть:  його незалежність у тому,  що він іншим велить, але й тут  кожну мить йому доводиться 
чинити не зі своєї волі: бажаючи спати, він не може заснути через людей, що виконують його накази. Якщо  
навіть  він  і  дозволить  собі  задрімати  на  ложі,  він  повинен  просипатися  проти  волі.  «Зроби  омивання,  
приношення»,  «Зроби  узливання  Агні»,  «З’їж,  випий»,  «Кажи»,  «Слухай»  ―  так  діяти,  мимоволі,  його  
спонукують інші. Із проханнями до нього постійно приходять і приходять люди, і не в силі він обдарувати  
навіть найбільших людей, зберігаючи державні багатства, обдаровуючи, він виснажує скарбницю, так у нього  
виникає ворожість до роздачі. Негаразди, що викликають відразу до царства, його обступають миттєво. Щодо  
мудреця, багатія, воєводи, навіть коли вони без прихильників, самотні, у нього підозри виникають. Якщо ж  
він тих не боїться, то своїх постійних хвалителів він почне побоюватися. Адже перераховані мною, зрадити  
можуть,  о  царю,  він  їх  починає  боятися,  уяви  собі  це!  Кожний у  своєму будинку цар,  кожний у  своєму 
будинку  хазяїн,  караючи  або  нагороджуючи  домашніх,  він  стає  рівним  царям,  о  Джанако!  Дружинами, 
синами, собою, скарбницею, радниками, друзями, подібно іншим, і цар володіє на тих або інших підвалинах.  
Коли виснажується його земля, згорає його фортеця або кращий бойовий слон гине, від цих мирських негод 
він страждає через неправильне пізнання.  Не вільний від прикрости серця,  від виниклих бажань,  відрази,  
страху,  від  головного болю й інших хвороб,  що вражають  його нарівні  з  іншими,  різними протиріччями 
роздертий,  наляканий  звідусіль,  чіпляючись  за  жадане  царство,  він  рахує  безсонні  ночі.  Мало  щастя  
приносить царство, а горя ― у надлишку, а сили в ньому ― що в багатті із сіна, що в міхура в піні! Хто,  
домагаючись царства і захопивши його, отримує задоволення? «Це моє!», ― так ти думаєш про фортецю,  
царство, але військова сила, скарбниця, радники ― чиї вони? Або нічиї, о володарю? Союзна рада, фортеця,  
держава, воєвода, суддя, скарбниця й землі, о володарю, ― ось сім членів його царства. Як три поставлені  
палиці, зімкнуті, підтримують одна одну. І хто ж з них вище? То одне, то інше висувається в той чи інший час. 
Кому пощастить  у  справі,  тому й  бути  головою.  Ці  сім  членів  спільно,  та  ще  троє  інших,  о  верховний 
володарю, утворять десятку, вона насолоджується царством нарівні з царем, цар же, що дбає про обов’язок  
кшатріїв і докладає багато зусиль, лише десяту частину отримує,  а іноді й менше десятої.  Немає царя без  
співправителів,  немає царства без царя.  Якщо немає царя,  звідки закон? Звідки бути вищому,  коли немає 
закону?  Тут  вищим,  очисним обов’язком  для  царства  й  царя  вважається  Ашвамедха  ― вся  земля  за  неї  
нагорода. Про всі ці справи, о мітхілійцю, і негоди царя, можу сказати в сто, у тисячу разів більше. Немає в  
мене прихильности навіть до власного тіла, до чого мені чужий край? Зі мною, у такий спосіб причетній Йозі,  
так говорити тобі не личить. Чи ти про Звільнення не все чув  від Панчашикхи? Про спосіб, тайновчення,  
доповнення і висновки? Як ти, пізнавши Звільнення, знову потрапив у сіті? Царю, як з парасолем та іншими 
царськими ознаками ти знову зв’язався? Слухаючи, ти або не чув, або почуте неправильно зрозумів ― так  
вважаю, ― чи, можливо, лише зовні ти слухав вчення, а прислухався до іншого? Як би там не було, але ти  
залишаєшся в мирських уявленнях, як селюк. У прихильностях заплутався твій розум. Те входження сутністю 
в тебе, що я зробила тут, чим би тобі нашкодило, якби ти був цілком вільний? Адже для всіх варн існує статут:  
подвижники жити повинні відчужено. Якщо б я увійшла в порожнечу, кому б нашкодило це? Ні руками, ні 
ногами,  ні  плечима,  ні  стопами,  ні  стегнами,  о бездоганний,  ні  іншими членами я  тебе  не торкнулася,  о  
володарю народу. Соромливому, далекоглядному, нащадкові знатного роду не варто було б тобі говорити із  
трону ― чи було воно чи не було ― про наше статеве спілкування, при поважних брахманах і цих ― як  
думаю ― вельмишановних людях, які тебе поважають. Тож, тут присутні люди, які шанують один одного, 
тому тобі варто було б подумати: чи личить казати так явно про таку зустріч чоловіка й жінки, чи не личить, о 
царю? Як не воложить пелюсток лотосу роса,  яка на пелюстках залишається,  так і  я  не торкнулася  тебе, 
побувши у тобі, о мітхілійцю. Якщо навіть тебе я торкнулася, а ти відчув це, то як же тобі повідомив той  
жебручий  мандрівник  пізнання,  нищівна  для  сімені  здатність  прагнути  до  предметів?  Ти  втратив  стан 
домогосподаря,  і  все  ж  не  досяг  важкодосяжного  Звільнення:  ти  крутишся  між  двома  щаблями  життя,  
прагнучи  звільнитися.  Знай,  єднання  звільненого  зі  звільненим,  внаслідок  єдности  й  відособленості 152 у 
сполученні буття-небуття, змішання варн не творить. Внаслідок своєї відчужености від варн і щаблів життя,  
хто бачить ціль ― відособлений.153 «Насправді інше не є інше», немає існування іншого в іншому для того хто 
пізнав це. «У руках ― горщик, у горщику ― молоко, а в молоці ― муха». Отже, вміст в утримуючому лише 
силою відособленості утримуватися може. Але в горщику немає сутності молока, у молоці ― мухи, всі вони 
мають  свою  сутність  і  не  входять  одна  в  одну.  Відособлені  варни  і  щаблі  життя  від  пуруші,  а  при 
відособленості того й іншого, яке тобі тут змішання? Я не вищої варни брахманів, не вайшьїв і не нижчої  
варни, я твоєї варни, із чистого лона, не занепала, о царю народу. Звичайно, до тебе дійшли чутки про раджа-
ріши Прадхані, з його роду походжу я. Сулабха моє ім’я. Дрона, Шаташрінга, Чакрадвара і Парвата, разом з 
Магхавою,  мої  предки  з’явилися  на  свято Соми.  Я породжена  в  тому роду.  Не  знайшовши гідного мене 
чоловіка, я осягла основу Звільнення і мандрую самотньо, дотримуючись обітниць муні. Я не прийшла під 
чужим виглядом, я не викрадала чужого. Я не плутаю свою дхарму, своїй дхармі я віддана твердо. Я твердо  
тримаюся  прийнятого рішення,  необачно  не  патякаю.  Не  без  наміру прийшла  я  до  тебе,  о  царю народу.  
Довідавшись,  що  ти  осяг  Звільнення,  я  благого  шукала,  щоб  пізнати  твоє  розуміння  Звільнення,  сюди 
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з’явилася. Не говорю я, як прихильниця якого-небудь вчення, ні на свою користь, ні на чужу, не виглядаю  
того, хто не умиротворений, хто шукає вмиротворення, хто вільний. Як у порожній хаті жебручий мандрівник 
одну ніч проводить, так і я у твоєму тілі цю ніч перебуду. Вшанована знаками поваги, словами, гостинністю, у 
доброму притулку посплю і, задоволена, завтра піду, о мітхілійцю.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Це цілком обґрунтоване, розумне слово вислухавши, не знайшов більше ніяких заперечень цар.

Так вістить розділ триста двадцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 3
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як колись досяг відчужености до світу Шука, син Вьяси? Мені дуже хотілося б знати, послухати про це. 

Висновок про виявлене, невиявлене, про сутність, про жертвопринесення нестворених богів зволь повідати, о 
каураво.

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Тому доброзвичайному, безстрашному синові, повністю вивчивши з ним закон, батько настанови дав.
В ь я с а  с к а з а в :
Будь  у  дхармі,  сину.  Спека,  найдошкульніший холод,  голод,  спрагу й  вітер терпи,  постійно стримуй 

почуття. Правду, чесність, негнівливість, покірливість, самоприборкання, умертвіння плоті, ненашкодження і 
дружелюбність тримай за законом. Перебувай у правді, дбай про обов’язок, покинь усяку кривду, залишками 
від учти богів і гостей підтримуй життя тіла. У плоть, минущу подібно піні, опускається джива, мов птах.  
Співжиття з улюбленими коротке, о сину мій. Що ж ти дрімаєш? Адже невтомні, завжди бадьорі, насторожені  
пристрасті впритул підходять, а ти, мов дитина, не бережешся! Тут лічені дні, тут вік зникає, і вищерблюється  
життя. Чому ж ти, підхопившись, не тікаєш? Заперечники прагнуть до тутешнього, до пут плоті й крови, коли 
ж іде про потойбічне справа ― вони сплять спокійно. На закон ці люди нарікають, сповнений омани їхній 
розум,  по  бездоріжжю  плетуться,  і  хто  за  ними  піде,  той  страждає.  А  умиротворені,  віддані  Писанню,  
велесильні магатми прямують шляхом Закону. Їх питай, віддаючи шану. Тримайся думки тих пробуджених,  
що прозрівають дхарму. Вищим розумінням підтримуй свідомість, що збивається з дороги. Розум дурнів лише 
в  сьогоднішньому  дні,  «до  завтра  далеко!»,  так  вони  говорять  безтурботно.  Насолоджуючись  усім  не  
перебираючи,  нагромадження  карми  земної  не  бачать.  Ставши  на  сходи  дхарми,  підіймайся,  щабель  за  
щаблем. Ти, ніби гусениця себе обплутав, невже не розумієш? Заперечника, який збився з правильної дороги й 
ніби  стоїть  над  обривом,  обійди  ліворуч.  Як  вирваний  очерет  таку  людину  покинь,  не  міркуючи  довго.  
Прагнення, гнів і смерть ― потік. П’ять почуттів ― його води. Зі стійкости зроби корабель, через безодню 
народжень переправляйся! Смертю повалений світ, його старість мучить, пролітають немарні ночі. На плоту 
дхарми переправляйся! Стоячих і лежачих смерть однаково наздоганяє. Чого ж тут  чекати пощади? Адже 
смерть усіх нещадно несе. Хто мріє про скарби, не ситий жаданим, смерть, схопивши, несе, немов вовчиця,  
що  напала  на  ягня.  Велике  полум’я,  яке  поступово  розпалюється,  іменоване  розумінням  і  обов’язком,  у  
сліпучий морок невідання потрібно вносити, і  дбайливо підтримувати світильник.  Тут,  у людському світі,  
потрапляючи знову і знову в тенета тіла, ти, нарешті, досяг брахманства. Зберігай його ретельно, сину мій.

Брахман у цьому тілі  народжується  не для забави:  тут  ― умертвіння плоті,  лиха,  а  по відході  вище  
блаженство його очікує. Великими умертвіннями плоті досягається брахманство. Його одержавши, не заради 
насолод  докладати  зусиль  потрібно:  вивченню  Писання,  умертвінню  плоті,  самоприборканню  постійно 
відданий, заради умиротворення й заради блага інших завжди труждайся.  З невиявленої пракриті  виникло 
тонке по суті тіло часу, його волосся ― хвилини, миті; сутінки ― його плечі, очі ― світла й темна половина  
місяця; місяці ― кінцівки. Так мчиться той кінь, що людей уносить. Бачачи його безперестану біжучим в  
жахливому устремлінні, стеж за ним постійно. Коли твоє око не буде мати потреби в чужому, провідному оці,  
тільки тоді буде твій розум у законі й найглибшому спокої. А хиткі тут у законі, крутяться тут у хіті. Вони 
будуть завжди тужити під нестерпним ярмом: за величезну безліч зроблених беззаконь пошматовані, їхні тіла  
піддадуться  пекельним мукам.  О царю,  праведних світів  завжди заслуговує  відданий дхармі,  який пильно 
стежить  за  поганим і  добрим.  Різноманітні  мандрівки  зробивши,  він  у  несказанне,  неперевершене  щастя  
вступає. Страшні тілом собаки, могутні шуліки, зграї сталеводзьобих птахів мучать людей, п’ють їхню кров.  
Нападає вся ця погань на тих, хто слово вчителя відкидає. Самосущий Творець наклав десять заборон. Хто їх 
переступає, той живе у великій недолі, а, потрапивши до предків, у нетрях блукає той грішник. Кому люба 
надмірна  жадібність,  ворожість,  беззаконня,  непотрібне  слово,  хто  із  тими,  які  довірились  йому  чинить 
погано,  той  за  зроблені  лиходійства  без  добра  перебуває  у  найглибшій  безодні,  поринає  в  гарячу  ріку  
Вайтарани, в залізному лісі листя-мечі його тіло рубають, падає на ложе з сокир. У тій великій безодні він  
багато страждає.  Ти великі слова вимовляєш, а на Позамежне не дивишся.  Наближається старість,  поволі  
приготована смертю, а ти не розумієш! Чого ж ти сидиш? Потрібно йти вперед! Ось встає велике горе, твоє 
щастя  воно  нещадно  зруйнує,  отямся!  Як  тільки  людина  умирає,  її  ведуть  за  велінням  Ями.  Ти  ж,  
передбачаючи кончину,  іди  навпростець,  у  суворих  подвигах труждайся!  Спершу рідних,  твій  корінь  без 
співчуття несе володар Яма, потім і твоє життя віднесе, його ніщо не зупинить! Незабаром вихор тебе змете,  
стрімко  передуючи  Ямі,  дій  заради  благого  кінця,  незабаром  тебе  поведуть  самотньою дорогою!  Де  той 
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смертоносний вихор,  що помчить тебе швидко? Небокрай для тебе сколихнеться незабаром, коли настане  
великий жах! О синку,  тут скоро Писання стане тобі перешкодою, коли ти прийдеш у сум’яття! Поринай  
скоріше в найглибше самадхі! Зі зробленого колись із необачности, чистого і нечистого, випливай скоріше! 
Сину, не вболівай про нього згадуючи. Бережи своє єдине багатство! Незабаром старість тіло твоє знесилить, 
красу, силу кінцівок вона унесе. Бережи своє єдине багатство! Незабаром смерть, візниця хвороб, роздрібнить 
твоє  тіло.  До  кінця  життя  ретельно  роби  великий  подвиг!  Незабаром  страшні  вовки,  підкрадаючись  до  
людського тіла, його з усіх боків обступлять. У добродіяннях труждайся! Квапся! Самотній, не забувай, що у 
сліпу пітьму ти будеш вдивлятися невдовзі, і скоро побачиш ти вічно золоті зміїсті гори і хмари над ними ― 
то знамення смерти! Невдовзі  ворог,  під личиною доброзичливого друга  відвертати тебе буде  від благого 
вчення. Прагни до Позамежного, сину мій! Скарб, якому не страшні ні злодій, ні цар, який, і померши, не 
втратиш, шукай скарб цей! Там людині зі своїми справами не розлучитися, одну на іншу вона обміняти їх не 
зможе: що їй належить, те вона там і споживатиме. Треба тут давати те, чим живуть в іншому світі, сину мій:  
Сам  нагромадь  собі  нескінченно  міцне  багатство.  Ще не  встигне  зварити  ячмінну  юшку багатий,  ще  не 
встигне ячмінь умліти, а ти вже канеш в інше. Ні мати, ні батько, ні син і домашні, ні похвалені, дорогі люди  
не  будуть  супроводжувати  того,  хто  пішов  самотнім  шляхом.  Тільки  раніше  зроблена  справа,  гарна  або 
погана, для мандрівника в потойбічне одна лише важлива. Чи праведно, неправедно зібрані купи золота й 
самоцвітів, при кончині тіла не принесуть блага людині. Відносно справ, досконалих і недосконалих, для тебе, 
який пішов ув інше, серед усіх людей немає свідка, рівного тобі самому, сину мій. Хто пішов у потойбічне,  
втрачає людське тіло. Очима мудрости бачиться він, який в усе проникнув. Тут, на землі, троє: вогонь, сонце, 
вітер ― перебувають у тілі. Вони свідки тої людини, яка доводить свою праведність. І вдень, і вночі всього 
торкаючись, у всіх тілах перебуваючи, вони розкривають чи покривають. Дотримуйся своєї дхарми! Багато  
пожитків у тебе в дорозі, жалять потворні, страшні мухи. Тож охороняй свою справу:  туди лише зі своєю 
справою йдуть.  Там не діляться один з одним своїми справами: там споживають зрілий плід, породжений  
власною справою. Великі ріши з багатьма апсарами, як плід, там отримують щастя, а праведники отримують 
породжені справами колісниці,  які  везуть  куди  хочеш. Яку тут  виконували благу справу,  вільні  від гріха,  
досконалі  люди,  таку  нащадки  Ману,  породжені  від  чистого  лона,  там  отримують  винагороду:  у  світі  
Праджапаті,  Бріхаспаті,  Шатакрату  Індри,  через  міст  дхарми  домогосподаря  вони  прямують  вишньою 
дорогою. Тисячі разів я можу повторювати тобі, сину мій: «Хто свій розум утримував від омани, той сходить 
до  Паваки  Агні!».  Минуло  три  рази  по  вісім  років,  виходить,  тобі  двадцять  п’ятий.  Нагромаджуй  же 
праведність, адже твоя юність минає! Незабаром смерть улаштує тобі безвідрадне вижимання соми. Встань,  
начебто ти вже схоплений, поспішай труждатися в обов’язку! Ти відправишся у ті світи останнім і першим,154 

бо коли ти підеш тим шляхом, що буде тобі до себе, до іншого? Те, що благим, висхідним шляхом, самотнім у 
нещастях може служити захистом, нагромаджуй те єдине багатство! Рід, домашніх вириває могутній Яма з 
коренем і не перебираючи, і немає нікого, хто б від нього вберігся. Здобувай же скарб дхарми!

Я повідомив тобі це вчення, о сину мій. Його усвідомивши, самостійно подумавши, з ним погоджуйся!  
Хто  зміцнився  справами,  хто  щедрий до кого-небудь  якостями,  вільними від  облуди  і  омани,  тільки той 
вищому прилучиться. Можна всього досягти вивчаючи Писання, вмертвляючи плоть і чисті справи роблячи,  
це і є усвідомлення мети, довершене знання, яке нагромаджує багатства. Чуттєвість ― це пута для мудреця,  
для голоти ― радість. Ґречні їх розсікаючи ідуть. Злостиві ж не розтинають. Коли ти помреш, навіщо тобі  
сини, родина, багатство? Куди зникли всі твої предки? Шукай Атмана, який проникнув у порожнину серця.  
Завтрашню роботу виконуй  сьогодні,  післяполуденну  ― до полудня.  Чи  закінчив ти  свою справу,  чи  ні, 
смерть і не гляне! Провівши людину після кончини, рідні, друзі, знайомі повернуться, вогню віддавши тіло.  
Заперечникам,  немилосердним,  які  перебувають  у злих думках,  дай лежати ліворуч,  прагни в Позамежне 
невпинно. Адже світ пригноблений, бо час його мучить,  то вияви найбільшу стійкість,  обов’язок виконуй 
всією душею.  Людина,  яка повністю усвідомила  це  вчення як засіб,  і  виконуючи свою дхарму ретельно,  
споживатиме  потойбічне  щастя.  Розлучення  з  тілом  ―  не  смерть  для  тих  хто  пізнав,  немає  загибелі  на 
милостивій  дорозі.  Хто  пізнав,  примножить  правду.  Помиляється  той,  хто  правду  залишає.  З  двох,  які 
віддаються діяльності, кожний одержує плід, який відповідає його справі: хто вчинив згубні справи йде на  
погибель.  Іде  в  оселю Тривіштапи,  відданий  обов’язку.  Хто  досяг  важкодосяжного  людського  стану цих 
сходів на небо, повинен дуже берегтися, щоб не зірватися знову. Того, чия думка неухильно прагне в небо,  
доброчесним називають.  Нехай про такого не переймаються рідні,  сину мій.  Чий розум  не пригноблений,  
опирається на достеменність, той собі забезпечив небо. Для нього немає великого страху.  У народжених в  
пустельних хащах і, які померли були там же, менше заслуг у виконанні обов’язку: хіті та насолод вони не  
знали, а для того, хто, насолоди покинувши, творить умертвіння плоті, недосяжного немає нічого. Його плід я 
ціную високо. Матерів, батьків тисячі, дружин, синів сотні в тебе було і буде. Так чиї ми, хто наші? Я ― 
самотній: немає в мене нічого, і я не належу нікому іншому, нікого не бачу, хто б мною володів, і нікого, хто  
мені належав би. Нема чого мені з ним робити, ні йому зі мною. За свої справи вони до існування приходять. і  
тобі так іти доведеться. Тут у світі лише у багатих домашні як домашні, а домашні бідних ніби загинули,  
навіть живі. Шукаючи жінку, чоловік злі справи збільшує, за це тут і в потойбічному світі його осягають лиха.  
Поглянь, роздирається світ своїми справами, виконуй же все, у чому ти наставлений, сину мій. Хто це осяг і  
так  на  земні  справи  дивиться,  той  робить  благе,  потойбічного  світу  бажаючи.  Місяці,  роки  обертаючи, 
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полум’ям сонця, ніби дровами спалюючи дні, ночі, час здатний дати визріти живому, немов свідок на плід  
справ дивлячись. До чого багатства, як не для насолоди й роздачі? До чого, як не для винищування ворогів  
військова сила? До чого вивчення Вед, як не для виконання обов’язку? Атман до чого, як не для скорення  
почуттів і для влади над ними?

Б г і ш м а  м о в и в :
Замовк Двайпаяна, сказавши це благе слово. Вийшов Шука, залишивши батька, який вказав йому шлях до 

волі.
Так вістить розділ триста двадцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 4
Пропущено як повторення розділу 281

Р о з д і л  3 2 5
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Як праведний Вьяса породив великого подвижника Шуку, який досяг вищої досконалости? Розкажи мені, 

о прадіду. У чиїй утробі зачав Шуку великий подвижник Вьяса? Адже ми не знаємо ні матері його, ні початку  
магатми, як він, ще хлопчиком до таємного знання прилучився думкою? І чому немає іншого, другого йому 
рівного у цьому світі? Про це хочу, о магатмо, докладно почути: не насититься моя увага твоїх слів чудовою 
амрітою. Про самовладання магатми, про сповнення знанням Шуки ― про це все, з початку і послідовно  
повідж мені, о прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Не довголіттям, не сивиною, не багатством, не рідними, ріши виконують дхарму. Великий той з нас, хто  

знає  Веди.  Подвиг  є  корінь  того,  про  що  ти  мене  питаєш,  о  Пандаво,  а  той  подвиг  здійснюється 
приборкуванням  почуттів,  не  інакше.  Умиротворенням  почуттів  порок  перемагається  безсумнівно.  Їх 
перемігши, досконалости людина досягає. Тисячі Ашвамедх, сотні узливань Сомі, не рівні навіть частці плоду 
Йоги, сину мій. Тепер розповім тобі про народження, про плід Йоги, про важкопізнаний для недосконалих 
початок життя Шуки. Колись, на вершині Меру, у лісі дерев карнікара, оточений страшною зграєю погані, 
гуляв Магадева. Колись там же була й дочка царя гір деві Парваті. Тут же Крішна-Двайпаяна творив свій 
великий подвиг. Йогою в себе занурений, повністю відданий закону Йоги, утримуючи манас, творив подвиг 
заради народження сина той чудовий гуру. «Сповнений міццю вогню, землі, води, вітру і піднебесся, хай буде  
син у мене, о володарю!», ― так казав він. Потім важкодосяжною для непідготовлених, найвищою Йогою 
задовольнив  він  володаря  богів,  вищому  подвигу  віддаючись,  цілих  сто  років  простояв  могутній  лише 
повітрям  харчуючись.  І  порадував  Магадеву,  багатоликого  чоловіка  Уми.  Тут  брахмаріши,  всі  царствені  
мудреці,  усі  охоронці  світу,  праведники  і  васу  наблизилися  до  володаря  всесвіту,  а  також адітьї,  рудри, 
творець ночі, творець дня, Васава, марути, моря, ріки, обидва Ашвіна, боги, гандхарви, Нарада з Парватою,  
вішви, васу (повтор), гандхарви, досконалі та апсари. Тут сяяв, як світозорий творець ночі, Магадева Рудра у 
вінку із прекрасних квітів карнікари.  У тому приємному,  чудовому лісі,  серед богів і  божественних ріши,  
заради народження сина відданий вищій Йозі,  стояв непохитно ріши. Не убувала  в ньому сила життя,  не  
з’являлася слабкість, так що для трьох світів це було, мов диво. Подібно язикам полум’я Вайшванари, сяяли 
його коси. Відданий Йозі, здавалося палав він, неймовірно сильний. Володар Маркандейя оповідав мені про 
це.  Він тут  про справи богів  розповідав мені  постійно.  Так подвигом полум’янів тоді  Двайпаяна Крішна.  
Барвою вогню, о синку, блищали коси магатми. Таким благочестям і вмертвінням плоті, о бгарато, Магешвара  
залишився задоволений і подумки прийняв рішення. І сказав володар, той син трьох матерів Триамбака, з  
усмішкою: «Твій син, Двайпаяно, такого виду буде ― як вогонь, як земля, як вода, як вітер і як твердь ―  
такий буде твій син, великий і чистий. Такий по суті, з таким розумом, з такою рішучістю буддхі, з такою 
самосвідомістю, з такою опорою, як ти просив. У пишноту одягнений, син твій слави в трьох світах досягне!».

Так вістить розділ триста двадцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 6
Б г і ш м а  м о в и в :
Син Сатьяваті Вьяса, найвищий дарунок одержавши від бога, швидко схопивши арані, задумав добути  

вогонь. Тоді сяючою своєю красою, своєю пишнотою, о царю, апсару,  на ім’я Гхрітачи, побачив володар-
ріши. Побачивши апсару,  миттєво захмелілий був  Камою, о Юдхіштхіро, у тому лісі володар-ріши Вьяса.  
Побачивши, що серце Вьяси запаморочив Кама, Гхрітачи наблизилася, о великий царю, перетворившись на 
самицю папуги. Він дивився на ту апсару, яка прийняла інше тіло, і, обійнятий плотською пристрастю, що 
проникла в усі кінцівки, з великою стійкістю хіть придушував той муні. Але Вьяса не був у змозі її стримати: 
вона проникла в серце. І збуджене вродою Гхрітачи було те,  що було,  і,  приборкати його намагаючись, з  
ретельністю добути вогонь намагався муні. Але раптово на арані його вилилося сім’я, та серце втримав той 
кращий  із  брахманів.  Двічінароджений  ріши  продовжував  вертіти  арані,  о  царю,  і  там  зачав  він  Шуку.  
Подвижник, світле сім’я (шукру) розтер і так народив він Шуку-Папугу. З лона арані виник великий йогин,  
найбільший ріши. Так при жертовному дійстві,  з багаття сяє Агні,  що підносить узливання хавіс. У такій 
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подобі народився Шука, ніби полум’яніючи силою. Він прийняв вигляд батька, високий колір (брахман) його, 
каураво. При своєму народженні він був нібито бездимне полум’я. Той вогонь найчудовіша річка Ґанга, із  
хребта Меру, о володарю народу, прийшовши у своєму образі, водою поглинула. А з повітря, о каураво, попіл 
і  шкура  чорної  лані  упали  для  магатми  Шуки  на  землю,  о  володарю  царів.  Тоді  заспівали  гандхарви,  
затанцювали апсари, розносили небесні сурми гучні звуки. Вішви, васу, гандхарви, Тумбуру з Нарадою, Хаха 
і Хуху, обидва гандхарва, народженню Шуки всі раділи. Під проводом Шакри туди прибули охоронці світу,  
боги,  божественні  ріши,  ріши-брахмани.  Усякі  чудові  квіти дощем розсипали марути.  Весь минущий світ 
радів з рухомим і нерухомим. Магатма Шива зі своєю божественною, пресвітлою подругою, новонародженого 
сина-мудреця ввів до вчителя за законом. Шакра, володар богів, небесну, дивовижну виглядом, дав кружку, о 
володарю. Із приязні дав божественні шати. Тисячі фламінго, болотних птахів, стоперих павичів, папуги і сизе 
гайвороння  робили  прадакшину,  о  бгарато.  Від  арані  породжений,  велесяйний,  досягши  чудесного 
народження,  там  жив  премудрий,  володіючи  собою,  дотримуючись  обітниць.  Веди,  з  їхніми  розділами,  
доповненнями,  із  самого  його  народження  в  ньому затвердилися,  як  і  в  його  батька,  о  царю.  Він  обрав 
Бріхаспаті, знавця Вед, їх доповнень, тлумачень, для напуття в Писанні. О царю, він повністю вивчив Веди, з  
їхніми розділами і доповненнями, міркуючи про обов’язок, також і древні сказання та закони для царів, о  
володарю.  За  науку  давши  винагороду  гуру,  повернувся  магатма.  Жахаючому  вмертвінню  плоті  той 
брахмачарья віддався ретельно. З його народження боги, ріши, навіть великий подвижник Вьяса, його хвалили 
і шанували за пізнання й тапас, о царю народу. Але його розум не задовольнявся трьома щаблями життя, які  
кореняться в стані домогосподаря: він дивився на Основу Звільнення.

Так вістить розділ триста двадцять шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 7
Б г і ш м а  м о в и в :
Міркуючи про Звільнення, прийшов до батька Шука. Привітавши батька, Шука, сповнений добросердя, 

заради  блага  мовив:  «В  основах  Звільнення  обізнаний,  хай  скаже  мені  володар,  як  вище  задоволення,  о 
володарю, у моєму серці може виникнути?». Вислухавши слово сина, найвищий ріши мовив: «Сину, вивчай 
Звільнення, вищі його закони!». За вказівкою батька, Шука, кращий носій дхарми, засвоїв повністю Писання 
Йоги, також вчення Капіли, о бгарато. І Вьяса вирішив, що син, сповнений пишноти брахмана, вищою силою 
рівний Брахмі, осяг Йогу. «Тепер іди до Джанаки, володаря Мітхіли, тобі скаже про мету Звільнення володар 
Мітхіли!». О царю, отримавши від батька вказівку, він відправився у Мітхілу і вирішив запитати Джанаку про 
дхарму й  вищий шлях  Звільнення.  Людинолюбний  батько  сказав:  «Шлях  чини  смиренно,  не  користуйся  
владою повітрям переноситися, чесно йди: за задоволеннями не ганяйся, не прагни до речей, прихильність 
викликають речі, не проявляй корисливості перед тим жертводавцем і володарем народу. Підкорися його волі, 
і прояснить він твої сумніви. Цей цар у наставляннях про Звільнення обізнаний, вправний у законі. Для нього 
роблю жертви. Що той скаже, потрібно виконати не сумніваючись». З таким наставлянням праведний муні  
Шука  відправився  у  Мітхілу.  Ішов  по  землі  пішки,  здатний  повітрям  переноситися.  Ішов  через  гори,  
переправлявся  через  потоки,  річки,  озера,  через  ліси  й  зарості,  що  кишать  різною  лютою  звіриною,  
пробирався. Місцевість двох гір ― Меру й Харі, область Хімавана, поступово пройшовши, він досяг країни 
бгаратів.  Різні  землі  бачив,  краї  китайців,  гунів,  та  в  країну  Арьяварту  прийшов  той  великий  муні. 
Дотримуючись слів батька, до нього свою думку направляючи, він завершив свій шлях, мандруючи в небі, 
мов птах. Приємні міста, квітучі  села, барвисті шати він бачив і разом з тим не бачив. Втішні сади, святі  
храми,  повні  скарбів,  він  зустрічав  по дорозі.  І  незабаром Шука  прибув  у  відехійську землю,  збережену 
магатмою,  праведним царем  Джанакою.  Він  бачив  там  багато  сіл,  багатих  водою,  їжею,  землею,  квітучі  
вівчарські хутори, череди корів на пасовищах, багаті поля пшениці, рису. Водилися там гуси, різний інший 
водяний  птах,  на  тисячах  прекрасних  озер,  порослих  лотосами.  Так  він  пройшов  через  Відеху,  країну 
щасливого народу, і солодких садів Мітхіли досяг щасливо. Слонами, конями, візками, юрбами чоловіків і  
жінок повне місто він бачив, нібито не бачачи: через слободу він ішов не відволікаючись. Він міркував про 
мету,  зберігаючи на серці цю ношу. Так Атману радіючи, мирний, він проходив через Мітхілу. До воріт її  
фортеці наблизившись, він через них хотів пройти без коливання, але там сторожа його затримала погрозою. 
Тоді, не гніваючись, зупинився Шука, очікуючи, він не страждав, страждаючи від жари, зморений голодом і  
спрагою. Він не слабшав, не засинав, не ховався від спеки. Нарешті, один з тих сторожів, дивлячись на Шуку,  
який стояв був недвижно, як у зеніті сонце, засоромився: перехилившись і склавши руки, він ушанував його за  
статутом і тоді пропустив у другий пояс царської оселі. О синку, Шука там сів, міркуючи про Звільнення, на 
холод і  спеку однаково дивлячись,  байдужий,  чудовий.  Там,  мовби через мить царський радник до нього 
підійшов, склавши руки, і провів його в третій пояс царської оселі. Потім у близькій до жіночої половини 
оселі, великий, подібний до саду Кубери, чудовий розважальний гай, розділений струмками, галявинами, із 
приємними  квітучими  деревами,  радник  увів  Шуку.  Далі,  запропонувавши  йому  сидіння,  вийшов.  Тоді  
прибігли дівчата,  чудово  одягнені,  стрункостанні,  з  ніжними кінцівками та привітним поглядом,  блискучі 
золотими прикрасами, в найтонших червоних вбраннях, солодкомовні, витончені в співі, танці, усміхнені при 
початку розмови, красою подібні апсарам, вправні в збуджені пристрасти, добре обізнані на примхах серця, 
найгарніші стрункостанні дівчата ― їх було з півсотні, ― принісши воду для ніг та інше по обряду, вищими  
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знаками вони його ушанували, відповідними порі року, солодкими стравами його наситили. А після його учти,  
о синку, біля внутрішньої оселі, втішний чарівний гай вони почали йому показувати, о бгарато. Наспівуючи,  
сміючись, граючи, по усіх його куточках, від одного до іншого водили. Жінки, що воістину знають користь у 
піднесеному, його тоді оточили. Але син апсари, який очистив себе, не захоплений плоттю, виконуючи свою 
справу, перемігши гнів у почуттях, не гнівався, не захоплювався. Чудове ложе, прикрашене самоцвітами, гідне 
бога,  застелене чудовими килимами,  ті  чудові  жінки йому запропонували.  Зробивши омивання ніг,  Шука  
вечірній обряд виконав, потім опустився на сидіння й міркував усе, про ту свою мету. Так на сидінні, першу  
частину ночі провів, віддаючись поглибленому роздуму. У середині ночі, за статутом, спав володар. Потім,  
поспішно підхопившись,  негайно зробив очищення.  В  оточенні  жінок,  у  глибокий роздум  знову поринув  
премудрий. Отож в той день, дотримуючись статуту неухильно, і ту ніч у сімействі царя він провів, о бгарато.

Так вістить розділ триста двадцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 8
Б г і ш м а  с к а з а в :
Потім той цар Джанака разом з  радниками,  о бгарато,  з  усіма  мешканками внутрішніх  світлиць,  під  

проводом пурохітів-жерців, виславши вперед сидіння й різні самоцвіти, до сина свого гуру наблизився, на  
голові  несучи  дарунки  гостеві.  Він  запропонував  сидіння,  багато  прикрашене  самоцвітами,  дуже  м’яке,  
вистелене чудовими килимами. Цар з рук домашнього жерця-пурохіта, його прийняв і запропонував синові 
Крішни, Шуці, тим зробивши найвищу почесть. Потім, коли опустився на сидіння син гуру, ушанував його 
цар згідно закону: запропонував воду для омивання ніг, корову і чудові дарунки передав гостеві. Ті почесті,  
супроводжувані мантрами, прийняв за законом од Джанаки чудовий брахман прийнявши цю честь. Корову й 
належні за статутом дарунки прийнявши від царя, про незмінний добробут раджі розпитав пресвітлий Шука,  
також про здоров’я його домашніх, о володарю царів. На прохання Шуки, цар і його челядники опустилися на  
м’які сидіння. Нащадок великого і  шляхетного роду,  о царю, сидячи на землі, склавши руки, той цар про  
неминущий добробут розпитав сина Вьяси. «Навіщо ти прийшов?», ― так потім запитав охоронець землі.

Ш у к а  м о в и в :
Батько мій сказав: «Благо тобі. Вільний, знає мету і основу Звільнення цар Відехи, знаменитий Джанака, 

він господар чинених мною жертвопринесень. Відправляйся туди скоріше, якщо в тебе на серці є сумнів.  
З’ясувати потрібно те, що бентежить, той цар розвіє твій сумнів!».  Отже, за вказівкою батька тебе питати  
сюди я прибув. На це, кращий з охоронців дхарми, мені докладно зволь відповісти: у чому суть Звільнення?  
Як повинен чинити брахман для його досягнення? Як воно тут досягається: знанням чи тапасом?

Д ж а н а к а  м о в и в :
Як повинен тут діяти брахман, починаючи з народження, про це слухай: отримавши присвяту від учителя,  

потрібно, о синку, ретельно вивчати Веди, чинячи тапас, шануючи вчителя, жити послушником, о володарю, 
безмовно  присвячувати  свій  обов’язок  богам  і  предкам.  Вивчивши  ретельно  Веди,  принісши  вчителеві 
винагороду, з його дозволу хай повернеться додому двічінароджений. Повернувшись, хай живе господарем,  
своєю дружиною задоволений. Покірливий, хай зберігає він вогонь за статутом. Після народження синів і  
онуків,  хай оселиться він пустельником у хащах, там за законом вогонь шануючи,  хай буде привітний до 
гостя. У лісі, знаючий дхарму хай прийме в себе вогонь за статутом.155 Без протиріч, вільний від пристрасти 
хай живе він за статутом брахманського щабля життя.

Ш у к а  с п и т а в :
Коли затвердиться знання, його здійснення, і будуть вигнані надійно протиріччя із серця, чи потрібно тоді  

дотримуватися закону про три щаблі життя? Про це я запитую володаря,  хай зволить роз’яснити мені це  
володар. Згідно суті Вед скажи про це, о царю народу.

Д ж а н а к а  в і д п о в і в :
Без знання і його здійснення не може бути Звільнення, а без допомоги гуру не можна досягти пізнання, 

так вважають. Учителя ― керманичем, а знання тут  кораблем називають.  Все осягнувши,  виконавши усе,  
належне звершенню,  переправившись,  він може залишити й  те,  й  інше.  Щоб не розколовся світ,  щоб не 
розпалася  карма,  древні  виконували  закон,  який  полягає  в  чотирьох  щаблях  життя.  Так,  після  багатьох 
народжень  і  справ,  поступово,  гарні  та  погані  справи  покинувши,  досягають  того,  що  тут  іменується 
Звільненням. Хто багатьма справами, пройшовши через багато лон у сансарі, досягає самоочищення, той може 
звільнитися  на  першому  щаблі  життя.  Мудрець,  досягши  цього,  бачачи  ціль,  звільнений,  прагнучий  у 
позамежне,  не  має  потреби  в  трьох  щаблях  життя.  Треба  уникати  постійно  пороків,  що  виникають  із  
пристрасти й пітьми. Хто на шляху саттви затвердився, той у собі Атмана побачить. У всіх істотах себе й усі  
істоти в собі  споглядаючи,  він не забруднюється  зовнішнім,  як не намокає водяний птах.  Як птах,  знизу 
злітаючи,  досягає  безмежного  у  височіні,  так,  залишаючи тіло,  звільнений,  вільний від  протиріч,  досягає 
умиротворення.  Вислухай  пісню,  яку  колись  проспівав  тут  цар  Яяті.  О  синку,  її  запам’ятовують 
двічінароджені, обізнані на законах Звільнення. «В Атмані світло, ніде більше, воно в усіх істотах однакове.  
Себе сама споглядати здатна, повністю самозаглиблена свідомість. Той, кого ніхто не боїться і хто не боїться 
нікого іншого, хто не бажає, не ненавидить, той вступає у брахмо. Хто ні в якій істоті нічого нечистого не 
викликає справою, словом, думкою, той вступає у брахмо. Хто прилучається Атману в серці й усуває сліпучу 
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заздрість, хто залишає хіть, оману, той споживає стан брахмо. Хто, чи слухаючи, чи дивлячись, буває рівним 
до всіх істот, від подвійности вільний, той вступає у брахмо. Хто до хвали і огуди однаково ставиться, на  
щастя-нещастя, на золото-залізо, приємне-неприємне, той вступає у брахмо. Хто на доцільне-недоцільне, на 
спеку-холод,  на життя і  смерть однаково дивиться,  той вступає у брахмо. Як випущені  кінцівки черепаха  
знову вбирає, так і почуття втягує манасом жебрак-мандрівник. Як при світильнику видно обкутаний пітьмою 
одяг, так при світильнику буддхі стає видимий Атман». Це все в тобі я бачу, кращий з мудрих, а також інші  
предмети  пізнання  тобі  докладно  відомі.  О  володарю,  знаю,  що  ти  переборов  прагнення  до  предметів  
почуттів, о брахмаріши, завдяки милості твого гуру і твоєму прагненню до знання. Його ж милістю вельми 
важкодосяжною, о великий муні, я володію цим чудовим знанням, тому і про тебе мені все відомо. Чудове  
твоє здійснення знання, і шлях чудовий, чудова твоя велич, але ти про це не знаєш або по своїй юності, або 
через сумнів, або з остраху не досягти Звільнення. Хоча ти вже досяг пізнання, але ще не пішов його шляхом.  
Коли рішучий, чистий, подібно мені, розвіявши сумніви, звільняється від пут серця, і він вступає на цей шлях.  
О  володарю,  ти  сповнений  пізнання,  стійкий  розумом,  не  жадібний,  без  таких  зусиль  не  можна  досягти 
Позамежне брахмо. Для тебе немає щастя-нещастя, у тебе немає жадібности до предметів, не збуджується в  
тобі пристрасть, ти не знаходиш задоволення у співі, танці. Родинними путами ти не зв’язаний, до страшного 
немає в тебе страху. Я бачу: рівні для тебе грудка землі, золото, камінь, о причетний великій долі! Я бачу, та й  
інші мудреці бачать, що ти досяг незгубної, безболісної, найвищої дороги. Який тут плід для брахмана, яка 
мета Звільнення, ти в цьому наставлений, о брахмане, навіщо ще тобі запитувати потрібно?

Так вістить розділ триста двадцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2 9
Б г і ш м а  м о в и в :
Досконалий,  вислухавши  це  слово,  прийняв  рішення.  Затвердивши  себе  в  Атмані,  Атмана  в  собі  

споглядаючи, виконавши належне виконанню, щасливий, умиротворений, голову піднявши, вийшов мовчки 
―  на  вершину  сніжної  гори  він  піднісся,  подібно  вихору.  У  цей  саме  час  Нарада,  божественний  ріши,  
відправився відвідати Хімаван, повний веселощів, населений досконалими божественними мандрівниками й 
тисячами кіннарів, хороводами співаючих апсар, різними птахами населений: бхрінгараджами, трясогузками,  
строкатими  фазанами,  нирками,  сотнями  багатобарвних  павичів,  «ке-ка!»  кричущих,  чорними  зозулями,  
зграями царствених фламінго ― тут постійно перебувають цар птахів Гаруда і чотири охоронця-бога світу.  
Сонми  мудреців  туди  постійно  сходяться  на  раду,  бажаючи  блага  світу.  Тут  магатма  Вішну  заради 
народження  сина  робив  умертвіння  плоті.  Тут  же  в  дитинстві  присоромив  небожителів  Кумара  Сканда: 
потрійний світ бажаючи принизити, спис застромив у землю, і, усьому світу кидаючи виклик, Сканда сказав  
таке презирливе слово:  «Якщо є кращий за  мене хто-небудь,  більший друг  брахманів,  якщо є хто-небудь,  
переважаючий мене в брахманстві та відвазі, нехай той висмикне мій спис або хоча б його похитне!». Це  
почувши, схвилювалися світи: «Кому таке буде під силу?». Тоді володар Вішну, побачивши, що весь сонм 
богів  схвильований  почуттями,  думками,  що  разом  з  ракшасами,  асурами  весь  він  зганьблений,  почав  
міркувати: «Яку благу справу зробити тут потрібно?». Не витримавши такої наруги, він глянув на сина Паваки 
і за нахилений спис ухопився, духовно чистий. Пурушоттама потряс його лівою рукою. Коли похитнув спис  
могутній Вішну, вся земля затремтіла, з її скелями, гаями, лісами. Міг би вирвати спис, але лише похитнув  
його всемогутній:  щадив царственість Сканди державний володар Вішну.  Похитнувши той спис, Прахраді 
володар мовив:  «Узрій  силу Кумари,  такого ніхто інший не зможе зробити!».  Прахрада,  розгніваний цим 
словом, вирішив спис вивергнути і  тоді  його схопив,  але похитнути не був  у змозі.  Випустивши потужне 
ревіння, він на вершину гори ниць повалився, син Хіраньякашипу, тремтячи, упав на землю. Схилом царя гір, 
Хімавана,  убік  півночі  направившись,  там  чинив  постійно  надважке  вмертвіння  плоті  Бикознаменний.  
Палаючим,  очисним  вогнем  оточена  його  оселя,  Гора  названа  «Сонячною»,  вельми  важкодоступна  для 
недосконалих. Якши, ракшаси, данави туди не можуть проникнути: вона кільцем палаючого вогню оточена, у 
десять йоджан завширшки.  Могутній  володар Павака там сам-самотою перебуває,  від усього охороняючи 
премудрого  Магадеву.  Тисячу  божественних  років,  богів  обпалюючи,  стояв  на  одній  нозі  велеобітний 
Магадева.  На  східній  стороні  Хімавану,  царя  гір,  оселився,  на  пустельному  схилі  гори,  премудрий  син 
Парашари, великий подвижник Вьяса викладав Веди учням: причетному великій долі Суманту, Вайшампаяні, 
велемудрому Джайміні, подвижникові Пайлі. Де оточений учнями завжди сидів багатий подвигом Вьяса, те 
високе місце, мирну оселю батька побачив духовно чистий Аранейя, небесному творцеві світла подібний. Тоді  
й Вьяса побачив наближення сина, оточеного сяйвом, подібно творцеві дня. Не дивлячись на дерева, скелі,  
інші предмети, як спущена з тятиви стріла, неухильно линув занурений у Йогу магатма. Син арані, в ноги 
батькові спершу поклонився, й інших привітав за статутом великий муні, потім батькові передав докладно 
Шука, радуючись серцем, свою бесіду із царем Джанакою. Так, наставляючи у Ведах учнів і могутнього сина,  
Вьяса, син Парашари, великий муні, перебував на хребті Хімавана. Одного разу учні до нього приступилися, 
зануреного у вивчення Вед, умиротвореного, перемігшого почуття, до подвижника, затвердженого у Ведах, у  
їх доповнення, і сказали вчителеві Вьясі, склавши молитовно руки.

У ч н і  р е к л и :
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Причетні твоєму великому блиску, збільшуючи твою славу, ми хочемо, щоб ти одну милість зробив нам,  
о гуру. Такі їхні слова почувши, брахмаріши мовив: «Телятка, скажіть, що вам приємне повинен я зробити?».  
Почувши таке слово вчителя, учні звеселілі серцями, знову склавши молитовно руки, схилили голови перед 
гуру і разом сказали, о царю, таке піднесене слово: «Якщо ми догодили тобі вивченням Вед, то ми багаті, о  
чудовий муні! Всі ми бажаємо, щоб нам був наданий дарунок, о великий ріши: нехай тільки ми досягнемо 
слави без шостого учня, зроби нам таку милість. Нас у тебе чотири учні, п’ятий ― син гуру.  Нехай Веди  
залишаться відомими тільки тут, такого дарунку просимо». Вислухавши слово учнів, обізнаний на суті й меті 
Вед,  Вьяса,  породжений Парашарою, мудрий, який міркує  про мету потойбічного світу,  праведник сказав  
учням закономірне слово, що приносить благо: «Завжди потрібно повідомляти слово Брахми брахманові, який 
бажає чути його, бажаючий досягти непохитної оселі у світі Брахми. Хай буде вас багато, хай поширяться  
Веди! Їх не можна повідомляти учневі, який не зберігає обітниці, не прагне до досконалости. Всі ці якості  
учня  ви  повинні  знати  докладно.  У  жодному  разі  не  можна  необачно  давати  знання.  Як  чисте  золото 
випробовується розігріванням, розрізуванням, тертям об пробний камінь, так потрібно розглянути учня, його 
походження  й  інші  властивості.  Не  примушуйте  учнів  до  негідної  і  небезпечної  справи.  Плодоносіння 
відповідає розумінню, навчанню, знанню. Кожному потрібно долати перешкоди і кожному побачити благо.  
Веди потрібно передавати всім чотирьом варнам, і першим ― брахманам. Такий статут про вивчення Вед. За 
переказом це вважається великим обов’язком. Для похвал богам, Самосущий тут створив Веди. Хто в омані  
образить  брахмана,  який  вивчив  Веди,  той  за  зневагу  до  брахмана  сам,  безсумнівно,  загине.  Якщо 
несправедливий буде вимовляти Веди і хто неправедно буде питати про Веди, з тих двох, перший загине, а  
другий стане ненависним. Цим усе сказано про закон вивчення Писань. Допомагайте своїм учням, хай буде це 
у вашому серці».

Так вістить розділ триста двадцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Це слово вчителя почувши, чудові учні Вьяси в сердечній радості, обійнявши один одного, сказали: «Що 

для  сьогодення  і  майбутнього  нам  сказав  володар,  запам’яталося  в  наших  серцях,  ми  це  виконаємо!».  
Поговоривши між собою, вони дуже задоволені серцем, знову до вчителя звернулися, вправні у слові: «З гори  
на рівнину ми хочемо йти, о великий муні, для поширення Вед, якщо тобі до душі, о володарю». Слово учнів  
почувши,  о володарю, син Парашари у відповідь сказав слово сприятливе для закону,  користі,  блага: «Ви  
можете йти на землю або у світ богів, як вам завгодно, не будьте ж недбайливі, поспішайте сповіщати слово 
Брахми!». З дозволу того праведного гуру,  зробивши прадакшину, вони відправилися радісно, вклонившись 
Вьясі у ноги. Потім, спустившись на рівнину, жертвопринесення за участю чотирьох жерців вони вчинили і  
зробили його для мудреців, кшатріїв і вайшьїв. Радісно домогосподарями вони жили, шановані брахманами 
постійно. Святі, прославлені у світі, дбали про приношення жертв для інших, вивчали Писання. Коли учні з  
гори спустилися, Вьяса разом із сином, мудрі, віддавшись глибокому міркуванню, мовчки, самотньо сиділи. 
Великий подвижник Нарада відвідав їхню оселю. У добру годину ласкаво звучним голосом він їм мовив: 
«Гай-гай, брахмаріши роду Васіштхи, не чутно тут слова Брахми! Один, віддаючись глибокому роздуму, чого 
ти сидиш, начебто сновида? Не процвітає ця гора, не озвучена словом Брахми, начебто в імлі та поросі тут  
утоплений Сома. Гора не сяє, як колись, наче на житло дикунів перетворилася! Боги, ріши її відвідували, але з  
тих пір не звучить тут слово Брахми. Чудові ріши, боги, гандхарви, позбавлені звуків Вед, тут не блищать, як 
колись!». Почувши слово Наради, Крішна-Двайпаяна мовив: «Великий ріши, те, що ти сказав, о той хто осяг 
слова Вед, відповідає і моїй думці, усе те, що зволив сказати володар, у всьому допитливий, всевідаючий,  
всевидючий, твоя думка обіймає усе, що в трьох світах відбувається, ― так повідай же, о мудрецю, промов, 
що тобі  повинен я зробити.  Вкажи,  о брахмаріши,  що почати я  повинен? Без учнів  я тут  залишився.  Не  
радується моє серце».

Н а р а д а  м о в и в :
Відсутність  учнів  ― для  Вед  руйнація.  Недотримання  обітниць  ― ганьба  для  брахмана.  Ганьба  для  

країни ― прибульці. Для жінки ганьба ― цікавість. Потрібно, щоб ти вивчав Веди разом із твоїм мудрим 
сином, пітьму, викликану ракшасами, які страх наводять, розвій словом Брахми!

Б г і ш м а  с к а з а в :
Почувши слово Наради, який відає вищу дхарму, Вьяса, твердий у дотриманні обітниці вивчення Вед, ― 

«Хай буде так!», ― обрадуваний мовив і почав вивчення Вед разом із сином Шукою, ніби наповнюючи світ 
звуками правильно вимовлених слів.  Коли ті обоє займалися вивченням Вед і робили різні  обряди, подув  
буйний вітер, що виник з морського вихору. «Тепер не слід вивчати!», ― сказав Вьяса, зупиняючи сина і той 
негайно припинив. Сповнений допитливости, Шука запитав батька: «Брахмане, звідки піднявся вітер? Повідай 
мені,  о  володарю,  про вітер  все  докладно».  Почувши  це  слово Шуки,  Вьяса  надзвичайно вразився  такій  
байдужості  до  припинення  вивчення  Вед і  сказав  таке  слово:  «Стали  чудовими твої  очі,  у  самій  суті  не 
заплямоване твоє серце: ти покинув раджас і тамас, і затвердився у саттві. Як у дзеркалі бачать своє відбиття,  
так і ти сам себе бачиш. Сприйми в себе Веди і на них спрямуй свій розум. Хто йде шляхом богів досягає 
Вішну, але темна дорога предків. Цими двома шляхами ― небесним і долішнім ― ідуть після смерті. На землі  
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й у піднебессі, де віють вітри, є сім доріг, про них від мене почуй послідовно. Тут живуть сонми богів садхья,  
великих істот, велесилих. У них був син, на ім’я Саману, непереборний. Його син був Удана, а в того з’явився 
син Вьяна. Потрібно знати, від цього ― Апана, потім від того ― Прана. Бездітним був Прана, непохитний,  
ворогів нищитель. Справи кожного з них окремо я розповім тобі особливо і докладно. Всім живим узагалі й 
кожному окремо надає руху колообіг вітру. Живі істоти (праніна) вдихають, а тому вдих називається прана. 
«Гонителем» називають перший вітер, який першим шляхом жене скупчення хмар, що виникли з туману і  
спеки. У піднебессі скупчуючи вологу, яскраво блищачи у грозових хмарах, виникає другий виючий вітер,  
гуркітливий, на ім’я аваха («носій»). Вітер, що завжди підносить зірки, місяць та інші світила, усередині тіл 
висхідний, мудрі називають «висхідним» (удана); вітер, який із чотирьох океанів черпає воду і, піднісши воду, 
віддає її в піднебесся хмарам, який, із хмарами перемішавши воду, віддає її Парджаньї, це ― третій, на ім’я 
«дмухкий» (удваха), усюди проникаючий буйний вітер. Той, який зганяє багато розрізнених хмар, їх несе,  
проливає дощ, нагромадивши спочатку хмару на хмару, їх зіштовхує і розбиває, викликаючи гуркіт грому.  
Для охорони від спеки, вони стають дощовою хмарою. На повітряних колісницях він тих могутніх марутів  
носить. Четвертий вітер, на ім’я «гонитель» (самваха), валить хмарні гори, той вихровій, виючий, сухий вітер, 
який трощить хмарні гори.  Той, з яким несуться  грозові  хмари, бурхливо виникаючий, який обрушується  
громом з неба, п’ятий, ураганний вітер називається «розвійник» (віваха). Той, котрий розчинену в просторі 
воду носить і перебуває, зігнавши разом чисті води небесної Ґанги (Чумацький шлях), той, що здалеку в один 
промінь з’єднує сонце, лоно тисячі променів, які опромінюють носительку скарбів землю, який напуває Сому,  
який втрачає і нарощує свій диск, це ― шостий, на ім’я «обертаючий» (паріваха), переможний вітер. Той 
вітер, що у свій час викрадає життєві струми всіх носіїв життя, той, чиєю колією рухаються обоє: смерть і син 
Вівасвана  Яма,  той,  котрий,  тих  хто  дивиться  очима  мудрости  та  міркує  про  внутрішній  Атман, 
умиротворених, дбайливих про вивчення Писань і про роздуми до безсмертя готує,  той, який при настанні  
кінця світу проносить у вихорі десять тисяч синів володаря істот Дакши, той, що колись виниклу твар несе без 
вороття, на ім’я « позамежний носій» (паравана), верховний, непереборний той вітер. Такі ці надзвичайно 
дивні вітри,  сини Діті.  Без утоми віють вони, все підтримуючи,  усюди проникаючи. Велике диво,  що цю  
високу гору раптово похитнув  той надзвичайно могутній вітер.  Цей вітер ― подих Вішну.  Коли, швидко 
здіймаючи, він налітає раптово ― світ тремтить. Тому знаючі брахмани не повторюють Веди при занадто  
сильному вітрі. Сказане на вітер слово Брахми терпить втрату, бо той хто казав його боявся».

Таке слово закінчивши, син Парашари мовив синові: «Тепер вивчай!» і до небесної Ґанги піднісся.
Так вістить розділ триста тридцятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 1
Б г і ш м а  м о в и в :
У цю мить самітности наблизився Нарада,  щоб запитати про мету Вед у Шуки,  котрий ревно вивчав  

Писання. Шука, побачивши що наближається деваріши Нарада, спочатку вшанував його дарунками для гостя, 
вшанував  так,  як  про  це  сказано  в  законі.  Вдоволений  Нарада  радісно  мовив:  «Скажи,  о  кращий  з 
двічінароджених, яку,  о телятко,  зробити тобі  милість?».  Почувши слово Наради, Шука сказав, о бгарато: 
«Одаруй мене пізнанням, яке в цьому світі веде до блага!».

Н а р а д а  с к а з а в :
Колись  володар  Санаткумара  мовив  таке  слово  мудрецям,  які  бажали  осягнути  основу  і,  які  себе 

створили: немає правди рівної тапасу, немає ока рівного знанню, немає страждання рівного пристрасті, немає  
щастя  рівного  зреченню.  Припинення  злих  справ,  у  чистому  поводженні  сталість,  доброзвичайність,  
доброчесне життя ― ось неминуще благо! Помиляється той, хто прив’язується до досягнутого ним тяжкого 
стану  людини.  Він  від  страждання  не  може  звільнитися,  бо  прихильність  до  світу  і  є  страждання.  Від 
прихильности коливається розум,  вона розставляє мережу омани. Хто потрапив у тенета омани й тут,  і  в  
іншому світі споживає страждання. Усіляко потрібно зрікатися від потягів і гніву бажаючому досягти блага,  
адже на погибель блага виникли ті двоє. Постійно варто оберігати від гніву подвиг, від самості ― блаженство, 
знання ― від гордині, себе ж ― від омани. Доброзичливість є вищий обов’язок, терпіння ― вища сила, знання 
Атмана ― вище знання, але немає нічого вище Правди. Благе слово правдивого, правдою говорить благо,  
правда для істот є вище благо, так вважаю. Хто всі починання покинув, хто без власности, без мріянь, той 
учений і мудрий, він повністю все покинув.  Хто з почуттями, підлеглими власній волі, тут мандрує серед  
предметів, неприв’язаний, зібраний, умиротворений, незмінний, своїм або не своїм оточений, хто осягає, що 
він ― не це, той, звільняючись, незабаром досягне позамежного блаженства. Ніколи ні з ким не заговорюючи,  
нікого не торкаючись, ні на кого не дивлячись, так повинен з усіма зустрічатися муні, тоді він досягне вищого 
блага. Хай лине він шляхом милосердя: жодній істоті шкодити він не повинен. Досягши такого народження,  
не  можна розпалювати ворожнечі  до  кого-небудь.  Відмова  від  власности,  від  надій,  повна  задоволеність,  
непохитність  ― якості,  які  себе  осягли і  перемогли.  Ось що називають  вищим благом.  О синку,  покинь  
власність, скори свої почуття! Хто перебуває у стані без скорботи, ні тут, ні в іншому світі нічого не боїться. 
Не  вболіває  вільний від  спокус,  покинь  свої  спокуси!  Покинувши  спокуси,  спокійний,  ти  звільнишся  від 
болісної скорботи. Самоприборканий, зібраний, тружденний постійно, бажаючи перемогти ще не переможене,  
від прихильностей будь відстороненим! Не прив’язаний до привабливих властивостей, направляйся завжди до 
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однієї мети. Незабаром такий брахман досягає неминущого щастя. Серед істот, які радіють протиріччям, про 
єдність дбає муні. Знай, такий є насичений пізнанням. Не вболіває насичений пізнанням. Чистими справами 
досягають  божественного,  змішаними  ―  людського  народження,  а  негарними  ―  примусово  одержують 
народження в лонах тварин. Тут істота постійно притиснута стражданнями народження і смерті, дозріває в 
сансарі.  Як цього ти не розумієш? Неблаге ти приймаєш за благо,  неміцне за  міцне приймаєш,  безцільне 
приймаєш за ціль, як же ти цього не розумієш? Ти обплутаний багатьма, тобою самим породженими путами  
омани,  так  гусениця  сама себе обплітає,  як же ти  цього не  розумієш? Досить тут  із  власністю возитися! 
Лихами власність сповнена! Гусениця, роблячи лялечку,  обплітається тим, чим вона володіє. Прив’язані до 
синів, дружин, родичів, грузнуть люди, як на болотяному озері в драговині старий лісовий слон грузне. Як  
велика сіть витягає рибу нагору, на сушу, так захоплені тенетами прихильностей, бачать люди велике горе. 
Родичі, сини, дружини, тіло ― все ненадійне, все чуже, не непохитне. Що ж твоє ― чи добра, чи зла справа? 
Якщо  тобі  потрібно  уходити  несамохіть,  все  покинувши,  безцільно,  навіщо  ж  ти  прив’язуєшся  і  не 
переслідуєш своєї мети? Без укриття, без напрямку, по нескінченному бездоріжжю, тягнутий у пітьму й нетрі, 
як ти підеш, самотній? І коли ти відправишся, ніхто тебе супроводжувати не буде, лише благі й злі справи  
підуть за тобою, ходаком. Відання, справу, чистоту, різноманітне пізнання, заради своєї мети тобі потрібно  
переслідувати, так ти звільнишся, маючи успіх у меті. Пристрасть, якій радується голота ― пута. Доброчесні,  
їх розрізавши, уходять. А хто чинить погано їх розсікти не може. Є річка: образи ― її береги, манас ― течія,  
дотик ― острови, смак ― стромовина, нюх ― піна, мова ― вода. Важко, по ній пливучи, знайти шлях на  
небо. Але терпіння ― весло, правда ― вантаж, переправний канат ― стійкість у дхармі. Відчуженість ―  
попутний вітер. Швидко на такому плоті можна перетнути річку. Покинь праведність-неправедність, покинь 
правду-кривду. Обидві ― правду і кривду відкинувши, покинь і те, чим ти їх відкинув. Покинь правду силою 
відчужености  від  починань  і  кривду ― силою відсутності  бажань,  силою граничної  рішучости,  розумом 
правду і кривду осягни! Покинь той будинок, де кістки ― балки, сухожилля ― перев’язки, м’ясо, кров ― 
обмазка,  шкіра  ― обтягування,  смердючий  будинок,  повний сечі,  калу,  обсаджений  тяжкими хворобами,  
підданий старості,  скорботі,  запилений, непостійний. Покинь це тлінне житло! Цей весь минущий світ ―  
рухоме й нерухоме, яке буває, складається із грубих сутностей і Магана, затвердженого на вищому, і п’яти 
індрій, а також з гун: тамасу, раджасу, саттви ― таке накопичення сімнадцяти складових, відоме як виявлена  
природа, з усіма предметами почуттів. Тут вона, як виявлена-невиявлена відома. Накопичення це з двадцяти  
чотирьох  складових  визначається  як  виявлена-невиявлена  природа.  «Зв’язаний  цим  усім  пуруша,  ―  так 
вважають, ― також із тріадою ― належним, приємним, корисним, із щастям-нещастям, життям і смертю. Хто 
це докладно знає, той виникнення-відхід осягає. Дізнаватися потрібно одне за одним, послідовно, все належне 
пізнанню. Що сприймається почуттями, вважається виявленою природою. А невиявлена позамежна почуттям,  
за ознаками її осягають. Коли приборкані почуття, втілений немов із джерела вгамовує спрагу, розміщений в  
Атмані світ і розташованого у світі Атмана він бачить. Сила того хто прозріває вище і нижче не гине. Він  
споглядає всі сутності скрізь і завжди, у всіх станах. Це ― корінь пізнання. Єднання з усіма істотами нечестям 
не  можна  досягти,  лише  той  досягає,  хто  знанням  відвернув  усі  нещастя,  породжені  від  омани.  Не 
порушується шлях світу сяйвом розуму у світі. Про безпочаткову і нескінченну істоту, що перебуває в Атмані,  
неминущому,  бездіяльному, без образу,  сповістив обізнаний на святих джерелах володар. Але людина, яка  
через  ті  або  інші  зроблені  нею  вчинки  постійно  страждає,  щоб  позбутися  від  лих,  живих  істот  вбиває  
неодноразово. Потім вона ще багато нових справ затіває і знову через них страждає, як хворий, що приймає  
невідповідні ліки. Так безперестану,  осліплена оманою, маревом щастя серед мук,  приваблюється і завжди 
збивається  своїми  власними справами,  начебто  кописткою,  і,  зв’язана  своїми  ж  справами,  вона  змушена 
народжуватися, важко мучена, вона у сансарі, як у колесі, крутиться... А ти відвертайся від пут,  від справ  
відвертайся! Стань всезнаючим, всеперемагаючим, відверненим від буття! Уже багато хто уник нових тенет 
урівноваженістю, силою умертвіння плоті, нових тенет уникнувши, досяг досконалої праведности, початку 
невразливого блаженства.

Так вістить розділ триста тридцять перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 2
Н а р а д а  с к а з а в :
Безжурний,  заспокійливий  благий  статут,  призначений  для  знищення  скорботи,  отримують  ті  хто 

заспокоїв розум і, одержавши, гараздують у щасті. Тисячам сумних станів, сотням жахливих станів, день у  
день піддається заблудлий, пандита ж вони не тривожать. Тому заради знищення небажаного вислухай від  
мене  оповідь.  Коли  розум  підлеглий  волі,  досягається  знищення  скорботи.  Через  зв’язок  з  небажаним  і  
відмову  від  бажаного,  о  царю,  нерозумні  люди  зв’язуються  мирською  скорботою.  Коли  переможена 
прихильність до предметів, не слід думати про їхні властивості, бо хто на них звертає увагу, не звільняється 
від  пут  потягу.  Потрібно  побачити  порочність  того,  до  чого  розвивається  потяг,  потрібно  бачити,  який 
небажаний  цей  потяг,  тоді  швидко  досягається  безпристрасність.  Хто  шкодує  про  минуле,  не  досягає  ні 
користі, ні слави, ні блага. Адже прихильністю до неіснуючого, його не повернути людині. Гуни то сполучать 
тут  усіх  істот,  то  знову  роз’єднують,  самотньому  ж  немає  тут  причини  для  скорботи.  Про  померлого, 
загиблого,  про  забраного  Ямою,  скорботний  скорботу  збільшує  скорботою  ж,  і  лише  подвоює  нещастя.  
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Дивлячись на світ, перед ним розпростертий, мудрий не буде плакати: хто правильно на все дивиться, сліз не 
проливає. Коли стражданню піддається тіло або манас, якщо нема чим допомогти, так і думати про це не  
потрібно.  Спосіб усунути  страждання ― про нього не думати,  адже думою його не уникнеш,  а  лише ще 
більше роз’ятриш. Серцеву скорботу відганяють пізнанням, тілесну ― зіллям, наскільки відуни здатні.  Не  
гоже уподібнюватися дитині. Скороминуща краса, юність, життя, здоров’я, турбота про речі й дружні зв’язки.  
За них чіплятися не треба пандиту.  Про прикрості  одного,  весь народ уболівати не може,  нехай той сам 
протидіє  скорботі,  якщо бачить  вихід.  У  житті  страждання  переважає  над  задоволенням,  у  цьому  немає  
сумніву. Потяг до почуттєвих предметів од омани виникає. А смерть завжди небажана. Людина, що повністю 
залишає двійку: нещастя-щастя, ― іде в нескінченне брахмо. Про це не вболівають пандити. В біді людина 
залишає пожитки, та й зберігати їх не радість. Їх важко добути, а про втрату нема чого й думати. Поперемінно 
людина приходить то до тих, то до інших статків. Неситими невігласи уходять, і вдоволеними ― пандити.  
Кінець усякого багатства ― втрата. Кінець підвищення ― падіння. Кінець єднання ― розлука.  Смерть ― 
кінець життя. І немає кінця жазі. Задоволеність є вище щастя, тому задоволеність тут ― справжнє багатство, 
так дивляться пандити. Ми скороминущі наче мить, і рухаємося без зупинки, але позаяк і тіла наші непостійні, 
то що вважати постійним? Хто, міркуючи про істинне буття,  в істотах позамежне манасом осягає, той не  
сумує, коли змушений іти: на вищий шлях він дивиться. Але якщо він ще не переситився бажаним, якщо ще 
клопоче, то смерть, його схопивши, несе, ніби тигр, що на худобу нападає. Отже, потрібно прагнути знайти 
спосіб  повністю  звільнитися  від  нещасть.  Звільнений,  не  вболіваючи,  не  роблячи  починань,  хай  буде  
безпристрасний. Дотики, образи,  смаки, запахи, слова,  багатий і  бідний чи ж сприймають по-різному?  До  
поєднання  одна  з  одною  істоти  не  підвладні  стражданню,  нема  чого,  відтак,  сумувати  при  розлуці, 
перебуваючи в пракриті. Суворістю потрібно втримуватися від статевого спілкування і обжерства. Руки, ноги 
потрібно стримувати оком. Око і слух ― манасом. Манас і мову приборкують пізнанням. Варто втримуватися  
від участи у похвалі та огуді. Хто очужіло йде, без зарозумілости, той пандит, той щасливий. Хто сидить своїм  
внутрішнім «я» задоволений, байдуже, без бажань, хто мандрує із самим собою, той буває щасливий.

Так вістить розділ триста тридцять другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 3
Н а р а д а  м о в и в :
Коли відбувається зміна щастя-нещастя, ні знання, ні доброзвичайність, ні мужність тут не допоможуть.  

Від себе самого потрібно намагатися позбутися і не впадати у зневіру. Від старості, смерті, хвороби потрібно 
себе оберігати, як друга.  Адже хвороби тілесні й душевні простромлюють тіло, як гострі стріли, пущені з  
тугого лука. Якщо вражений пристрастями, стомлений і бажає життя, все ж, всупереч його волі, до погибелі  
тягнеться тіло. Спливають безповоротно ніби води потоку дні й ночі, зменшуючи вік смертних. Світлі й темні 
пів місяця безперестану міняють один одного. З народження смертних вони наростають, не зупиняючись ні на 
мить. Зміну щастя-нещастя істот приводить до старості той Адітья, що, не старіючи, сходить, заходить ― 
знову і знову. У тремтячих істот тайкома забираючи бажане-небажане людям, непорушно линуть ночі. Хто 
шукає насолод, той їх одержував би згідно бажанню, якби вище не стримувало плід діяльности людини. Але  
хто володіє собою, благий, розумний, який знищив свою карму, від плодів вільний. Інші ж, злодумці, ниці,  
недобрі люди, ніби відсторонившись від надій, насправді до всього жадібні. Деякі ж інші шкодити істотам 
завжди  готові.  Зваблюючи  увесь  світ,  зашкарублі  у  насолодах.  Деякі  сидять  недвижно,  затвердившись  у 
блаженстві,  інші,  прагнучі  до справ,  недосяжного не досягають.  Переконайся,  що недоліки людини від її  
природи. Можливо, що сім’я, яке виникає в одному місці, в інше переходить. Зародок може бути зв’язаний 
або не зв’язаний зі своїм лоном. Його розвиток подібно цвіту манго, де бувають і пустоцвіти. Інші бажають  
сина для продовження роду, але буває, що не зароджується яйце, хоча бажаючі й додають зусиль для удачі, а в 
того хто уникає зачаття, як отруйного лютого змія, зненацька народжується довговічний син, немов поява 
навьї. Деякі, хворобливі, роблять жертви богам, віддаються умертвінню плоті, а народжуються у них хоч і  
виношені  десять  місяців  сини,  але  ганьба  для  роду.  Інші  батьки  збирають  багатства  зерном,  хлібом,  і  в  
розкоші, та все ж, з добрими знаками у них сини народяться. Коли один з одним зустрічаються в статевій  
близькості,  як нещастя,  раптово проникнувши в лоно,  розвивається зародок,  коли згасло життя живучого  
втіленого, викинутий з тіла його зародок швидко в чужі тіла через м’ясо і слиз проникає. Спалений в одному 
тілі,  він  у  наступні,  рухомі  або  нерухомі  проникає  і  гине  із  загибеллю  цього  тіла,  начебто  до  човна  
прив’язаний човен. При зляганні в інше лоно викидає несвідоме сім’я. З яким же зусиллям воно стає живим  
зародком, подумай про це. Де перетравлюються їжа і питво, проковтнуті страви, у тому ж череві розвивається 
й зародок. Чому ж він не перетравлюється як їжа? В утробі сеча, кал ідуть своєю природною дорогою. А в  
утриманні, у виверженні зародка не видно свідомої волі: деякі плоди народжуються щасливо, витиснуті  із  
черева, інші ж піддаються загибелі, коли приходять пологи. Таким чином, хто, єднаючись, у лоно викидає 
сім’я, одержує якесь потомство і знову в протиріччі грузне. При зачатті й народженні, на сьомому, дев’ятому 
місяці або десятому збирають п’ять сутностей тіла, вони розпадаються по закінченні життя. Немає способів  
підтримати  людей,  це  так,  безсумнівно.  Їх  вражають  хвороби,  нібито  мисливці  дрібного  звіра.  Вражені 
хворобами витрачають великі зусилля, але лікарі, навіть намагаючись, недуг зцілити не можуть. Та й самих 
цілителів,  хоч  і  здібних,  досвідчених,  обізнаних,  які  запасають  коріння,  переслідують  хвороби,  начебто 
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мисливці лань наздоганяють. Хоч люди п’ють різні маслянисті зілля, настої, їх ламає старість, як могутній 
слон дерева. Хто ж на землі хвороби худоби, птахів лікує, хижаків, блукачів нещасливих? Звичайно вони не  
хворіють. Навіть до лютих, нездоланних царів, які лякають силою, насуваючись, підступають хвороби, так  
хижа  зграя  до  бика  підступає.  Так  людей,  затоплених  оманою,  скорботою,  швидко,  без  попередження  
бурхливий  потік  несе.  Ні  багатством,  ні  царственістю,  ні  навіть  жахаючим  умертвінням  плоті,  втілені,  
пов’язані з лоном, своє єство змінити не можуть. І жадібні до всього не вмирали б, не старіли, не бачили б  
неприємного,  коли б їхнє прагнення до переваги було плідним. Усе вище й вище мирські  люди прагнуть  
перевершити один одного, намагаються скільки змога, та не вдається їм це. Сп’янілих владою, п’яних від  
хмільних напоїв,  змушені  шанувати тверезі,  нехитрі  витязі,  сповнені  відваги.  Від деяких лих,  самі  собою 
відвертаються непомітно, в інших же нічого не видно, що б їм належало. Велика відмінність плодів убачається 
у зв’язку з  минулими справами: деякі  в  шовках,  інші  ж у лахміттях ходять.  Усі  тягнуться за бажаним,  а  
колісниці та гінці ― у небагатьох. У кого немає й однієї дружини, а в кого різних дружин сотні. Радуються  
істоти в протиріччях життя. Врозбрід ідуть люди. Дивися на той, інший шлях, і тоді тут ти не впадеш ув  
оману.  Покинь  двійку  ―  належне-неналежне,  покинь  правду-кривду,  двійку  ―  правду  й  кривду  ― 
покинувши,  покинь і  те,  чим ти їх покинув.  Так сповіщена тобі,  о чудовий ріши, найглибша таємниця.  Її  
осягнувши, боги, покинувши світ смертних, зійшли на небо.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши слово Наради,  премудрий Шука,  вельми тямущий,  міркуючи у серці  своєму не знайшов 

рішення: «Сини та дружини ― велике горе, велика праця ― накопичення знання. Яка ж та вічна оселя, де  
незначні страждання, де велика удача?». Потім про свій рішучий, блаженний шлях подумавши недовго, про 
позамежний  шлях,  останній  вибір  праведника  осягнувши,  він  так  міркував:  «Як  мені  найвищим  шляхом 
пройти безжурно, щоб знову не вертатися в океан різних народжень? Позамежного буття бажаю, звідки не 
вертаються  знову.  Досягають  серцем  достовірного  шляху,  всі  прихильности  відкинувши.  Піду  туди,  де 
вмиротворення мене зустріне, безсмертне, неминуще, де буду вічно. Але вищого шляху не можна досягти без 
Йоги, і пробудженому не личить бути зв’язаним справами. Тому, затвердившись у Йозі, покинувши плотську 
оселю, ставши вітром, у величезне сяйво сонця проникну. Адже воно не гине, як через сонм богів гине Сома:  
розплесканий богами, він падає на землю і знову сходить. Завжди гине Сома і знову зростає.  Знаючи це,  
подібного  повторного  убування  й  зростання  не  бажаю!  А  променисте  сонце  опромінює  світи  могутніми 
променями, ніколи не вищерблюється його диск, воно дає всьому силу. Отже, мені бажано йти до Адітьї, що 
полум’яніє силою, там з непохитним внутрішнім «я», нездоланний, перебувати я буду. Скинувши це тлінне 
тіло, в оселю Сонця вступлю з мудрецями, у нестерпне сонячне полум’я. Прощаюся з деревами, слонами,  
горами, землею, сторонами світу, зі зміями, ракшасами, пішачами, гандхарвами, данавами, богами. В усі суті  
світів я, безсумнівно, проникну ― хай побачать ріши і боги мою йогічну силу!».

Потім  він  просив  відпустити  його  всесвітньо-прославленого  ріши  Нараду.  Відпущений  ним,  він  
відправився до батька звідти. Вклонившись у ноги магатмі, муні Двайпаяні-Крішні, Шука, попросивши його 
відпустити, зробив прадакшину. Почувши це слово Шуки, задоволений магатма сказав йому знову: «Слухай,  
сину  мій,  почекав  би  ти  нині,  поки  на  тебе  не  намилуються  мої  очі!».  Але  Шука  без  слабкости,  так 
відсторонений, вільний від сумнівів, про Звільнення думаючи, віддав серце своє відходу. Покинувши батька,  
відправився чудовий муні на хребет багатої Кайласи, населеної сотнями досконалих.

Так вістить розділ триста тридцять третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 4
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Син  Вьяси,  зійшовши  на  відроги  гори,  о  бгарато,  у  пустельній  країні,  на  гірському,  затишному 

майданчику сів,  розташувався  відповідно до статуту  законодавчих писань:  всі  кінцівки,  починаючи з  ніг,  
розташував  у порядку,  обізнаний на послідовному порядку.  Тоді  той знавець,  повернувшись обличчям до 
сходу, незабаром після сходу сонця сів, як слід при вправах, підібравши руки й ноги. Там не літали птахи, не  
було шуму, не відкривалося далекого виду. Тут мудрий син Вьяси робив вправи Йоги. Тоді він побачив себе 
відчуженим  од  усіх  зв’язків,  і,  прозрівши  позамежне  Те,  сміхом  своїм  посміявся  Шука.  Для  досягнення 
Звільнення, затвердившись знову в Йозі, ставши великим володарем Йоги, він піднісся у повітря. Зробивши 
прадакшину божественному ріши Нараді, виявив тому найвищому ріши свою Йогу.

Ш у к а  м о в и в :
Я побачив шлях, іду по ньому, хай буде тобі благо, о великий подвижнику! Іду бажаним шляхом по твоїй 

милості, о світлозорий!
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Відпущений Нарадою, вклонившись йому в ноги, самим Двайпаяною породжений Шука, знову поринув у  

Йогу і піднісся у простір. Злетівши з хребта Кайласи, він піднявся у небо. Ставши ходаком по небу, святий  
рухався  упевнено,  мов  вітер.  Чудового  брахмана,  величчю подібного  до  сина  Вінати,  Гаруди,  всі  істоти 
побачили,  коли  линув  той  зі  швидкістю  вітру  чи  думки.  Чітко  проникаючи  думкою  в  усі  три  світи,  
направлявся  він  у  далекий  шлях,  що  сяє  подібно  вогню  й  сонцю.  Думкою  зосередженого  на  одному,  
спрямованого без страху,  всі  істоти,  рухомі  й нерухомі,  побачили. Посильно, відповідно до статуту,  вони  
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вчинили йому поклоніння, а небожителі на нього зливою квітів задощили з неба. Побачивши його, вразилися  
гандхарви і низки апсар, ріши і досконалі вельми здивувалися: «Хто це, котрий тапасом досяг досконалости й  
ходить у піднебессі? Розпростерте його тіло, підняте лице, його очі сяють!». Тоді великий праведник, у трьох  
світах отримавши славу, безмовно прямуючи, обличчям повернутий до сходу, направлявся до творця світла ― 
сонця. Радісними вигуками, мовби наповнили звідусіль простір, дивлячись на його швидкий політ купи апсар.  
О царю, були вражені їхні серця: здивував їх гранично носій п’яти кіс, та так, що очі вони широко розкрили.  
«Яке божество такого дива досягло, такої найвищої путі? Як рішуче сюди воно приходить, ніби звільнене,  
вільне від бажань!». Тоді на горі, названій Мала, він сів. Її Урваши і Пурвачитті завжди відвідують. Обидві  
вони, з великим здивуванням, зустріли того сина брахмаріши: «Овва, як самозаглибився розумом вивчаючи 
Веди цей двічінароджений! У короткий час на небо він зійшов, як місяць, слухняністю батькові він досяг 
такого  неперевершеного  розуміння!  Благоговійно  відданий  батькові,  улюблений  син  батька,  суворий 
подвижник, як же батько, що не думає ні про що інше, його міг покинути?!». Слово Урваши почувши, цілком 
обізнаний на вищій дхармі Шука, в усі сторони поглянув, ніби у нестямі: у небо, землю, скелі, ліси, у гаї, в  
озера, річки тоді він проникнув поглядом. На сина Двайпаяни, зібравшись, з великою шаною всі божества  
дивилися, склавши руки. Тоді обізнаний на вищій дхармі Шука сказав їм таке слово: «Якщо батько мене буде 
шукати,  так гукаючи:  «Шуко!»,  відповідайте тоді  йому всі  разом,  з  любові  до мене це звольте зробити».  
Почувши слово Шуки всі сторони з їхніми лісами, морями, річками, скелями відповіли йому разом: «Як ти нас 
просив, о мудрецю, нехай так і буде! На закличне слово батька ми відповімо!».

Так вістить розділ триста тридцять четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 5
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Мовивши таке слово, великий ріши, незрівняний подвижник Шука перебував у досконалости, залишивши 

чотири пороки,156 восьмичастинну пітьму покинувши, він відкинув п’ять пристрастей, потім він відкинув і  
саттву.  Це було немов диво! Тоді в постійному,  безякісному,  позбавленому ознак місці  затвердився він у  
брахмо,  як  бездимний  вогонь  сяючи.  Падав  вогняний  дощ,  сторони  небозводу  спалахнули  пожежею, 
затремтіла  земля  в  цю  мить.  Це  було  мов  диво!  З  дерев  попадали  гілки,  з  гір  покотилися  стрімчаки. 
Розкололися  з  гуркотом  хребти  Хімавану,  ніби  розтрощені.  Не  палав  очисний  вогонь,  не  сяяло 
тисячопроменисте  сонце,  сколихнулися  моря,  озера,  річки.  Пролив  Васава  дощем  смачну,  запашну воду,  
повіяв чудовий, запашний, чистий вітер. З відножини, що височіє дивно, пара: Хімаван і Меру, дві гори, які  
сходяться, біла й жовта, прекрасні, немов зі срібла й золота, о бгарато, у сто йоджан завширшки, довжиною і  
висотою,  ― на північній стороні  сяяли.  Він це бачив.  Потім з безтрепетним серцем піднісся Шука.  Тоді  
вершини обох гір раптово роздвоїлися.  То було наче небачене диво, о царю, і  між двох відножин гір він  
проїхав швидко: найвищі гори йому не перепиняли дороги. І серед небожителів піднявся великий шум у небі.  
Вигукували гандхарви, ріши на скелях, Шуку, який ширяв між розчахнутих гір, побачивши. «Святий, святий!» 
― звідусіль такий вигук пролунав, о бгарато. Боги, гандхарви, ріши його ушанували, юрби ракшасів, якшів,  
відьядхарів (охоронці знання) юрби. Піднебесся раптово наповнилося чудовими квітами. Шука, піднісшись, о 
великий царю, досяг звеличеної, приємної Мандакіні (небесного потоку). Праведний Шука побачив квітучі 
зарості дерев, у річці гралися апсари веселою юрбою. На безтілесного Шуку, голі, безтілесні, вони дивилися. 
Батько,  сповнений  ніжности,  довідавшись,  що  підноситься  Шука,  слідував  за  сином,  північним  шляхом 
направляючись. Шука  ж з висхідним вітром направлявся вишнім шляхом у піднебесся.  І став він брахмо,  
виявляючи свою перевагу, а великий подвижник Вьяса обрав інший шлях великої Йоги. В одну мить досяг він  
оселі Шуки. Як Шука пройшов, роздвоївши вершину гори, він бачив. Коли вихваляли ріши діяння його сина,  
вигуком «Шуко!», його довго закликав Вьяса. Відзвуки закликів батька наповнили три світи, а Шука, ставши 
душею всього, всюдисущим, всевидючим, праведним, вигуком «бхох!»,  який далеко розноситься, відповів. 
Коли  вигукнув  він  «бхох!»,  на  той  односкладовий  вигук  відгукнувся  увесь  минущий  світ,  рухливий  і  
нерухливий. З тих пір і понині, якщо гукнути закличний вигук у гірських печерах на гірських хребтах, за  
Шуку,  як і колись вони відповідають. Потім, показавши свою владу,  в істотах зник Шука.  Покинувши усі  
якості,  звук  і  інші, він у позамежну область піднісся. Побачивши велич свого безмірно-чудового сина,  на  
виступ  скелі  опустився  Вьяса,  міркуючи  про  сина.  Тоді  на  березі  Мандакіні,  низки  апсар  грайливих 
сполошилися від приходу того ріши, втративши розум. Одні влилися у воду, за кущі укрилися інші. Деякі,  
помітивши того  чудового  муні,  схопили одяг.  Муні  Вьяса  зрозумівши,  що його  син вільний,  він  же  сам 
зв’язаний, був задоволений і разом з тим присоромлений. Тоді бог, оточений гандхарвами, сонмами мудреців, 
шанований,  наблизився,  тримаючи  у  руці  Пінаку,  той  володар  Шанкара.  Спершу підбадьоривши знаком, 
Магадева таке слово мовив Двайпаяні-Крішні, обійнятому сумом за сином: «Подібного силою вогню, воді,  
повітрю, піднебессю, такого сина ти в мене просив колись. Потім з такими ознаками у тебе народився син,  
силою твого умертвіння плоті  і  моєю милістю ― чистий, володар сили брахмо. Вищого шляху він досяг, 
важкодосяжного для того хто не переміг почуття і навіть для богів. Що ж ти за ним журишся, о мудрецю? 
Поки хлюпають моря, поки стоять гори, доти не загине слава твоя і твого сина. Відсвіт, подоба твого сина,  
завжди й скрізь, незаперечно ти будеш з моєї милости бачити в цьому світі, о великий муні!». Ведений самим  
володарем Рудрою, о бгарато, споглядаючи відсвіт сина, веле радісний, повернувся до себе той муні. Так про  
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народження, а також про шлях Шуки, о туре-бгарато, як ти просив, я повідав тобі докладно. Колись мені те  
розповідав божественний ріши Нарада, о царю, а також, у бесідах, великий йогин Вьяса, від слова до слова.  
Це чисте минуле,  яке стосується Основи Звільнення, якщо засвоїть прагнучий до спокою, то піде шляхом 
Позамежним.

Так вістить розділ триста тридцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

НАРАЯНІЯ

Р о з д і л  3 3 6
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Домогосподар, брахмачарья, пустельник, жебручий мандрівник, шукаючи досконалости, якому божеству 

повинні приносити жертви? Як забезпечити собі небо й вище блаженство? За яким статутом належить творити  
узливання  богам  і  предкам?  Яким  шляхом потрібно  йти  звільненому і,  як  визначається  Звільнення?  Що 
потрібно робити тому хто досяг неба, щоб не втратити блаженство? З божеств, хто бог богів і предок серед  
предків? Що цього вище, скажи мені, о прадіду!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  таємне  ти,  який  вміє  запитувати,  мене  питаєш,  адже  цього  не  роз’ясниш,  навіть  сто  років  

відповідаючи, без милості божої і знання переказу, о бездоганний! Цей переказ таємний тобі можна повідати,  
про це, таке древнє минуле, оповідають бесіду ріши Наради і Нараяни, о ворогів згубнику.  Адже Нараяна,  
душа Всесвіту, чотириликий, вічний, був породжений Дхармою 157 ― так батько мені повідав ― ще до Кріта-
юґи, ув епоху Ману Сваямбхуви, Нара, Нараяна, Харі та Крішна-Сваямбхува існували. З них неминущі Нара-
Нараяна творили подвиг, прибувши у нетрі Бадарі на золотій колісниці. Були запряжені бхути в ту золоту  
колісницю, звеселяючу серце. Тут виснажувалися володарі світу так, що виступали жили сіткою. Дивитися на 
жар  їхнього  подвигу  навіть  богам  було  важко.  Лише  той,  кому  вони  робили  милість,  цих  двох  богів 
заслуговував  бачити.  І  ось,  із дозволу тих обох,  спонукуваний прагненням серця,  з великої гори Меру на  
Гандхамандану,  запашну,  спустився  Нарада.  Пройшовши  увесь  світ,  у  цю  країну,  розпростерту  широко, 
швидкохідний, ув оселю Бадарі він прибув, о царю, коли ті двоє повсякденному випробуванню віддавалися. Й 
бажання знати виникло у Наради, так він подумав: «Ось це місце, де увесь світ перебуває. Тут боги, асури,  
кіннари,  гандхарви,  змії.  Колись  народжений  Єдиноликим  потім  став  Чотириликим.  Так  бога  Дхарми 
поширюється рід, силою праведности зростаючи, як благословенний тут цими двома сурами, Дхарма, Нара-
Нараяною, а також Крішною й Харі! Певно чимось іншим зайняті Крішна й Харі, ці ж два нащадка Дхарми 
творять умертвіння плоті. Але коли вони обоє ― найвищий притулок світу, то як вони роблять повсякденні  
обряди? Обоє ― батьки всіх істот, обоє ― преславні боги. Якому ж божеству ті велемудрі приносять жертви,  
яким предкам?». Так благоговійно про Нараяну міркуючи в серці, він раптово став перед тими двома богами.  
Закінчивши обряди богам і предкам, обоє на нього глянули і вшанували його за законом, як велять шастри. 
Бачачи це велике, небувале диво, відповідно до статутів писань, сів дуже задоволений володар, ріши Нарада. 
Умиротворений до глибин душі,  зробивши поклоніння і  на Магадеву дивлячись,  він таке слово Магадеві  
мовив.

Н а р а д а  в и р і к :
Тебе  оспівують  Веди  з  їх  додатками,  Пурани.  Ти  ―  Мати,  ти  ―  ненароджений  вічний  творець,  

безсмертний, неперевершений. В тобі затверджене буття істот усього цього минущого світу і вкорінені в стані  
домогосподаря всі чотири щаблі життя. Тобі, що самоутвердився у різних подобах, день у день приносять  
жертви.  Ти ― Батько,  мати Всесвіту,  минущого  світу вічний Учитель.  Якому ж богові  ти сам приносиш 
жертви? Якому предкові? Для мене незбагненно.

Ш р і  Б х а г а в а н  м о в и в :
О брахмане, цю свою невиречену, вічну таємницю, заради твоєї побожної відданости я повністю відкрию. 

Те  недвижне,  міцне,  тонке,  належне пізнанню,  що  почуття  і  предмети почуттів  усіх  істот  перевершує,  є  
внутрішнє «я» істот. Його називають «пізнавцем поля».  Як того хто перевершив три гуни, його йменують  
«пуруша».  Від нього виникла невиявлена пракриті з її трьома гунами, о чудовий брахмане. Ця Неминуща 
природа перебуває у виявленому і невиявленому стані. Знай ― ми обоє з її лона. А того, що як Буття-Небуття  
визначають, ми обоє шануємо: один лише він може бути Богом і Предком. О двічінароджений, вище його 
немає  іншого  Бога  або  Предка.  Потрібно  знати:  він,  гідний  поклоніння,  є  наш  Атман.  О  брахмане,  він 
затвердив розпорядок,  що дає опору світу.  Заради богів і  предків треба робити обряди, такий його наказ.  
Брахма,  Стхану,  Ману,  Дакша,  Бхрігу,  Дхарма  і  Яма,  Марічи,  Ангірас,  Атрі,  Пуластья,  Пулаха,  Крату,  
Васіштха, Парамештхин, Вівасван і Сома, той, кого йменують Кардаман, Кродха і Вікріта ― ті двадцять один,  
стали володарями істот, так вважають. Вони дотримуються вічного розпорядку того бога, за його велінням 
вони завжди шанують, як слід, богів і предків. Усього, що досяжне Атману, ті двічінароджені досягли. Ті які 
втілюються, потрапивши на небо, їх там шануючи, за обітованим плодом тримають шлях з милості того бога.  
Відсторонившись від справ, сімнадцяти якостей і п’ятнадцяти частин (місяця), вони вільні. Так стверджують. 
Вважається: шлях звільнених, о брахмане, до Пізнавця поля. Всеякісним і безякісним його йменують. Силою 
Джнана-Йоги його споглядають. Ми від нього походимо. Це пізнавши, того вічного Атмана шануємо ми обоє. 
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Охоронці Вед, щаблів життя й різних законів, благоговійно його шанують. Він негайно їм вказує шлях. А тих,  
яких він зміцнює у світі, які затверджені в єдності, він дає найвищу милість: вони в нього вступають. Так  
найпотаємніше наставляння ми сповістили тобі, Нарадо, із благоговінням і любов’ю. І благоговійно ти його 
вислухав від нас, о мудрецю-ріши.

Так вістить розділ триста тридцять п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 7
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Так  кращий  з  двоногих,  Нарада,  вислухавши  слово  Нараяни,  найвищого  Пуруші,  звернув  слово  до 

кращого з двоногих, Нараяни, скарбниці блага світу.
Н а р а д а  м о в и в :
Те, заради чого ти, який походить від Атману, прийняв чотири народження в домі Дхарми, ти здійснив 

заради блага світу. І нині я прийшов побачити твоє виникнення. Наставників я завжди шаную. Ніколи раніше 
не порушував чужої таємниці. Я вивчив Веди, о володарю світу, я робив умертвіння плоті, ніколи не казав  
неправди. Відповідно до Агам, я охороняв чотири отвори тіла. До друга-недруга завжди я був однаковий. До 
того вищого Бога я завжди звертався. Обрав непереможне нероздільним серцем. Цими способами я повністю 
очистився, так чому ж не можу споглядати нескінченного Володаря?

Почувши слова того нащадка Парамештхіна (Брахми), Нараяна, великий охоронець дхарми, «Іди!», ― так 
мовив Нараді, вшанувавши його відповідно до ним самим встановленого обряду. Тоді відпущений нащадок  
Парамештхіна віддав шану споконвічному ріши. Обізнаний на Йозі, він швидко тоді злетів і на вершину Меру 
опустився миттєво. На мить там зупинився муні, наблизившись до виступу гірської відножини. Глянувши на  
північний  захід,  побачив  він  чудесний,  преславний  образ.  На  півночі  Молочного  моря  є  великий  острів,  
відомий під назвою Білий Острів (Шветадвіпа), він розташований на північ від Меру на тридцять дві тисячі 
йоджан, за словами брахманів. Там живуть запашні, без органів почуттів, без їжі, без випорожнень білі мужі,  
відлучені від усякого зла, які відводять очі злих мужів, до честі-безчестя байдужі, чудові виглядом, сповнені  
життєвої сили. Міцні, начебто алмаз, їхні тіла та кістки. Голови їх ― як парасолі, а мова гуркоту хмар подібна,  
чотирирукі,  з  лотосоподібними ногами,  із  шістнадцятьма білими зубами,  вісьмома іклами,  з  язиками,  що 
лижуть  в  усі  боки,  подібними до променів  сонця.  Богові,  що розпростер Всесвіт  і  затвердив світи,  вони  
любовно служать. Він зробив усе: богів, умиротворених муні, обряди, Веди.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Запашні, без органів почуттів, які не випорожнюються, не споживають їжі, як же народжуються ті люди? 

Який їхній вищий шлях? І в тих мужів, що тут звільнилися, о найкращий з бгаратів, чи є ознаки, подібні  
ознакам тих, що на Білому Острові живуть? Мені дуже хочеться знати, розвій мій сумнів, ми волаємо до тебе,  
адже ти всіх сказань джерело!

Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Почута мною від батька розповідь дуже довга, о царю. Буду тобі її оповідати нині. Зі сказань сказанням її  

вважають.
Був колись цар Упарічара, землі володар,  друг  Акхандали (Індри),  знаменитий шанувальник Нараяни-

Харі, праведний, який завжди шанував батька, незмінно вірний, колись з милости Нараяни він одержав світове 
панування. Він затвердився в законі сатватів безпосередньо з вуст Сурьї і шанував володаря богів Нараяну,  
залишками  від  жертв  Нараяні  насичував  пращурів.  Залишками  від  жертв  предкам  наділяв  мудреців  і  
домашніх. Залишками їхньої учти ж сам харчувався. Він істотам не шкодив, прагнув до правди, Богові богів  
Джанардані, всією істотою був відданий, безпочатковому, нескінченному, неминущому творцеві світу. Його,  
відданого Нараяні, нищителя ворогів, обрав розділити з ним престол сам Індра, богів володар. «Моє царство,  
майно, аж до запряжки, моя дружина ― усе,  що є у мене, належить Бхагавану»,  ― так завжди казав він.  
Жертви  на  виконання  бажань  та  інших  вищих  жертв,  обряди,  відданий,  він  робив,  тримаючись  вчення 
сатватів,  в  його  хаті  магатми,  головні  знавці  Панчаратри,  першими  споживали  страви,  приготовлені  
Бхагавану, як приношення. Коли він, згубник ворогів, справедливо керував царством, у народу не траплялося 
слова  кривди,  не  було  зловмисників.  Найменшого  зла  не  було  в  його  вчинках.  Сім  ріши,  іменованих 
Читрашикхандіни, будучи в однодумности, сповістили найвище вчення-шастру і прилучили його до чотирьох 
Вед на великій горі Меру. Цю неперевершену, що спливла із семи вуст, основу світу. Марічи, Атрі, Ангірас,  
Пуластья, Пулаха, Крату, велесильний Васіштха ― ось Читрашикхандіни. Це сім діячів у світі, восьмий ― 
Самосущий  Ману.  Вони  тримають  світи,  з  них  виникли  закони,  на  одному  зосередивши  думку,  
самоприборкані, обрадувані врівноваженості муні, обізнані на минулому,  сьогоденні і прийдешньому, вони 
безмежно віддані Закону.  «Це ― щастя,  це ― брахмо, це ― неминуще благо»,  ― так,  серцем про світи 
піклуючись, вони створили Закони. Вони сповіщають про належне, корисне, приємне, потім про Звільнення. 
Різні звичаї-обряди вони встановили на землі й на небі, подвигом вони догоджали Харі, володареві Нараяні. 
Цілих тисячу божественних років, разом з іншими ріши, вони трудилися. Тоді деві Сарасваті, від Нараяни 
одержавши  веління,  проникла  в  усіх  ріши,  блага  світам  бажаючи.  Тоді  брахмани,  які  пізнали  подвиг,  
розвинули її разом, первонароджену,  обґрунтували у звуці  й сенсі.  Спершу ріши ушанували словом «Ом» 
закони, і мудреці проголосили їх там, де той Милосердний перебуває. Тоді Бхагаван, який не приймає певного 
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тіла, залишився задоволений. Вирік тим мудрецям незримий Пурушоттама: «Завершені сто тисяч шлок цього  
найвищого  твору.  Для  тканини  усього  світу  звідси  розвивається  дхарма.  Нехай  тільки  те  виконується  і 
забороняється звідси, що правильно зазначено у Яджур-, Ріг-, Сама-, Атхарва-Веді й у їх доповненнях. З мого 
благовоління,  для  керівництва  я  створив  Брахму.  Рудра  народився  з  мого  гніву,  ви  ж,  мудреці,  ―  для 
влаштування світу. Вітру, вогню, воді, землі, місяцю, сонцю, всій безлічі зірок і яким тільки не є тваринам, що 
живуть у своїх місцях, що вчать про брахмо, хай будуть керівництвом ці найвищі Закони, нехай будуть вони 
прикладом. Я так наказую. Звідси сповістить свій закон Ману-Сваямбхуві, Ушанасу і Бріхаспаті, коли вони 
виникнуть.  Вони  тоді  проголосять  закони,  узяті  з  ваших  вчень.  Коли  будуть  створені  закони  Ману-
Сваямбхуви,  Ушанаса  закони,  коли  повчання  Бріхаспаті  у  світах  поширяться,  тоді  вами створені  закони, 
захисник народу Васу Упарічара, безпосередньо одержить від Бріхаспаті, о чудові брахмани. Цього царя, мого 
бхакту,  праведники підтримувати будуть.  За цим законом він буде робити всі обряди в цьому світі. З усіх  
законодавств  ваше законодавство буде  визнано найвищим.  Воно доцільне,  праведне й разом з  тим це  ― 
найглибша таємниця. З його поширенням ви будете володіти великим духовним потомством, а великий цар 
Васу прилучиться щастю. Коли ж мине час того царя, зникнуть ці великі, вічні закони. Ось я все й повідав  
вам!». Таке слово вирік незримий Пурушоттама. Відпустивши тих ріши, він вийшов в іншу область. Тоді ті  
предки світу, про цілі усього світу міркуючи, поширили це законодавство, вічне лоно Обов’язку.  Коли ж у  
першу юґу, в роду Ангіраса виник нащадок, у Бріхаспаті це законодавство з доповненнями, упанішадами вони 
затвердили і відправилися у вибрану ними країну, вирішивши творити подвиг на допомогу усьому світу і на  
дотримання закону.

Так вістить розділ триста тридцять сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 8
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Потім, через великий проміжок часу, народився у Ангіраса син. Боги зраділи народженню свого жерця-

пурохіта.  Бріхад,  брахмо, маган ― ці слова різне позначають.  Премудрий Бріхаспаті  був  сповнений цими 
властивостями,  о  царю.  Його  першим  учнем  був  цар  Упарічара-Васу.  Він  повністю  осяг  створені 
Читрашикхандінами закони. Колись той цар Васу, як божество шанувався. Він захищав землю, як Індра ― 
небо.  Той  магатма  зробив  велике  жертвопринесення,  Ашвамедху.  Його  наставник,  Бріхаспаті,  там  був  
жерцем-хотаром.  Троє  синів  Праджапаті  там  прислужували  були:  Еката,  Двіта,  Трита  (перший,  другий  і  
третій) ― великі ріши. Дхануша, Райбхья, Арвавасу,  Паравасу,  ріши Медхатітхи й великий ріши Тандья,  
причетний  великій  долі  ріши  Шанті,  потім  той  кого  Ведаширас  іменують,  чудовий  ріши  Капіла,  що 
вважається  батьком  Шаліхотри,  споконвічний  Катха  і  старший  брат  Вайшампаяни  ―  Тайттірі,  Канва, 
Девахотра ― ось перераховані шістнадцять жерців при Ашвамедсі. О царю, для великого узливання занесені  
були всі приладдя, але худоба не вбивалася, так вирішив цар, який не шкодить нікому, чистий, не грубий,  
уславлений всіма: породженням лісу було все те, що там для жертви призначалося. Так він догодив Бхагавану,  
богів споконвічного Бога. Той навіч з’явився йому, незримий ні для кого іншого. Він відчув свою частку і  
жертовні  страви  особисто  прийняв,  і  незримою  свою  частку  зробив  бог  Харімедха.  Тоді  розгніваний  
Бріхаспаті  почав швидко розмахувати жертовною ложкою,  бив він повітря по різних місцях і  спересердя 
полив сльози. І сказав Упарічарі: «Я підніс цю частку жертви, і на моїх очах сам бог повинен був її прийняти,  
це безперечно!».

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Тут піднесену частку зазвичай, навіч приймають сури. Чому ж тоді не прийняв зримого образу володар  

Харі?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Тоді власкавив того збудженого муні великий Васу, захисник землі, і всіх прислужників також. Впертому, 

вони сказали: «Не личить тобі лютитися. Це не за законом Крітаюґи, що ти нестійкий, упадаєш у лють. Не  
слід гніватися на бога, чию частку ти підносив за статутом. Ти, о Бріхаспаті, не в силі його споглядати, ми  
також. Тільки той його може бачити, кому він робить цю милість!». Тоді послідовники Читрашикхандінів ― 
Еката,  Двіта,  Трита  рекли:  «Ми  відомі  як  породжені  манасом  Брахми.  Якось  у  північну  сторону  ми  
відправилися за благом. Роблячи умертвіння плоті, тисячу років ми творили найвищий подвиг: поринувши в  
себе ми стовпами на одній нозі стояли. Північний схил Меру, узбережжя Молочного моря ― ось країна, де ми 
чинили найсуворіше вмертвіння плоті. Як нам того бога, що проявляється в образі Нараяни, побачити? Того 
улюбленого подавця дарунків, богів споконвічного бога? Як бога Нараяну нам споглядати?», ― так ми рекли. 
І ось, при здійсненні переджертовного обряду омивання,  пролунав голос безтілесного,  ласкавий, глибокий 
голос, що несе радість, о володарю: «Ви добре вчинили подвижництво, свій дух до глибин умиротворили.  
Благочестиві,  ви  прагнете  довідатися,  як  можна  споглядати  володаря,  ―  на  півночі  Молочного  моря  є 
світозорий Білий Острів, там віддані Нараяні люди, сяйливі немов місяць, нероздільною суттю благоговійно 
віддалися Пурушоттамі. Вони проникають у тисячопроменистого, вічного бога, вільні від індрій, запашні, які 
не випорожнюються і не споживають їжі. Єдиному віддані ті люди, мешканці Шветадвіпи. О муні, туди йдіть,  
там з’явлюся вам!».  Тоді всі  ми, вислухавши той безтілесний голос, відправилися в ту країну по вказаній  
дорозі. Великого Білого Острова досягли, того бога жадаючи бачити, про нього міркуючи. Тоді ми втратили 

321



наш зір зовнішніх предметів, але ми не побачили Пуруші. Його сяйво позбавило нас зору. Тоді важкодоступне 
виникло в нас осягнення, силою відданости богові: не зробивши попередньо вмертвіння плоті, бога не можна 
побачити. Тоді знову сто років ми творили подвиг, так довго! Закінчивши обітниці, прекрасних людей ми 
побачили, відзначених всіма добрими знаками, світлих, сяючих, ніби місяць, на північний схід повернутих, о 
брахмане, які постійно шепотять молитви, склавши руки, розумове шепотіння молитов ті магатми творили.  
Таким нероздільним зосередженням розуму власкавлювали Харі. Яке сяйво сонця буває наприкінці юґи, о 
тигре-муні, в кожного із цих людей було таке сяйво. «Цей острів ― оселя сяйва», ― так ми думали. Там ніхто  
не відрізняється: всі однаково сяють. Тоді сяйво, ніби тисячі одночасно полум’яних сонець виникло. І раптом,  
о Бріхаспаті, ми знову зрячими стали. Тоді раптово, всі разом бігцем побігли ті люди, молитовно склавши 
долоні, радісно «Поклоніння-Намах» повторюючи. Як єдиний потужний звук їхні вигуки сприймалися. То  
було приношення, яке творили богові ці люди. Від його сяйва ми раптово прийшли у нестяму, сили зору й 
інших почуттів позбавлені, ми нічого не бачили і тільки розлиття звуку чітко сприймали: «Тобі перемога,  
блакитнолотосоокий, поклоніння тобі, о буття всесвіту, поклоніння тобі, Хрішикешо, ти ― Людина, велика,  
первородна!». Таке слово, вимовлене, як слід, ми чули. І в цей час, чистий, запашний вітер приніс чудові квіти 
й придатні для жертви коріння. Так робили жертву богові Харі безмежно зосереджені люди, які дотримуються 
п’яти строків,158 залучені вищому благоволінню думкою, словом, справою. Безсумнівно, там бог з’явився, де 
вони вимовляли таке слово.  Але ми його не бачили:  його майя ввела нас ув  оману.  Коли ж приношення  
прийняв бог і затих вітер, були наші думи, о кращий з нащадків Ангіраса, повні тривоги: між тисяч тих людей,  
які зародилися в чистих лонах, ніхто нас не вшанував ні думкою, ні поглядом. Всі численні муні, заглиблені в  
себе, одній любові віддавшись, не проявляли до нас любови, у любові брахмо цілком перебуваючи. Тоді нам, 
стомленим, украй виснаженим умертвінням плоті, сказала якась безтілесна сутність із простору.

Б о г  с к а з а в :
Ви бачили світлих людей, від усіх почуттів вільних, ті люди, бачені вами, володаря богів споглядали. Ви,  

о муні, туди, звідки ви всі прийшли, без загайки йдіть! Не можна інакше бачити Бога, як силою побожної  
відданости ― бхакті. Лише по довгім часі, зосередження на єдиному досягши, можна бачити того Бхагавана,  
важкозримого, у вінкові його сяйва. Велику роботу слід вам виконати, о чудові брахмани, коли мине Крітаюґа 
і настане інша. Коли в правління того Ману, сина Вівасвана, знову настане Третаюґа, тоді ви станете його  
помічниками заради успіху сурів. Потім, умиротворені амрітоподібним словом тої сутності, милістю того бога 
ми  прямо  досягли  країни  бажань.  Отже,  якщо після  праведного  подвигу,  після  жертвопринесень  богам  і 
предкам ми нездатні були споглядати бога,  то як же тобі  його побачити? Нараяна ― це велика сутність,  
творець  всесвіту,  споживач  жертв  богам  і  предкам,  богами  і  данавами  шанований,  невиявлений,  
безпочатковий, нескінченний. Так словом Екати, при згоді Двіти, Тріти та інших прислужників, піднесено-
мислячий Бріхаспаті був заспокоєний. Потім він завершив обряд жертвопринесення, ушанував бога. Хоча цар 
Васу і охороняв народ, і приносив жертви, однак через прокльон брахмана він упав з неба і пішов під землю 
― той цар, тигр серед царів, який ставив вищою метою закон і правду. Але, й живучи під землею, він постійно 
піклувався  про виконання  закону,  шепотів  молитви  Нараяні,  Нараяні  ж будучи  повністю відданим.  Його 
милістю він був  знову піднесений і  з поверхні землі пішов у вічний стан брахмо. Так безпосередньо,  він  
останнього й вищого шляху досяг.

Так вістить розділ триста тридцять восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Якщо настільки неподільно був відданий Бхагавану великий цар Васу,  то яким же робом він упав і в  

пекло землі спустився?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Про  це,  таке  древнє  минуле,  оповідають  бесіду  мудреців  і  Тридцяти  богів,  о  бгарато.  «Потрібно 

приносити в жертву агнця (аджа), ― сказали боги двічінародженим. ― А саме, козеня, потрібно розуміти під 
агнцем, не іншу худобу. Таке веління!».

Р і ш и  м о в и л и :
У жертву треба приносити зерна (аджа) ― так заповідають Веди. Під «аджа» потрібно розуміти зерна, не 

слід убивати козеня. Боги, убивати худобу праведник не зобов’язаний. У Кріту, кращу з юґ, як можна вбивати 
тварин?!

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Поки  так  сперечалися  з  богами  ріши,  завершивши  шлях,  у  ту  країну  прибув  чудовий  цар  Васу.  

Блаженний, він ходив у піднебесся з колісницями, зі своїм військом. Зненацька прийшлого Васу, який ходить 
у піднебесся, побачивши, двічінароджені сказали богам: «Нехай він нашу суперечку прояснить. Це старанний 
жертводавець,  він щедрий, про благо всіх істот дбає.  Як може лукаве слово сказати великий Васу?».  Так  
домовившись, премудрі боги та ріши, разом вийшовши назустріч цареві Васу, запитали: «Слухай, о царю, що 
варто приносити в жертву ― агнця чи злаки? Розвій ці наші сумніви, ми вважаємо слово володаря мірилом!».  
Тоді Васу перепитав їх,  шанобливо склавши долоні:  «Яка ж думка кожної сторони вважається кращою, о 
брахмани?».
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Р і ш и  с к а з а л и :
Потрібно приносити жертви зерном ― так наша сторона думає. Сторона ж богів ― худобою. Тепер твою 

думку скажи нам, о царю.
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Васу, знаючи думку богів, їхню сторону прийняв. «Козеня-агнця потрібно приносити в жертву!», ― таке 

сказав він слово. Розгнівалися тоді на Васу всі сонцеподібні муні і сказали йому, який прийняв сторону богів 
стоячи  на  повітряній  колісниці:  «Позаяк  ти  прийняв  сторону  богів,  ти  впадеш  із  неба.  Відтепер  ти  
позбавлений здатности ходити у  піднебессі,  о  царю!  Спостигнутий  нашим прокльоном,  о царю,  ти  через  
розпадину провалишся крізь землю!». І в ту ж мить цар Упарічара, о володарю народу, у пекло землі стрімко  
був скинутий, але з волі Нараяни, про нього не згинула пам’ять: за звільнення Васу від прокльону клопотали 
всі боги, придумували, як би врятувати раджу. «Через нас осягло прокляття того магатму-раджу, добром за  
добро йому віддати ми повинні,  о  небожителі-боги!».  Так подумавши,  знайшовши рішення,  відправилися 
швидко  володарі,  цареві  Упарічарі  повідомили  рішення,  радуючись  серцем:  «Ти  шанувальник  бога  Харі,  
причетного брахмо, гуру сурів, асурів, тобою влещений, виконає він твоє бажання: звільнить від прокльону.  
Але треба шану віддати й двічінародженим магатмам: о чудовий царю, не можна щоб їхнє вмертвіння плоті 
виявилося марним, і тому ти раптово впав на поверхню землі з піднебесся. Але, о чудовий царю, ми даємо 
тобі таку милість: скільки часу ти, через прокльон повинен відбути, о бездоганний, у пеклі землі, стільки ж 
часу  ти  підкріплення  одержуватимеш  приношенням  «васордхара»  (рясний  потік),  правильно  чиненим 
уважними мудрецями при обрядах. Так ми подбаємо про тебе, щоб ти не впав у виснаження від голоду й  
спраги  у  пеклі  землі,  о  володарю  царів!  Споживаючи  «васордхару»,  ти  підтримаєш  свої  сили.  Той  бог 
Нараяна, задоволений нашим дарунком, введе тебе у світ Брахми!». Всі небожителі, цей дарунок надавши, о  
царю, відправилися домів ті боги й багаті подвигом ріши. Тоді Васу зробив поклоніння Вішваксені (Нараяні-
всеохранителю),  о  бгарато.  Безперестану шепотячи молитви,  що  зійшли  з  вуст  Нараяни,  п’ять  щоденних 
жертвопринесень у п’ять строків, о ворогів підкорювачу,  він робив для Харі, володаря сурів, у пеклі землі 
перебуваючи. І володар Нараяна,  Харі,  залишився задоволений його побожною любов’ю. Бхагаван Вішну,  
подавець дарунків,  сповістив свою волю кращому з яйценароджених, який нікому іншому,  крім Вішну, не 
поклоняється,  перемігши  себе  і  завжди  ставлячи  Те,  вищою  метою,  швидкому,  чудовому,  всюдисущому 
Гаруді: «О кращий з яйценароджених, причетний великій долі, моє слово почуй! Самодержавний цар, на ім’я 
Васу, праведний, відданий обітницям, силою прокльону брахманів провалився крізь землю. Досить зважати на 
властолюбних мудреців, відправляйся, о чудовий яйценароджений, до ув’язненого в пеклі землі, й нині, за  
моїм велінням, о Гарудо,  чудового царя,  який ходить у пеклі,  негайно піднеси ходити у піднебессі!».  Тут  
Гаруда,  розпроставши крила,  зі  швидкістю вітру проникнув  у  пекло  землі,  туди,  де  перебував  цар  Васу,  
відразу ж злетів син Вінати й підніс у небо врятованого і там його пустив на волю, й у ту ж мить знову став  
Упарічарою той цар, що ходить у височині. Чудовий цар ще у тілі відправився у світ Брахми. Ось як він, за  
велінням богів согрішив, о Каунтейє, ось як силою прокльону двічінароджених, спадним шляхом відправився 
той магатма, але позаяк він служив винятково Пуруші, володареві Харі, то швидко переміг прокльон і досяг 
світу Брахми.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Отже, тобі все розказано. Як виникли ті люди і, як ріши Нарада подорожував на Білий Острів. Це все я 

тобі розповім, о царю, слухай же, зосередивши думки.
Так вістить розділ триста тридцять дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 0
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Досягнувши великого Білого  Острова,  Нарада,  володарний ріши,  тих людей світлих,  сяючих подібно 

місяцю, побачив. Він ушанував їх, схиливши голову, і ушанований був подумки ними. Бажаючи споглядати 
бога, пройшовши через усі самокатування, шепотячи молитви, стійкий, на одному зосередившись, мудрець,  
здійнявши  руки,  занурений  у  священну  самонестяму,  всюдисущому,  безкінечноякісному  почав  хвалу: 
поклоніння тобі о Боже, о володарю богів, бездіяльний, безякісний, око світу,  знавцю поля, Пурушоттамо,  
великий  Пурушо,  найвищий  Пурушо 159...  всеобразному,  великообразному,  рідному,  який  любить 
шанувальників  своїх,  богові  брахмо.  Я  твій  бхакта,  який  бажає  побачити  тебе,  хоча  б  мить  побачити! 
Поклоніння! Поклоніння!

Так вістить розділ триста сороковий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 1
Б г і ш м а  с к а з а в :
Бхагаван, звеличений тими таємними іменами, зримий у всесвітньому образі, з’явився муні Нараді, мовби 

подібний місяцю, духовно чистий, і разом з тим ніби цілком від місяця відмінний, і ніби вогнебарвний, мов  
подумки  мигнуло  сяйво зірки.  Немов веселкові  крила  папуги,  немов іскристість кришталю,  як  синювато-
чорний мазок, і немов купи золота. То кольору гілки корала, то ніби білий відблиск, тут золотобарвний, а там  
подібний берилу. Немов блакитний сапфір, а місцями ― подібний смарагду. Там кольору шиї павича, місцями 
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ж ― подібний перловій нитці. Такі багатобарвні образи приймав Вічний, святий стоголовий, тисячоголовий, 
тисячоногий, тисячоокий, тисячочеревний, тисячорукий, а місцями ― незримий. Склад «Ом» звучав з вуст 
його, Сарасваті ж наслідувала тому звучанню. З інших вуст багато пісень звучали і чотири Веди. Й Араньяки 
проголошував бог Нараяна, могутній Харі. Вівтар, кухоль, чисті самоцвіти, сандалії, траву куша, осяйного 
Пожирателя жертв (Хуташану), шкуру лані та ціпок тримав у руках Цар богів, Володар жертвопринесень.  
Його, улещеного, умиротвореного, Нарада, кращий з брахманів, схиляючись, безмовно уславив, Найвищого  
Володаря. Схиленому головою Нараді сказав Початок богів, Неминущий.

Ш р і  Б х а г а в а н  в и р і к :
Еката,  Двіта,  Трита,  великі  ріши прибули в цю країну,  мене споглядати жадаючи.  Але мене вони не  

побачили,  і  ніхто  мене  не  може  бачити,  крім  безроздільно  відданих,  ти  ж  з  безроздільно  відданих  ― 
найвищий. Ті мої чудові образи народилися в домі Дхарми, о двічінароджений, їм догоджай постійно. Тепер 
іди  туди,  звідки  з’явився.  Обери  дарунок,  о  мудрецю,  я  дам,  який  лишень  забажаєш.  Я,  Всеобразний,  
Неминущий, тобою задоволений.

Н а р а д а  м о в и в :
Нині свого подвигу, о Деві, самоприборкання і упину благий плід я одержав, бо я споглядав Владику, для  

мене  це  найвищий дарунок,  бачити тебе,  о  вічний,  Бхагаване,  Всеобразний,  Леве,  Всюдисущий,  Великий 
володарю!

Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Так з’явившись Нараді, синові Парамештхина, він мовив слово: «Іди, Нарадо, не гайся! Ось ці мої бхакти,  

вільні від органів почуттів, які не споживають їжі, сяйливі, мов місяць, повинні про мене думати неподільно, 
нехай їм не буде перешкоди! Ці досконалі, споконвіку були зосереджені на одному, причетні великій долі, від 
пітьми й пристрасти вони вільні та вступлять у мене безсумнівно…160

Незримий для ока, невідчутний для доторку, без запаху для нюху, недоступний для смаку, властивостям 
святости, пристрасти й невігластва не причетний, всюдисущий свідок іменується Атманом світу. Коли гинуть 
тіла  багатьох  і  багатьох  істот,  він  з  ними  не  гине,  ненароджений,  постійний,  вічний,  нескінченний,  
нероздільний.  Він  перевершує  двічі  дванадцять  сутностей  і  називається  двадцять  п’ятим.  Він  іменується  
бездіяльним Пурушею, який дивиться силою знання. Проникнувши в нього, звільняються чудові брахмани.  
Він пізнається як Васудева, як вищий вічний Атман. О Нарадо, узрій велич духу Божого, його велику славу!  
Він ніколи не плямується ні гарними, ні поганими справами. Саттва, раджас і тамас властивостями називають. 
Вони  бо  й  діють  перебуваючи  в  кожному  тілі.  Пізнавець  поля  насолоджується  гунами,  але  ним  не 
насолоджуються  гуни.  Він,  позбавлений  гун,  використовує  гуни,  творить  гуни  і  перевершує  гуни.  О  
божественний ріши, земля,  яка підтримує  минущий світ,  розчиняється у водах,  у  вогонь вливається вода, 
вогонь розчиняється у вітрі. У просторі розчиняється вітер, простір у манас вступає. Манас, вища сутність,  
вливається у невиявлену природу.  Невиявлена природа,  о брахмане,  розчиняється в бездіяльному Пуруші,  
тому, немає нічого вище вічного Пуруши. Бо ж немає вічної істоти, движної чи недвижної, у минущому світі, 
крім того вічного Васудеви, єдиного Пуруші. Атман усіх істот ― той могутній Васудева. Земля, вітер, простір, 
вода, вогонь ― п’ятий. З’єднання тих великих сутностей відоме як тіло. Потім, о брахмане, він, легковійний,  
незримий, проникає у тіло, і, народжуючись, той володар стає двигуном тіла. Без сполучення основ не буває 
ніякого тіла, а без дживи, о брахмане, прани не рухають тілом. Ця джива вважається Шешею або володарем  
Санкаршаною. Від неї походить той, хто своїми справами досягає стану Санаткумари. І той, у якому йдуть до 
розчинення, до погибелі всі істоти, цей манас усіх істот іменують Прадьюмною. Від нього ж походить той,  
кого  діячем,  причиною  й  наслідком  вважають.  Ним  виник  увесь  минущий  світ,  рухомий  і  нерухомий. 
Аніруддха є володарем, який проявляється в усіх справах. А безякісний, знавець поля є Бхагаван-Васудева.  
Його  потрібно  знати,  о  Індро  брахманів,  як  дживу,  як  володаря  Санкаршану.  Від  Санкаршани  виник 
Прадьюмна, його манасом називають,  від Прадьюмни ― Аніруддха,  аханкарою є той володар.  О Нарадо,  
вічне  і  смертне,  буття-небуття  від  мене  виникають  ―  весь  цей  минущий  світ,  рухомий  і  нерухомий.  
Звільняються  муні,  мої  бхакти,  які  в  мене  вступають.  Мене  пізнають,  як  Пурушу,  бездіяльного двадцять  
п’ятого,  без подвійности, без самості,  безякісного,  неподільного. Але цього осягти ти не можеш, я ніби в  
образі тобі з’являюся. Коли побажаю ― миттєво зникну, бо я володар, учитель минущого світу. Адже це лише 
створена мною майя, о Нарадо, коли ти мене бачиш. Як усі істоти, ти причетний гунам і тому мене пізнати  
нездатний, але повністю про свої чотири образи я тобі повідав. Джива в мене занурена, мене пізнають як 
дживу.  Але  твоя  свідомість  ще  не  досягла  можливости  сказати:  «Я  бачив  Дживу!».  Я  всюдисущий,  о 
брахмане, і  безлічі істот я внутрішня сутність.  Коли тіла ― скупчення сутностей ― гинуть,  я не гину.  Ті  
досконалі,  зосереджені  на  одному,  причетні  великій  долі  люди,  вільні  від  пітьми  й  пристрасти,  в  мене  
вступають,  о  муні.  Золоте  насіння  (Хіраньягарбха),  невиречений,  чотириликий,  початок  світу,  вічний бог 
Брахма про цілі мої міркує. З мого чола, з мого гніву виник Рудра. Узрій одинадцять рудр праворуч від мене!  
А дванадцять адітьїв стоять ліворуч. Спереду мене узрій вісім васу, чудових сурів, дивися: позаду стоять два  
лікаря, Насатья і Дасра. Узрій усіх володарів істот, узрій сімох ріши, Веди й сотні жертвопринесень, узрій  
амріту  й  лікувальні  коріння.  Різноманітні  самокатування,  самоприборкання,  упин,  узрій  восьмикратну 
божественну владу,  образ  Землі  з  її  вершинами в мені  єдиному,  блаженство,  красу,  славу.  Узрій богиню 
Сарасваті, матерів Вед, сущих в мені, і Північну зірку, о Нарадо, кращу з зірок на небі. Узрій водоймища:  
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океани, моря, озера, ріки. Узрій чотири сонми предків, в мені втілених. Узрій, без образу в мені перебувають 
ці гуни. Різні жертви богам і жертви предкам. Я ж богів і  предків Пращур,  я один споконвічний. Ставши 
кінською головою в північно-західному Океані,  випиваю істинну жертву богам і  благочестиво принесену 
жертву предкам. Колись створив я Брахму, він ушанував мене жертвою. Я дав йому неперевершені дарунки,  
ним вшанований: ти ― мій син і з початку кальпи ― охоронець світу. Стань основою особистості, відтепер ти 
іменуєшся цим словом. Ніхто не сміє переступати поставлених тобою меж. Для тих, хто жадає дарунків, ти ― 
Брахма, дарунків подавець. Ракшаси, змії, боги, о великий подвижнику, предки, о міцнорукий, який постійно 
дотримується обітниці, та різні істоти тобі віддадуть шану.

Б р а х м а  м о в и в :
Я ― шлях твого прояву у жертвопринесеннях богам, о щедрий, я ― твій послушник, о брахмо, керуй 

мною, як сином! Ці, також інші дарунки я дав безсмертному, променистому Брахмі, чудовому, і, задоволений, 
я віддався вищому спокою (ніврітті). Нірвана ― зняття всіх основ (дхарм) і вважається позамежною. Тому 
хто віддався згортанню, так мандрує, згортаючи діяльність усіх членів. Того хто прийняв собі у помічники 
знання,  самозаглибленого  Капілу,  який перебуває  в  сонці  й  рішуче  затвердився  був  у  Санкхьї,  учителем 
іменують. Це ― Бхагаван Хіраньягарбха, правильно звеличений у ведичних гімнах. Я той, хто радується Йозі, 
о брахмане, про котрого говориться в писаннях Йоги. Я той, хто досяг проявлення. Вічний, я перебуваю в 
небі. Потім, наприкінці тисячі юґ, минущий світ я знову вбираю. По завершенні строку перебування в мені  
всіх істот, рухомих і нерухомих, один я знову творю минущий світ силою знання. Тоді увесь минущий світ я  
знову  творю  силою  знання.  Наша  четверта  іпостась  створила  неминущого  Шешу.  Він,  іменований 
Санкаршаною, породив Прадьюмну. Від Прадьюмни, як Аніруддха, я сам себе творю знову і знову. Потім, від 
Аніруддхи,  з  лотоса його пупка  виник Брахма.  А всі  істоти,  рухомі  й нерухомі,  ― від Брахми.  Таке тут 
походження від початку кальпи, повторюване знову й знову,  подібно сходу і  заходу сонця на небі.  Коли 
вичерпано час,  він,  безмірно сяючий,  знову власною силою світ  у себе вбирає.  Потім заради блага істот,  
напружуючи сили, землю, в усіх її частинах наповнену істотами, які щезли були в оперізуючому океані, я  
встановлюю на її місце, прийнявши подобу вепра. Я вбиваю Хіраньякашипу, того дайтью, пихатого своєю 
силою, і, прийнявши образ Людинолева (Нрісінха) ― Хіраньякашипу, заради допомоги сурам я вбиваю, сина 
Діті,  руйнівника  жертвопринесень,  могутнього  сина Вірочани,  великого асура  Балі.  Нездоланний для усіх  
світів, з їх ракшасами, асурами, богами, народжуючись,  він скидає Шакру з його трону.  Коли він у трьох  
світах скидає із трону чоловіка Шачи і його виганяє, я виникаю від Адіті й Кашьяпи, як дванадцятий Адітья. 
Потім я повертаю царство безмірно могутньому Шакрі й відновлюю, о Нарадо, богів у межах їх володінь. Балі 
ж я роблю мешканцем рівнин Патали, Балі, непоборного для всіх богів, того чудового данава. У Третаюґу я  
стаю Рамою,  нащадком  роду  Бхрігу.  Я  викорінюю кшатріїв,  їхні  війська,  колісниці.  А  коли  наступають 
сутінки між Третою і  Двапараюґою,  я  стаю Рамою,  сином Дашаратхи,  володарем світу.  За  злочин проти 
Трити, Екати й Двіти обидва ріши, сини Праджапаті, попадають у тіла лісових людей, лісовими жителями 
стають породжені ними нащадки, багатосильні,  велевідважні,  могутністю рівні  Шакрі.  Вони стають моїми 
товаришами у справі богів, о двічінароджений. Потім я вбиваю володаря ракшасів, позорище роду Пуластьї,  
жахливого  Равану  з  ордами,  цю  скалку  світу.  Коли  наступають  сутінки  між  Двапара  і  Калі,  коли  юґи 
добігають  кінця,  я  проявляюся  заради загибелі  Канси  в  країні  Матхурі.  Дуже  багато  данавів,  цих  божих 
ворогів, я там убиваю, я роблю своїм місцеперебуванням місто Двараку в країні Кушастхалі, мешкаючи в тім 
місті, недругів Адіті я вбиваю: земного Нараку, Муру і данава Пітху, праджьотишам, їх приємне місто, повне 
різних  багатств,  я  переношу  в  Кушастхалу,  убивши  верховного  данава,  Магешвару  (Шиву)  і  Магасену 
(Сканду),  їхнього поплічника Бану.  Моїх супротивників я долаю, хоч це вищі боги, шановані усім світом. 
Потім перемігши тисячорукого Бану, сина Балі, я гублю всіх живих в повітряному місті Саубсі, й знаменитий  
Калаявана, підтримуваний силою свого батька Гарги, від мене приймає смерть, о чудовий брахмане. Могутній 
Джарасандха, який полонить усіх царів, гордовитий асур, виникає той цар країни Гірівраджи, за допомогою 
моєї  думки  його вбиває  Бгіма.  Я вбиваю Шишупалу під  час  жертвопринесення,  чиненого сином Дхарми 
Юдхіштхірою на зборах усіх могутніх  земних царів.  Лише син Васави Арджуна мені добрим помічником 
буде. Я затверджую незалежне царство Юдхіштхіри та його братів. Так поширюється в народі: Нара-Нараяна,  
два ріши, ці два володаря виникають для спалення кшатріїв заради блага світу. Полегшивши дарувальницю 
скарбів Землю, за її бажанням, усіх головних сатватів, о чудовий, а також жахливу загибель Двараки я чиню, 
ув осягнення Атмана поринаючи. Як носій чотирьох іпостасей, непомірні діяння вчинивши, я віддаляюся у  
свої  світи,  їх  приготувало  брахмо.  Ось  мої  прояви,  о  двічінароджений:  фламінго,  черепаха,  риба,  вепр,  
людинолев,  карлик,  Рама  син  Джамадагні,  Рама,  син  Дашаратхи,  цар  сатватів  Крішна  й  Калкі.  Коли 
втрачаються Веди, шруті, я їх вбираю знову, а разом з Ведами та шруті і діяння, зроблені колись у Крітаюґу,  
витягаються  зі  світу,  і  навряд чи які-небудь  перекази зберігають  люди.  Коли йдуть  мої  найвищі  прояви,  
виконавши свою справу у світі, втілення знову у свою природу входять. Подібного споглядання мене, якого ти 
досяг,  о  двічінароджений,  на  одному  зосередивши  розум,  ще  жоден  брахман  не  зміг  досягти,  так  тобі,  
благочестивий брахмане, я все повідав: минуле, прийдешнє, о чудовий, з їх таємницею.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Так той Бог, який несе всесвітній образ, вічний, Бхагаван, сказавши таке слово, зник миттєво. Нарада ж, 

одержавши бажаний дарунок, поспішив, велесилий, ув оселю Бадарі, Нару-Нараяну бачити воліючи.
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Цю  велику  Упанішаду,  що  відповідає  чотирьом  Ведам,  складену  за  Санкхья-Йогою,  він  назвав 
«Панчаратра». Слово, яке вийшло з вуст Нараяни, Нарада повідав знову в оселі Брахми так, о синку, як він 
бачив і чув.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Про ту дивовижну велич духу Нараяни, премудрого бога, до розповіді Наради хіба не знав уже Брахма?  

Адже Володар-предок не відрізняється від того бога, як же він сяйво безмірно могутнього не осягає?
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
Сотні великих світових кіл, тисячі великих світових кіл прояву-розчинення відбувалося, о Індро царів. 

Початком появи світу вважається Брахма, володар який творить істот, о царю, він знає того чудового бога,  
який  набагато  його  вище,  того  позамежного  владику,  атмана,  і  своє  походження  знає  і  безліч  інших  
досконалих, тих, що зібралися в оселі Брахми. Їм Нарада повідав погоджену з Ведами минулу бувальщину  
(пурану). Серед тих присутніх, які осягли Атмана, слухав її Сурья. Потім своїм послідовникам, о царю, її він 
повідав, тим шістдесятьом шістьом мудрецям, які осягли Атмана, створеним для нього супутникам у світах, 
осяяних Сурьєю, їм усім, які осягли Атмана, Сурья повідав. Сури, які слідували за вченням, о синку, і магами-
ріши повідомили іншим богам,  тим,  які  зібралися на Меру,  це  велике  знання.  Від богів  тоді  почув  його  
двічінароджений Асіта.  О Індро царів,  цей кращий муні  повідомив нашим предкам.  А мені,  о синку,  мій  
батько, Шантану, повідав. Те, що я чув, я повідомив тобі, о бгарато. Сури та муні, котрі слухали цю пурану,  
позамежного Атмана всі й скрізь шанують. О царю, цей переказ від вищого, переданий ріши, ти в жодному 
разі не повинен передавати тим хто не шанує Васудеву. Із сотень інших оповідань, які я тобі передав, о царю,  
з усіх, котрі ти слухав, це оповідання увібрало в себе нектар. Як сури і асури, о царю, збирали збиту амріту,  
так зібрана тут і ця, колись сповіщена мудрецями амріта. Людина, яка постійно читає або слухає цей переказ, 
неподільно  усією  суттю  віддана  Нараяні  й  з  неподільно  відданими  з’єднана,  досягши  великого  Білого  
Острова, стає місяцебарвною людиною і проникає в променистого бога, у цьому немає сумніву. Вислухавши 
цей переказ від початку і  до кінця,  стражденний звільняється від хвороби, хто ж бажає знання,  одержить 
бажане, а побожний піде шляхом бхакти. Ти повинен завжди шанувати Пурушоттаму, о царю. Він ― мати,  
батько  всесвіту,  учитель  минущого  світу.  Брахманічний  бог  Бхагаван  хай  буде  твоїм  вічним  другом,  о 
Юдхіштхіро, той Джанардана міцнорукий, премудрий.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
О Джанамеджайє, вислухавши це чудове оповідання, цар Юдхіштхіра і всі його брати, Нараяні віддалися 

безроздільно.  «Переміг Бхагаван,  той Пуруша!» ― так вони рекли, о бгарато.  Постійно поширював святу 
Оповідь  і  відданий шепотінню молитви,  той чудовий наш гуру,  Двайпаяна-Крішна,  той муні,  віддаючись 
Нараяні,  створив чудове  шептання молитви.  Він з  піднебесся спустився  до розкинутого Молочного моря, 
вмістища амріти, вчинив поклоніння володареві богів і знову відправився у свою оселю.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Ось тобі повідано все, сказане Нарадою. Я повторюю передане з покоління в покоління. Так і батько мені  

розповідав колись.
С у т а  м о в и в :
Все  сказане  Вайшампаяною я повідав  тобі,  о  царю,  вислухавши це  повністю,  Джанамеджайя  вчинив  

поклоніння за статутом. І ви всі, що творять подвиг і дотримуються обітниці, мешканці лісу Найміши, головні 
зі  знавців усіх Вед, ті, які зібралися на велике свято Шаунаки, чудові брахмани, ви повинні добре чинити  
жертву  Вічному,  найвищому  Володареві.  Переказ,  переданий  з  покоління  в  покоління,  мій  батько 
Вайшампаяна колись мені повідав.

Так вістить розділ триста сорок перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 2
Ш а у н а к а  з а п и т а в  : 161

Як  той  бог  Бхагаван,  що  отримує  першу  частку  жертвопринесень,  завжди  підтримуючи 
жертвопринесення,  знавець  Вед,  їхніх  доповнень,  який  перебуває  в  законі  спокою,  володар  бхагаватів,  
терплячий, виклав закон спокою, о володарю, той Бхагаван? Як же він може за діяльність затверджувати богів  
у їхньому праві на частку в жертві, затверджуючи закон спокою для розуму, котрий відвернувся був од світу?  
Проясни  наш  сумнів,  о  суто,  відкрий  цю  вічну  таємницю.  Адже  ти  слухав  сказання  про  Нараяну,  які  
стосуються закону.

С у т а  в і д п о в і в :
Те,  про  що  Джанамеджайя  запитав  Вайшампаяну,  мудрого  учня  Вьяси,  ту  бувальщину,  о  чудовий 

Шаунако, повідаю тобі, о царю. Почувши про велич того позамежного Атмана в носієві тіла, Вайшампаяні  
велемудрий Джанамеджайя мовив.

Д ж а н а м е д ж а й я  с к а з а в :
Зрозуміло, що ці світи з людьми, асурами, сурами, брахмо усюди пов’язані жертовними обрядами, які 

забезпечують щастя. Ти говориш, о брахмане, що звільнення ― це нірвана, позамежне блаженство. Ті ж, хто  
тут звільняються, від благих і злих справ відсторонившись, у тисячопроменистого бога тут вступають, так  
чулисьмо. Цю важкозрозумілу вічну основу Звільнення покинули всі боги, які приймають узливання хавіс, і 
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предки,  які  приймають  кавью.  Як  же  Брахма,  Рудра,  вбивця  Бали  Шакра,  той  могутній  володар,  Сурья,  
володар зірок Місяць, Ваю, Агні, Варуна, Простір, обидва минущі світи (богів і людей) та інші жителі неба, 
свого майбутнього розчинення не передбачають і на твердий, невмирущий, неминущий шлях не вступають, а 
діяти  за  законом  мінливого  часу  вони  продовжують.  Велика  вада  тих,  хто  у  мінливості  часу  діяльності 
віддаються. Такий мій сумнів, о мудрецю, мов скалка у серці, розвій, повідавши минуле. Це знати я дуже 
бажаю.  Як  назвати  божества,  які  приймають  свою  частку  жертви,  о  двічінароджений,  і  з  якою  метою, 
брахмани, при жертовних обрядах небожителям приділяють частку? І ті, які одержують частину при жертвах,  
о брахмане чудовий, самі, роблячи велике жертвопринесення, кому частку приділяють?

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
О, ти запитуєш про найбільшу таємницю, о володарю народу, і тому, хто не творить подвигу, хто Вед не 

знає, хто не знає Пуран, не можна прямо відповісти. Добре, розповім тобі те, про що ми спитали вчителя  
колись, Крішну-Двайпаяну Вьясу, великого ріши, який розподілив Веди, Суманта, Джайміні, Пайла, вельми 
суворий в  обітницях і  я  ― четвертий учень.  П’ятим вважається  син Вьяси Шука,  цих п’ятьох учнів,  які  
прийшли сповнені самовладання, причетні чистому поводженню, які перемогли гнів та почуття, він навчав 
чотирьом  Ведам  і  Магабгараті  ―  п’ятій,  на  чудовій  горі  Меру,  населеній  досконалими,  небесними 
мандрівниками, мирній. Вивчаючи Веди, якось впали вони у сумнів, у той самий, про який ти питаєш. Його  
пояснив їм Вьяса. Я теж слухав і розповім тобі нині, що я довідався, о бгарато.

Вислухавши слово учнів,  святий Вьяса,  який знаннями відкидає всі  потьмарення,  син Парашари, тоді  
мовив слово: «Я зробив велике, украй суворе умертвіння плоті й так пізнав минуле, сьогодення та прийдешнє, 
о чудові брахмани. Коли я робив самокатування, приборкував почуття на березі Молочного моря, з милості  
Нараяни знання про прояв трьох світів за моїм бажанням мені було відкрито. Про це слухайте, відповідно  
розуму я розвію цей великий сумнів. Те, що відбулося від початку кальпи, я прозрів очима знання. Той, кого 
Позамежним Атманом називають знавці Йоги і Санкхьї,  Великий Пуруша  у своїх справах пізнається.  Від 
нього  походить  невиявлене,  котре  мудреці  називають  Основою.  З  волі  Ішвари,  від  невиявленого,  заради 
створення світу виникло виявлене ― Аніруддха. Маган Атма у світах його йменують. Вступивши у другий  
прояв він створив Предка. Цей іменується Аханкара,  йому властиві  всі сили. Земля,  повітря, акаша, вода,  
вогонь ― п’ятий, від Аханкари пішли, ці  щільні п’ять сутностей.  Зробивши ці  щільні сутності,  він потім 
зробив  їхні  властивості.  Із  щільних  сутностей  відбулися  ті,  кому  властивий  образ.  Хто  вони  ―  слухай: 
Марічи, Ангірас, Атрі, Пуластья, Пулаха, Крату, магатма Васіштха і Самосущий Ману ― потрібно знати: ці 
вісім  діячів  світи  заснували.  Вони  причетні  Ведам,  їх  доповненням,  жертвам,  обрядам  причетні.  Для  
вдосконалення  світу  зробив  їх  Брахма,  прабатько  світу.  Минущий  світ,  всесвіт  ці  вісім  діячів  породили.  
Лютий Рудра породив десять рудр, вони його творіння. Одинадцять цих Рудр (разом з Шивою) ― видозміни 
Пуруші, так вважають. Ті рудри, всі вісім діячів і божественні ріши, створені заради успіху світу, звернулися  
до Брахми: «Ми ― твої творіння, о велесилий володарю, якою справою повинен зайнятися кожен з нас, о 
Пращуре? Що ти приготував нам, про доцільне піклуючись? Про що повинен дбати той діяч, який з основою 
особистості пов’язаний? Вкажи владу кожного з нас, котрі піклуються про доцільне!». На ці слова богів так 
Магадева відповів.

Б р а х м а  с к а з а в :
Добре, що ви, о боги, до мене звернулися, хай буде вам благо, і в мене виникли ті ж, що турбують вас  

думи. Як охопити потреби цього потрійного світу? Як вчинити, щоб не виснажилася ваша і моя власна сила? 
Отже, всі ми повинні звернутися до заступництва Ока світу, Великого, невиявленого Пуруші. Він сповістить  
нам ― що благо.  Тоді  ріши,  премудрі  боги,  разом із  Брахмою, дбаючи про благо світу,  відправилися на 
північний  берег  Молочного  моря.  Тут  вони  віддалися  зазначеному  Брахмою  і  встановленому  Ведами 
умертвінню плоті. Ця спокута називається великим самоприборканням і виконується дуже суворо. На одному 
зосередивши думку, здійнявши очі та руки, стовпом стоячи на одній нозі, вони в себе заглибилися. Наприкінці 
тисячі  божественних  років  закінчилася  їх  найсуворіша  покута,  тоді  вони  почули  медвяний  голос, 
прикрашений словами Вед і веданг.

Ш р і  Б х а г а в а н  в и р і к :
Слухайте, о боги на чолі із Брахмою і багаті подвигом ріши! Привіт, о благі, вам усім! Почуйте найвище  

слово. Ви знаєте, моя справа ― це найвище благо світу. З виконанням належних справ будуть зміцнюватися 
ваші життєві сили. Ви добре вчинили умертвіння плоті мені на радість, о боги! Чудовий плід вашого подвигу,  
вельмишановні,  споживайте.  Брахма,  вчитель  світу,  великий  Прабатько  світу,  і  ви,  о  чудові,  мудрі  боги, 
ретельно приносьте мені жертви, всі ви повинні постійно готувати мені частку жертви, і я тоді подам вам 
благе в межах ваших, о володарі!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши це слово бога богів, яке здіймає волосся на тілі, всі премудрі боги разом із Брахмою та великі  

ріши чинили жертвопринесення Вішну відповідно до зазначеного Ведами статуту.  При таких урочистостях  
Брахма завжди піклувався про частку Вішну. Боги, а також деваріши ― кожний піклувався принести йому  
частку. За законом Крітаюґи ця частка кожного була вельми поважна. Вони вихваляли того сонцебарвного,  
потойбічного пітьмі Пурушу, великого, всюдисущого бога, подавця дарунків, могутнього володаря. Тоді бог, 
подавець дарунків, який перебуває в собі самому, володар, безтілесний, тим майбутнім безсмертним мовив 
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таке  слово:  «Дійшла  до  мене  та  частка,  яку  кожний  з  вас  для  мене  приготував.  Я  задоволений,  і  плід,  
відповідний вашій діяльності,  буде  вам надано.  Ось віддяка  затверджена моєю милістю,  о  боги:  роблячи  
жертвопринесення ви будете одержувати прекрасну винагороду. Плоду діяльності довіку ви будете причетні, і  
ті, хто в усіх світах чинять жертви, о сури, передбачені Ведами частки будуть вам готувати ті люди. Хто мені  
виділить належну частку в цьому великому жертвопринесенні, того я зроблю, згідно дороговказної нитки Вед, 
гідним жертовної частки. Ви повинні підкріплювати світи, плід жертовної частки отримуючи, і піклуватися 
про ті предмети, охоронцями яких ви були поставлені у світі. Зайняті діяльністю, будуть плодами діяльности 
винагороджуватися,  тож вони  повинні  підкріплювати  ваші  сили,  щоб  світ  ви  підтримували,  о  боги.  При 
кожному жертвопринесенні повинні вшанувати вас жертвами люди. Тоді й ви мене ушануєте. Таке слід вам 
робити мені шанування. Заради цього створені Веди, жертви, жертовні коріння. Виконуючи, як слід статути,  
тут на землі богам догоджають. Така ваша творчість, обумовлена властивостями розвитку світу.  Так мною 
встановлено до кінця кальпи, о чудові сури. Ви ж, як володарі та охоронці меж, піклуйтеся про благо світу!  
Марічи,  Ангірас,  Атрі,  Крату,  Пуластья,  Пулаха,  Васіштха  ―  ці  сім  створені  думкою  Брахми.  Це  ― 
приготовлені ведичні наставники, головні зі знавців Вед. Для закону розвитку вони призначені володарями 
живих. Святодіючим вони вічний шлях створили. Народження світу здійснює володар названий Аніруддха.  
Сана, Санатсуджата,  Санака, Санандана, Санаткумара,  Капіла і  сьомий ― Санатана ― ці сім ріши, також 
іменуються синами думки Брахми. Здійсненням знання вони безтурботности досягли і перебувають у своєму 
законі,  це  головні  знавці  Йоги,  досвідчені  в  навчанні  Санкхьї,  наставники  у  вченні  про  дхарму,  
розповсюджувачі Основи Звільнення. Вище того невиявленого, з якого я колись вийшов як Маган, сповнений 
трьох властивостей,  перебуває той,  хто іменується Знавцем поля.  Для святодіючих я ― важкоприйнятний 
шлях  повернення  до  народження.  Як  створена  істота,  такій  діяльності  вона  віддається  ―  розвитку  або 
згортання ― відповідний великий плід вона споживає. Той учитель Брахма, споконвічний творець минущого  
світу,  володар,  він  Мати  й  Батько  ваш  і  великий  Предок,  подавець  дарунків  усім  істотам,  він  мною 
настановлений.  Рудру  він  породив,  з  його  чола  той  вийшов.  Цей  володар,  який  тримає  всіх  істот,  був  
настановлений Брахмою. Відправляйтеся ж у свої межі й за законом про них піклуйтеся. Негайно виконуйте в 
усіх світах усяку справу! Визначте діяльність і шляхи всім живим: тут же визначені час і строки, о кращі сури! 
Цей час, кращий з усіх майбутніх, називається Крітаюґа. У цю юґу не можна вбивати худоби для жертви. Це 
так, не інакше. На чотирьох ногах і цілісно буде стояти тут Закон, о кращі сури. Потім іде юґа, названа Трета,  
тоді затвердяться три Веди: при врочистих обрядах будуть присвячувати і убивати тварин. Тоді однієї ноги не 
буде вистачати у дхарми. Потім наступає змішаний час, названий Двапара. Дхарма втратить дві ноги у цю  
юґу. Потім настане тішья 162 четверта юґа під пануванням Калі. На одній нозі тоді то там, то тут буде стояти 
дхарма». Тоді боги й божественні ріши сказали тому їхньому гуру: «Коли на одній нозі буде стояти Закон то 
там, то тут з’являючись, о Бхагаване, як нам поводитися? Укажи нам це!».

Ш р і  Б х а г а в а н  м о в и в :
Де Веди, жертви, правда, самоприборкання і умертвіння плоті, ненашкодження і дхарма збереглися, туди 

відправляйтеся, о кращі сури! У тій країні живіть, тоді беззаконня вас і пальцем не торкнеться.
В ь я с а  с к а з а в :
Потім  Бхагаваном  наставлені  боги  й  сонми  ріши,  зробивши  поклоніння  Бхагавану  розійшлися  куди 

хотіли. Коли небожителі відправилися на третє небо, Брахма один залишився, бажаючи побачити Бхагавана,  
який перебуває  в  образі  Аніруддхи.  Прийнявши образ  величезної  кінської  голови,  йому бог  з’явився,  він  
вимовляв Веди, їх доповнення, ніс тризубець і кухоль. Тоді побачивши кінську голову того безмірно чудового  
бога, що з’явився заради блага світу, творець світу, володар Брахма, перед подавцем дарунків стояв схиливши 
голову і склавши долоні. Обійнятий тим богом, він почув таке слово:

Ш р і  Б х а г а в а н  м о в и в :
Шляхи влаштовувачів  світу обміркуй відповідно до статуту.  Ти ― творець усіх істот,  ти ― володар, 

учитель минущого світу. На тебе поклавши тягар, я буду спокійний за міцність світу. Коли ж ця справа для  
тебе нестерпною стане, щоб сповістити пізнання Атмана, я сам себе витворю. Це сказавши, зник Конеголовий.

В ь я с а  м о в и в :
Одержавши наставляння, у свій світ відправився негайно Брахма. Ось як, о причетний великій долі, бог, з 

пупка якого виростає лотос, вічний Вішну, іменований першим споживачем жертв, носієм жертви, подавцем 
вічним, у законі ніврітті,  на тому нетлінному шляху праведників перебуває.  І  все ж він дав закон діяння 
(праврітті),  затвердивши різноманіття  світу.  Він  ― початок,  середина,  кінець істот,  причина  й наслідок, 
творець і творіння. Він знищує світи, засипаючи наприкінці юґи, на початку ж юґи він минущий світ творить.  
Отже, вклоняйтеся ненародженому, безякісному богові, притулкові всіх небожителів, всеобразному Магатмі, 
Верховному володареві щільних сутностей, рудр владиці, володарю Адітьїв, володарю васу, володарю двох 
Ашвінів,  володарю  Марутів,  Вед  владиці,  їхніх  доповнень,  великому  володареві  жертвопринесень,  який 
спочиває завжди на океані вічности, Харі, чиє волосся подібне траві мунджа, умиротвореному, який вказав 
усім  істотам  Основу  Звільнення.  Володареві  подвигу,  могутности,  слави,  вічносущому  володарю  мови, 
володарю  потоку,  із  заплетеними  мушлею  косами,  премудрому,  світозорому,  єдинорогові,  конеголовому,  
вічно  четвероликому,  вепрові,  таємному,  неминущому  й  минущому,  який  виявляється  пізнанням.  Він  ― 
неминущий шлях, бог всюдисущий, вічний, Він ― Позамежне брахмо, пізнаване очима знання, так колись  
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його бачив я очима знання. Запитаний, ось я сказав вам усе докладно. Учні, додержуйтеся мого слова, служіть  
володареві Харі, словами Вед його оспівуйте, шануйте його по обряду.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Так вирік нам, усім своїм учням і своєму синові Шуці, той премудрий Вьяса, знавець вищого Закону. Він,  

наш наставник, разом з нами, о володарю народу, гімнами, що виходять із чотирьох Вед, догоджав Харі.
Все, про що ти мене питав, я повідав тобі нині, як мій гуру Двайпаяна колись мені заповів, о царю. Хто це 

постійно  слухає  й  завжди  поширює  це,  зробивши  поклоніння  Бхагавану  самозаглибленою  думкою,  той 
розумом здоровий буває, той сповнений краси й сили. Хворий звільняється від хвороби, від пут звільняється 
в’язень. Хто бажає, одержує бажане, жадане довголіття отримує. Брахман перевершує всі Веди, переможцем 
стає кшатрій. Достаток одержить вайшья, шудра досягне щастя, бездітний матиме сина, дівчина ― бажаного 
мужа,  породілля  звільниться  від  тяжі  ― породить сина,  безплідна  отримає  потомство:  сина  у  добробуті,  
онука.  Хто це дорогою читає,  свій шлях завершить щасливо.  У кого є  яке бажання,  той і  одержить його 
безсумнівно. Хто це ясне слово великого ріши, сповіщене про Магатму, чудового Пурушу, також повідане на  
зборах мудреців і небожителів благоговійно прийме, той умиротворення досягне.

Так вістить розділ триста сорок другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 3
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Якими іменами той Вьяса з його учнями вихваляли Мадгусудану? З яким значенням, о володарю? Зволь 

сказати бажаючому чути імена володаря істот, володаря Харі, щоб, вислухавши їх, я став чистим, як місяць  
восени у піднебессі.

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Вислухай, о царю, як роз’яснив прихильний до Пхалгуни володар Харі значення своїх імен, що залежать 

від властивостей його діянь. Про хвали гідні імена того Кешави, о магатмо, Пхалгуна, який вбиває ворожих 
витязів запитував Кешаву, о царю.

А р д ж у н а  с п и т а в :
О володарю, владцю минулого і сьогодення, неминущий, творцю всіх істот, притулку світу,  володарю 

минущого світу, усіх світів захиснику, Боже, якими іменами тебе вихваляють великі ріши в Пуранах, у Ведах,  
таємними  іменами  за  твої  діяння?  Їх  значення  хочу  від  тебе  чути,  о  Кешаво,  бо  значення  твоїх  імен 
роз’яснити, крім тебе, о володарю, ніхто не здатний.

Ш р і  Б х а г а в а н  в і д п о в і в :
У Ріг-, Яджур-, Атхарва-, Сама-Веді, у Пурані з її Упанішадою, в книзі звіздарів,163 о Арджуно, у Санкхьї, 

у писанні Йоги, в Аюр-Веді багато моїх імен вихваляють великі ріши. Є імена за моїми властивостями, за 
діяльністю ― інші. Значення тих, що походять від діяльности, вислухай, о бездоганний. Тобі повідомлю їх, о 
сину,  бо  здавна  ти  вважаєшся  моєю  половиною.  Хай  звеличують  так:  поклоніння  позамежному  Атману 
втілених,  Нараяні  всюдисущому,  який  визначається  якостями  й  вільному  від  якостей.  Його  милосердям 
породжений Брахма, від гніву його виник Рудра, Він ― усього нерухомого і рухомого велике лоно, дійсність 
володіє  вісімнадцятьма  властивостями,  о  кращий з  учнів  про  саттву.  Це  ― моя  вища  природа,  яка  несе  
сполучення землі й неба.  Я пізнаюся як Атман світів,  як безсмертя,  істина,  закономірність.  Від цього все  
розвивається,  походження-розчинення  зміна,  я  ―  тапас,  жертвопринесення,  жертводавець,  Вірадж, 
споконвічний Пуруша. Як виникнення, кончина світів, я Аніруддхою іменуюся. Коли наступає кінець ночі  
того безмірно могутнього Брахми, з моєї милості виникає лотос, о лотосоокий, потім у ньому виникає Брахма, 
милістю моєю породжений, а наприкінці дня так само народжується син бога з його чола, коли він лютує. Це  
― всеруйнуючий Рудра. Ці два кращі з премудрих богів відбулися з милості-люті обоє, два шляхи, вказаних 
Аніруддхою: утвору і руйнування. Вони обоє тут, усім живим подавці дарунків, ― лише знаряддя Аніруддхи. 
Носій черепа, коси, голений, той, який живе на місці спалення трупів, Рудра, який зберігає суворі обітниці,  
жахаючий  йогин.  Він  жертву  Дакши  зруйнував,  вибив  око  Бхаги.  У  своїй  сутності  він  ―  Нараяна,  так  
потрібно знати,  о Пандаво.  Споконвіку,  коли шанують бога богів,  Магешвару,  рівно й шанують Нараяну-
володаря, о сину Прітхи, бо я єсмь Атман світів, усіх без виключення, о радосте Панду. Тому безпосередньо,  
як самого себе шаную Рудру. Якщо я не буду шанувати владаря, подавця дарунків Шиву, мене самого ніхто  
шанувати не буде, так думаю: світ обертається, дотримуючись мого прикладу, а приклади шанувати личить,  
тому його шаную. Хто за ним іде, той за мною іде, хто його знає ― мене знає. Рудра і Нараяна ― роздвоєння  
єдиної  сутності,  проявляючись  у  всякій  справі,  вони  мандрують  у  світі,  о  Каунтейє.  Мені  створити 
приношення ніхто не може, о чудовий Пандаво. Так вважаю у серці. Древньому ж Рудрі, володареві, радуюся,  
як самому собі, як радуюся синові, бо Вішну ні перед ким не схиляється, ні перед яким богом, крім як перед  
самим собою. Тому шаную Рудру.  Брахма, Рудра, Індра та інші боги, також ріши шанують чудового сура,  
Нараяну-Харі. Усіх, хто був, є й буде, о бгарато, всіх, їхній верховний войовник ― Вішну, його оспівують і  
шанують безперестану.  Поклоняйся Вішну,  подавцеві жертви хавіс. Захисникові ― поклоніння! Подавцеві  
дарунків поклоняйся, о сину Кунті. Споживачеві жертв богам і предкам ― поклоніння! Мої бхакти бувають 
люди чотирьох видів, це мені відомо. З них кращі ті, які зосереджені на одному й іншого божества не знають.  
Я єсмь шлях тих, хто без надії на віддяку належне виконує. Інші ж три види шанувальників бажають плодів,  
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так я гадаю. Всі вони відступають від дхарми, а ті, чудові, пробуджені бхакти, ті, які пам’ятають інших богів: 
Синьовийого Шиву, Брахму, які, пробуджені, мандрують і поклоняються, ті до мене в позамежне приходять. 
О сину Прітхи, так повністю й послідовно я роз’яснив тобі, бхакті. Ми вважаємося, я й ти, Нараяною-Нарою, о 
Каунтейє. Заради порятунку світу ми обоє в людські тіла втілилися. Я знаю внутрішнього Атмана і Йогу, хто я  
й чому так іменуюся, о бгарато. Як образ закону ніврітті, також як подавець блага, шляхом людей (Нараяною) 
я називаюся, єдиний, вічний. Води називають «Людськими» (Нара), бо води ― сини Людини (Нари). Колись 
вони були моїм шляхом, тому я Нараяною називаюся. Я ніби встелив увесь минущий світ променями, ставши  
Сурьєю. Я всіх істот верховна оселя, тому Васудевою мене називають. Я шлях усіх істот, їх походження, о 
бгарато. Позаяк моє чудове сяйво поширюється на небо й землю, о Партхо, то також на всі суті при кончині  
світу.  Через бажання це,  о  бгарато,  і  за  три кроки,  о  Партхо,  мене називають Вішну.  Самоприборканням 
досконалости  шукають  люди,  мене  шукаючи,  я  ж  єсмь  небо,  земля,  піднебесся,  тому  Дамодарою  мене 
називають.  «Прішні»  ― так  називається  їжа,  вода,  Веди,  амріта.  Вони  ― моє  сім’я,  тому Прішнігарбха 
(«лоно») я називаюся. Якось звернулися до мене ріши: «Трита впав у колодязь, о Прішнігарбхо, урятуй Триту,  
який відійшов од Екати і Двіти!». Син Брахми, древній, чудовий ріши Трита, який звернувся до Прішнігарбхи,  
був витягнутий з колодязя. Сяючі промені Сонця, що опромінює світи, вогню, Місяця-Соми вважають моїм 
волоссям (кеша),  тому всевіди брахмани називають мене Кешавою.  Магатма Утатхья зі  своєю дружиною 
зачав  зародок.  Якось,  користуючись  своєю божеською силою,  зник  Утатхья,  його  дружину  тоді  відвідав 
магатма  Бріхаспаті.  Тоді,  тому  чудовому  ріши,  який  підійшов  для  любощів,  сказав  утворений  з  п’яти  
сутностей  зародок,  о  Каунтейє:  «Я  вже  раніше  проникнув,  тобі  не  слід  перевантажувати  мою  матір,  о  
щедрий!».  Почувши це,  Бріхаспаті  розгнівався і  його прокляв:  «Позаяк ти перешкодив мені,  готовому до  
любощів,  ти будеш сліпим,  силою мого прокльону.  Так,  безсумнівно!».  Той,  силою прокльону головного 
ріши, в морок поринув надовго. Колись ім’ям Діргхантамас був названий той ріши. Але чотири вічні Веди, з  
їхніми доповненнями, частинами тоді він засвоїв, а також моє таємне ім’я. Відповідно до закону, «Кешава!»,  
― він волав невпинно, так Діргхантамас повернув собі зір, тому був перейменований у Готаму. Настільки 
сприятливе моє ім’я «Кешава», о Арджуно, і для богів і для всіх магатм-ріши! Агні-Сома тісно пов’язані: обоє  
походять з однієї утроби,  тому увесь минущий світ, рухомий і нерухомий визначається Агні-Сомою. Уже 
навіть  у  Пуранах  сказано:  вуста  богів  є  Агні.  Єдиноутробні  по  суті  Агні-Сома.  Вони  підтримують  світ,  
єдиносутністю підкріплюючи один одного.

Так вістить розділ триста сорок третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 4
А р д ж у н а  с к а з а в :
Як колись єдиноутробности  Агні  й  Сома досягли? Це у  мене  викликає  сумнів,  о  Мадгусудано,  його  

роз’ясни мені!
Ш р і  Б х а г а в а н  в і д п о в і в :
Добре, о сину Прітхи, я розповім тобі минуле, о радосте Панду, створене моєю власною силою. Слухай,  

зосередивши думки! Під час омивання землі, наприкінці чотирьох юґ тисячолітнього кола, коли всі істоти 
стали невиявленими й усі  істоти, рухомі  й нерухомі,  розчинилися,  тоді 164 наступила кромішня пітьма без 
світла, землі, вітру. Був лише водний океан у світі. «Води» ― так осягалася суть брахмо, що було єдиним, без  
іншого. Тоді не було ні ночі, ні дня, ні існуючого, ні неіснуючого, ні виявленого, ні невиявленого. У такому от 
стані,  спираючись  на  властивості  Нараяни,  з’явився  вічний,  неминущий  Харі,  нестаріючий,  невмирущий,  
недоступний почуттям темний Пуруша, невловимий, невиникаючий, істинний, нешкідливий, без ознак різного  
розвитку,  безпристрасний, безсмертний, без образу,  всепроникний, Всетворець. А свідчення цьому таке: не 
було ні дня, ні ночі, не було існуючого і неіснуючого. Була споконвічна, всеобразна пітьма ― ніч Всесвіту,  
так витлумачується зміст цього слова. Отже, із цієї пітьми виник Пуруша, він з’явився від лона брахмо, із  
брахмо. Бажаючи створити істот, той Пуруша зі своїх двох очей створив Агні-Сому. Тоді була встановлена 
послідовність утвору, поколінь брахманів і кшатри. Що є Сома, те є брахмо, а що є брахмо, те ― брахмани. А 
що є Агні, те ― кшатра, але брахмо сильніше кшатріїв. Чому так? Це для усього світу очевидно. Саме так:  
споконвічно не виникало істот вище брахманів. Хто кидає жертву в полум’яніючий вогонь, той жертвує в уста 
брахмана, я так рішучо стверджую. Утвір істот зроблено Брахмою. Створивши істот, воно (брахмо) підтримує 
потрійний світ. Є таке виречення гімну: «Ти, Агні, при жертвопринесеннях, жрець-хотар, затверджений для  
всесвіту ― богів, людей і минущого світу!». Це свідчить, що ти, о Агні, при жертвопринесеннях затверджений  
хотаром для всесвіту, богів, людей і минущого світу. Бо Агні є хотар і діяч при жертвопринесеннях. Агні є  
брахмо.  Але  без  мантр  немає  жертвопринесення  хавіс,  як  без  пуруші  (особи)  не  буває  тапасу.  Хавіс  є 
ушановування мантрами, як личить богам, людям, ріши. «Ти ― хотар», ― так сказано в гімні. Ті, що серед  
людей діють при жертвопринесеннях,  ― жерці-хотари,  вони повинні  бути  брахманами.  Бути  жерцями не 
личить ні кшатріям, ні вайшьям, хоча вони й двічінароджені. Отже, брахмани, ставши Агні, підносять жертви.  
Ті жертви насичують богів, боги ж підкріплюють землю. Так сказано в Шатапатсі, головній Брахмані. Коли 
запалений Агні,  той відун  тоді  приносить жертву,  він робить жертвопринесення вустами брахмана.  Отож, 
ставши Агні,  знавці-брахмани  підкріплюють  Агні.  Ставши Агні,  Вішну,  вони  проникають  в  усі  істоти  й 
підтримують  життя.  Так.  Про  це  є  навіть  шлоки,  проспівані  Санатсуджатою:  в  давнину  Брахма  створив 
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всесвіт, від себе не відокремивши його спочатку. Від лона Брахми, зі скарбом Брахми, у небо йдуть безсмертні  
боги.  Думка,  слово,  діяльність,  благочестя  і  умертвіння  плоті  брахманів,  підтримують  небо  та  землю.  
Правильно вимовлене їхнє  слово ― амріта.  Немає вчителя,  подібного матері,  немає істини вище дхарми. 
Нікого немає вище брахманів ні на поверхні землі, ні в потойбічному світі. Тих океан не носить, під’яремна 
худоба не возить, у тих копистка не збиває масла в повній діжці, і, спіткнувшись, ті стають розбійниками, у  
чийому царстві від голоду гинуть брахмани. За свідченням Вед, Пуран, Ітіхас, з вуст Нараяни спливли ті, що 
все творять, все оживляють, брахмани. У той час, коли ще втримував слово вищого блага подавець, Бог богів,  
спершу створені брахмани, а потім від брахманів пішли інші варни. Отже, брахмани вище сурів  і  асурів.  
Ставши мною, брахманів із себе створив Брахма раніше сурів, асурів і великих ріши, і, як особливі істоти,  
вони під охороною. 

За зґвалтування Ахальї її чоловік Гаутама зробив бороду Індри рудою і з дозволу Каушики позбавив його 
яєчок і дав йому натомість яєчка барана.

Бажаючи Ашвінів відсторонити від соми, загрожував піднятим перуном Пурандара, але Чьявана ослабив 
обидві його руки.

Розлютившись через руйнування жертви-крату Шивою, Дакша, збільшивши самокатування для зміцнення 
йогічної сили, створив ще одне око на чолі Рудри.

Заради поразки руйнівника трьох міст Шиви, який почав священнодійство,  Ушанас,  який з’явився до  
Рудри, здерши з його голови коси, оповив їх навколо його шиї, і  вони перетворилися на змій.  Його шия,  
стиснута зміями  посиніла,165 і ще раніше, у манвантару-Сваямбхуви, Нараяна стиснув рукою Шиву так, що 
шия того посиніла.

В давнину нащадок Ангіраса, Бріхаспаті, підійшов зачерпнути води для приготування амріти. Мутна вода 
не посвітліла і Бріхаспаті розгнівався на воду і сказав: «Позаяк ти замутилася, коли я прийшов черпати, і не 
посвітліла,  то будь відтепер назавжди забруднена різними чудовиськами, рибами, черепахами!».  З тих пір  
вода кишить усякими чудовиськами, що розмножуються в ній.

Вішварупа, син Творця Тваштара, був домашнім жерцем богів. Він, син сестри асурів, явно давав частку  
богам,  а  таємно ― асурам.  Тоді,  очолені  Хіраньякашипою асури  просили дарунку  у  своєї  сестри,  матері  
Вішварупи. «Агов, сестро, цей твій і Тваштара син, Вішварупа, триголовий домашній жрець богів, богам явно 
частку віддає, нам же ― тайкома. Тому боги процвітають, а ми хиріємо. Тож зволь нам надати такий дарунок:  
нехай і нам він явно приділяє!». Так. Потім Вішварупі, який пішов у ліс Нандану, мати сказала: «Сину, чом ти  
забезпечуєш процвітання супротивної сторони, а стороні мого брата шкодиш? Не треба тобі так чинити!». 
Вішварупа,  подумавши:  «Не  можна переступати  слів  матері»,  вклонившись  Хіраньякашипу,  вийшов.  Син 
Хіраньягарбхи,  Васіштха,  тоді  прокляв  Хіраньякашипу:  «Позаяк  ти  іншого  вибрав  хотаром  замість  мене, 
Вішварупу, то хай не буде вдалим твоє жертвопринесення! Від раніше небувалої істоти ти приймеш смерть!».  
Так. Відповідно до цього прокляття, Хіраньякашипу прийняв смерть від Нрісінхи Людинолева ― втілення 
Вішну.  Потім  Вішварупа  віддався  надмірному самокатуванню  заради  успіху  материнської  сторони.  Щоб 
порушити  його  обітниці,  Індра  зібрав  багато  прекрасних  апсар.  Коли  Вішварупа  їх  побачив,  розум  його 
скаламутився. Він прилюбився до тих апсар. Побачивши, що він полонений, апсари сказали: «Підемо туди,  
звідки  ми  прийшли».  Так.  Їм  сказав  син  Тваштара:  «Куди  ви  йдете?  Залишайтеся  зі  мною.  Ви  будете  
щасливі!». Ті ж йому відповіли: «Ми апсари ― жінки богів, ми раніше обрали Індру, подавця дарунків!». Тоді  
їм  сказали  Вішварупа:  «Відтепер  боги з  Індрою разом,  загинуть!»  Так.  Потім  він  став  шепотіти  мантри. 
Підсилений тими мантрами, першим ротом випив усю сому, скільки її не приносили двічінароджені, в усіх  
світах роблячи жертвопринесення. Другим ― він з’їв усю жертовну їжу. Третім же ротом хотів з’їсти богів 
разом з Індрою. Коли Індра побачив, що всі кінцівки Вішварупи зміцніли завдяки випитій сомі, він разом з  
усіма богами злякався. І прийшли ті боги разом з Індрою до Брахми.

В о н и  м о в и л и :
Вішварупа  випиває у всіх жертвопринесеннях усю сому,  правильно принесену,  ми ж залишилися без  

своєї частки. Сторона асурів процвітає, ми ж ― марніємо. Зволь нам указати те, що послужить нам на благо.  
Так.  Брахма  їм  сказав:  «Ріши  Дадхіча  з  роду  Бхрігу  робить  умертвіння  плоті.  Просіть  у  нього  дарунку: 
влаштуйте так, щоб він покинув своє тіло. З кісток же його зробіть перуниці!». Так. Тоді боги пішли туди, де  
ріши, володар Дадхіча, чинив умертвіння плоті. Наблизившись до нього разом з Індрою, боги сказали: «Хай  
буде  володар  процвітати  у  тапасі  незмінно!».  Так.  Їм  Дадхіча  сказав:  «Ласкаво  просимо,  володарі!  Що 
повинен я вам зробити?». Так. «Що скажете ― виконаю!». Ті йому сказали: «Хай зволить володар, заради  
блага світу покинути тіло!». Тоді Дадхіча спокійно, однаковий до задоволення-страждання, поринувши в себе, 
великий йогин, покинув тіло. Після того, як вступив він у великого Атмана, Тваштар, зібравши його кості,  
зробив  собі  перун.  Нездоланним,  нерозривним перуном,  що  виник  з  костей брахмана,  перейнятим богом 
Вішною, Індра вбив Вішварупу й відітнув йому голову. Безпосередньо після цього виниклого з роздробленого 
тіла Вішварупи, сина Тваштара, Врітру, ворога богів, убив Індра. Через страх покарання за подвійне вбивство  
брахманів Індра покинув царство богів. Із прохолодної води на поверхню моря «Манаса» вийшов лотос, у 
якому Індра і сховався. Силою царственої Йоги зробившись крихітним, він забрався у чашечку квітки. Після 
того,  як  з  остраху  покарання  за  вбивство  брахмана  зник  володар  потрійного  світу,  чоловік  Шачи,  світ 
залишився  без  владаря.  Боги  просочилися  раджасом  і  тамасом,  великі  ріши  не  повторювали  мантрів.  
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З’явилися ракшаси. Слово Брахми занепало. Без сили Індри світи виявилися беззахисними. Тоді боги й ріши 
присвятили на царство над богами сина Аюса, на ім’я Нахуша. Нахуша з п’ятьмастами сяючими світилами на 
голові, які затемнюють світло всіх істот, прийняв на себе охорону святилища неба. Тоді світи повернулися до 
свого єства. Були радісні та щасливі. Тоді сказав Нахуша: «Все приналежне Індрі мені підлегле, за винятком 
Шачи!». Отож сказавши, він наблизився до Шачи й мовив: «О причетна благій долі, я ― Індра богів, люби  
мене!». Відповідала Шачи: «Єством ти любиш закон і походиш з роду Соми, і не личить тобі заглядатися на 
чужу дружину!». Тоді Нахуша сказав їй так: «Я зайняв місце Індри і оволодів царськими скарбами Індри, і тут  
немає  ніякого  беззаконня,  бо  ти  належала  Індрі».  Вона  йому  сказала  так:  «Є  в  мене  деяка  невиконана  
обітниця. По здійсненні її я прийду до тебе через кілька днів!». Відпущений Шачи, він пішов. Тоді Шачи,  
змучена скорботою від нещастя, воліючи зустрічі з чоловіком, охоплена страхом перед Нахушею, прийшла до 
Бріхаспаті. По ній він помітив, що вона сильно схвильована. По глибокому роздумі, він зрозумів, що справою 
із чоловіком вона сильно стривожена. Бріхаспаті сказав: «Сповнена цією твоєю обітницею і тапасом, заклич  
богиню Упашруті (Підслуховування), вона тобі покаже Індру». Так. Після цього Шачи перебувала у великому 
самоприборканні й мантрами призвала Упашруті, богиню, подательку дарунків. Та Упашруті, з’явившись до  
Шачи, сказала: «Ось я тут,  тобою покликана, прибула.  Що бажане тобі повинна я зробити?».  Так. Голову  
схиливши, їй сказала Шачи: «Володарко, зволь показати мені мого чоловіка, адже ти Істина й Праведність!». 
Та її до моря «Манаса» привела. Вона показала їй Індру, який забрався у чашечку лотоса. Побачивши свою  
змарнілу, скорботну дружину, Індра подумав: «Овва, яке мене осягло горе! Втративши мене, коли забрався  
був  сюди,  прийшла моя дружина,  змучена  горем!».  Індра їй так сказав:  «Як  поживаєш?».  Вона йому так 
сказала: «Нахуша мене кличе, щоб зробити дружиною, але я визначила йому строк!». Так. Індра їй сказав:  
«Іди скажи: «Нахуша,  повези мене небувалим способом, звівши на колісницю, запряжену мудрецями. Є в  
Індри багато приємних серцю візків, я сходила на них. Ти ж інакше повинен мене привезти». Після цих слів  
вона радуючись,  пішла. Індра ж знову забрався в чашечку лотосу.  Тоді побачивши, що Індріяні прийшла,  
Нахуша їй сказав: «Час сплив!». Так. Йому Шачи сказала, як велів Шакра. Нахуша, зійшовши на колісницю, 
запряжену  великими  мудрецями,  наблизився  до  Шачи.  Тоді  породжений  у  глечику  син  Митри-Варуни,  
чудовий ріши Агастья, побачивши, як зганьблені Нахушею ті великі ріши, бо штовхнув його ногою. Тоді він 
сказав Нахуші: «Ти вчинив злочин, так падай на землю й будь змієм доти, доки стоїть земля і гори!». Так. По  
слову того великого ріши,  негайно ж з колісниці  впав Нахуша.  Тож знову потрійний світ  залишився без  
правителя.  Тоді  боги  й  мудреці,  вдавшись  до  захисту  володаря  Вішну  заради  Індри,  сказали  йому:  «О  
володарю, Індру, обтяженого вбивством брахмана, зволь врятувати!». Так. Тоді той подавець дарунків сказав:  
«Шакра коня повинен принести в жертву Вішну,  тоді він досягне колишнього гаразду!».  Так. Тоді боги й 
мудреці, не бачачи Індри, сказали Шачи: «Іди, причетна благій долі, приведи Індру!». Вона знову пішла до  
моря. Індра вийшов з того моря та прийшов до Бріхаспаті. А Бріхаспаті велике жертвопринесення Ашвамедху 
для Індри підніс, випустивши пастися придатного для жертвопринесення коня в чорних плямах, і зробивши 
його «перевізником підношення» Бріхаспаті відновив у його чині Індру, володаря марутів. Тоді боги й ріши 
вихвалили  того  царя  богів.  Очищений,  він  перебував  у  святилищі  неба.  А  гріх  убивства  брахмана,  
розділившись  на  чотири  частини,  упав  на  жінок,  вогонь,  дерева  та  корів.  Так  Індра,  зміцнений  силою 
брахмана, був відновлений у своєму чини, убивши ворогів.

Колись до небесної Ґанги прийшов великий ріши Бхарадваджа узяти води. Вішну, який ступнув був три 
кроки, підійшов до нього. Його Бхарадваджа вдарив мокрим кулаком так, що на грудях його залишився знак.

Прокльоном великого ріши Бхрігу Агні став всепожираючим. Адіті одного разу варила богам їжу. «Це 
з’ївши, вони вб’ють асурів»,  ― так подумала. Тут  Будха, зробивши обітниці, прийшов до Адіті та сказав:  
«Дай милостиню!». Тут: «Нехай спершу боги спробують від цього, а не інші», ― так подумавши, Адіті не 
дала милостині. Тоді, не одержавши милостині, Будха розгнівався й, будучи брахманом, прокляв Адіті: «У  
череві Адіті роздвоїться Вівасван, і він народиться двічі. Його знають, як Анду (Яйце). Адіті називають «Мати 
Анди» (Андаматар), а Вівасван, як Мартанда, буде богом тризни».

У Дакши було шістдесят дочок, з них за Кашьяпу він видав тринадцять, десять за Дхарму, десять за Ману,  
а  двадцять  сім  за  Росистого  Індру  (Місяць).  Вони  називалися  Сузір’ями.  З  них,  однаково  ладних,  Сома 
особливо любив Рохіні.  Тоді інші дружини, ревнуючи, прийшли до свого батька і про цю справу сказали:  
«Володарю, ми всі рівні, але Сома більше любить Рохіні». Дакша сказав: «Він буде марніти!». Від прокльону 
Дакши, царевич Сома почав марніти. Запалий у безсилля Сома прийшов до Дакши. Дакша йому сказав: «Ти не  
рівний у поводженні!». Тут ріши й назвали його Сомою: «Ти будеш марніти від сухоти. На західній стороні є 
цілюща криниця «Золоте море», іди туди й омийся!». Так. Тоді пішов Сома туди, і прийшовши до цілющої  
криниці,  до  Золотого моря,  омився.  Викупавшись,  він  звільнився  від  зла.  Позаяк  Сома засяяв  у  цілющій 
криниці, то криниці дано було ім’я «Сяйво». Але силою того прокльону й понині Сома зростає до ночі повні, а  
після  повні  він  урізується  хмарною  смужкою,  виявляючи  подібну  кольору  хмари  вроду.  Але  його 
незаплямованість позначена знаком зайця.

Великий  ріши  Стхулаширас  вчинив  умертвіння  плоті  на  північно-східній  стороні  гори  Меру.  Тоді  
розпаленілого самокатуванням, його овіяв, несучи всі пахощі, чистий вітер, доторкаючись до тіла. Змучений 
самокатуванням, виснажений, він відчув серцеву відраду од відсвіженого вітру. Тут, помітивши його повне 
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вдоволення відсвіженим вітром, володарі лісу ― дерева, показали йому вроду своїх квітів. Він же їх прокляв:  
«Відтепер ви будете цвісти не повсякчас!».

Колись Нараяна втілився заради блага світу, як великий ріши Кобиляча голова (Вадавамукха). Коли він 
робив самокатування на горі Меру, він погукав Океан, щоб освіжитися. Але той не прийшов. Розгніваний, 
змучений жаром власного тіла мудрець згустив воду, і вода океану стала солоною, подібною до поту. І сказав  
ріши:  «Непридатною  для  пиття  стане  твоя  вода.  Лише  коли  я,  Вадавамукха,  захочу  пити,  вона  стане  
солодкою!». І понині ріши, іменований Вадавамукха, наступний за Нараяною, п’є з океану воду.166

Дочку Хімавану,  Уму,  бажав Рудра.  Але великий ріши Бхрігу,  прийшовши до Хімавану,  сказав:  «Цю 
дівчину видай за  мене!».  Хімаван сказав:  «Намічений  вибір  Рудри».  Так.  Йому сказав  Бхрігу:  «Позаяк  я  
вибрав твою дочку, а ти суперечив, хай не буде у тебе перлів!». Так. І понині стоїть це слово ріши.

Така могутність брахманів!167 З милості брахманів кшатрій отримав за дружину вічну, неминущу землю і 
насолодився нею. Що ж стосується брахманів Агні-Соми, то ними весь світ тримається.  Сказано:  Сурья і  
Чандрамас  ―  його  очі,  промені  вважаються  волоссям.  Будячи  й  нагріваючи  минущий  світ,  він  опріч 
перебуває.  Діяльністю Агні-Соми,  їхніми  справами,  о  Пандаво,  пробудженням і  зігріванням,  створюється 
радість минущого світу. Я ― Хрішикеша, володар, який підтримує світ, подавець дарунків. Прилучаючись 
принесеному жертовному напою, я приймаю свою частку жертви. Я чудового ясно-жовтого кольору, тому я 
іменуюся  Харі.  Я  чудовий  притулок  істот  і  закономірність  мандрівних  у  законі.  Тому,  день  у  день  як 
Рітадхарму співаки мене прославляють. Колись я дістав втрачену й сховану в океані землю, тому боги мене  
вихваляють  словом  Говінда.  Шипивішта,  «хто  втратив  волосся»,  називають.  І  позаяк  той  Вішну  все 
простромлює,  я  звуся  Шипивішта.  Ріши  Яска  мене  неухильно  вихваляв  при  численних  жертвах,  як  
Шипивішту, тож я ношу це таємне ім’я. Волаючи до мене: «Шипивішто!», Яска, цей піднесений ріши, з моєї 
милости проникнув у безодню Безмовности (Нірукта). Адже я не народжувався, не народжуюся й ніколи не 
буду народжуватися. Я ― Знавець поля всіх істот, тому я вважаюся ненародженим. Ніколи нічого грубого,  
нечистого  не  говорив  я.  Правдива  богиня  Сарасваті,  що  пильнує  закономірність,  дочка  Брахми  в  мені 
перебуває. Суще і Несуще в мені перебувають, о Каунтейє. У квітці лотосу ― місцеперебування Брахми, тому 
Істиною мене називають. Споконвічно я не ухилявся від правди, знай: я створив Правду! При моїх втіленнях 
тут  є  моя  споконвічна  сутність,  о  Дхананджайє.  З  безкорисливістю  сполучена  моя  діяльність,  тому  не 
плямується моя сутність справами. Знанням осягається моя сутність сатватами, а тому я Сатватою іменуюся. 
Я зорюю землю, ставши величезним залізним плугом,  о Партхо,  а тому я чорного кольору,  о Арджуно,  і  
називаюся Крішна. Я змішав землю й воду, простір і вітер, а вітер ― з вогнем, тому Вайкунтхою називаюся.  
Нірвана є вище брахмо, це вища опора. Від цього я споконвічно не відхиляюся, а тому називаюся Ачьюта.  
Земля й небо ― обоє простираються всюди, їх обох я тримаю прямо, тому Адхокшаджа моє ім’я. Знавці Вед,  
що  міркують  про  слово  Вед,  мене  оспівують  перед  вівтарями,  як  Адхокшаджу,  за  статутом.  Це  ім’я  
приймають одностайно всі  великі ріши.  У світі  немає іншого Адхокшаджи,  крім Нараяни, володаря.  Моя 
променистість ― пряжене масло (гріта), яка підкріплює життя всіх істот у світі. Тому глибокодумні знавці 
Вед, як Грітарчи, мене славословлять. У тілі три основних речовини породжені справами минулих втілень.  
Такий переказ: жовч, слиз і вітер ― це називається складом тіла, ними тримається істота. Якщо вони гинуть, і  
вона гине. Знаючі Аюрведу тому мене Тридхату називають. Чоловічим іменується у світах володарний закон 
Бхагавана, о бгарато. У словнику Найгхантука я називаюся верховним Мужем (Вріша). Мавпа, вепр, пишнота 
й закон називаються чоловічими. Тому владика Кашьяпа назвав мене Врішакапі. Мого початку,  середини, 
кінця ніколи не знали ні сури, ні асури, бо я без початку, без середини, без кінця. Я уславлений, як владар 
могутній,  як  свідок  світу.  Я  чую  тут  лише  чисті  речення,  о  Дхананджайє,  і  не  приймаю  злих,  тому 
Шучишравас  мене  називають.  Колись  ставши однокликастим  вепром,  збільшуючи  благо,  я  підняв  із  дна 
океану цю землю, тому я ― Екашрінга (з одним іклом). Я також подобу вепра із трьома наростами прийняв, я 
названий Трикакуд за прийняту мною подобу. Той, кого назвав Варінчею Капіла у своїх роздумах про знання,  
я ― той володар істот, який увесь світ думкою створив. Мене, пособника пізнання, вічного, що перебуває в  
сонці,  проникливі  вчителі  Санкхьї  називають  Капілою,  як  світлозорого  Хіраньягарбху,  мене  вихваляють 
ведичні  гімни.  Зрозумій:  постійно йогини мене  на  землі  шанують.  Ріг-Ведою,  що містить  двадцять  одну 
тисячу шлок, мене називають і Сама-Ведою, в тисячу шлок, мене називають люди, що знають Веду. Мене в  
Араньяках  вихваляють  співаки,  ті,  бхакти  мої,  що  ходять  важкими  стежками.  П’ятдесят  шість,  вісім  і  
тридцять, сім розділів Адхварью є Яджур-Веда, про мене там говориться і в п’яти відділах Атхарва ( Яджур-
Веди) і в обрядах волхвування. Мудреці, які знають гімни Атхарва, так стверджують. Які є розділи і які є співи 
в розділах, вимова звуків і наголос, я створив, знай це. Та Кінська голова, подателька дарунків, що сходить з  
Океану,  о Партхо, у північній стороні, це ― я, «Крама», той знавець порядку складів, їх розподілу. З моєї  
милости,  шляхом,  зазначеним  Вамою,  Магатма  Панчала  осяг  від  тої  вічної  Конеголової  істоти 
«крамапатху».168 Він був з роду Бабхравьї і першим поширив спосіб «крама». Від Нараяни дарунок одержавши 
і  досягши  неперевершеної  Йоги,  поширив  спосіб  «крама»  і  «шикха»  той  Галава.  Потім  Брахмадатта 
Кандаріка, блискучий цар, міркуючи знову й знову про лихо народження й смерти, за сім народжень, чудовий  
у прагненні, досяг стану йогинів. Колись я з деякої причини був уславлений, о Партхо, як син Дхарми, тому  
Дхармараджа мене називають.  Нара і  Нараяна давно творили чудове  умертвіння плоті,  сходячи по дорозі  
дхарми на горі Гандхамадані. У цей саме час, Дакша приносив жертву. І не приготував Дакша частку Рудрі, о  
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бгарато. Тоді по слову Дурги він жертву Дакши зруйнував, у гніві він знову і знову метав блискаючий дротик.  
Цей дротик спопелив жертву Дакши й усе жертовне начиння. Раптово до тих двох ув оселю Бадарі прилетів  
той дротик і з усього розгону вдарив у груди Нараяну, о Партхо! Тоді обпалене дротиком волосся на голові  
Нараяни-Вішну стало кольору трави мунджа, тому я Мунджакешава. Той дротик з вигуком «Хум!» відкинув  
магатма. Відбитий Нараяною, він повернувся Шанкарі у руки. Тоді до тих двох подвижників, які віддалися  
виснаженню плоті,  підбіг Рудра.  Нападаючого,  рукою схопив за горло Всесвітній Атман Нараяна, і  шия у 
Рудри посиніла, він став Синьошиїм. Потім, щоб убити Рудру, соломинку взяв Нара, зміцнив її мантрами так,  
що величезною сокирою (парашу) вона стала. Він нею змахнув і сокира на шматки (кханди) розлетілася. Тому 
через розбиту сокиру Кхандапарашу мене називають.

А р д ж у н а  з а п и т а в :
О Варшнейє, у цій битві, що знищенням трьом світам загрожувала, хто здобув перемогу, о Джанардано? 

Повідж мені про це.
Ш р і  Б х а г а в а н  в і д п о в і д а в :
Коли Рудра і Нараяна у сутичці зчепилися один з одним, тоді усі  світи прийшли у повне сум’яття: на  

учтах  Павака  не  приймав  частки  правильно  зробленого  узливання  хавіс.  Не  розуміли  Вед  навіть  
самоприборкані  мудреці.  Пристрасть  і  морок  богів  обійняли.  Заколивалася  земля,  джерело  багатства,  
розкололося небо! Сяяння світил потьмяніло і престол Брахми захитався, океан пересох, Хімаван розсівся. 
Коли відбулися  ці  знамення,  о  радосте  Панду,  оточений сонмами богів  і  магатмами-ріши Брахма спішно 
прибув у країну, де відбувався двобій. Чотириликий, сталий у безмовности, простираючи руки, слово вирік:  
«Світам хай буде благо, Рудро! О володарю всесвіту, приборкай зброю, бажаючи блага минущому світу! Те,  
що дає буття світу,  що владне, непроявлене, вічне, стоїть на вершині й діє без протиріч, але як бездіяльне  
відоме, як виявлене й досягло існування, є цей єдиний, чистий образ. Нара-Нараяна, обоє породжені в роду  
Дхарми.  Вони обоє причетні  великому вмертвінню плоті,  ці  чудові  боги дотримуються  обітниць.  Їхньою 
милістю я народився заради якоїсь таємної мети. Ти ж, о батьку, у споконвічній творчості породжений їхнім 
гнівом, хоч і вічний. У згоді зі мною, із премудрими богами, з великими ріши, о подавцю дарунків, примирися 
скоріше й ― мир хай буде світу!». Після таких слів Брахми Рудра відкинув полум’я гніву і з володарем богів 
Нараяною примирився. Він удався до його захисту,  безпочаткового,  бажаного подавця дарунків,  володаря.  
Тоді той бог, подавець дарунків, який переміг гнів і почуття, був улещений, там зустрінувшись із могутнім  
Рудрою, із премудрими богами, Брахмою і ріши. Ними добре вшанований, сказав богові, володарю володарів,  
володар світу Харі: «Хто тобі треба, той мені треба, хто знає тебе, той мене знає. Між нами немає ніякого  
розходження. Нехай ніколи іншої думки в тебе не буде! Слід твого дротика, знак шріватса буде у мене на  
грудях відтепер. Ти ж, відбитий моєю рукою, будеш називатися Шріканта Прекрасновиїй.

Ш р і  Б х а г а в а н  с к а з а в  ( я к  о п о в і д а ч ) :
Так поставивши один на одного знаки, Рудра й обоє мудреця Нара-Нараяна уклали безприкладну дружбу.  

Потім обоє, відпустивши небожителів, повністю віддалися вмертвінню плоті. Про перемогу Нараяни у двобої 
тобі все розказано, о Партхо. Також про імена таємні, невиречені, о бгарато, відкриті мудрецями, я тобі їх  
повідав. Так у безлічі образів я сюди приходжу на землю, також і в світ Брахми, у вічний  світ Корови,169 о 
Каунтейє.  Я  охороняв  тебе  в  битві,  і  ти  здобув  велику  перемогу,  але  той,  хто  йшов  перед  тобою,  коли  
вибухнула битва, знай, о Каунтейє, це Рудра, бог богів, що носить череп. Його іменують Кала. Як я вже казав,  
він з мого гніву народився. Ти вбивав ворогів спершу ним убитих. Невимірному, володарному, богові богів,  
чоловікові  Парваті-Уми, ретельно зроби поклоніння тому богові,  володареві  всесвіту,  незнищенному Харі. 
Поклоняйся знову і знову йому, народженому з гніву, як я мовив тобі раніше. В ньому, о Дхананджайє, та 
влада, про яку ти чув спочатку.

Так вістить розділ триста сорок четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 5
Ш а у н а к а  с п и т а в :
О суто, ти розповів велику повість, вислухавши її всі муні вельми здивувалися. Мандри по святих хащах,  

купання в усіх святих тіртхах не настільки плідні, як сказання про Нараяну, о суто, ми очистили наші тіла 
вислухавши від початку цю оповідь про Нараяну, захисну, чисту, що звільняє від усього злого. Важкоосяжний 
той бог і володар, якого усі світи шанують, Брахма й усі інші сури, усі великі мудреці. О сину візника, хіба не  
милість  того  бога,  що  його,  бога  Нараяну-Харі,  Нарада  спромігся  бачити?!  Побачивши  Аніруддху,  який 
постав  у  плоті,  володаря  минущого  світу,  чому Нарада  до  тих  двох богів  поспішив повернутися?  З  якої  
причини він хотів побачити Нару-Нараяну, це скажи мені.

В і з н и к  в і д п о в і в :
Коли  відбувалося  те  жертвопринесення,  вчинене  сином  Парікшита,  царем  Джанамеджайєю,  який  за  

статутом виконував  обряди, о Шаунако,  владику Крішну-Двайпаяну,  мудреця,  чудового знавця Вед,  свого 
предка, запитав цар царів Джанамеджайя.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Після того, як зі Шветадвіпи божественний ріши Нарада повернувся, міркуючи про слова Бхагавана, що 

зробив він далі? Коли він повернувся в оселю Бадарі й до тих двох мудреців з’явився? Скільки часу він там  
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пробув і про що питав їх? Ця повість зібрана зі стотисячного докладного оповідання, о бгарато, збиванням 
кописткою думки неперевершеного океану пізнання. Як з молока масло, як з гори Малая сандал, як Араньяки  
з Вед, як із цілющого коріння амріту, так про скарб подвигу зібрана цієї повісті амріта. Брахмане, цю благу  
оповідь про Нараяну ти повідав. Буття Атмана у всіх істотах затверджує той бог Бхагаван, володар. О, яка  
важкозрима пишнота Нараяни,  брахмане чудовий!  В нього входять наприкінці  кальпи всі  сури  на чолі  із 
Брахмою, ріши, гандхарви й усе, що як рухливе чи нерухливе існує. Немає чудовіше очисника ні на землі, ні 
на небі, так вважаю. Проходження всіх щаблів життя, купання у всіх святих криницях не настільки плідні, як  
про Нараяну повість! З усіх боків ми очищені тут, вислухавши від початку цю оповідь, про володаря всесвіту  
Харі. Вона всяке зло знищує. Не диво, що Дхананджайя, мій предок, з бойовим товаришем Васудевою досяг 
кінцевої перемоги. Немає нічого недосяжного в трьох світах для того предка, так вважаю, бо йому допомагав 
сам владар трьох світів ― Вішну. Витязі ж були, о брахмане, всі ті мої предки, адже Джанардана був з ними,  
значить ― щастя й благо! Силою подвигу він легко досяг споглядання Бхагавана, шанованого світом. Вони 
навіч бачили Того, чиї груди прикрашені знаком «шріватса».  Але син Парамештхина, ріши Нарада за них  
багатше. Знаю: неминущий Нарада ― ріши не малої сили, адже він, прийшовши на острів Шветадвіпу, зрів  
самого  Харі.  Лише  милістю  бога  його  споглядати  можливо.  Нарада  ж  бачив  бога,  що  прийняв  вигляд 
Аніруддхи. Потім ув  оселю Бадарі  він спішно відправився знову.  Нару-Нараяну хотів він побачити з якої  
причини,  о муні?  З острова Шветадвіпи син Парамештхина Нарада,  повернувшись,  досягши оселі  Бадарі,  
прийшов  до  тих  двох  мудреців.  Скільки  ж  часу  він  там  пробув  і  які  задавав  питання,  коли  з  острова 
Шветадвіпи повернувся той великий магатма? Обоє магатм, Нара й Нараяна, що говорили ці великі ріши? Про  
все це зволь мені докладно повідати.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Преклоніння  тому  безмірно  сильному  владиці  Вьясі,  милістю  якого  я  цю  розповідь  про  Нараяну 

оповідаю. Досягши великого Білого Острова, побачивши неминущого Харі і повернувшись звідти, о царю, 
Нарада поспішно відправився на Меру, склавши в серце дорогоцінну ношу того, що йому вирік позамежний 
Атман. Цим словом його дух був сильно схвильований, о царю. Знову сюди повернувшись, він опочив після 
довгої дороги. Потім на Гандхамадану Нарада направився з гори Меру і у велику область Бадарі з повітря 
швидко  спустився.  Тоді  він  побачив  обох  богів,  древніх,  чудових  мудреців,  творців  великого  подвигу,  
затверджених в Атмані, які дотримуються великих обітниць і перевершують блиском сонце, що опромінює 
увесь світ, шанованих, із знаком шріватса та вінком викладеним косами, з перетинками між пальцями рук і  
ніг,  зі  знаком кола на  підошвах,170 широкогрудих,  із громоподібним голосом, довгоруких,  чотирируких.  Із 
шістнадцятьма  зубами,  вісьмома  іклами,  красноустими,  широколобими,  краснобровими,  із  чудовими 
підборіддями, носами, подібними до парасолів були голови тих двох богів премудрих ― такі були ознаки тих,  
що пізнавалися як великі пуруші. Їх побачивши, зрадів Нарада, вони ж його зустріли з пошаною. «Ласкаво  
просимо!», ― обоє сказали. Запитаний про здоров’я, довго в себе зануреним залишався Нарада, на тих двох  
найбільших пуруш  дивлячись.  «Ті,  що збираються там,  яких усі  істоти шанують,  яких я бачив на Білому 
Острові, схожі на цих двох чудових мудреців». Так міркуючи в серці, він зробив прадакшину і опустився на  
прекрасне сидіння із трави куша. Коли ті два ріши, посудини подвигу, слави, сяйва, сповнені умиротворення і  
самоприборкання, зробили ранкові обряди, о царю, зосереджені обоє ушанували Нараду водою для омивання  
ніг і дарунками, належними гостеві. На два сидіння вони опустилися, зробивши повсякденні обряди та обряди 
гостинности. Коли обоє сіли, просвітило сяйвом навколо, як від високого полум’я жертовного вогню, у який  
ллють пряжене масло. Потім Нараяна стомленому,  зручно сидячому Нараді, що щасливо завершив обряди 
гостя, мовив слово.

Н а р а - Н а р а я н а  р е к л и :
Той володар, позамежний вічний Атман, чи й нині перебуває на Шветадвіпі? Чи споглядав ти це наше  

Першоджерело?
Н а р а д а  м о в и в :
Я споглядав неминущого, який прийняв образ всесвіту, святого Пурушу, в якому світи перебувають, боги,  

великі ріши ― всі сукупно. І нині його споглядаю, дивлячись на вас обох, вічних. Якими знаками позначені  
ви, такі ж у Харі в його невиявленому вигляді. Цими знаками позначені ви обоє, які носять виявлене тіло. Вас 
обох  я  там  бачив  обабіч  того  бога.  Відпущений  Позамежним Атманом,  сюди  я  прибув  нині.  Хто  ж іще 
пишнотою, славою, блаженством у трьох світах йому подібний, крім вас, о сини Дхарми? Тому розповідайте 
мені все про основу, що осягається як «Знавець поля». Про свої минулі та майбутні втілення він повідав. Там і 
вільні  від  п’яти  почуттів,  прояснені  білі  люди,  всі  шанувальники  Пурушоттами,  ті,  пробуджені,  завжди 
шанують Великого бога. Він завжди радується з ними разом. Благоговійно шанований люблячими, Бхагаван,  
позамежний Атман,  друг  двічінароджених,  друг  бхагаватів,  завжди радується  поклонінню.  Всеблаженний, 
всюдисущий бог Мадгава, улюблений вірних, є діяч, причина і наслідок, він чудовий славою й силою, він,  
велеславний, є  основа,  мета і  скарбниця знання.  Віддаючись тапасу,  він Шветадвіпу перевершує  сяянням.  
Сказано:  «Це  Світло,  що  опромінює  усе  своїм  сяйвом,  він  ―  світ  у  трьох  світах  для  приготовлених,  
самодоведених». Цим прекрасним усвідомленням Мадгава обґрунтував свої обітниці. Там сонце не гріє, не сяє  
місяць, не віє вітер, коли володар богів творить свій важкий тапас. Біля вівтаря, на вісім п’ядей підноситься  
над  землею творець  всесвіту,  бог,  стоячи  на  одній  нозі,  з  піднятими руками,  з  лицем,  вгору зверненим,  
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повторюючи Веди з їхніми частинами, він творить важке подвижництво. Сам Пашупаті, ріши, Брахма й інші 
премудрі боги, ракшаси, чудові дайтьї, данави, мудрі наги, червонопері птахи, досконалі, гандхарви, царствені  
мудреці, завжди за статутом чинять жертву богам і предкам. Ці всі жертви ― біля ніг стоячого в подвигу бога,  
обряди,  ретельно чинені  людьми,  які  на  одне  направили  свідомість,  їх  всіх  прихильно  сам бог  приймає.  
«Немає нікого в трьох світах мені приємніше, ніж ті пробуджені магатми. Я Шлях для таких, які на одному 
зосередили думки». Так мені Харі, бог Бхагаван, сповістив особисто. Відпущений тим позамежним Атманом, 
я сюди з’явився і, будучи безроздільно відданим, з вами двома постійно буду.

Так вістить розділ триста сорок п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 6
Н а р а - Н а р а я н а  с к а з а л и :
Ти  облагодіяний  і  багатий,  бо  ти  бачив  самого  Володаря.  Крім  тебе,  його  ніхто  не  бачив,  навіть  

лотосонароджений Брахма. Бхагаван ― у лоні невиявленого, Пурушоттама важкозримий. О Нарадо, істинне 
нами сказане слово! Немає нікого у світі, хто був би йому приємніший, ніж бхакта: такому свого Атмана сам 
він виявляє, о чудовий брахмане! Місця, де творить свій тапас найвищий Атман, не може досягти ніхто, крім 
нас двох, о двічінароджений. Сяйво, яке від з’єднання тисячі сонець могло б виникнути, таке буває в тім місці,  
ним самим осяяному. Від того бога, володарі істот, всесвіт виник, виникло терпіння терплячих, підтримуючи 
землю,  о  чудовий.  Від  того  бога,  для  всіх  істот  благого,  смак  утворився,  йому причетні  води,  від  нього 
одержують вони плинність. Від нього виникло те, що визначається образом і світлом. Йому причетне сонце,  
ним воно світ опромінює. Від того бога, найвищого Пуруші, виник дотик. Йому причетний вітер, ним він у  
світі віє. Від сили володаря всесвіту й звук утворився. Причетний йому простір перебуває безмежним. Від 
того  бога  виник  проникаючий  в  усі  сутності  манас,  причетний  місяцю.  Тому  властивістю  висвітлювати 
володіє  місяць.  «Виробляюче  існування» називається  те  пізнаване  Ведами місце,  де  силою свого відання 
Бхагаван  споживає  жертву богам  і  предкам.  Для  тих  у  світі,  хто  вільний  від  забруднення,  від  гарного  і 
поганого,  які  прямують  шляхом спокою,  о  чудовий  брахмане,  називається  воротами  Сонце,  що  розганяє 
пітьму в усьому світі. Коли ж сонце їхні тіла спалює, їх ніхто й ніде не може бачити. Ставши найтоншою  
суттю (бхута), вони в того бога вступають. Переведені ж звідти, пробувши в тілі Аніруддхи й потім ставши 
суттю  «манасу»,  у  Прадьюмну  вони  входять.  Від  Прадьюмни  звільнившись,  вони  в  Дживу-Санкаршану 
входять. Чудові брахмани, бхагавати, послідовники Санкхьї, так звільнившись від трьох гун, безпосередньо в 
Позамежного  Атмана  вступають.  Так  у  Знавця  поля,  обумовленого  як  безякісне,  вступають  ті  чудові  
брахмани. Всюдисущого Васудеву знай, як досконалого Знавця поля. Ті, що зібрали манас, самоприборкані,  
стримані в почуттях і, які досягли зосередження на єдиному бутті, у Васудеву вступають. Ми обоє, породжені  
в домі Дхарми, о чудовий брахмане, у мирній оселі укрившись, віддаємося суворому вмертвінню плоті. А  
прийдешні прояви того бога, улюблені богами, якщо будуть  перебувати в трьох світах, то це їхня воля, о  
двічінароджений.  Споконвічно  зв’язані  своїм  законом,  о  двічінароджений,  цілком  непохитно  переносячи 
виснажливі, болісні обітниці, ми все ж тебе бачили на Шветадвіпі, о великий подвижнику, як ти до Бхагавана 
наблизився і висловив йому свої бажання, бо все рухоме й нерухоме нам відомо в потрійному світі. Що було,  
що є й що буде, гарне і погане, відомо й те, що бог богів тобі сказав, о великий муні.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши слово обох, які творять великий подвиг, цілком відданий Нараяні, Нарада, склавши руки,  

багато  мантр,  звернених  до  Нараяни,  шепотів  за  статутом.  В  оселі  Нараяни  божественних  тисячу  років  
залишався велесильний Нарада, високоповажний ріши, шануючи Нару-Нараяну і того великого бога.

Так вістить розділ триста сорок шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 7
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Потім,  через  якийсь  час,  син  Парамештхина  Нарада,  зробивши  за  статутом  жертву  богам,  зробив 

жертвопринесення предкам. Тоді володар, кращий із синів Дхарми, таке слово мовив: «Кому твориш жертву, о 
чудовий брахмане, богам чи предкам готуєш? Це повідай мені відповідно до Агам, з обізнаних кращий: якою 
справою ти зайнятий і який плід за неї очікуєш?».

Н а р а д а  с к а з а в :
Колись ти вирік: «Жертву богам приносити личить», ― жертва богам є найвище, це найвищий, вічний 

Атман. Так напучений, неминущому Вайкунтсі я роблю постійно жертву, від нього відбувся колись Брахма,  
прабатько світу. Мого батька Парамештхина народив той всезадоволений, і я, бажаний первісток, народився з  
його волі. О праведний, виконуючи статут Нараяни, приношу жертви предкам, бо той Бхагаван мені батько, 
мати, прабатько. При жертвопринесеннях предкам неодмінно приносяться жертви володареві минущого світу.  
А по іншому божественному писанню батьки повинні приносити жертви дітям. Коли писання Вед загинуло,  
від синів батьки йому знову навчилися. Тоді ті сини, що дали мантри, досягли батьківства. Хіба вам обом, які  
осягли Атмана, не повідали сури, як сини й батьки шанували один одного, поклавши три галушки (пінда) на 
землю, попередньо застелену травою куша? Але як зрозуміти, що назву «пінда» здавна батьки одержали?

Н а р а - Н а р а я н а  р е к л и :
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Ця держава, земля, оперезана океаном, колись зникла, але швидко підняв її Говінда, прийнявши образ 
вепра. Пурушоттама, встановивши землю на її підвалинах, її піднімаючи заради блага світу, мулом забруднив  
тіло. Коли почався час спеки, коли сонце зійшло на середину неба, три коржі (пінда) бруду, які прилипли до 
іклів, різко стусив володар. О Нарадо, він поклав їх на землю, попередньо простеливши траву куша, і тими 
коржами зробив обряд жертвопринесення предкам за власним статутом. Володар, приготувавши за власним 
статутом три коржі, ними із сезамовим маслом підкріпив своє тіло. Лицем повернувшись на схід, володар  
богів присвятив приношення і для затвердження свого закону вимовив таке слово:

В р і ш а к а п і  с к а з а в :
Я,  творець  світу,  себе  створив,  щоб створити  предків.  Роздумуючи  про вищий закон  обряду жертви 

предкам, діставши землю, я зі своїх іклів на південну сторону скинув ці коржі, з них виникли предки. Ці три  
коржі невидимі, нехай будуть невидимі й вічні предки, створені мною у світі. Як батька, діда й прадіда нехай 
мене знають, який перебуває тут, у трьох коржах. Немає нікого вище мене, як же мені шанувати іншого? Хто 
у світі батько мені? Отже, я ― Предок! «Я ― батько діда Брахми, я тут ― першопричина!».

Бог богів, Врішакапі, сказавши таке слово, поклавши коржі й приналежності обряду на Кабанячу гору, в  
них себе ушанував і потім став невидимим. О мудрецю, такий його закон, що предки пізнаються як коржі й,  
по слову Врішакапі, постійно одержують поклоніння. Жертви, які приносять батькам, богам, гуру,  гостеві, 
корові, знаменитим брахманам і матерям землі широкої, справою, серцем, словом ― приносять жертву Вішну.  
У тіла всіх істот Бхагаван увійшов після того,  як зник.  В усіх істотах однаковий володар щастя-нещастя,  
Вседуша, великий магатма Нараяна. Такий переказ.

Так вістить розділ триста сорок сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 8
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши слово з вуст Нари-Нараяни, Нарада, веледбайливий бхакта, досяг безроздільного шанування  

того  бога.  В оселі  Нари-Нараяни тисячу років  він  прожив,  потім,  вислухавши оповідання  про Бхагавана, 
неминущого  Харі,  швидко  відправився  на  Хімаван  у  свою  оселю.  Ті  двоє,  Нара-Нараяна,  преславні 
подвижники-ріши, в тій мирній оселі творили найвищий подвиг. Ти ж, Джанамеджайє, безмірно відважний 
нащадок пандавів, ти нині себе очистив, вислухавши від початку це велике оповідання. Немає для такого ні  
того, ні цього світу, о чудовий сину Прітхи, хто справою, думкою, словом ненавидить неминущого Вішну,  
предки того поринають у пекло на вічні віки. Хто ж ненавидить кращого з премудрих, бога Нараяну-Харі, та і  
як може бути ненависним кому-небудь Атман світу? О муже-тигре, встановлено: Атманом визнавати потрібно  
Вішну.  Наш  гуру,  син  Гандхамани,  Вьяса,  великий  ріши,  він  сказав  це  про  магатму,  позамежного, 
неминущого, о сину мій. Я ж од нього чув і тобі, бездоганний, повідав. О царю, це вчення, в усій його повноті  
й таємниці, Нарада сприйняв безпосередньо від Нараяни, володаря минущого світу.  О муже-тигре, тобі це 
велике вчення в короткому його викладі вже сповіщене було раніше ― та пісня Харі (Бгаґават-Ґіта). Знай, 
Нараяна на землі ― це Крішна-Двайпаяна Вьяса. Хто ж інший міг бути творцем Магабгарати,  о чудовий 
царю,  хто  б  інший,  крім  нього,  міг  повідати  про  різноманітні  обряди?  Ось  відбувається  велике 
жертвопринесення, він ніби його приготував, ти Ашвамедху влаштував і докладно чув про суть закону.

С у т а  м о в и в :
Вислухавши це сказання,  той чудовий володар для здійснення жертвопринесення почав усі  попередні 

обряди. Це сказання «Нараянія» я тобі повідав, о Шаунако, бо серед мешканців у лісі Найміші мене питав ти 
нині. Колись Нарада вчителеві мудреців і пандавів його повідав, а Крішна й Бгішма те слухали. Нараяна ― 
великий ріши, о володарю людей, широкої землі опора, держава доброчинности, писання охоронець, спокою,  
самовладання захисник, любитель приборкання й самоприборкання, дотримання статутів, помічник кращих 
брахманів. Він і твоїм шляхом хай буде! Харі, блага безсмертних і загибелі асурів вершитель, згубник Мадгу й 
Кайтабхи, споживач слави, подвижників найбільша опора, шлях і захист праведних, приймаючи частку при  
урочистостях  жертвопринесень,  хай  буде  тобі  заспокоєнням.  Безякісний  власник  трьох  якостей,  носій  
чотирьох «я», учасник заслуг і плода жертви, шлях, що веде до Атмана, хай подасть Він праведним мудрецям,  
він,  непереможний,  могутній!  Йому,  свідкові  світу,  Шляху,  ненародженому  Пуруші,  древньому,  
сонцебарвному володареві, вклоняйтеся багаторазово, нероздільною думкою, Тому, який мов із води виник,  
великому ріши поклоняйтеся! Він ― лоно світу, до безсмертя дорога, непохитний притулок, найтонша оселя. 
Він ― вічне Те, що осягається самоприборканими, вельмишановними йогинами й послідовниками Санкхьї.

Так вістить розділ триста сорок восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4 9
Ш а у н а к а  с к а з а в :
Про велич духу Бхагавана, позамежного Атмана, ми вислухали оповідь, також про його народження, як  

Нари-Нараяни в роду Дхарми, про створення великим вепром колись упалих коржів, про те, хто до розвитку 
або згортання приготовлений. Потім, о бездоганний брахмане, ми чули твою оповідь про те, як у давнину  
Вішну на північному океані приймав жертви богам і предкам, про ту велику кінську голову розповів ти, як її  
бачив Парамештхин,  володар Брахма.  Але що ж трапилося в  давнину,  коли світодержець Харі  створив у 
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піднебессі  той  великий,  безприкладний  образ?  Побачивши  небувалого,  безмірно-чудового,  кращого  з 
премудрих,  того  пречистого  Конеголового,  о  муні,  що  зробив  Брахма?  Цей  наш сумнів,  о  брахмане,  що 
стосується  пізнання  древнього  минулого,  роз’ясни,  о  велемудрий,  також про  діяльність  великого  Пуруші  
повідай. Ти нас очистив, о брахмане, сповістивши чисту повість.

С у т а  м о в и в :
Все древнє минуле  я  тобі  розповім,  згідно Вед,  як  розповідав  учень  Вьяси синові  Парікшита,  цареві  

Джанамеджайї. Почувши про конеголовий образ бога Харімедхи, цар просив роз’яснити сумнів його.
Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
З якої причини образ конеголового бога побачив Брахма, це мене повідом, о чудовий.
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Все втілене,  що є в  цьому світі,  о  володарю народу,  складене з  п’яти сутностей за  задумом Ішвари.  

Володар Нараяна, Вірадж, Ішвара, який створив минущий світ, є внутрішній Атман істот, котрий має якості й  
усе ж од якостей вільний. Про розчинення істот, їхню кончину почуй, о чудовий володарю: Спочатку опора-
земля розчиняється у воді океану. Потім вода перетворюється на вогонь, вогонь розчиняється у вітрі, вітер 
розчиняється  в  просторі,  простір  же  входить  у  манас.  Манас  розчиняється  у  виявленій,  а  виявлена  ― у 
невиявленій природі. Невиявлене входить у Пурушу, а Пуруша скрізь перебуває. Усе стає пітьмою, ніщо не  
пізнається.  З  пітьми  виникає  вкорінене  у  пітьмі,  обумовлене  як  безсмертне  брахмо.  Всесвітнє  буття,  що  
прийняло самосвідоме єство Пуруші, іменують Аніруддхою, його також називають Прадхана. Воно пізнається 
як невиявлена пракриті,  їй властиві три гуни. За допомогою відання, всемогутній володар Харі поринув у  
йогічний  сон,  створивши  собі  ложе  на  водах,  про  створення  минущого  всесвіту,  заснованому  на  якості 
множинності міркуючи. Обмірковуючи утвір, він згадав про свою велику властивість: про основу особистості,  
тобто  про  чотириликого  Брахму.  Тоді  Хіраньягарбха,  володар  всього  світу,  предок,  виник  у  лотосі  від 
лотосоокого  Аніруддхи,  сидячий  у  тисячопелюстковому блискучому лотосі,  вічний.  Він  світозорі,  чудові  
побачив світи, складені з вод, о володарю. Тоді безліч істот створив Парамештхин, що перебуває в саттві.  
Попередньо на листку лотосу, що сяє променями сонця, Нараяна створив дві краплі води чудової властивості.  
Їх  побачив  той  володар  Брахма,  безпочатковий,  нескінченний,  незмінний:  одна  крапля  сяяла  подібно 
золотавому меду.  Це був  Мадгу,  з волі Нараяни з мороку породжений. Масткою була інша крапля. Це ― 
Кайтабхья, із пристрасти народжений. Чудові,  сповнені гунами мороку й пристрасти, обоє впали. Могутні,  
тримаючи у руках палиці, по стеблу лотосу вони стали підніматися. Побачивши в чашечці безмірно сяючого 
Брахму,  споконвічного  творця  Вед,  чарівні  будовою,  побачивши  ті  Веди,  чудові,  втілені  асури  раптово 
схопили Веди на очах у Брахми. Захопивши вічні Веди, ті чудові два данава поспішно поринули в безодню  
великого північного океану.  Коли були викрадені Веди, прийшов у зневіру Брахма.  Позбавлений Вед,  він 
мовив таке слово володареві Харі.

Б р а х м а  м о в и в :
Веди ― моє вище око, Веди ― моя найвища сила, Веди ― мій найвищий скарб, Веди ― моя найбільша 

святиня (брахмо). Два зарізяки-данава відняли у мене всі Веди, я втратив Веди, й світ для мене став пітьмою. 
Як я можу без Вед здійснити найвище створення світу? Овва, із загибеллю Вед, мене спіткало велике горе!  
Пекучий вогонь найбільшої скорботи обпалив моє серце! Зануреного в море страждання, хто витягне мене  
нині? Чия любов мене підбадьорить, хто принесе мені загиблі Веди!? О найбільший царю, ось як голосив тоді  
Брахма! В того чудового мислителя тоді виникла думка помолитися Харі. Володар почав творити найвищу 
шепотну молитву, склавши долоні, простираючи руки.

Б р а х м а  ш е п т а в :
«Ом! Поклоніння тобі, серце брахмо, поклоніння тобі, первородний! Початку світу, найчудовіша з істот,  

володарю, що тримає Санкхью і Йогу!  Виявленого і невиявленого вершителю, неуявний, що перебуває на 
шляху  світу  й  насолоджується  світом,  внутрішній  Атмане  всіх  істот,  вільний  від  лона  народжень!  Я 
породжений  милістю  твоєю,  як  самосущий  притулок  світу.  Від  манасу  твого  перше  моє  народження 
двічінароджені славлять. Від твоїх очей споконвічно утворилося друге моє народження. Твоєю милістю третє  
моє народження від слова твого великого. Від слуху твого четверте моє народження, о володарю. Наступне 
моє народження носовим називають.  А з яйця моє народження від тебе шостим вважають,  це моє сьоме  
народження ― з твого лотосу, о володарю! О вільний від трьох гун! Я ― твій син із творіння у творіння! Я ―  
твій первородний, о лотосоокий, що виник від першої гуни саттви. Ти ― владар самосущого,  сполучений 
самовиниклою дією, я ― твоє неперевершене творіння, і Веди ― моє око, мені властиві. В мене викрадені  
Веди, ті мої очі. Я осліпнув. Пробудися ж! Поверни мені мої очі! Адже я дорогий тобі, а ти дорогий мені!».  
Так звеличений той високоповажний, всюдисущий Пуруша, стряхнувши сон, заради порятунку Вед піднявся.  
У новому образі він став силою володарної Йоги, прийнявши чудове тіло, що сяє мов місяць, для охорони Вед 
перетворився на кінську голову, о володарю. Його голова стала небом із зірками, покритим сузір’ями. Волосся 
стало довгим, як промені сяючого сонця. Його два вуха вважаються піднебессям і безоднею підземного світу,  
чоло ― землею. Ґанга і Сарасваті ― його стегна, брови ― два великих океани, місяць і Сонце ― очі, сутінки 
― ніздрі. Блискавка ― язика подоба, Ом ― його відбиток. Його зуби ― преславні предки, що п’ють сому,  
світ корови (Вішну) і світ Брахми ― уста того магатми. Його шия, о царю, це ніч часу (пралая), що розчиняє 
гуни.  Ставши  тією  кінською  головою,  у  різноманітні  образи  одягнений,  зник  володар  всесвіту.  У  пекло 
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проникнув  володар.  Вступивши  в  пекло,  він  знову віддався  верховній  Йозі,  затвердившись  у  виреченнях 
Шикши, він вимовив Удгіту. Звук тієї пісні з його відзвуком ніжним, проникнув усюди у надра землі й усім  
істотам приніс благо. Тоді ті два асура, зв’язавши закляттям Веди, покинувши їх у пеклі, побігли туди, звідки 
звук лунав. Негайно ж бог в образі кінської голови, Харі, прийшовши у пекло, повністю заволодів Ведами, о 
царю, повернув їх Брахмі, потім у своє єство повернувся, затвердивши кінську голову в північному великому 
океані.171 Так Харі в подобі кінської голови оселив Веди на їхнє місце. А данави ― Мадгу і Кайтабха, не  
знайшовши ніякого джерела звуку,  спішно повернулися туди,  де залишили Веди і  побачили, що це місце 
порожнє. Повні сили, обоє прийшли в несамовиту лють і знову швидко піднялися зі свого житла у безодні.  
Вони  побачили  того  володаря,  творця,  споконвічного  Пурушу,  білого,  сяючого,  як  чистий  місяць,  що 
перебуває в образі Аніруддхи, знову нескінченно могутнього, зануреного у мрії Йоги, лежачого на ложі, що  
відповідає  його  величі,  розпростертому  на  водах,  утвореному  кільцями  змія.  Вінцем  променів  оточений, 
полум’яніючий, він перебував у незаплямованій саттві.  Побачивши його,  зухвало почали насміхатися царі  
данавів і говорили, обійняті пристрастю й мороком: «Ген валяється сонний той білий Пуруша, звичайно, це 
він з  пекла поцупив  Веди!  Чий він?  Хто він? Чого там спить на  змії?».  Викрикуючи такі  слова,  ті  обоє  
розбудили Харі. Знаючи, що вони лізуть у бійку, пробуджений найвищий Пуруша глянув на царів-асурів і  
серце приготував до битви. Тоді відбулася битва Нараяни й тих двох данавів ― Мадгу й Кайтабху, чиї тіла  
сповнені пристрасти та мороку, і убив Мадгусудана, за нанесення образи Брахмі. Убивши тих двох і віднявши 
у  них Веди,  угамував  скорботу Брахми той найвищий Пуруша.  За  допомогою Вед і  Харі  розгорнув  тоді  
Брахма безпристрасно все движне і недвижне у світі. Піднесену думку створити світи давши Предкові, звідки  
вийшов, туди й зник бог Харі: створивши образ кінської голови, Харі вбив тих двох данавів. Знову заради  
закону розвитку він створив той же образ. Так образ кінської голови прийняв Харі, причетний великій долі.

О брахмане, хто постійно слухає і передає цю давню повість, про той володарний образ, благодатний, той 
ніколи  не  втратить  плода  вивчення  Писань.  Отримавши  суворим  умертвінням  плоті  конеголового  бога,  
зазначеного богом шляху «Крамапатха» досяг Панчала. Така от кінська голова. Тобі повідана повість, древня,  
погоджена із Ведами, про яку ти мене запитував, о царю. Який би образ бог не побажав прийняти де-небудь,  
такий він і творить, впливаючи на самого себе, заради звершення справи. Він ― свята посудина Вед, він ― 
посудина вмертвіння плоті, він ― Йога і Санкхья, володар Харі, верховне брахмо. Нараяна є верховна мета 
Вед, Нараяна є суть жертви, Нараяна ― межа шляху, Нараяна ― кінцевий подвиг, світолад визначається як  
Нараяна,  Нараяна  є  верховна  Правда.  Нараяна  є  межа  Закону,  важкодосяжний  шлях  повернення,  образ 
розвитку  Закону,  так  Нараяна  визначається  у  своїй  суті.  Нараяна  ―  суть  запаху,  що  виникає  із  землі  і 
вважається чудовим, Нараяна ― суть смаку,  особливої властивості води, о царю. Від Нараяни суть вогню,  
його чудовий образ ― так вважають. Нараяна ― суть дотику,  що вважається властивістю вітру. Нараяна є  
суть  звуку,  властивістю простору його вважають, також суть  манасу,  що виражає властивість невиявленої 
природи. Межа часу ― Нараяна і шлях світил небесних. Нараяна ― гранична слава, володар богинь краси,  
щастя. Нараяна ― межа Санкхьї, Нараяна ― сутність Йоги, причина причин і першооснови ― Пуруша. Для  
діючих самосущий ― доля і карма, найбільша опора, різноманітні наслідки різноманітних вчинків. П’яте тут 
провидіння (дайва), сума п’яти причин і висновки з доказів ― хто цього сутність бажає пізнати з причин, до  
всього звернених, нехай знає: сутність є тільки одна ― Володар Нараяна, великий йогин Харі. Починаючи з  
Брахми і його світів, магатм ріши, послідовників Санкхьї, подвижників, що осягли себе, йогинів, думки їх усіх  
пізнає Кешава, але вони не знають його думок. В усіх світах для тих, хто приносить жертви богам і предкам,  
хто подає дарунки, хто робить велике умертвіння плоті,  для них усіх притулок ― Вішну,  що перебуває в  
законі й владі.  Він оселя (васу) всіх істот, а тому називається Васудева.  Він вічний, позамежний, великий 
ріши, іменований вільним від гун, великий проявник сили. Він входить, однак, у зв’язок з гунами, подібно  
тому, як час зв’язаний з періодами року. Його, магатми, шляхи незбагненні, ніхто тут не може простежити, 
куди він іде, лише великі ріши, чия сутність ― знання, постійно бачать переважаючого гуни Пурушу.

Так вістить розділ триста сорок дев’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 0
Д ж а н а м е д ж а й я  с к а з а в :
Ет, як усіх шанувальників Єдиного любить володар Харі! Поклоніння, що твориться згідно статутів, собі 

приймає володар Харі. Як спалені на попіл дрова вільні від диму, так вільні бхакти від гарного і поганого. Для  
тих,  як  ти  вказував,  вищий  шлях  доступний,  усі  інші,  лише  пройшовши  три  дороги,  по  четвертій  до 
найвищого Пуруші  приходять.  А люди, зосереджені на одному,  ідуть  безпосередньо у Позамежну Оселю.  
Дхарма безроздільно відданих, звичайно краща з усіх, адже Нараяні приємно, якщо бхакта, не пройшовши 
попередньо трьох шляхів, безпосередньо направляється до вічного Харі. Від шляху мудреців, які повністю 
перевершили Упанішади та Веди, що читають їх дбайливо, відповідно статуту,  від шляху подвижників, що 
слідують закону самоприборкання, шлях людей, відданих Єдиному, відмінний, я це знаю. Але яким богом або 
ріши цей закон встановлено? Коли він виник? Яка поведінка шанувальників Єдиного, о володарю? Дуже хочу 
про це довідатися, розвій мій сумнів.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
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Коли війська  кауравів  і  пандавів  постали  для  битви,  тоді  сам Бхагаван проспівав  впалому у  зневіру 
Арджуні про дорогу, про бездоріжжя, як я тобі раніше повідав. Втаємничений цей закон і важко пізнати його 
для недосконалих духом. Колись, на початку Крітаюґи, у згоді із Сама-Ведою, сам володар Нараяна затвердив  
цю дхарму, о царю. Про цю справу причетний великій долі цар, о сину Прітхи,172 у сонмі ріши спитав Нараду, 
а Крішна й Бгішма слухали. Мій гуру мені розповів, о чудовий володарю, що вирік там Нарада. Про це ― 
слухай: коли від манасу, що зійшов з вуст Нараяни, землі охоронця, народився Брахма, тоді сам Нараяна, о 
бгарато, дотримуючись тої дхарми, приніс жертви богам і предкам, і питущім піну мудрецям цей статут був  
викладений. Від питущих піну ріши вайкханаси цьому закону навчилися, від вайкханасів ― Сома. Потім той  
закон зник знову. О царю, коли було друге народження Брахми від ока, предок вислухав цей закон від Соми. 
Брахма, по суті своїй Нараяна, передав його Рудрі. Потім, о царю, колись, у Крітаюґу, затверджений у Йозі  
Рудра цей закон передав усім валакхільям-мудрецям, і знову він зник силою марева Йога-майї того бога. При 
третім народженні Брахми, що відбулося від великої Мови, від самого Нараяни цей закон знову виник,  о  
царю.  Від  Пурушоттами  той  закон  отримав  Супарна-ріши  силою  добре  виконаного  самоприборкання, 
обітниць,  умертвіння плоті.  Тричі в  день виконував  той найвищий статут  Супарна,  тому тут  такий обряд  
називається Трисупарна. Важко виконати цей вічний закон, запропонований Ріг-Ведою, Супарна його дав, о  
найкращий  з  двоногих,  Вітру,  що  пожвавлює  весь  світ  минущий.  Безпосередньо  від  вітру  ріши,  що 
харчуються  залишками,  його  одержали.  Потім той чудовий  закон великим Океаном був  сприйнятий,  але,  
встановлений Нараяною,  він  знову був  втрачений.  Про те,  що відбулося,  коли приступився  до  створення 
Магатма  Брахма,  який  народився  від  вуха  Нараяни,  о  муже-тигре,  слухай:  зажадавши  творити,  сам  бог 
Нараяна, Харі, створити задумав Могутнього Пурушу,  здатного до творення минущого світу.  Потім з обох 
його вух сплив задуманий Пуруша, творець Брахма. Йому сказав володар світу: «Створи всі істоти з вуст і  
стіп  своїх,  сину  мій!  Блага,  сили,  пишноти  дам  тобі,  о  обітний.  Отримай  від  мене  і  закон,  іменований  
«сатвата»,  ним  створену  Крітаюґу  затвердь  за  статутом!».  Тоді  Брахма,  зробивши  поклоніння  богові 
Харімедсі, прийняв верховний закон з його всезбірками, тайновченням. Цей закон, разом з Араньякою, що з  
вуст Нараяни вийшов, Нараяна дав безмірно могутньому Брахмі. Мовивши: «Ти ― творець законів для юґ»,  
він поринув у стан (карму),  іменований «без  сподівань»,  позамежний пітьмі,  де Те невиявлене перебуває.  
Потім той подавець дарунків,  вершитель творіння Брахма створив усі  світи з їх рухомим і нерухомим, та  
розгорнув  споконвічно  прекрасну  Крітаюґу.  Так  установлений  закон  сатватів  у  світах  поширився.  Тим 
споконвічним законом Брахма,  творець світу,  ушанував  могутнього  Нараяну,  володаря богів  Харі.  Заради 
зміцнення дхарми він його дав Ману Сварочиші, бажаючи блага світу. Потім Сварочиша, усіх світів могутній 
володар, зосереджений думкою, колись навчив Шанкхападу, свого сина, о царю, потім Шанкхапада навчив  
вельми улюбленого сина, охоронця сторін світу, Суварнабху, о бгарато. Але закон знову зник коли почалася 
Третаюґа, о чудовий володарю, і з ніздрів  Ашвінів 173 знову народився Брахма. Бог Нараяна могутній, сам 
лотосоокий  Харі  цей  закон  сповістив  перед  очима  Брахми.  О царю,  потім  високоповажний  Санаткумара  
сприйняв вчення. Вірана, той володар істот, його отримав від Санаткумари. На початку Крітаюґи цей закон, о  
тигре-каураво,  Вірана  вивчав  і,  осягнувши,  муні  Райбхьї  його  повідав.  Райбхья  передав  його  чистому,  
обітному синові,  благочестивому Кукші,  праведному охоронцеві  світу.  І  знову зник  закон,  який від  вуст  
Нараяни вийшов. Тоді з яйця знову народився Брахма, нащадок Харі. Цей закон, що від вуст Нараяни вийшов 
знову,  сприйняв  Брахма  і  застосував  його  за  статутом,  о  царю,  той  наставив  у  законі  мудреців,  на  ім’я 
вархішади,  о  царю.  Від  вархішад його отримав брахман,  який перевершив Сама-Веду,  на ім’я  Дж’єштха,  
чудовий, бо обітниці «Дж’єштхасаман» дав Харі. А від Дж’єштхи закон перейшов до царя Авікампани. Потім  
знову зник цей закон, що виник від Харі, о царю, коли ж відбулося з лотоса сьоме народження Брахми, сам 
Нараяна тут той закон дав чистому Прабатькові,  який створив світ на початку юґи. Прабатько колись цей 
закон  дав  Дакші,  Дакша  дав  його  синові  старшої  дочки,  о  великий  володарю,  Адітьї,  старшому братові  
Савітара. Потім Вівасван його прийняв. Потім Вівасван його передав Ману на початку Третаюґи. Ману заради 
підтримки світу передав його Ікшваку, своєму синові. Сповіщений йому закон, Ікшваку поширив і затвердив у  
світі. Але при кончині світу він до Нараяни знову повернеться, о царю. Цей закон подвижників, ще раніше, о 
великий володарю, коротенько вже тобі сповіщено у Харіґіті відповідно до закону. О царю, цей закон з його 
зводом і таємницею добре засвоїв Нарада, безпосередньо від самого Нараяни, світодержця. Отже, о царю, нині  
закону того великого, вічного, важкоосяжного, важкодоступного завжди дотримуються сатвати. Хто знає цей 
закон і добре сполучить його зі справами, пов’язаними із законом ненашкодження, той догоджає володареві 
Харі, якого пізнають в одній іпостасі його прояву або у двох іпостасях, або в трьох іпостасях іменованого, або 
споглядають у чотирьох іпостасях,174 адже безособовий, нероздільний Харі є Знавцем Поля. Як джива ― він 
основа істот, що перевершив п’ять сутностей. Як манас ― чільним над п’ятьма почуттями він іменується, о  
царю. Премудрий, він є закон світу, він світи творить. Він ― недіяч-діяч, належне до створення, причина. О 
царю, як бажає, так і бавиться неминущий Пуруша. Так сповіщено мною тобі закон відданости, о чудовий 
володарю, з милости мого гуру, для тих, хто не досяг ще досконалости важкоосяжний. Важко знайти багато 
людей, відданих Єдиному безроздільно. Якби минущий світ був повний безроздільно відданих Єдиному, о  
радосте куру, які пізнали Атман і дбають про благо всіх істот та дотримуються ненашкодження, то настала би 
Крітаюґа, коли справи чиняться без розрахунку на віддяку. О захиснику народу, так вирік мій гуру, володар  
Вьяса. Так, знаючий дхарму, найвищий брахман розповідав Дхармараджі у присутності мудреців, о царю, ― 
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його слухали Крішна та Бгішма ― те, що раніше повідав Нарада, вельми великий подвижник, про сяючого  
мов місяць, непохитного, білого, верховного бога Брахму. Туди віддані Єдиному йдуть, ті, для яких Нараяна  
― шлях найвищий.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Пробуджені  дотримуються  різноманітних  дхарм,  але  чому,  о  мудрецю,  їх  не  виконують  інші,  які  

дотримуються різноманітних обітниць?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
У пов’язаних з тілом розрізняють три породи, о царю: світлу, пристрасну й темну, о бгарато. О муже-

тигре, з пуруш, пов’язаних з тілом, о каураво, найкращий саттвічний, йому забезпечено звільнення, навіть тут  
він осягає  найвищого духа,  причетного брахмо.  Вища відданість  Нараяні  для нього є  Звільнення,  тому й 
називається він саттвічним. Міркуючи, мудрий досягає найвищого Пуруші, побожний шанувальник Єдиного, 
що поставив Нараяну своєї вищою метою. Мудрі є ті подвижники, які вважають Звільнення обов’язком, Харі,  
який вводить у спокій Йоги, вгамовує їхню жагу. Пурушу,  який прозрів Мадгусудану ще при житті, треба  
вважати  проясненим (саттвічним),  для  нього  забезпечено  Звільнення.  Того  самого  закону  дотримуються 
йогини й санкхьїти. Для досягнення Звільнення в Нараяні, вони прямують шляхом найвищим. Людина, на яку 
глянув Нараяна, стає пробудженою, але пробудженим не можна народитися лише за своїм бажанням. Коли ж 
пристрасність  і  морок  домішуються  до  саттвічної  природи,  то  на  людину,  яка  народжується  з  такими 
властивостями, о володарю народу,  причетну ознакам розвитку,  Харі сам не дивиться:  на того, хто таким 
народився, дивиться Брахма, прабатько світу. Розум такого затоплений пристрастю й мороком, о царю. Боги 
та ріши, звичайно, перебувають у саттві. Люди, позбавлені тонкої саттви, вважаються причетними змінам.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чи може причетна змінам людина іти до Пурушоттами, найвищого духа. Як дивляться на це ріши, як  

відбувається це? Мені все докладно повідай.
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Двадцять  п’ятий,  вільний  від  діяльности  пуруша  йде  до  Пуруші,  найтоншого,  обумовленого  двома 

вічними  звуками  (Ом),  співпричетного  основі.  У  цьому  одноголосні  Санкхья,  Йога,  Веди,  Араньяки, 
Упанішади і ще Панчаратра, що вважається додатковою частиною канону. Такий закон відданих Єдиному, які 
Нараяну як Позамежне прийняли. Як з води океану виниклі хвилі, знову в споконвічне лоно вступають,  о  
царю, так і подібні водним хвилі знання в Нараяну вступають знову. Отже, тобі повідано закон сатватів, о  
радосте куру, виконуй його за статутом, скільки можеш, о бгарато! Про неминущий шлях білих подвижників,  
відданих  Єдиному,  повідав  моєму  гуру  Нарада,  причетний  великій  долі.  Прихильний  Вьяса  повідав 
Юдхіштхірі, мудрому синові Дхарми, я ж тобі передав те, що вирік мій учитель. Такий цей важкоосяжний  
закон, о чудовий володарю. Ти ж в омані живеш, так само як і усі інші. Крішна світи творить і вводить їх ув  
оману. Він їх вбирає в себе, він же причина їх виникнення, о царю народу.

Так вістить розділ триста п’ятдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Санкхья, Йога, Панчаратра, Араньяки, Веди ― всі ці вчення поширені у світі, о брахмане-ріши. Чи стоять 

вони на одному підґрунті чи на різних, о муні? Роз’ясни мені це питання і його розвиток послідовно.
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і д а в :
Прагнучому до пізнання, великому знавцю, який прагне до Позамежного, тому,  хто на острові силою 

власної Йоги, як син у Сатьяваті,  від Парашари народився, тому, хто знаннями пітьму розганяє, великому 
ріши зробімо поклоніння! У шостому поколінні, рахуючи від Прабатька, великий ріши, нащадок ріши, частка 
Нараяни, велике вмістище Вед, як єдиний син, на острові народився. У споконвічні часи всемогутній Нараяна 
створив, як сина, ту велику посудину Брахми, ненародженого, древнього магатму, шляхетного, світозорого  
Вьясу.

Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Раніше ти казав, о чудовий брахмане, про походження Вьяси, що Шакті був сином Васіштхи, а Парашара 

― сином Шакти.  Спадкоємець же Парашари ― муні  Двайпаяна-Крішна.  Нині  ж ти сином Нараяни його 
називаєш. Чи ж можливо, це минуле народження безмірно сильного Вьяси? Тоді повідай про його народження 
від Нараяни, вельмишановний!

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Коли, бажаючи осягнути Веди, праведний, великий подвижник, мій гуру,  затверджений у знанні, сидів 

біля підніжжя Хімавану, коли мудрий, стомлений умертвінням плоті, створював сказання про бгаратів, тоді  
вищій послух ми йому творили, о царю, учні: Суманту, Джайміні, Пайла, дуже суворий в обітницях, я ж ― 
четвертий, а ще Шука, учителем народжений. Оточений цими п’ятьма чудовими учнями, Вьяса сяяв біля стіп 
Хімавану,  ніби оточений бхутами володар бхутів Шива,  усіляко міркуючи про Веди, їх доповнення і  про  
бгаратів. Міркування самоприборканого, зосередженого на одному, ми шанували. Якось, під час бесіди, того 
двічінародженого ми спитали про його народження від Нараяни, про зміст Вед і про сказання про бгаратів.  
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Спочатку сказавши про зміст Вед і про зміст сказання про бгаратів, потім про своє народження від Нараяни, 
знавець істини розповідати почав.

В ь я с а  с к а з а в :
Це чудове, дивовижне, піднесене оповідання почуйте: своє споконвічне походження я осяг, о мудреці,  

силою умертвіння плоті! Коли сьоме, виникле з лотосу породження істот настало, Нараяна, великий йогин,  
вільний  від  гарного  і  поганого,  спочатку  породив  зі  свого  пупка  безмірно  могутнього  Брахму.  Тоді 
проявившись, Нараяна мовив слово: «О могутній творцю істот, з мого пупка ти народився, породи ж різні  
істоти, розумні й нерозумні, сину мій!». На це Брахма, відвернувши обличчя, повне турботи, богові, подавцеві  
дарунків, поклонився і сказав володареві Харі: «А чи спроможний я, о володарю, створити істот ― хай буде  
тобі поклоніння ― адже я не знаю як. Що маю робити, навчи мене, о Боже!». Високоповажний Бхагаван після  
цих  слів  зник.  Потім,  володар  богів,  найкращий  з  розумних,  придумав  Буддхі.  У  своєму  образі  Буддхі  
(Премудрість) тоді стала перед володарем Харі. Він її тоді прилучив своїй Йозі, сам від Йоги вільний. Потім 
Благий,  який  розуміє  шлях  Буддхі,  який  перебуває  в  царственій  Йозі,  Бог,  неминущий  володар,  мовив 
Премудрості  таке  слово:  «Для  досконалости  утвору  світу  проникни  в  Брахму!».  Тоді,  побачивши  того 
володаря, швидко в нього проникла Премудрість. Побачивши, що той премудрості прилучився, Харі знову 
промовив слово: «Різноманітні істоти створіть!». «Корюся!», ― на веління, схиливши голову, той відповів. 
Після  такого  слова  Бхагаван  знову  в  таємне  поринув:  миттєво  вступив  у  свій  стан,  належний  богові,  в 
єдинобуття він вступив, прийнявши цю свою природу. Потім знову інша думка в нього виникла: «Ці всі істоти 
створив  Всевишній  Брахма.  Безліч  істот:  ракшаси,  дайтьї,  данави,  гандхарви  ―  перенаселяють  землю. 
Перевантажена  подвижниця  страждає.  На  землі  розмножаться,  зміцніють  ракшаси,  дайтьї,  данави.  Вони 
найвищих  дарунків  зажадають  силою  вмертвіння  плоті.  Вони  всі,  запишавшись  отриманими  дарунками,  
мимоволі будуть вражати сонми богів і багатих тапасом мудреців. Тут розумно мені так вчинити, щоб від  
турбот позбавити Землю: у ланцюзі  різних втілень на ній,  з’являтися для повалення злих,  для підтримки 
добрих.  Так  устоїть  земля,  подвижниця  блага:  адже  Я  її  підтримую  у  вигляді  змія  у  Паталі.  З  моєю 
підтримкою вона може нести увесь минущий світ, з рухомим і нерухомим. Тому, заради порятунку землі, я 
прийму  втілення!».  Так  володар  Мадгусудана  в  собі  самому  подумав.  Кілька  образів  він  створив,  у  
виявленому виникаючи:  вепра,  людинолева,  карлика  і  людини.  «Так  злостиві  вороги  сурів  мною будуть 
убиті!».  Продовжуючи  творити минущий світ,  вигуку «бхох!»  викликаючи відзвук,  він Мову (Сарасваті) 
створив. Тоді Сарасвата народився, син Мови, іменований також Апантаратамас. Так постав був могутній,  
знавець минулого, сьогодення, прийдешнього, правдивий, вірний ув обітницях. Йому,  який схилив голову,  
богів  джерело,  неминущий  мовив:  «Слух  напруж,  слухаючи  провіщення  Вед,  о  кращий з  мудрих,  потім 
виконуй мною виречене слово, о муні!». Тоді при Ману-Сваямбхуві той розділив Веди: виконанням справи 
володар Харі залишилася задоволений. «Гарне виконання тапасу, самоприборкання, дотримання обітниць у  
манвантарах продовжуй зберігати, сину мій. Так ти будеш непорушним, о брахмане, завжди нескоримим!  
Потім,  коли  наступить  тішья  (Каліюґа),  нащадки  Бгарати,  названі  куру,  ті  магами-царі  на  землі 
найславетнішими  будуть.  Потім  відбудеться  розкол  твого  великого  роду,  крім  тебе,  вони  знищать  один  
одного,  о  брахмане  чудовий!  Ти ж,  багатий подвигом,  тут  неодноразово розподілиш Веди.  Коли настане 
крішна (Каліюґа),  ти будеш чорного кольору ― Крішна,  який виконанням різних статутів  здійснюватиме 
знання. Ти будеш причетний подвигу, але не вільний від пристрасти. А син твій Шука, вільний від пристрасти, 
верховним Атманом стане.  Милістю Магешвари це слово незаперечне!  Мудреці  називають сином манасу 
причетного Премудрості,  найвищого Предка  Васіштху,  велику посудину подвигу.  Його блиск перевершує  
блиск сонця. У нього, нащадка великого ріши, буде син на ім’я Парашара, пресвітлий. Він буде твоїм батьком,  
о чудова посудино Вед, оселя тапасу, великий подвижнику. Народжений тому ріши дівою, відданою твоєму  
батькові, ти будеш сином незайманого лона. Минулого, сьогодення і прийдешнього ти розвієш усі сумніви.  
Всі зміни, що відбувалися послідовно протягом тисячі юґ, навчений мною, сповнений подвигу, ти побачиш. 
Та ще, усе, що відбувається протягом тисячі юґ ти побачиш. Також безпочаткового, нескінченного у світі,  
мене,  володаря  диску,  про мене міркуючи.  О муні,  слово моє незаперечне!  О прояснений,  тобі  має  бути  
незрівнянна слава! Коли Шанайчара ― загайник, син сонця, буде великим Ману, у тій манвантарі очільником 
сонму Ману, древній, моєю милістю, ти з’явишся, о телятко. В цьому немає сумніву. Усякий рух твориться  
мною, що б не відбувалося у світі, хто б що не задумав, бажане я виконую!». Ріши Сарасваті-Апантаратамасі  
таке  слово  Володар  мовив:  «Виконай!»,  ―  так  вирік.  Так  я,  милістю  того  бога  Харімедхаси,  під  ім’ям 
Апантаратамаса тоді народився, з волі Харі. І знову я народився як преславний нащадок Васіштхи. Ось про  
свої минулі  народження я вам повідав. Милістю Нараяни, як Нараяни частка породжений, колись я робив 
украй суворий, великий подвиг, і тоді, о кращі з мислителів, я прозрів минуле у найглибшій зосередженості 
(самадхі).  Отже,  синочки,  про  що  питали,  я  вам  повідав  з  прихильности  до  вас,  бхактів,  про  минулі  й 
прийдешні свої народження.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
О царю, ось тобі повідано те, про що ти запитував: про минулі народження нашого гуру Вьяси, чиє серце 

вільне від скорботи. Тепер далі слухай! Санкхья, Йога, Панчаратра, Веди, Пашупата ― це різні вчення, знай, о 
царствений мудрецю.  Провісником Санкхьї  вважають чудового  ріши Капілу.  Провісником Йоги,  знай,  ― 
Хіраньягарбху, не хтось інший з древніх ріши. Апантаратамаса вчителем Вед вважають. Прачінагарбхою інші 
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тут  називають  цього  ріши.  Чоловік  Уми,  володар  бхутів,  Шріканта,  син  Брахми,  Шива  повідав  вчення 
«Пашупата», неминуще, благе. Сам Бхагаван повідав Панчаратру. Але у всіх цих вченнях Його видно, о царю,  
володаря Нараяну ― провісника Агам і знання. Звичайно, ті, що перебувають у пітьмі не знають цього, о  
царю народу. Як творця шастр його мудрі шанують. Мудрий ріши Нараяна є основа, ніхто інший, таке моє 
слово. В усіх вільних від сумнівів Нараяна завжди перебуває, але в обійнятих силою сумнівів не перебуває  
Мадгава.  Знавці  вчення  Панчаратра,  вищого  з  ланцюгу  навчань,  які  досягли  стану  відданости  Єдиному,  
вступають у Харі. Вічні Санкхья і Йога, також повністю всі Веди, о царю, споконвічний Нараяна є Всесвіт, так 
проголосив сонм усіх мудреців. Усе, що виникає від діяльности, що у світах діється гарне та погане, усе, що в  
піднебессі, на землі, у водах, від того ріши Нараяни відбувається: так знати слід.

Так вістить розділ триста п’ятдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 2
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чи багато є пуруш, о брахмане, чи ж є лише один верховний Пуруша? Який пуруша тут кращий, який  

вважається загальним лоном?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
У світі багато пуруш розрізняють Санкхья і Йога, не слід говорити про одного Пурушу, о нащадку Куру.  

Але позаяк вважається, що в безлічі пуруш є лише одне лоно, то я повідаю тобі про цього Пурушу,  який 
перебуває  над  гунами,  всюдисущий,  зробивши  поклоніння  знавцеві  Атмана  гуру  Вьясі,  причетному 
вмертвінню плоті, самоприборканому, високоповажному, найвищому ріши. Величання Пуруші у всіх Ведах, о 
царю,  проголошення  його  Законом  і  Правдою продумав  той  лев-ріши.  Викладом  вчення  про  внутрішній 
Атман, обговореннями, о бгарато, як сказано про це в шастрах, зайняті ріши Капіла та інші. Те, що нам казав  
Вьяса про єдиного Пурушу, викладу коротенько, милістю велесилого муні.

Про  це  таке  древнє  минуле  оповідають  бесіду  Брахми  із  Трьямбакою,  о  царю  народу.  Є  посеред 
Молочного моря блискуча в золоті, о царю, чудова гора, Вайджаянта вона зветься. Для самотнього роздуму 
про внутрішній Атман, бог Брахма, покинувши спалахами блискаючий престол, на Вайджаянту сходить. І ось,  
коли він там сидів, чотириликий, премудрий, Шива, з його чола виниклий син, зненацька з’явився. Колись цей  
великий йогин, триокий володар, із простору по повітрю на вершину гори опустився. Він радісно наблизився і 
вклонився Брахмі у ноги. Побачивши припалого до ніг, своєю шуйцею Праджапаті підняв його, той єдиний 
володар, і мовив високоповажний синові, що давно не приходив був.

П р а б а т ь к о  с к а з а в :
Ласкаво просимо, міцнорукий, яке щастя, що ти до мене прибув! Чи завжди успішний, о сину, чи вивчаєш 

Писання? З вивченням Писань чи твориш подвиг? Ти постійно твориш суворий подвиг, тому своє питання я  
тобі повторюю.

Р у д р а  с п и т а в :
Твоєю милістю, о володарю, вивчення Писань і мій тапас успішні, безперестанні, й увесь минущий світ 

щасливий. Я довго споглядав тебе на твоєму престолі із блискавок, тепер же я досяг цієї гори, якої торкнулися  
твої стопи. Я хотів би знати твого усамітнення причину, адже повинна бути вона важливою, о предку? Чому 
те  місцеперебування,  де  немає  голоду,  спраги,  чудове,  оселя  сувора,  асурів,  безмірно  сяючих  мудреців, 
гандхарвів, апсар постійне житло, чому ти залишаєш ті чудові висоти й у самоту ідеш, о предку?

Б р а х м а  в і д п о в і в :
Чудову гору Вайджаянту я постійно відвідую,  бо тут,  на одному зосередивши манас, можна постійно 

міркувати про променистого Віраджу-Пурушу.
Р у д р а  с п и т а в :
Багато  пуруш,  о  Брахмо,  ти  створив,  самосущий,  і  заново  їх  твориш,  о  Брахмо.  Так  хто  ж  той 

променистий Пуруша? Хто той верховний Пуруша, про якого ти міркуєш? Мені дуже хочеться знати, розвій 
мій сумнів, о Брахмо!

Б р а х м а  в і д п о в і в :
Є багато пуруш, як ти правильно стверджуєш. Тому одиничність варто вважати перевершеною і, однак,  

неперевершеною,  сину мій.  Поясню тобі  область  єдиного Пуруші.  Лоном багатьох пуруш  іменується  той 
єдиний. У позамежного, всюдисущого, найвищого Пурушу, у безякісного, вічного, ставши безякісним, вони 
вступають.

Так вістить розділ триста п’ятдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 3
Б р а х м а  м о в и в :
Слухай, сину мій, цього Пурушу іменують неминущим, безсмертним, невимірним, всепроникним, вічним.  

Ні ти, благий, ні я, ні хто-небудь інший, причетний гунам, на нього дивитися не може. На всюдисущого, не  
причетного гунам лише очі мудрости можуть дивитися, так вважають. Безтілесний, він у всіх тілах перебуває,  
але, перебуваючи в тілах, він не плямується справами. Це ― мій внутрішній Атман, і твій, і всякого іншого,  
хто володіє тілом, він ― усього свідок, його ж ніхто не сприймає. У нього скрізь голови, скрізь роти, носи,  
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очі, ноги. Самотньо мандрує він в усіх полях, мандрує по своїй волі.  Поля ― це тіла. Насіння ― гарне і  
погане. Їм залучений Атман їх знає, тому й називається «Знавцем Поля». Про прихід його в істот і про відхід з 
них ніхто не знає. Силою вчення Санкхьї і Йоги сходячи поступово, міркуючи ретельно про його шлях, я все 
ж шляхів позамежного не знаю. Але скільки знаю, повідаю тобі про того вічного Пурушу.  Йому властиві  
єдність, велич, його вважають вічним Пурушею, його йменують: Магапуруша, Єдиний, вічний. Він, єдиний у 
безлічі запалюється, як пожирач жертви (Хуташана). Він, єдиний, як сонце, є лоном жару. Він, єдиний, як 
великий океан, є лоном вод. Він, єдиний, як вітер, віє в багатьох місцях у світі. Єдиний Пуруша безякісний, 
всеoбразний.  В нього,  безякісного Пурушу,  звільнені  вступають.  Покинувши все якісне,  покинувши усякі  
справи, гарні та погані,  праведність і неправедність покинувши, відстороняються від якостей. Як таємне з  
чотирьох Буття, неуявне Те осягнувши, хто мандрує смиренно, той іде до найчистішого Пуруші. Про нього, як  
про вищий Атман, учать деякі пандити, що міркують про знання Атмана. Або як про єдиного ― інші. Той, 
завжди безякісний, якого вищим Атманом тут вважають, пізнається як всесвітня душа, як Нараяна, Пуруша.  
Він, як пелюстки лотосу водою, не плямується справами. Але, як діючий Атман, він ― інший: він підданий 
путам і звільненню. Він якимсь нагромадженням сімнадцяти сутностей пов’язаний, і у порядку складу єдиний  
Пуруша  вважається багатообразним.  Він є  сукупність  основної  тканини світу,  оселя належного пізнанню, 
пізнаване і хто пізнає, мислитель і мислиме, споживач і те, що споживається, куштувач і куштоване, зриме і  
глядач, нюхач і запах, той хто торкається і те чого торкаються, слухач і чутне, знавець і належне до пізнання,  
якісне і безякісне, те, о синку, що сукупно називається прадханою, постійною, вічною, неминущою. Позаяк 
Він первісну основу творчости творця породжує, то мудреці його іменують Аніруддхою. Що у світі зветься 
благочестивим  ведичним  обрядом,  сполученим  з  надією,  слід  пропонувати  Йому.  Всі  боги  й  усі  муні,  
праведники, звільнені, йому приносять частку, роблячи жертвопринесення. Я, Брахма, володар істот, від нього 
породжений. Ти ж від мене народився, о сину мій. Від мене виникає минущий світ, рухливі й нерухливі, всі  
Веди з їхньою таємницею.  Пуруша  з чотирьох іпостасей грає,  як хоче.  Так Бхагаван осягається своїм же 
пізнанням. Згідно тому,  про що ти питав, тобі повідано, о сину мій, і  так, як це розкривається Санкхьєю-
Йогою.

Так вістить розділ триста п’ятдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

ЗАКІНЧЕНА НАРАЯНІЯ

Р о з д і л  3 5 4
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в  : 175

Про  закон,  повіданий  предком,  який  стосується  чистих  обов’язків  звільнення,  про  чудові  обов’язки 
щаблів життя хай зволить розповісти мені володар.

Б г і ш м а  м о в и в :
Всеосяжна дхарма. Небо є великий плід правди. Немає марних зусиль при виконанні коштовного закону.  

Хто рішуче прямує по якій-небудь його гілці, ту визнає він, а не іншу, о найкращий з бгаратів. Слухай, муже-
тигре, сказання, колись повідане великим ріши Нарадою Шакрі. О царю, великий ріши Нарада, досконалий,  
шанований трьома світами, обходячи поступово світи,  нестримний, немов вітер, якось зайшов у краї  царя  
богів, о великий лучнику.  Вшанований Махендрою, він поблизу нього затримався. Його, зручно сидячого,  
став розпитувати чоловік Шачи: «Великий ріши, яке ти бачив диво, о бездоганний, коли ти, мудрецю, через 
потрійний світ, з його недвижним і движним, з постійно виникаючою допитливістю, свідком мандрував, як  
досконалий. Адже у світі немає нічого, що б тобі невідомо було, о божественний ріши, про почуте, пережите 
або  бачене  розкажи  мені!».  О  царю,  запитаний  так  володарем  сурів  Нарада,  кращий  з  мовців,  розповів  
сидячим там, на їхнє прохання, багату змістом повість. Як і що розповідав той кращий з двічінароджених,  
коли його попросили розказати оповідь, слухай.

Так вістить розділ триста п’ятдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 5
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
О чудовий муже,  у прекрасному місті  Магападмі,  розташованому на правом березі  Ґанги,  був  якийсь  

мудрець з роду Соми, самозаглиблений, ясний, знавець Вед, який розвіяв сумніви, постійний у дотриманні  
обов’язку, та, який переміг був гнів, завжди вдоволений, самоприборканий, дбайливий до вивчення Писань, і  
про  тапас,  шановний  благими людьми,  правдивий,  сповнений  ґречности,  який  розумно  добробуту  досяг,  
багатий родичами, знайомими, подібний до джерела чесноти й правди, знаменитий у великому племені та  
відмінний вдачею. Багатьох синів він бачив, дотримувався багатьох обрядів, старанний в обов’язках роду, він  
у праведності був стійким, о царю. До свого потрійного обов’язку, згідно слову шастр, обов’язку зазначеному 
у Ведах і до обов’язку, виконуваному пандитами, він спрямовував свідомість. «У чому моя вища мета? Яку  
відплату отримаю за  гарну справу?».  Так  він  міркував  постійно  і  не  знаходив  рішення.  Якось,  коли  він 
перебував у такому роздумі, затверджуючись у найвищому обов’язку, прибув гість, якийсь брахман, глибоко 
занурений у думи.  Господар його ушанував  за статутом.  Стомленому з дороги,  зручно примощеному,  він  
мовив таке слово.
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Так вістить розділ триста п’ятдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 6
Б р а х м а н  м о в и в :
О бездоганний, у мене виникла прихильність до тебе за твої добрі слова, ти став мені другом, я хочу тобі  

дещо сказати.  Слухай!  О Індро мудреців,  я виконав обов’язок домогосподаря,  маю сина, а тепер хотів би  
виконувати вищий обов’язок.  Який шлях до цього, о двічінароджений? Перебуваючи в Атмані,  я в ньому 
одному себе затвердити бажаю. І разом з тим не бажаю, адже путами гун я зв’язаний. Оскільки той щабель 
життя,  що  дає  синів  як  плід,  я  закінчив,  то  нині  в  інший  світ  подорожні 176 одержати  бажаю.  У  цьому 
мирському потоці потойбічного жадаю! Така в мене виникла дума:  де ж корабель Закону?  Дивлячись,  як  
навіть  прояснені  істоти,  єднаючись,  знову  розходяться  у  світі,  дивлячись,  як  прапори  обов’язку  скрізь  
звеличують лицемірні люди, не радується моє серце коли бачу подвижників, що просять біля чужих дверей у  
час вечері. А тому, о гостю, опертий на силу розуміння дхарми, і мене прилучи обов’язку!

Тоді гість, вислухавши його питання про обов’язок, солодким голосом вирік ласкаве, розумне слово.
Г і с т ь  с к а з а в :
Але ж і я помиляюся в цьому,  і  в мене тутешньому не радується серце, і я не приходжу до рішення:  

занадто багато є воріт у святилище неба. Деякі брахмани прославляють Звільнення, інші ― плід жертви, інші  
― пустельництво в лісі, наполягають на стані домогосподаря четверті. Ті спираються на обов’язок царя, ці  
йдуть  до  плоду  самопізнання,  деякі  спираються  на  виконання  обов’язку  служіння  гуру,  ще  інші  ―  на 
обітницю мовчання.  Інші  слухняність  матері  й  батькові  вважають шляхом на небо,  інші  ненашкодження, 
хтось правдою сподівається досягти неба. Не показуючи тилу в битві, деякі сходять на третє небо, деякі ж  
удосконалюються  в  обітниці  збору колосся  і  так  вступають  на  райську дорогу.  Деякі  мудреці  гарують  у 
вивченні  Писання  й  вищими  вважають  ведичні  обітниці.  Чисті,  вдоволені,  подолавши  почуття,  вони 
досягають  неба.  Деяких,  причетних  граничній  праведності  гнітять  несправедливі  люди,  але  праведники,  
очистившись, закріплюються на небозводі, як зірки. Так через різні відкриті ворота Закону ідуть праведники 
тут у світі. Моя ж думка розпливається, мов хмара, гнана вітром...

Так вістить розділ триста п’ятдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 7
Г і с т ь  с к а з а в :
І однак, доводи тобі, о мудрецю, я приведу поступово, як мені їх докладно виклав учитель. Слухай мене!  

Там, де колись під час творення світу було вперше закручено колесо дхарми, у лісі Найміші, біля ріки Гоматі,  
є місто, назване Нага. Там тридцять богів, зібравшись, принесли жертву, о туре серед двічінароджених. Тут 
Мандхатара,  найбільший  цар,  блиском  перевершив  Індру.  Там  оселився  праведний,  вухоокий 177 змій, 
величезний, великий наг, на ім’я Падманабха або Падма. Словом, справою, думкою, о туре-двічінароджений,  
він прихиляв до себе істот, перебуваючи на троякому шляху дхарми. Вдоволенням, дарунками, знищенням 
ворогів, покаранням ― так доброзичливий, незвичайних городян він охороняв, очима мудрости дивлячись. 
Прийшовши до нього ти можеш запитати, статуту дотримуючись, про що завгодно. Він тобі вищу дхарму 
правдиво  покаже.  Позаяк  той  наг  відданий  мудрості,  шастрам  і  до  всякого  гостя  привітний,  він  має  
незрівнянні чесноти і  твердий у всіх бажаних якостях.  По своїй природі він дбає про постійні омивання, 
постійне  вивчення  Писань,  чудовий  вдачею,  він  у  подвигу  й  у  самоприборканні  старанний.  Стійкий  у  
піднесених  вчинках,  жертводавець,  терплячий,  щедрий,  правдивий,  покірливий,  доброзичливий,  він 
приборкує почуття, привітний до досконалих і недосконалих істот, споживає залишки, привітний словом, без 
ворожнечі він дбає про благо істот, походить із роду, чистого, як вода Ґанги.

Так вістить розділ триста п’ятдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 8
Б р а х м а н  м о в и в :
Те слово, що я від тебе почув,  сильно мене полегшило, немов зняло надмірний вантаж, що тиснув на  

плечі! Як для виснаженого дорогою ― ложе, як для виснаженого стоянням ― сидіння, як для спраглого ― 
напій, як для голодного ― страви, як для гостя ― одержання бажаної їжі, як бажаний, по довгому часі, син 
для старця, як зустріч із улюбленим другом, про яку мріє серце, так втішило мене слово твоє, котре ти дав 
мені почути! Як угору спрямованим поглядом я бачу,  сприймаю дану мені вказівку,  слово твоє осягаючи!  
Безсумнівно, виконаю те, що ти мені сказав, о володарю, цю ніч, благий, перебудь зі мною разом, на світанку 
ти  підеш  високоповажним,  підкріплений  приємним  нічлігом.  Вже  опустив  голову  володар  Сонце,  його  
промені поникнули.

Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Тоді брахман своєму гостеві надав гостинність, о ворогів нищителю, й гість провів цю ніч разом з тим 

господарем-брахманом. Про відчуженість, пов’язану із четвертим щаблем життя, всю ніч, немов день, вони 
провели у бесіді щасливо. Ранком брахман, що прагне до своєї мети, ушанував гостя, в міру сил. Потім той 
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мудрець,  прийнявши  рішення,  відпущений  домашніми,  свої  справи  влаштувавши,  в  сприятливий  час,  за  
вказівкою гостя рішуче направився до оселі володаря зміїв.

Так вістить розділ триста п’ятдесят восьмий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5 9
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Через  мальовничі  ліси,  потоки,  озера  проходячи  крок  за  кроком,  брахман  зустрів  якогось  муні,  про 

царственого  нага,  зазначеного  гостем-брахманом,  чемно  його  розпитав,  за  статутом  і,  вислухавши, 
відправився  далі.  Прийшовши  до  того  нага,  він  обізнаний,  розумний,  вигукнув,  як  прийнято,  привітним 
голосом: «Я тут, агов, господарю!». Почувши його слово, прекрасна дружина нага, яка дотримується звичаю і  
шанує  свого  чоловіка,  вийшла  до  того  брахмана.  Цілком  віддана  дхармі,  його  ушанувала  відповідно  до 
обряду, «Ласкаво просимо!», ― привітала вона прибульця. «Що я повинна зробити?», ― так рекла.

Б р а х м а н  м о в и в :
Пані,  мене,  втомленого  мандрівника,  ласкавим  голосом  ти  ушанувала,  о  поважна,  того  чудового 

царственого дева нага я хочу бачити. У мене вкрай важлива справа, я дуже хочу його бачити, до оселі ходака  
на череві я нині прийшов із цією метою.

Д р у ж и н а  н а г а  р е к л а :
Високоповажний пішов на один місяць, щоб возити колісницю Сонця, і через вісім діб, о мудрецю, він,  

безсумнівно  повернеться.  Ось  я  повідомила  причину  відсутности  високоповажного  чоловіка.  Скажи,  о 
володарю, що ще я повинна для тебе зробити?

Б р а х м а н  с к а з а в :
О праведна деві, я прибув сюди з непохитним рішенням зустрітися з нагом і буду жити в цьому великому 

лісі його чекаючи. Хай буде він сповіщений неодмінно про моє прибуття сюди, як тільки повернеться. По  
твоєму слові  хай прийме прихильно моє слово прибулий.  Я ж буду тут  на прекрасному піщаному березі  
Гоматі зазначений тобою строк, утримуючись від їжі. Так той мудрець повторював багаторазово змії. Потім 
тур-брахман відправився до ріки, на піщаний берег.

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

Р о з д і л  3 6 0
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
О  чудовий  муже,  коли  той  брахман-подвижник  перебував  там,  утримуючись  від  їжі,  стривожилися 

домашні  нага.  Всі  його  домашні:  брати,  дружина,  діти  ― зібралися  разом і  пішли до того брахмана.  На 
піщаному пустельному березі вони його побачили: дотримуючись обітниці, двічінароджений сидів без їжі,  
шепотінню  мантр  віддаючись.  Наблизившись  до  мудреця,  неодноразово  його  ушанувала  вся  челядь,  і  
гостинно сказали відверте слово: «О багатий подвигом, нині вже шість днів, як ти сюди прибув, і за цей час ти 
не просив ніякої їжі, о охоронцю дхарми! Ти до нас прийшов, а ми до тебе з’явилися виконати обов’язок  
гостинности: ми всі ― домашні нага. Великий брахмане, зволь скуштувати заради їжі коріння, листя, плід,  
молоко ― яку-небудь їжу, о володарю. Відмовляючись від їжі, ти, високоповажний, у лісі живеш, у нас же і  
старий,  і  молодий,  від  порушення  обов’язку дхарми усі  страждають,  бо  серед нас  немає згубника  плоду, 
нечестивця, брахмановбивці, немає в родині такого, хто б їв раніше богів, гостей і челяді!».

Б р а х м а н  с к а з а в :
Переконаний вашими доводами, я прийму їжу через десять ночей без двох,  у строк повернення нага.  

Якщо через вісім ночей не прийде черевохідний, тоді прийму їжу, така обітниця мною прийнята. Не марнуйте 
себе турботою і додому вертайтеся, те, що творю, є знамення. Вам порушувати його не личить.

Так домашні змія, відпущені брахманом, відправилися домів, о муже-туре, не досягши мети.
Так вістить розділ триста шістдесятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 1
Б г і ш м а  п р о в а д и в :
По довгому часі черевохідний повернувся у своє житло, закінчивши справу, відпущений Вівасваном. З  

водою  для  омивання  ніг  та  інших  очисників,  дружина  вийшла  йому  назустріч.  Наблизившись  до  тої  
праведниці,  став розпитувати  змій:  «Прекрасна,  чи дотримувалася  ти шанування  богів  і  гостей,  як я  тобі  
наказував допіру, згідно з вимогою закону? По жіночому нерозумінню чи не була ти недбайливою, поки я був 
зайнятий виконанням божої справи? У розлуці зі мною, о стрункостанна, чи не переступала ти межі дхарми?».

Д р у ж и н а  н а г а  м о в и л а :
Учням слід коритися вчителеві, мудрецям ― підтримувати Веди, слугам ― виконувати слово хазяїна,  

охороняти народ ― царям. Обов’язок кшатріїв ― усіх істот захист, вайшьїв ― сприяти жертвам, дбати про 
гостинність. Справа шудр ― коритися мудрецям, кшатріям, вайшьям. Обов’язок домогосподаря ― турбота  
про благо всіх істот, о володарю нагів! Постійне обмеження їжі, послідовне дотримання обітниць ― обов’язок  
кожного органу почуттів, бо також і почуття пов’язані обов’язком. «Чий я? Звідки? Хто я? Хто тут мій?», ― 
нехай так питає, хто міркує про спосіб досягнення Звільнення. Відданість дружини чоловікові вважається її  
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вищим обов’язком, завдяки твоїм вказівкам і по суті  справи я це знаю, о володарю нагів.  І мені відомий  
обов’язок, і ти постійно дотримуєшся дхарми, як же можу від істинного шляху відхилитися? Як можу піти по  
хибній путі?!  Неухильно дотримуючись обов’язку перед богами, я також намагаюся шанувати й гостей,  о  
причетний великій долі! Сюди прийшов мудрець ― сім-вісім днів тому, виповнилося нині. Він не сказав мені  
про  свою справу,  тебе  хоче  бачити.  На  піщаному березі  Гоматі  він  чекає  з  тобою зустрічі.  Сидить  цей 
брахман, рішучий в обітниці, повторює Веду. Мені довелося тоді обіцяти йому правдиво, о володарю нагів,  
що тебе, о найкращий з черевохідних, до нього направлю по твоєму поверненні. Це почувши, зволь туди піти,  
о велемудрий. Зволь дозволити йому тебе бачити, о вухоокий!

Так вістить розділ триста шістдесят перший в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 2
Н а г  м о в и в :
Кого ти бачила, о ясноусміхнена, в образі брахмана? Чи просто двічінароджену людину чи дева? Адже  

хто з  людей,  преславна,  міг  би  бажати мене  бачити?  Хто сміє  говорити про зустріч  зі  мною,  та  ще так  
самовладно? Шановна, адже серед безлічі сурів, асурів, божественних мудреців швидкі нащадки Сураси ―  
наги хіба не славляться витязями? Всі ми, повзуни, щедрі подавці гідні шанування. І для людей ми рішуче  
недоступні, так думаю.

Д р у ж и н а  н а г а  р е к л а :
По його простоті бачу, що це не бог, о повітрям живучий, я пізнаю в ньому побожного бхакту, о гнівний,  

він ніяких речей не просить, але як жадає води чатака, як чекає дощу цей птах, закоханий у дощ, так він  
бачити тебе жадає.  Хай не  зустріне  він  утруднень,  бачити тебе домагаючись.  Адже ніхто,  породжений у 
такому знатному роду, як твій, не залишиться байдужим до такого бхакти! Відкинувши властиву тобі лють,  
зволь йому показатися. Не личить тобі руйнувати й розбивати його сподівання. Хто плачучого не втішить, хто 
трощить надії, будь то цар або царевич, той уподібнюється вбивцеві плоду. Знання ― плід безмовности, плід  
щедрости  ―  велика  слава.  Красномовність  правдивого  звеличують  і  в  потойбічному світі.  Віддача  поля 
приводить до мети, що досягається виконанням обов’язку щаблів життя. Хто сприяє розумному прагненню, 
його плід споживає. Хто свідомо робить безкорисливу справу заради свого блага,  у пекло не попадає.  Це  
відомо знавцям дхарми.

Н а г  с к а з а в :
Я не пихатий, але моя гордість ― плід високого походження. Цю лють, породжену зарозумілістю, ти 

полум’яним словом спалила,  о  блага.  Не  знаю омани,  що перевершує  лють,  через  неї  ми,  змії,  особливо 
потерпаємо від огуди. Вогняного Дашагриву, який потрапив під владу люті, супротивника Шакри, Рама вбив 
у  битві.  Коли  Рама  довідався,  що  жертовного  тельця  з  внутрішніх  приміщень  хочуть  викрасти  обійняті  
насильством і люттю сини Картавірьї, він убив їх. Рама, син Джамадагні, у сутичці вбив Картавірью, лютого,  
велесильного, подібного тисячоокому Індрі. Так і я того ворога тапасу ― гнів, руйнівника блага, подолав, о  
блага, слухаючи твоє слово. Я себе, о велеока, особливо щасливим вважаю, що ти, сповнена ґречности, моя 
дружина! Зараз я туди піду, де перебуває той двічінароджений, своє слово нехай повністю скаже. Він піде,  
досягши мети!

Так вістить розділ триста шістдесят другий в Шантіпарві великої Магабгарати

Р о з д і л  3 6 3
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Потім той змій,  о  володарю,  відправився  до  брахмана,  на  ньому зосередивши думки,  про його мету 

міркуючи. О володарю людей, наблизившись до нього, той мудрий володар народу, по суті своїй охоронець 
закону, сказав приємне слово: «Агов, агов, будь спокійний, я буду з тобою говорити, гніватися тобі не слід! З 
якою  метою  сюди  ти  прийшов?  Чого  ти  хочеш?  Я  до  тебе  прийшов  і  доброзичливо  запитую  тебе,  о 
двічінароджений: на пустельному березі Гоматі ти кому твориш поклоніння?».

Б р а х м а н  с к а з а в :
Знай, я ― Дхармаранья, сюди прийшов, щоб побачити нага Падманабху, кращого з двічінароджених. У 

цьому полягає моя справа! Прийшовши до нього, довідавшись від його домашніх, що він відсутній, я тут його 
очікую,  як  дощів  орач,  для  усунення  його  утруднень  і  затвердження  добробуту,  причетний  Йозі,  без 
недбайливости повторюю мантру.

Н а г  м о в и в :
Який ґречний ти, о благий, друже добрих, причетний великій долі, ти бездоганний, я дивлюся на тебе з  

найбільшою любов’ю! Я той наг, як ти бачиш, о мудрецю, повідай вільно, що благе тобі я повинен зробити? 
Що  ти,  високоповажний,  прибув,  я  чув  від  домашніх,  і  ось  я  до  тебе  сам  прийшов  побачити,  о  
двічінароджений. О володарю, прибулий хай відійде нині, досягши мети, повідай мені, о чудовий брахмане,  
дозволь  прилучитися  до  твоєї  справи.  Адже  ми  цілком  переконані  у  твоїй  чесноті,  о  володарю,  раз  ти,  
зневажаючи власним благом, про моє дбаєш.

Б р а х м а н  м о в и в :
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Я прийшов, воліючи бачити тебе, о причетний великій долі. У якійсь справі неправильно розбираючись, я  
хотів би тебе спитати, о змію. В Атмані я себе затверджую, шляхом Атмана направляюся, о велемудрий, його  
шаную,  хоча  і  нужденний  в  пристановищі  хибкою  думкою.  Ти  мені  з’явився  зі  своїми  чеснотами,  що 
виникають від шляхетності роду, ними, начебто променями місяця, ти торкнувся мене, висловлюючи свою 
сердечність. О живучий повітрям, розвій виниклий у мене сумнів після того, як я розповім про справу. Отже,  
нехай почує володар!

Так вістить розділ триста шістдесят третій в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 4
Б р а х м а н  с к а з а в :
Ти ходив, о володарю, у свою чергу возити одноколісний візок Вівасвана. Якщо щось дивне ти бачив,  

зволь повідати!
Н а г  м о в и в :
Багато див буває у володаря Сонця. Від нього походить все, що шанується в потрійному світі. На тисячах 

його променів, як пернаті на гілках, живуть, знайшовши притулок, досконалі муні, боги. Досягши сонячних 
променів, від нього йде вітер, поширюючись небом. Що може бути дивовижніше? Заради блага істот, Сонце 
його розподіляє,  о  мудрецю.  Воно випускає  воду в дощовий час.  Що може бути  дивовижніше? Стоячи в 
середині його диску,  великий Атман у безкрайньому блиску полум’яніє, дивлячись на світ. Що може бути  
дивовижніше? Хоч і  зветься Сонце Світлим,  але є  в  нього і  темні  промені,  що несуть  воду в небі.  Воно 
випускає воду в дощовий час. Що може бути дивовижніше? Вісім ясних місяців воно піднімає пролиту вологу 
і знову вбирає її в себе за цей же час. Що може бути дивовижніше? У його незрівнянному блиску перебуває  
сам Атман, що дає сім’я землі. Все рухливе й нерухливе він тримає. Там бог Пурушоттама, могутній, вічний,  
безпочатковий,  нескінченний.  О мудрецю,  що може бути  дивовижніше? Але  дізнайся від мене  про деяке 
чудове  диво,  з  оселі  Сонця я бачив його в  чистому небі.  Якось,  при настанні полудня,  коли Сонце світи  
розжарювало,  сяйво,  рівне  сонячному  звідусіль  з’явилося.  Пишнотою  власного  світла  воно  усі  світи 
опромінило.  Ніби  розколюючи  твердь,  направлялося  до  Сонця.  Як  полум’я  жертовного  узливання, 
променистий  блиск  поширювався,  невимовної  краси,  мовби  друге  Сонце.  Вівасван  простяг  обидві  руки,  
приймаючи прибульця,  а той,  приймаючи почесть,  простяг свою десницю. Потім у променистий диск він  
проникнув,  небо  розсікаючи.  Миттєво  той  променистий  увійшов  ув  Адітью,  ставши  з  ним  єдиним.  При 
сходженні тих променистих у нас виник сумнів.  Хто ж з них сьогодні Сонце ― стоячий на колісниці чи  
прибулець?  Ми світлозорому сказали про  цей виниклий  сумнів:  Хто  той  прибулець  піднесений на  небо,  
подібно другому Сонцю?

Так вістить розділ триста шістдесят четвертий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 5
С у р ь я  м о в и в :
Це не бог Агні, друг вітру, не асур, не змій, це ― досконалий збирач колосся, муні, піднесений на небо.  

Він утішався з плодів, коріння,  їв опале листя,  той самозаглиблений мудрець водою харчувався,  повітрям 
харчувався. Гімнами Самхіти той співак вихваляв Бгаву: могутній, небесних воріт досягти волів і так зійшов 
на третє небо. Без супутника, без бажань завжди споживав лише зібране колосся той мудрець, відданий благу 
всіх істот, о черевохідний. І богів, гандхарвів і змій перевершують ті істоти, які досягли найвищої дороги.

Н а г  м о в и в :
От  яке  диво  я  там  бачив,  о  двічінароджений,  досконала  людина,  яка  досягла  своїм  прагненням 

досконалости, возз’єднана із Сонцем, навколо всю землю обходить, о двічінароджений.
Так вістить розділ триста шістдесят п’ятий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 6
Б р а х м а н  м о в и в :
Безсумнівно це диво.  Я цілком вдоволений, о змію,  чудовими,  цілеспрямованими словами мені шлях 

зазначений. Хай будеш ти щасливий, я йду благий, хай згадає мене високоповажний, коли знадобиться моя  
послуга!

Н а г  м о в и в :
Не висловивши лежачої на серці справи, куди тепер відправляєшся, о володарю? Скажи, о брахмане, яка у 

тебе справа, яка мета твого приходу? Чи скажеш, не скажеш про справу ― але дозволу піти в мене просити ти 
повинен. Відпущений мною, ти підеш, о туре-брахмане, благообітний. Тільки-но мене побачивши, негоже тобі  
залишати друга, лише наблизившись до коріння дерева, не скуштувавши плоду, не треба тобі йти, о мудрецю.  
Я в тобі, о чудовий брахмане, а ти в мені, безсумнівно, мій народ ― твій народ, яку ж думку проти мене таїш, 
бездоганний?

Б р а х м а н  с к а з а в :
Ось що, о мудрецю, який знає Атмана, черевохідний, ні в яких відносинах, ні в чому не перевершили тебе 

боги. Що ти, те і я, і те саме ти і я, о володарю, я й ти і всі істоти завжди перейняті Ним, високоповажний! Але  
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був у мене сумнів про скарбницю чесноти, о володарю зміїв. Обітницю збирача колосся, доцільне благочестя,  
я буду виконувати, о чудовий. О змію, я впевнився і прийняв цей найвищий подвиг, я досяг своєї мети, прошу 
відпустити мене, праведнику. Благо тобі хай буде!

Так вістить розділ триста шістдесят шостий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6 7
Б г і ш м а  п р о д о в ж у в а в :
Брахман, відпущений чудовим змієм, розвіявши сумнів,  бажаючи досягти зазначеного, відправився до 

Шьявани, нащадка Бхрігу. Одержавши від нього посвячення, він затвердився в обітниці, а потім повідав йому 
цю оповідь, о царю. Син Бхрігу в домі Джанаки, о володарю царів, повідав магатмі Нараді цю чисту оповідь.  
Не прив’язаний до справ Нарада, будучи запитаний, о царів володарю, її розповів ув оселі царя богів Індри, о 
найкращий з бгаратів. Колись цар богів повідав цю чисту оповідь на зборах знаменитих мудреців, о землі  
володарю. Коли зав’язалася жахлива битва між мною і Рамою, о царю, це сказання мені повідали васави,  
мною запитані. Чудову, чисту оповідь, закономірну, я докладно тобі повідав, о кращий з носіїв дхарми. Така 
найвища дхарма, про яку ти мене питав, о бгарато. О царю, той могутній брахман звільнився від бажань,  
обітницю виконуючи. Прийнявши рішення, наставлений у поводженні змієм, той двічінароджений, здатний до 
самоприборкання й виконання обітниць, відправившись до лісу, існував по обітниці збирача колосся.

Так вістить розділ триста шістдесят сьомий в Шантіпарві великої Магабгарати.

Хто ці,  виречені  Вьясою шлоки про істинне та велебагате вчення Санкхьї  побачить,  хай буде їхнім  
старанним переписувачем.

КІНЕЦЬ МОКШАДХАРМИ, АБО ОСНОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ

КОМЕНТАРІ МОКШАДХАРМИ, АБО ОСНОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ
1 Основу світу ― в первописі «тантра», первинне значення слова ― «суть», «сутність», звідси «правда» в сенсі  

«дійсність», «справжність». Таким чином, тут стверджується тлінність світу як справжня його властивість, що  
ховається  за  привабливою  красою  явищ.  Усвідомлення  цієї  істини  вбиває  властиву  всьому  живому  жагу  життя  
(трішну) і породжує стан свідомості, позначений технічним терміном «нірведа», стан відрази до світу. (вгору)

2 Жага ― трішна - у тексті вжитий вислів, що став справжнім технічним терміном для позначення тої первинної  
властивості всіх живих істот, яку європейська психофізіологія називає інстинктом самозбереження. У ньому індійські  
філософи бачили головного ворога, що перешкоджає Звільненню. Трішна й Кама ― одне й те ж, але перше слово більше  
підкреслює інстинкт самозбереження, а друге ― статевий інстинкт. Слово «трішна» не вживається для позначення  
фізичної спраги, це поняття виражається словом «піпаса» (бажання пити). (вгору)

3 Зміст висловлення: втілений пуруша, джива, як такий, не піддається мінливостям виявленого світу ― щастю-
нещастю.  Вмістище  всіх  цих  змін  ―  тіло,  і  тільки  на  нього  вони  можуть  впливати.  Для  правильного  розуміння  
висловлення  не  слід  випускати  з  уваги,  що  Санкхья  вважає  всі  психічні  функції:  антахкарану,  у  тому  числі  й  
самосвідомість  аханкару,  матеріальними,  бо  між  антахкараною  і  бхутами  немає  якісної  різниці,  лише  кількісна:  
психічні функції, емпіричний суб’єкт ― лише більше тонкий стан прадхани, основної тканини пракриті, а бхута ―  
більш щільний її стан. Тому Санкхья розрізняє «тонке тіло» ― сукшма шаріра, або психічне тіло, що складається з  
тонких елементів танматрас, і штула шаріра, фізичне тіло, що складається з магабхутів. Всі переживання емпіричної  
особистості не виходять за межі пракриті, бо вони піднімаються не вище буддхи, а джива є тільки їх «свідок» або  
«пізнавець поля», кшетраджна. (вгору)

4 Плотські  жертви  ―  букв.  «жертви  поля».  тут  під  «полем»  розуміється  тіло  й  взагалі  матеріальні  речі.  
Плотським  жертвам  протиставляється  жертва  словом,  думкою,  тим,  що  стосується  «тонких  сутностей»  -  
танматрас. (вгору)

5 Мушля юнки ― Нілакантха пояснює, що тут мова йде про дівчину, яка готувала їжу гостям. Щоб брязкання  
прикрас не турбувало гостей, вона відстебнула з рук всі мушлі, залишивши лише одну. (вгору)

6 Латве ― вино і птах латва заборонені брахманам. (вгору) 
7 Досяжне ― тобто гранично високе народження, вище якого нема чого досягати при втіленні, ― народження  

брахманом. (вгору)
8 На буланих ― в колісницю Індри впрягалося 1000 буланих коней (сірувато-жовтий колір, буланий). (вгору)
9 Щастя ― думка шлоки висловлена трохи стисло. Смисл висловлення зводиться до такого паралелізму: подібно  

тому, як раніше забруднений одяг очищають пранням, так постом очищається кармічне тіло від вчинених колись гріхів,  
і постник досягає щастя (вгору)

10 Повітря ― далі викладається один із численних варіантів космогонії ранньої теїстичної Санкхьї. Даний варіант  
відрізняється  істотними  відступами  від  найбільш  стійкого  в  «Магабгараті»  варіанта,  що  містить  всі  основні  
положення  системи.  Варіант ще  слабо  погоджує  космогонію із  психологією,  яка  так  характерна  для Санкхьї.  Це  
позначається в тому що манас попадає не на своє місце в ланці, яка зв’язує буддхі з індріями, а через них ― з усім  
зовнішнім світом.  Варіант розглядає манас,  як  верховний творчий початок,  зв’язок  якого з  Пурушею залишається  
нез’ясованим. (вгору)

11 Бхутатма ― так зазвичай Санкхья називає  принцип,  що поєднує  суті.  Аханкара і  манас розглядаються  як  
ієрархічно більш високі принципи. (вгору)

12 Із дхарми ― тут дорівнює «з Вед». Веди нерідко називаються «чотирма дхармами». (вгору)
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13 Стан брахмо ― не потрібно забувати,  що для древніх індійців їхні  божества є не стільки особистостями,  
індивідуумами, як у греків, скільки щаблями, станами, принципово доступними кожній істоті, як прояву Атмана. (вгору)

14 Ущільнення ― говориться про виникнення землі від поєднання води та вогню, а в наступному рядку говориться  
про ущільнення вогню (блискавки), що стає вологою і падає на землю у вигляді дощу. (вгору)

15 Несвідомого не буває ― Санкхья вчить про проникнення свідомості в усе виявлене, бо основою світопроявлення  
вважає розум ― буддхі. Очевидно, Санкхья все ж розуміє це твердження не в суб’єктивному сенсі самосвідомості, а в  
об’єктивному,  телеологічному  сенсі:  «все  існуюче  розумне».  Потрібно  не  забувати,  що  відправною точкою школи  
Санкхьї є вчення про реальність причинно-наслідкової ланки, яка починається буддхі. Із вчення про реальне перебування  
причини в наслідку випливає, що буддхі реально перебуває у всій причинно-наслідковій ланці світопроявлення, до самих  
щільних проявів пракриті. Вчення про дживу, яка міститься в деревах, потрібно прийняти в сенсі суб’єктивному, як  
твердження присутності в них самосвідомості, бо лише при такій умові можливо говорити про «щастя-нещастя».  
(вгору)

16 Не пізнається ― тобто звук чутний або при затишності, або при попутному вітрі,  супротивний же вітер  
перешкоджає чутності звуків. Це відзначається як виключення: як правило, зазначається позитивний вплив стихій, що  
видно з наступної шлоки. (вгору)

17 Існує ― сенс питання полягає в тому що, як же вогонь і вітер, сполучення яких утворить властивість землі,  
продовжують своє існування, тобто який принцип переходу вогненності і рухливості в щільність тіла. Текст дає вже  
іншу  теорію  виникнення  «землистості»,  що,  імовірно,  виникла,  як  результат  спостереження,  що  після  вогню,  
роздмуханого вітром, залишається попіл. (вгору)

18 У голові перебуває вогонь ― вчення про знаходження вогню в голові -  одне з найважливіших положень Йоги  
кундаліні. Вважається, що в голові перебуває чоловічий полюс вогню у тисячопелюстковому лотосі, а жіночий ― в  
«кореневій чакрі» у вигляді змії, що згорнулася кільцем (кундаліні шакті). Прана, також поляризована, обертається в  
каналах іда (жіночий полюс) і пінгала (чоловічий полюс), що обвивають, як змії, прямий центральний канал сушумни, по  
якому сходить сила кундаліні. (вгору)

19 Сходження  ― місцем  сходження  прани  і  апани  вважається  область  пупа.  Тут,  обплітаючи  верхній  відділ  
черевної  аорти і  відвідних від  неї  трьох великих каналів,  перебуває  потужне сонячне сплетіння,  назване «черевним  
мозком». Згідно Аюрведи тут перебуває чакра вогню. І Аюрведа, і Йога надають їй першорядне значення, що цілком  
збігається  з  поглядами  сучасної  фізіології.  Зосередженням  на  цій  чакрі,  а  це  викликає  «струми  дії»,  по  сучасній  
термінології викликають деякі психофізичні феномени Йоги. Сонячне сплетіння регулює діяльність не тільки органів  
черевної порожнини, але й грудної, впливаючи таким чином і на кровообіг великого мозку. (вгору)

20 Акаші ― тобто коли вогонь перебуває в стані потенції, будучи третім етапом матеріалізації енергії. (вгору)
21 Сім світів  ― відповідають семи вигукам «голови» ведичного Гаятрі:  bhūr  (земля),  bhūvah (піднебесся),  svar  

(небо), mahat (великий), janaр (породження), tapah (розігрівання подвигу), satyam (істина). (вгору)
22 Троїстості якостей ― тобто належного, приємного і корисного. (вгору)
23 Підносять  тіла  ―  очевидно,  текст  натякає  на  здатність  ходіння  повітрям,  яка  древніми  індійцями  

приписувалася тому, хто досяг вібхуті, особливих психофізичних сил. Про них дуже докладно говориться в Йога-сутрах.  
(вгору)

24 Пересудами  займатися  ― загальний сенс  шлоки:  недостатньо відмовитися  тільки  фізично від  м’яса,  як  це  
покладається для санньясина, необхідно відмовитися від плотолюбності й у моральному сенсі. (вгору)

25 За скарб ― тобто за речі роздані брахманам заради одержання потойбічних благ. Відплата виходить відносна,  
минуща, а тому і викликає жаль, коли вичерпуються добрі та злі справи. Мудрі не діють заради потойбічних нагород,  
тому й не очікують смерті, як моменту, з якого починається відплата. (вгору)

26 Мошка ― уподібнення співставленню знавця поля і саттви співставленню мошки і листка - здаля листок і мошка  
здаються єдиним, нерозрізненим, а при більш близькому розгляді видно, що це два об’єкти, які тільки перебувають друг  
біля друга, але непричетні один одному, так і Атман, що здається злитим із полем, при ближчому розгляді виявляється  
непричетним полю. (вгору)

27 Позамежний Атман ― або вищий Атман. Санкхья вчить, що відсвіт Позамежного природі Атмана в саттві або  
в буддхі породжує свідомість. Через тонкі сутності: індрії, манас ― Атман сприймає природу, і саме для нього «тонкі  
сутності», психічні органи, є світильником, що опромінює темну природу пракриті. (вгору)

28 Сьома - буддхі ― досить частий еліптичний зворот: про буддхі говориться як про сьому, бо додаються п’ять  
індрій і манас (який не називається). Буддхі виявляється сьомою у ряду, бо рахунок іде знизу. Ці сім таттв, вища з яких  
― буддхі, утворять групу «тонких сутностей» танматрас і протиставляються «великим щільним сутностям». Тонкі  
суті є носительками свідомості в пракриті. (вгору)

29 Випускає ― вчить, що всяка форма, у тому числі й тіло людини, утворено нитками, що вільно сплітають її, а  
також вільно виходять з неї. Так і хвиля є форма води, що безупинно змінюється у воді. Санкхья, подібно буддизму,  
розглядає  смерть  як  розходження,  розплітання  мотузки  на  складові  її  волокна.  Так  руйнується  дана  конкретна  
особистість, але самі волокна не обриваються і утворять нові сплетення, тобто нові тіла. Сплетення волокон (гун) і є  
карма, як  момент індивідуалізації,  що обумовлює нові втілення,  ту мережу,  у  яку попадає Атман,  по суті  завжди  
вільний. Образ павука, що випускає із себе павутину, є одним з улюблених прийомів Санкхьї. (вгору)

30 На двох шляхах ― дорога богів, на якій звільнення здійснюється поступово, і прямий шлях знання. (вгору)
31 Не підлягає народженню ― вчення про два шляхи йогинів ― концепція, близька буддизму. Її потрібно відрізняти  

від вчення про шлях богів і шлях предків ― ці шляхи визначаються кармічними умовами, в даній же шлоці говориться  
про того хто досяг вільного вибору: залишаючись в «брахманічному» тілі, він добровільно не залишає виявленого світу,  
щоб  сприяти звільненню інших,  але  може піти й «верхнім шляхом»,  порвати всі  зв’язки  і  поринути в  безмовність  
нірвани. Таким шляхом ідуть «витязі» (віра), за віруваннями джайністів. (вгору)

32 Від інших трьох ― думка висловлена занадто коротко і вимагає пояснень. Дейссен дає таке пояснення: два – це  
задоволення і страждання; три – три гуни; вісім - п’ять індрій, манас, буддхі, авідья (незнання); інші три – суб’єкт,  
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об’єкт і, як зв’язок між ними ― пізнання. (вгору)
33 Чотирьох ознак ― видимість, чутність, відчутність, мислимість (Дейссен). (вгору)
34 Чотирьох обґрунтувань ― мається на увазі пізнання: сприйняття, наслідок, переказ, порівняння. (вгору)
35 Справах ― Дейссен пояснює: жертвопринесення за себе й інших, вивчення й напучення, віддача й прийняття.  

(вгору)
36 Просторове ― тобто дотичне до акаші. Таким чином, перераховуються хоча й не в належному порядку, всі  

великі суті (магабхути), які утворюють зовнішній світ. (вгору)
37 Від «я» усунутий ― ця шлока важлива для розуміння взаємин Атмана і брахмо. Багато місць Упанішад, так  

само як навчання хінаяністів і джайністів, надають право розуміти брахмо, як повне вгасання і бездушність (нірвана).  
Кипуча думка епохи «Магабгарати» ставала на різні  точки зору.  Даний текст дуже виразно примикає до погляду  
хінаяністів і джайністів, з їх «езотеричним» вченням про нірвану, як про повне вгасання, небуття. (вгору)

38 Шістнадцяти  частин  ―  про  ці  частини  говориться  в  Прашнаупанішаді.  Праджапаті  створив  людину  із  
шістнадцяти частин,  з  яких  п’ятнадцять частин  вимагають поновлення  під  час  життя (напр.,  волосся,  нігті),  а  
загибель шістнадцятої (дживи) рівносильна смерті. Точне перейменування частин збереглося в різних варіантах. Смисл  
висловлення шлоки полягає в тому, що той хто прагне до брахмо, повинен стати вище дживи, тобто втіленого пуруші.  
(вгору)

39 Двопелюсткова  чакра ― букв.  «дві  прани».  Потоки  іда  і  пінгала  в  точності  відповідають  двом граничним  
стовбурам  вегетативної  нервової  системи,  а  перехрестя  цих  потоків  ― вегетативним  сплетенням.  Іда  і  пінгала  
обплітають  центральний  канал  сушумну  (спинний  мозок)  і  верхніми  кінцями  сходяться  у  міжбрів’ї.  Це  ―  точна  
проекція мозкового придатку гіпофізу, «сонця ендокринної системи», як його називають фахівці. Проекція гіпофізу вниз  
― звід носоглотки. Зосередженню на цій точці надається велике значення при психофізичних вправах Йоги. Вказується,  
що при великому зосередженні, із цього місця можуть бути кровотечі, як це відбулося, наприклад, з Рамакрішною. Така  
кровотеча, що, за свідченням йогинів, може скінчитися смертю, описується й у цьому розділі. (вгору)

40 Ха-Ха ― (hā-hā-kara) ― склад hā відповідає правій пелюстці двопелюсткового лотосу і є початковим складом  
імен Hari і Hara, він відповідає слову omkara. (вгору)

41 Колодязі ― у посушливих місцях Азії існує система зрошення: вода проводиться з гір системою сполучених між  
собою колодязів, які ніяк не огороджуються, а тому їх нелегко помітити тому хто не знає про їхнє існування. Падіння в  
них є цілком реальна смертельна небезпека. Кинуте мимохіть зауваження тексту цікаво тим, що свідчить, як давно ця  
система зрошення була винайдена людиною. (вгору) 

42 Не суще-не-суще ― na san nāsat. Це дуже важлива формула по суті не Санкхьї, а хінаяністів. У першій півшлоці  
заперечується  всяка  поляризація  й  навіть  нейтралізація  протиріч.  Тому  що  всі  категорії  в  остаточному  підсумку  
антитетичні, то таке негативне визначення виключає не тільки категорії, але і яку б то не було їхню нейтралізацію.  
Щоб не залишалося сумніву в розбіжності з концепцією Упанішад, що зберігають у визначенні Позамежного категорію  
Буття, у другій півшлоці особливо підкреслюється заперечення цієї категорії в якому б то не було розумінні. «Sat», суще,  
розуміється як безумовне Буття, asat ― як не-суще, як безумовне небуття (кромішня пітьма), і, нарешті, як sat-asat,  
тобто сполучення антитези категорії буття, існування, плинність буття виявленого. Але заперечення категорії буття  
виражає ідею порожнечі ― çunya. Цю ідею і захищають крайні нігілісти хінаяни ― шуньявадіни. Розділ майже весь  
написаний розміром тріштубх, що виділяє його як особливо важливий. (вгору)

43 Скупчення ― думка шлоки така: усе поле діяльності людини і саму людини ― оскільки вона активна стосовно  
поля, об’єкту ― потрібно розглядати лише як взаємодію таттв природи. Ця думка звичайна для Санкхьї, її можна  
зустріти вже в Гіті. (вгору)

44 Тобто, як світильник сам по собі не світить, поки його не запалять, так і  почуття самі по собі не здатні  
виявляти Позамежне, поки вони не запалені вогнем пізнання. (вгору)

45 Великий ― вся шлока - точна цитата Катха-упанішад, там перераховуються подальші таттви: вище їх ―  
невиявлена природа (авьяктам), вище ― Пуруша, а вище Пуруши немає нічого, бо Він ― кінцева Мета. (вгору)

46 П’ять ― тобто п’ять індрій сполучені, з одного боку, з п’ятьма їхніми предметами, з іншого боку ― з манасом.  
(вгору)

47 Обов’язок злягання ― у древній Індії чоловікові ставилося в обов’язок породити сина, продовжувача роду, що  
забезпечує продовження культу предків. Навіть аскет піддавався докорам з боку предків, якщо він, раніше ніж стати  
аскетом, не породив сина. Незаміжня жінка могла зажадати від чоловіка дати їй дитину, уклавши з ним шлюб «за  
законом гандхарвів». (вгору)

48 Подвійними батьками ― Дейссен пояснює: Праджапаті володарі істот, як батьки світу й учителі богів, тому  
боги називають їх своїми гуру й батьками. (вгору)

49 Шістнадцятий манас ― у порядку даного перерахування, але не в порядку послідовності розвитку «сутностей»:  
аханкара, буддхі, манас, 10 індрій і п’ять предметів почуттів. Позаяк манас є вузловою точкою, що зв’язує 10 індрій і  
п’ять їхніх об’єктів, то він і названий шістнадцятим. (вгору)

50 Один у перетвореннях природи ― тобто манас розглядається не як щось індивідуальне,  але як єдине явище  
розуму в природі, чим затверджується можливість для індивідуума злиття з космічним розумом. (вгору)

51 Перекручувань (вікара) ― для системи Санкхьї це незвичний вислів, бо зазвичай зміни, що творять причинно-
наслідковий  ряд,  Санкхья  називає  парінана.  Це  становить  великий  інтерес  для  історії  розвитку  системи  Санкхьї.  
Основним текстом, що викладає навчання Санкхья про причинність, є Санкхья-каріка. Радхакрішнан вважає, що одним  
з  основних  положень  Санкхьї  є  твердження  реальної  наявності  причини  в  наслідку.  На  цьому  положенні  Санкхья  
обґрунтовує  реальність  пракриті.  Вся  космологія  Санкхьї  побудована  на  теорії  переходу  від  потенційного  стану  
авьякта до актуального вьякта. Відношення, що існує між цими станами, є по суті тотожність. Санкхья розрізняє  
причину, що утримується в наслідку, матеріальну причину, і причину, що впливає, зумовлений наслідок, як прояв вьяктам  
причини  авьяктам.  Умова  прояву:  місце,  час,  форма.  А  в  цій  шлоці  теорія  причинності  викладена  зовсім  інакше:  
заперечується істинний зв’язок причини й наслідку. Умовою причинно-наслідкового ряду висувається прагнення, а час  
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здійснює зв’язок причини й наслідку. Друга півшлока говорить про необхідність впливу причини для прояву матеріальної  
причини. Таким чином ця концепція істотно відрізняється від концепції зрілої Санкхьї. (вгору)

52 Очисну  мантру  ―  Дейссен  пояснює:  мова  йде  про  190  гімн  X  мандали  Рігведи.  У  цьому  гімні  описується  
послідовність  світопроявлення.  Він  починається  словами:  «Від  сяючого  тапасу  виникла  правда  й  дхарма...»,  тож,  
рекомендується в такому випадку вимовити наведене упанішадою заклинання, спрямоване на повернення сили, що пішла  
разом із сіменем. (вгору)

53 Трьох джерел ― раса - сік, мановаха - жили, самкальпа - бажання. (вгору)
54 Четвірки ― Нілакантха тлумачить: сон, глибокий сон, виявлене і невиявлене брахмо. (вгору)
55 Свідомість ― хто відпав від Йоги, замість того, щоб занурити свою свідомість у Позамежне, зосереджують її  

на своєму розумі, зв’язаному через манас із «богами органів». Так вони через цих «богів» зв’язуються з почуттєвим  
світом, тоді як стан самадхі, необхідний для досягнення вершин Йоги, характеризується повним відривом свідомості  
від навколишнього, тобто гальмуванням усіх почуттєвих сприйняттів, навіть інтрацептивних. З цієї причини самадхі  
уподібнюється стану глибокого сну,  але відрізняється від  нього особливою духовною активністю, тому самадхі  не  
називають просто глибоким сном, а четвертим станом (turya). (вгору)

56 Зречення від варни ― Санкхья не вчила зреченню від варни, це буддійська риса. (вгору)
57 Заперечення ― викладаються доводи матеріалізму, якого дотримувався Панчашикха. Далі починається виклад  

доводів  вчення,  що  заперечує  матеріалізм,  тобто  ідеалізму.  Заперечення  також обґрунтовуються  закономірністю  
причинно-наслідкового ряду. Супротивник матеріалізму прагне показати можливість нематеріальної причини. Доводи  
такі: 1. ефективність звернення до богів, як до нематеріальної причини. 2. можливість залишення душею тіла, після  
чого складові його елементи розпадаються. Звідси висновок: душа є причина тіла, усунення якої усуває і наслідок. 3.  
після смерті як би обривається причинно-наслідковий ряд породжений померлим, але такий обрив неможливий, значить  
необхідно  припустити  існування  дживи,  як  носія  причинно-наслідкового  ряду  і  «споживача  плодів  справ»,  що  
проявляються в характері наступного втілення, котре у такий спосіб є необхідним. Таке, на думку ідеаліста, який  
заперечує  матеріалістові,  єдино  можливе  здійснення  безперервності  причинно-наслідкового  ряду,  на  якій  наполягає  
школа Санкхьї. (вгору)

58 Сенс мови ― таке вторинне значення доводиться тут додати слову бгава. Дейссен перекладає просто «мова».  
Вислів первопису неясний і вимагає при перекладі тлумачення. Очевидно, висловлення потрібно розуміти, як реалістичне  
твердження,  що  інтелект  (сенс  мови)  залежить  від  одержуваних  вражень  за  схемою:  предмет  почуттів  -  
сприймаючий  орган  -  орган,  що  осмислює  (манас).  Таке  розуміння  цілком  відповідає  вченню  Санкхьї  про  психічне  
обґрунтування пізнання: «Немає нічого в розумі, чого б раніше не було в почуттях». (вгору)

59 Відповідно ― тобто ні предмет, як такий, ні сприймаючий орган не усвідомлюються, усвідомлюється лише  
специфічне для даного органу сприйняття, що є функцією манасу. (вгору)

60 Не-жертовного  м’яса  ―  брахманам  дозволялося  їсти  м’ясо  лише  принесених  у  жертву  тварин.  Убивати  
тварину для себе вважалося гріхом. (вгору)

61 Становища ― благочестивий шанувальник Вішну, Прахрада, цар дайтьїв, був скинутий із престолу адітьями. За  
іншим переказом,  його батько,  Балі,  велів піддати сина катуванням,  щоб змусити його відмовитися від  шанування  
Вішну. (вгору)

64 П’ятикратно ― брахмо обкутане оболонками: найбільш груба утворюється з їжі ― це фізичне тіло. Наступна  
оболонка  ―  із  прани,  тобто  є  загальною  основою  життя  й  утворює  тіло  акаші.  Третя  оболонка  ―  психічна,  
утворюється  манасом:  це  думки,  що  прийняли  форму,  бажання,  воля.  Четверта  утворена  свідомістю,  що  
протиставляє суб’єкт об’єкту. Благочестя ― голова цього тіла. Об’єднана Йога ― тулуб. Панування ― основа. П’ята  
оболонка складається із блаженства, у якому знімається поділ суб’єкту і об’єкту. З погляду виявленого, це порожнеча,  
бо сюди не проникає майя, але з погляду Реального, це абсолютне Буття. (вгору)

63 Виникає  ―  вчення  про  невизначеність  Абсолюту  створює  необхідність  теорії  причинності.  Панчашикха,  
спираючись на передумову відсутності ознак Абсолюту, приходить до необхідності заперечення якого б то не було  
стосунку Абсолюту до причинно-наслідкового ряду. Розглядаючи причину як основу світопроявлення, філософ не може  
приписати  її  Абсолюту  не  впадаючи  в  протиріччя  з  першим  твердженням.  За  теорією  Санкхьї,  наслідок  є  зміна  
причини, висловлюючись мовою системи:  горщик є видозміна глини. Стверджувати,  що світопроявлення є наслідок  
Абсолюту, тобто, що Абсолют іманентний світу, значить руйнувати саму ідею Абсолюту. Але якщо Абсолют не може  
бути  першопричиною,  то  тим  менше  він  може  бути  наслідком.  Таким  чином,  вимога  обґрунтувати  Абсолют  
філософськи незакономірна, подібна вимозі обґрунтувати будь-яку аксіому будь-якої науки. Так в індійській філософії  
знімається закон причинно-наслідкового ряду. (вгору)

64 Загрозі  ― у древній Індії  були досить популярні богословські суперечки,  де страсті розпалювалися гранично.  
Нерідко розлютовані супротивники доходили до «фізичних способів доказів». Навіть такі стовпи індійської філософії,  
як Шанкара і Рамануджа, не уникли такого виду «доказів». Полум’яний вішнуїт Рамануджа, прибувши на південь Індії,  
де в той час уже головував шиваїзм, після таких дискусій змушений був рятуватися втечею через небезпеки. (вгору)

65 Брахмо ― таким чином, текст розуміє під «брахмо» непорушну мить вічності, щодо якої, як це випливає з теорії  
Ейнштейна, лише й можливий який-небудь рух, що виражається в єдиносутності часу й простору. Отже, час і простір  
ні  кінцеві,  ні  нескінченні:  вони  просто  іманентні  схемі  нашого  світосприймання  й  у  цьому  сенсі,  по  теорії  меж,  
нескінченні.  Усяке  трансцендентне визначення їх  не більш як фантастика,  породжена властивістю нашого розуму  
сприймати світ діалектично, тобто в діалектичній закономірності, поза залежністю від того, чи зрозуміло воно чи  
теоретично ні... Ось чому статична логіка Аристотеля несе в собі всі елементи діалектики, хоча теоретично їх не  
обґрунтовує. Із цього погляду доводиться визнати основоположення естетики Канта, але не її безумовність, як цього  
хотів Кант: час і простір ― сутність схеми світопроявлення, але не сутність безумовної схеми, їхня безумовність  
теоретично розбита Ейнштейном. (вгору)

66 До утворення ― мається на увазі: «у даному світовому циклі», бо під час пралаї плоди справ зберігаються в  
першооснові (прадхані), як насіння в землі. З початком прояву це насіння виростає «по роду їх». (вгору)
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67 Манас ― таким чином,  текст вважає манас вищою сутністю,  а  не  буддхі.  Виявлений  манас є  слово,  його  
поглинає невиявлений манас - думка. Думка зливається із брахмо. Така послідовність у даному перекладі. (вгору)

68 Три справи ― вивчення писань, жертвопринесення, дарунки. (вгору)
69 Нечулою людиною ― в цій шлоці висловлено одне з істотних положень. Воно може служити критерієм для  

розуміння різниці між йогою Гіти і йогою Патанджали: йогин, який слідує за Патанджалі, шукає свого заспокоєння, що  
розуміється  як  повний  відрив  від  світу,  повне  відтинання  зв’язків,  відокремлення.  Це  є  кайвалья,  те,  що  веде  до  
жорстокосердості, справжньої нечуйності, тоді як Йога «Бхагавадгіти» веде до злиття зі світом, до розчинення свого  
«я» у космічній свідомості, збуджує чуйність до всякого страждання. (вгору)

70 Невиявленою природою ― виклад ведеться строго за космогонічною схемою Санкхьї. Як макрокосм у період  
згортання (інволюції) поступово втрачає таттви шляхом поглинання тонкою таттвою більш щільної і в такий спосіб  
досягає повної гомогенності матерії, так індивід (мікрокосм), поступово відриваючись від модусів свідомості, повинен  
досягти повного роз’єднання свідомості з його об’єктом, тобто повної гомогенності свідомості, уподібненої глибокому  
сну. Це і є турья ― четвертий стан свідомості. (вгору)

71 Топазозбройний ― так буквально перекладається в тексті слово піташастра. (вгору)
72 Володарну Йогу  ― тобто йогамайю богів,  які  не здатні  розлучитися із  силами,  досягнутими за допомогою  

йогічних вправ (вібхути, сіддхи). Про це цілком сказано у Патанджалі, який, вказуючи способи досягнення «надлюдських  
сил», говорить, бажаючий звільнення, домігшись розвитку таких властивостей, повинен їх повністю залишити. (вгору)

73 Шістнадцятьма ― тобто 5 індрій, 5 їхніх властивостей, самосуща природа, свідомість, манас, прана, апана,  
джива.  Ця  концепція  виходить  за  межі  космології  Санкхьї.  Тут  змінена  і  термінологія:  шістнадцять  «оболонок  
Атмана» названі не таттвами, як прийнято в Санкхьї, а гунами-властивостями. (вгору)

74 Половину  ночі  ―  ця  наполеглива  рекомендація  певного  часу  для  вправи  нерідко  зустрічається  в  йогічних  
пам’ятках,  а  також  і  у  пам’ятках  раннього  християнства.  Вона  цілком  виправдується  добовими  коливаннями  
вегетативного налаштування організму й свідчить про високий розвиток у древніх індійських мислителів здатності  
вловлювати висцеро-кортикальні сигнали, що обумовлюють наші «настрої» і «самопочуття». (вгору)

75 Шістьма справами: приношення жертви для себе й інших, вивчення Закону і навчання йому, роздача і прийняття  
дарунків.  Три  справи:  приношення  жертв,  вивчення  Закону,  роздача  дарунків.  Дві  справи…у  сутності  брахмо:  у  
повторенні священного слова Ом і в міркуванні над ним. (вгору)

76 На шостий раз ― тобто раз у три дні, увечері, зважаючи, що разів споживання 2: ранок і вечір. (вгору)
77 Його корова ― тобто корова, що покладається брахманові за здійснення обряду. (вгору)
78 П’ять жертвопринесень ― згідно Нілакантсі це 5 обрядів: 1. Агніхотра; 2. жертвопринесення під час молодика  

та  повні;  3.  жертвопринесення  в  місячні  чверті;  4.  криваве  жертвопринесення  тварини;  5.  жертвопринесення  із  
уживанням священного напою соми. (вгору)

79 Творять подвижництво п’яти вогнів ― тобто стоять під палючим сонцем між чотирма багаттями. (вгору)
80 Двічіп’ючий ― цей  епітет слона  заснований на  тому,  що  слон  повинен  набирати воду  хоботом,  щоб  вона  

потрапила в рот. Як важка тварина безнадійно тоне у колодязі, так чужі слова повинні потонути в санньясині, тобто  
йому не можна якось відповідати на них. (вгору)

81 Через погодження ― Санкхья вчить, що джива (жива душа) сама по собі не діє, але, споглядаючи діяльність  
пракриті, «погоджується» із цією діяльністю, пізнає її. Вона ніби глядач влаштованої природою «вистави». Захоплена  
цим видовищем, джива немов би ототожнює себе з образами, які з’являються, радується і страждає з ними, начебто  
вона сама переживає побачене. Вистава триває доти, доки вона не набридне дживі. Тоді відбувається те, що з такою  
чудовою виразністю і художньою правдою сказано в одній шлоці Санкхья-каріки: «як танцюристка припиняє танець,  
показавши себе глядачам, так в себе йде пракриті, виявивши себе Пуруші». Текст додає, що джива так іменується у  
зв’язку  з  «полем»,  тобто «мертвою» природою.  Таке  тлумачення слова  джива  штучне,  і  у  філософських  текстах  
«Магабгарати» ніде більше не зустрічається. (вгору)

82 Шість якостей ― Нілакантха перераховує 6 якостей: всевідання, повсюдність, духовність, воля, всебачення,  
всемогутність. (вгору)

83 ― до нумерації розділу. У калькуттському виданні збито лік розділів, і замість 256 стоїть 257, у бомбейському  
ж виданні  лік  не порушений.  Дейссен  розглядає це  як просту помилку,  але  можливо,  що 256 розділ  було втрачено,  
традиція  ж  лічби  розділів  збереглася.  На  цю  думку  наводить  та  обставина,  що  лік  збитий  саме  там,  де  явно  
обривається  досить  великий  текст,  що  своєрідно  викладає  теорію  Санкхьї.  Коментований  Нілакантхою  текст  
бомбейського  видання  робить  враження  більш  пізнього:  там  знищена  наскрізна  нумерація  шлок.  У  місцях,  де  
з’являються зайві півшлоки, з’єднання півшлок у парні двовірші зроблено, як правило, краще,  ніж у калькуттському  
виданні, а тому є підстава припустити, що нумерація розділів у калькуттському виданні пізніша редакційна обробка,  
можливо, зроблена Нілакантхою, як найдавнішим коментатором. (вгору)

84 Світлі коси ― характерно, що гнів, руйнівний початок, ще не відділився від Брахми, щоб прийняти образ Шиви,  
який у цьому міфові виступає в не властивій йому ролі охоронця істот. (вгору)

85 Сто тисяч мільйонів ― таке щедре датування перевершує розміри манвантари,  але це ще не підстава для  
припущення, що даний текст виник до створення теорії манвантар, це просто гіпербола поета. (вгору)

86 Хворобою ― смерть боялася порушити непорушний закон ненашкодження, а тому й відмовлялася виконати волю  
Брахми.  Брахма знімає з  неї  таку відповідальність і  затверджує,  як її  обов’язок,  унесення істот, і  в  такий спосіб  
виконує її бажання. Інший дарунок Брахми полягає в тому, що для істот, змучених хворобами, смерть стає бажаним  
звільненням від мук. (вгору)

87 Пристрасті ― тобто коли людина зв’язана смертю, зв’язуються і її пристрасті, що тягнуть до порушення  
обов’язку. (вгору)

88 Спільно ― Кама, як помічник смерті і, як унесене, разом зі смертю бажання. Безсумнівно, що Кама і Смерть  
(marana) ототожнювалися, особливо в буддизмі. (вгору)

89 Дхарми ― думка висловлена занадто коротко і вимагає пояснень. Лиходій заслуговує відплати, але сама по собі  
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відплата не звільняє від схильності до зла: щоб звільнитися від зла, потрібна особлива дія волі, що вводить виправлення  
в механізм причинно-наслідкового ряду. Вольову дію, яка вимагається, текст називає запереченням зла, і хто здійснює  
таку дію уподібнюється вершителю дхарми. Хоча прагнучий звільнитися від зла і вершитель дхарми стоять на різних  
щаблях розвитку, але напрямок для них один. (вгору)

90 Тут обривається один варіант оповіді і починається другий, як це видно не лише із подальшого, але також із  
того, що Юдхіштхіра ніби перериває оповідача, що вважалося великим порушенням ввічливості. (вгору)

91 Допомога пологам ― (simantonnayana) букв. значить: «вправляння маківки» ― це особливий обряд, чинений над  
вагітною жінкою,  з  метою полегшення  вагітності  та  пологів.  Зазвичай обряд  відбувається  на  четвертому  місяці  
вагітності. (вгору)

92 Арані ― назва приладу для добування вогню. Він складається із хрестовини, зробленої з м’якого дерева і цвяха,  
зробленого з дуже твердого дерева. Вогонь добувається вертінням цвяха в пазу хрестовини. Цей спосіб добування вогню  
часто порівнюється зі статевим актом. (вгору)

93 Сторона ― (anga), як орган цілісного організму. Хід думки такий: позаяк відбулося злиття чоловічого і жіночого  
початку і позаяк чоловіче визнається вищим, то вся відповідальність падає на вищого, як єдиного психічного центру. А  
дружина розглядається як орган, супідрядний вищому центру. Позаяк жінка передає себе цілком, приймаючи чоловіка за  
саму себе, тільки в більш високому аспекті, то «на сторону жінки» не падає моральна відповідальність. (вгору)

94 Шість  досягнень  ―  Нілакантха  тлумачить:  божественну  владу,  навчання,  славу,  красу,  відчуженість,  
виконання дхарми. (вгору)

95 Немає ніяких порушень ― бо вони не творять обрядів. (вгору)
96 Не роблячи поклоніння ― санньясин, який відчув себе Атманом, не має потреби ні в якому іншому божестві:  

ритуальним харчуванням себе, він заміняє жертвопринесення богам, а самоспогляданням ― поклоніння їм. Таким чином,  
текст заперечує бхакті. (вгору)

97 Дверима…устами…словами ― згідно Нілакантсі, чотири двері: руки, язик, черево, статевий орган (застар. -  
природження). Уста: тіло, почуття, манас, буддхі. Слова: Virāj – космос; Sūtrātman - букв. «нитяний Атман», тобто  
свідомість,  що  простягнула  нитки  до  іншої  свідомості  ―  «космічна  свідомість»;  Antariāmin  –  інтравертована  
свідомість, Çuddha - очищена свідомість. (вгору)

98 Обряди ― відрив від глибоко вкорінених звичок відбувається лише поступово: осягаючи суєтність світу, людина  
лише з труднощами і повільно тим самим розуміє й сутність Звільнення. (вгору)

99 Атману ― вважається, що протягом психічного життя в сансарі, Атман спить, як Вішну на змієві Вічності  
Шеші. Говорячи про самоприборкання Атмана, текст, звичайно, має на увазі не Абсолютного Суб’єкта, тотожного за  
вченням Упанішад із брахмо, а двадцять п’яту таттву, дживу ― відбиття Атмана в чистій саттві. (вгору)

100 Світлових сил ― розуміння магабхутів, як нагромадження світлової енергії, є оригінальною концепція даного  
тексту.  Класична Санкхья розуміє магабхути,  як нагромадження якостей,  властивостей,  зовсім точно викладаючи  
процес утворення магабхутів, як перехід кількості в якість. (вгору)

101 До бажаного вічно ― Нілакантха пояснює, що «вічнобажане» є четвертий стан Йоги (турся), більш глибокий,  
ніж сон без сновидінь. Це ідеал Йоги. (вгору)

102 Двадцять ― таким чином, даний текст нараховує 20 таттв, замість 25, звичайних для Санкхьї. Крім того, ці  
таттви істотно відрізняються від таттв, прийнятих у класичній Санкхьї. (вгору)

103 Розділ 278 пропущено, позаяк він є повторенням з неіснуючими варіантами розділу 175. (вгору)
104 Чотирнадцять щаблів ― 10 індрій, манас, буддхі, аханкара, читта. (вгору)
105 Шістдесят  сотень  ―  за  тлумаченням  Нілакантхи,  передбачається  психічних  станів  по  30  сотень  на  

пильнування і сон. Дейссен же вважає таке тлумачення необґрунтованим. (вгору)
106 У трьох станах ― три стани: пильнування, сон зі сновидіннями, сон без сновидінь. Четвертий стан ― «турья»  

є стан найглибшої інтраверсії йогічного зосередження. (вгору)
107 У чотирьох ― Нілакантха пояснює: у вищих світах із семи, позначуваних як «голова Гаятрі» ― mahas, janah,  

tapas, satyam. Про це говориться багато в Упанішадах. (вгору)
108 Шеші ― згадування про Шешу, змія вічності, свідчить про те, що під «Всевишнім Вішну» варто розуміти ту  

його  форму,  яка  називається  «Вішну  або  Нараяна  шешашайїн»  ―  Вішну,  що  спочиває  в  йогічному  сні  під  час  
світопроявлення. (вгору)

109 Ця заборона ― заборона вбивати брахманів. Уособлення цієї заборони ― Брахмавадхья. Брахма не міг наказати  
Брахмавадхьї  залишити  Шакру,  бо  цим  порушив  би  ним  самим  установлений  закон,  але  навіть  прохання  Брахми  
викликає обурення Брахмавадхьї. (вгору)

110 Можливо, що на цьому описі позначається міф про карлика Вішну, що перетворився на велетня. (вгору)
111 За побудовою «Мокшадхарми» питання повинен був би ставити Юдхіштхіра, а не Джанамеджайя, відповідати  

― Бгішма. Свідчення того, що цей розділ ― більш пізній варіант шиваїтського міфу. (вгору)
112 Явна вставка уривку того ж міфу. (вгору)
113 Кручі ― Шиву, як руйнівника іменують «мешканець кручі». (вгору)
114 Чотири шляхи ― воду, вогонь, повітря, простір (за тлумаченням Нілакантхи). (вгору)
115 Блаженних  ― так  називається  відомий  клас  богів  (36  богів,  іноді  їх  нараховують  12  і  ототожнюють із  

Адітьями). (вгору)
116 Розміром в палець ― це постійне визначення міри пуруші, що йде ще від ведичних часів. (вгору)
117 Невігласи ― тобто прихильники ведичної релігії,  що протидіють введенню нової релігії  ― шиваїзму,  з його  

новими статутами і цілями. Шива встановлює свій культ, «небачений раніше». Як усяке нововведення, шиваїзм прагне  
обпертися на традицію, підкріпити свої позиції авторитетами: Ведами, законами Ману про щаблі життя, але разом з  
тим прагне  й  відмежуватися  від  них.  Звідси  ― протиріччя  в  тексті.  Всі  зазначені  моменти вказують на  пізніше  
походження тексту, що стосується до того періоду, коли Закони Ману цілком зміцнили свій авторитет. Розтягнута і  
ускладнена мова, яка різко відрізняється від короткої і виразної епічної мови, також свідчить про пізніше походження  
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розглянутого тексту. (вгору)
118 Втягуються ― звичайна схема уподібнення тут трохи видозмінена:  зазвичай образ черепахи,  яка висуває  і  

втягує кінцівки, використовується для зображення діяльності манасу і його індрій, рідше ― буддхі, спрямованих ними  
до  предметів  і  забраних  потім  від  них.  У  даній  шлоці  процес  розглядається  з  іншого  погляду:  «великі  сутності»  
(магабхути), входячи через органи почуттів, перетворюються на «тонкі сутності» (танматрас) і знову вертаються  
зовні, стаючи «великими сутностями». Але тонкі сутності становлять «тонке тіло» (сукшма шаріра): від цього тіла  
залежить характер даного втілення, даної особистості. Але, позаяк це тіло втягується в океан матерії і розчиняється  
в ньому, то тим самим розчиняється і особистість. (вгору)

119 Обидві сутності ― тут явна неточність: «пізнавець поля» зазвичай не називається в Санкхьї «бхута», бо ця  
назва  властива  елементам  пракриті,  тоді  як  майже  всі  тексти  Санкхьї  вважають  «пізнавця  поля»  позамежним  
природі.  У  шлоці  слово  стоїть  у  двоїні.  Але  якщо  до  саттви  й  можливо  прикласти  цей  термін,  то  неможливо  
заперечувати приналежність саттви до природи, раз стверджується, що саттва творить гуни. Наступне, нижче,  
уподібнення застосовується  завжди до  дживи,  а  не до саттви.  Таким чином ми зустрічаємося тут не з  якимось  
особливим варіантом системи Санкхьї, а просто з поганим формулюванням одного з основних положень школи. (вгору)

120 Немає  опори ― тобто саттва  ніяк  не  виникає  з  пуруші  (Як  би  не  множили  грані  вписаного  й  описаного  
багатокутника, але й для того і для іншого коло залишається недосяжною межею в умовах Евклідового простору).  
(вгору)

121 Пригнуло грудьми ― мова йде про людину, яка страждає задерев’янілістю хребта (spondilitis rizomelica), коли  
людина згинається гачком і поступово втрачає можливість руху тулубом. Пізніше втрачається рухомість і у суглобах  
кінцівок. (вгору)

122 Середини неба ― тобто чому планета Венера не проходить через зеніт, а буває лише ранком і ввечері, невисоко  
над обрієм. (вгору)

123 Багатства ― Шукра (планета Венера) при низькому стоянні занурена у золото зорі, а позаяк всяке золото  
належить Кубері, синові Шиви, то й золото зорі є золотом Кубери, а отже, за законами міфологічного мислення, сам  
Кубера. В нього і поринає Шукра, який у такий спосіб наближається до вуст Шиви, який у цьому випадку уособлює  
Сонце. (вгору)

124 Чудового сура ― Кубера,  позбавлений золота (зорі),  вгасаючи,  іде до батька ― Сонця,  а  Шукра,  віднявши  
золото, залишається на небі й після вгасання зорі. Продовжуючи назадній рух, планета попадає в «черево» Сонця, тапас  
(жар) якого стає нестерпним. (вгору)

125 Сімені  ― «Шукра»  значить  «світла  рідина»,  «чоловіче  сім’я»  і  «зоряниця».  Пройшовши  через  диск  сонця,  
потонувши у мороці заходу, планета ніби викидається Сонцем уперед, на схід, запліднюючи богиню Калі-Уму, звідки і її  
заступництво. (вгору)

126 Підняти  ―  тобто  якщо  людина  добрими  справами  заслужила  щасливе  життя,  то  їй  не  треба  цим  
задовольнятися:  вона  повинна  докладати  зусиль,  щоб  у  наступному  житті  досягти  ще  більш  високого  ступеня  
розвитку. (вгору)

127 Сприятливий  чандал  ― (kuçalin)  ― іронічна  назва  особливого  виду  недоторканих  чандалів,  як  то  пояснює  
Нілакантха.  Чандали  ― самий  зневажуваний  щабель  недоторканих:  діти  брахманки  від  шудри.  Сенс  висловлення:  
вигода від злої справи так само ілюзорна, як ілюзорна гарна назва насправді відразливої справи. (вгору)

128 Три міста ― міста символізують три основні пороки: гординю, гнів,  жадібність. Данави уподібнюються із  
грозою, а їхнє місто ― з накопиченням хмар. (вгору)

129 Ка ― Дейссен пояснює: «втілення брахмо». Ка ― перша буква санскритської абетки. Як і в інших мовах, перша  
буква символізує взагалі початок. (вгору)

130 В своїй хаті ― тобто на щаблі життя домогосподаря, а не пустельника. (вгору)
131 Тіло ― мова йде про йогічне зосередження. На щаблі пратьяхари потрібно відірвати зусиллям розуму почуття  

від об’єктів почуттів або, говорячи мовою психології, зробити інтроверсію. (вгору)
132 Споконвічна пракриті ― інакше - авьякта пракриті або просто авьяктам. Це є прадхана ― основа, основна  

тканина, з якої через порушення рівноваги гун виникає виявлене. Силою Йоги йогин повертає в загальне сховище складені  
елементи свого фізичного і психічного тіла, аж до буддхі. (вгору)

133 Народиться ― така формула пізнішої Санкхьї, що ставить метою Йоги тільки власну вигоду. У цьому корінне  
розходження між Йогою Гіти і Йогою Патанджали. По суті того ж погляду дотримується і джайнізм, що вкладає у  
свою основну вимогу «ненашкодження» чисто негативний зміст: не нанесення іншому шкоди не з метою полегшення  
іншому (що на думку первинного джайнізму неможливо), але лише з метою не обтяжувати свою діяльність (карму).  
(вгору)

134 Сморід ― на цьому текст обривається. Необроблений, безладний і бідний по змісту, він творить враження  
якогось  уривку  аскетичних  вправ,  що  випадково  потрапив  у  «Мокшадхарму».  Дейссен  вважає,  що  Юдхіштхіра  
перериває слова Бгішми. якщо це так, то важко собі уявити, щоб учень наважився перервати мову вчителя, набагато  
легше припустити погану збереженість тексту. (вгору)

135 Пізнання  ― це питання,  назване  Бгішмою «найважчим»,  протягом століть,  починаючи із  початку історії  
людства,  хвилювало  допитливу  думку.  Питання  Юдхіштхіри  повторює  питання  учнів  Будди,  збережене  в  одній  з  
найдавніших  пам’яток  раннього  буддизму  ―  в  «Книзі  великої  кончини»  (Маганірванатантра).  Там  сказано,  що  
незадовго до відходу Будди в Маганірвану, учні запитали Досконалого, в чому сутність нірвани й чи зберігається там  
свідомість Досконалого. Будда нібито не дав відповіді, пославшись на те, що його місія полягає в тім, щоб сповістити  
людям чотири істини й тим указати їм шлях до Звільнення. П’ята істина не включена в систему його навчання. Щоб  
зрозуміти сутність нірвани й знати,  чи зберігається в ній свідомість Досконалого,  треба самому пережити стан  
нірвани, а для того хто не пережив неможливо її осягнути. Так питання учнів відпадає в обох випадках. По суті Будда  
повністю відповів на запитання: поки людина не зрозуміє своєї власної сутності, вона нічого не може знати про її  
безсмертя. Адже для того, щоб відповісти на запитання про безсмертя «я», потрібно знати, що таке це «я». Всі школи  
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індійської філософії займалися цим питанням і прагнули його з’ясувати. Знаменитий напис на фронтоні дельфійського  
храму «Пізнай самого себе, і ти пізнаєш богів і всесвіт» є лише одним з багатьох можливих формулювань проблеми.  
(вгору)

136 Позбавлена ознак ― позаяк сутність пракриті - її  невиявлений стан (авьякта) ― прадхана. Її  ознаки ― не  
більше  ніж  брижі  на  поверхні  бездонного,  гомогенного  стану.  Їхня  реальність  визначається  станом  свідомості  
суб’єкта. Це дивно яскраво і лаконічно висловлено в тексті вживанням середньої форми дієслова, яке виражає ідею, що  
дія відбувається для суб’єкта дії. (вгору)

137 Єднання  із  природою ― коли припиняється  діяльність  принципу особистості  (аханкара),  всі  процеси  зміни  
сутностей  (бухтів)  починають  протікати  за  загальними  закономірностями  пракриті.  Вірніше,  вони  завжди  так  
протікають, але силою аханкари створюється ілюзія впливу на них. (вгору)

138 Пасовища ― «пасовище» органів почуттів, тобто явища пракриті, з області яких повинна звільнитися людина.  
(вгору)

139 Продуктивних ― prakritaya від того ж дієслова kar+pra, що й prakriti. Цим підкреслюється глибокий логічний  
зв’язок між родовим поняттям пракриті й видовим ― особливих продуктивних сил, що здійснюють процес прояву.  
(вгору)

140 Чотири сини ― Нілакантха пояснює: манас, буддхі, аханкара, читта. Це психічні елементи, вьяшті. (вгору)
141 Батьками батьків ― Нілакантха пояснює: тобто батьками щільних сутностей (магабхутів). (вгору)
142 Із саттви ― у такий спосіб світопроявлення характеризується «прямим» порядком гун, а світорозчинення ―  

зворотнім, за загальною схемою прийнятою в Санкхьї. (вгору)
143 Плід амалаки ― кислий і терпкий плід міраболана, часто використовується в індуїзмі та особливо в буддизмі, як  

символ «терпкості й кислоти світу». (вгору)
144 Якісне  і  безякісне  ―  Дейссен  дає  синоніми  Saguna-sabija  (з  насінням)  ―  samprajnata  (зі  збереженням  

самосвідомості) і nirguna-nirbija (без насіння) ― asamprajnata (без збереження самосвідомості). Йога розрізняє декілька  
стадій самадхі. Самадхі «з якістю» або «з насінням» є такий ступінь інтроверсії, на якій не губиться самосвідомість, а  
тому «насіння карми не присмажується».  Самадхі «без якостей» або «без насіння» є ступінь інтроверсії,  при якій  
губиться самосвідомість. Така самадхі «присмажує насіння карми». Вищий же ступінь самадхі ― магасамадхі, або  
магапаранірвана самадхі, є такий стан, з якого вже не виходять. (вгору)

145 Пранаяма  ―  четвертий  щабель  восьмиступеневої  Йоги  (Патанджалі).  Це  ще  психофізична  вправа,  при  
виконанні якої не наступає самадхі, але яка служить підготовкою до неї. (вгору)

146 Оволодівання вітром ― Йога вимагає повної автоматизації подиху. Прийоми пранаями різноманітні, але всі  
вони  вимагають  точної  регуляції  глибини  вдиху  і  видиху  без  перерозтягнення  легенів.  Затримка  подиху  повинна  
відбуватися при відкритій голосовій щілині так, щоб тиск у легенях не переходив у позитивний, інакше утрудняється  
кровообіг у малому колі, і замість користі вправа приносить шкоду, порушуючи роботу серця. (вгору)

147 Арундхаті ― є друга маленька зірочка біля великої зірки В. Ведмедиці,  по-санскритськи названої Васіштха.  
Арундхаті ― це «дружина Васіштхи». Зірким вважається той, хто бачить «Васіштху, як подвійну». (вгору)

148 Праворуч ― тобто на півдні, якщо стати лицем до півночі. Так видно місяць в останній чверті, що вважається  
«темним» і «лиховісним». (вгору)

149 Шатапатха ― брахмана ста шляхів - одна із самих авторитетних і великих за обсягом пам’яток ведичної  
літератури. Шатап. відноситься до Яджур-Веди, ряд мантр якої приписується Яджнявалкьї. Шатап. складається з  
чотирнадцяти відділів, які стосуються тих або інших моментів різних жертовних ритуалів. Серед ритуалістичних  
вказівок у цю Шатап. вкраплено безліч фольклорних і міфологічних текстів. Чотирнадцятий відділ є Араньяка ― книга  
для  пустельників,  лісових  пустельників.  В  Араньяку,  як  звичайно,  включені  відповідні  Упанішади,  в  цьому  випадку  
Бріхадараньяка-Упанішада, одна із самих великих і авторитетних упанішад. (вгору)

150 Невидющий ― мова йде  про двадцять п’ятого,  тобто про індивідуальне «я»,  дживу,  душу.  Джива завжди  
дивиться на «себе», тобто має самосвідомість, і на «двадцять четвертого», тобто на комплекс таттв у пракриті. Це  
вона бачить, а тому вона «видюча» або «свідок», але вона не бачить, про що сказано нижче, «двадцять шостого»,  
тобто абсолютного суб’єкта пізнання, і в цьому сенсі вона «невидюща». (вгору)

151 Чотирьох ― Дейссен пояснює: сон, почуттєві насолоди, їжа, вбрання. (вгору)
152 Відособленості  ― пуруша  хоча  і  єднається  із  пракриті,  але  не  плямується  нею,  «як  пелюстки  лотосу  не  

змочуються водою», тому й не відбувається «змішання каст» при з’єднанні «буття й небуття», тобто пуруші та  
пракриті, для звільненого, знаючого, що у всіх формах перебуває єдиний Пуруша. (вгору)

153 Відособлений ― для істинно звільненого немає ні каст, ні щаблів життя, бо хто стає санньясином знімає всі  
кастові межі. Стан санньясина не входить у ряд щаблів життя, бо він не обов’язковий і може бути прийнятий у будь-
який час життя. Санньясин здійснює в собі споконвічне єднання пуруші, й для нього «інше», множинність, можлива  
тільки в  перебуванні,  а  не в  бутті.  Тому «інше» насправді  не є буття,  але буття існує в «іншому»,  силою закону  
тотожності. (вгору)

154 Першим ― останнім тому що зі смертю для померлого кінчається цей світ, а першим тому що вперше у даній  
свідомості людина вступає в інший світ. (вгору)

155 За  статутом  ― цей  обряд,  називається  «пранагніхотра»,  тобто  «приношення  пран  (життєвих  струмів)  
вогню», або «антарам агніхотра», ― внутрішнє приношення вогню, докладно описується в Агніхотра-Упанишаді й у  
Чхандогья-Упанишаді.  Вогонь,  на  якому  відбувається  таке  жертвопринесення,  називається  Вайшванара  ―  
«загальнолюдський» і є поняттям, близьким до поняття «прана». (вгору)

156 Чотири пороки ― Нілакантха,  посилаючись  на Санкхья-Каріку,  уточнює:  невиконання обов’язку,  невідання,  
нерішучість, відсутність божественної влади. (вгору)

157 Дхармою ― міф про народження Нараяни від Дхарми мало розповсюджений, зазвичай Нараяна зображується,  
як першоджерело Всесвіту. (вгору)

158 П’ять строків ― щоденних жертвопринесень. (вгору)
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159 Пурушо… ― з довгого  перерахування  імен і  якостей  Нараяни перекладено лише початок і  кінець,  бо  таке  
перерахування становить вузькоспеціальний інтерес, тим більше, що вже дано вище зразок такого перерахування імен  
Шиви. (вгору)

160 безсумнівно  ― тут текст переривається,  либонь  пізнішою вставкою вчення про вьюху,  адже бачимо явну  
непогодженість між велінням негайно іти й подальшим довгим повчанням. (вгору)

161 Шаунака запитав ― порядок передачі оповідання порушено. У всій «Магабгараті» суворо підтримувався цей  
порядок: оповідання велося від  імені  вмираючого Бгішми.  В «Нараянії» оповідання ведеться  від  імені  Шаунаки,  що  
зустрічається і в інших місцях та не є зовсім незвичайним, але все ж, не можна залишити цей, нехай чисто формальний  
момент, без уваги. Серед іншого, він свідчить про композиційну непогодженість двох великих текстів: «Мокшадхарми»,  
як такий, і «Нараянії», одного з дуже важливих і найбільш ранніх пам’яток секти панчаратринів. (вгору)

162 Тішья ― одне з назв мироболанового дерева з дуже кислими і терпкими плодами, які стали, особливо в буддизмі,  
символом терпкості всього виявленого, от чому так називається і четверта юґа. Вона називається також «амалака».  
(вгору)

163 В книзі звіздарів ― одне з додатків до Вед, що викладає астрологічні відомості. (вгору)
164 Тоді ― тут починається прозаїчний уривок древньої космогонії та безладно зібраних в одну купу міфів у дусі  

Брахман. (вгору)
165 Посиніла ― це ранній варіант історії посиніння шиї Шиви, пізніше стверджується повний тріумф Шиви над  

Дакшею. Цей текст зображує Шиву слабким: боги не лише не поступаються йому, але ще й завдають йому доброго  
прочухана. Другий міф про посиніння шиї Шиви внаслідок битви з Нараяною відноситься до періоду боротьби вішнуїзму  
і шиваїзму, тоді як цей текст ― текст епохи примирення цих течій. Особливий інтерес цих міфів у тому, що вони  
відбивають класову боротьбу брахманів і кшатріїв. Трохи осібно стоїть міф про напад кобри на дитину Крішну. Тема  
повторюється у греків у сказанні про Геракла. Там зміїв посилає Гера через ревнощі до Зевса. Міф відображує боротьбу  
матріархату і патріархату. У світлі цього варіанту легше розшифровується й міф про Крішну. Змії ― символ Шиви, як  
дружина Великої Матері Калі, якій шиваїзм часто віддає головну роль. Крішна ― яскравий представник чоловічого  
початку, патріархату, Шива ― жіночого (через Калі) ― матріархату. (вгору)

166 Воду ― міф, очевидно, є поетичним відображенням появи веселки над водою. Вадавамукха ― одне з імен вогню.  
(вгору)

167 Брахманів ― все це безладне накопичення міфів пов’язане однією загальною ідеєю, що виразилася в заключному  
вигуку: «Така влада брахманів». Характерно, що ця влада показана з негативної сторони: брахмани показані гнівливими,  
жадібними, мстивими, зарозумілими. Не дано жодної позитивної риси. Мета тексту ― не прихилити, а налякати. Всі  
ці міфи ― вставка, яка грубо перериває виклад теології Нараяни-Вішну. (вгору)

168 Крамапатха  ― особливий  спосіб  читання  Вед.  «Крама»  порядок  слів.  Сенс  висловлення  ― знайти  зв’язок  
Нараяни з ведичною традицією. (вгору)

169 Корови ― кожний бог, подібно земним царям, володів власною країною чи світом. У цьому випадку мова йде про  
світ Крішни, пастуха із Вріндавана, «здобувача корів» ― Говінди. (вгору)

170 На підошвах ― тут говориться про знаки на тілі аватарів. (вгору)
171 Океані ― три моменти привертають увагу в цьому міфові: 1. Згадування при описі в першу чергу світил і  

сузір’їв; 2. Сходження «голови» під землю; 3. Закріплення «голови» на півночі. Ці місця вказують на астральний розгляд  
міфу. Північне положення й відхід під землю дозволяє думати про сузір’я кола, центр якого ― Полярна зірка. Найближчі  
до  неї  сузір’я:  Дракон,  що  звивається  між Ведмедицями,  Цефей  і  Кассіопея.  Сім  великих  зірок  Великої  Ведмедиці  
виключаються ― це сузір’я Семи мудреців, залишаються лише «голова Ведмедиці» і Цефей, за зірками яких при деякій  
уяві можна накреслити кінську голову. Чим північніше географічне положення спостерігача, тим більше радіус кола  
зірок, що не заходять, чим південніше ― тим менше. У північній Індії він настільки малий, що навіть «Сім мудреців»  
почасти  ховаються  за  обрієм,  тим  більше  «голова  Ведмедиці»  і  Цефей.  Таке  тлумачення  не  виключає  й  солярної  
символіки, подібно тому як тисяча буланих коней Індри, явно солярних, не виключає тлумачення Індри, як громовика.  
(вгору)

172 Син Прітхи ― Дейссен ставить тут знак питання. Дійсно це уривок якоїсь місцевої традиції, що випадково  
потрапив у «Магабгарату», як вставка, що суперечить основним традиціям епосу. Виходить безглуздість: сам Крішна,  
що дав Арджуні «Бгаґавад-Ґіту» у стані Йоги, слухає про неї повчання Наради. Така ж безглуздість ― і питання «сина  
Прітхи» Нараді. З трьох синів Прітхи можна думати або про Юдхіштхіру, або про Арджуну, але і те й інше безглуздо.  
Очевидно, тут позначається та лінія бхакти, що висуває Нараду-брахмана і відстороняє Крішну, як кшатрія. (вгору)

173 Ашвінів ― Ашвіни, як парні божества, часто пов’язуються з парними предметами, у тому числі й з ніздрями,  
можливо, ще й тому, що широкі ніздрі коня кидаються особливо в очі, Ашвіни ж («Вершники») пов’язані з конем. (вгору)

174 Іпостасях ― тобто в образах Аніруддхи, Прадьюмни, Санкаршани і Васудеви. (вгору)
175 Текст знову переходить на звичайне для «Мокшадхарми» обрамлення: до бесіди Юдхіштхіри і Бгішми. Ця зміна  

літературної форми дає ясно відчути межі вставки, названої «Нараянія», яка різко відрізняється від «Мокшадхарми»  
мовою та літературними прийомами. (вгору)

176 Подорожні ― «подорожні гроші», витрати. Брахман образно говорить, що хоче нагромадити заслуги, які дали  
б йому можливість досягти звільнення. (вгору)

177 Вухоокий ― це дуже своєрідна назва змії,  що йде в найглибшу давнину: у викопних змій було третє око на  
потилиці, що редукувалася в шишкоподібну залозу, названу індійцями «оком Шиви». Вважається, що це око йогічного  
зору. Ось чому Шива називається «Триоким». (вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ ДВАНАДЦЯТОЇ
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