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АШРАМАВАСІКАПАРВА

Р о з д і л  1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Отримавши своє царство, як обійшлися з великим царем Дхрітараштрою, могутнім душею, предки мої 

Пандави, великі долею? Як велося тому цареві, чиї радники були вбиті, чиї сини загинули, тому, хто втратив  
опору і позбувся влади? Як було славній Гандхарі? Скільки часу правили царством великі духом древні мої  
пращури? Повинен ти розповісти мені про це.

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Отримавши своє  царство,  великі  духом  пандави,  чиї  вороги  були  подолані,  почали  правити  землею,  

поставивши  на  чолі  Дхрітараштру.  Відура,  Санджайя,  а  також  каурава  Юютсу,  мудрий  син  вайшьї,  
прислужували Дхрітараштрі. В усіх справах радилися пандави з тим царем і всі  п’ятнадцять років 1 діяли з 
його дозволу. Щораз прийшовши до царя, ті герої, слухняні волі Царя дхарми, вітали Дхрітараштру уклоном у 
ноги, сідали поруч, а той вдихав запах голови кожного, і лише потім вони вершили всі свої справи. Дочка царя  
Кунтібходжи доглядала за Гандхарі, а Драупаді, Субхадра й інші жінки пандавів, як належить за звичаєм,  
поводилися подібним же чином стосовно своєї свекрухи. Юдхіштхіра, о великий царю, дарував Дхрітараштрі 
найцінніші ложа, одяг, оздоблення, а також у безлічі вишукані страви — усе, що гідно царя. Кунті тримала  
себе з Гандхарі,  немов з наставником, а Відура,  Санджайя і каурава Юютсу намагалися догодити старому 
володареві людей, чиї сини були вбиті. Єдиний улюблений зять Дрони — могутній брахман Кріпа, великий 
лучник, також перебував тоді поруч із ним. Володар Вьяса постійно перебував поруч із царем, розповідаючи 
історії  про древніх ріши,  божественних мудреців,  царів і  ракшасів.  З дозволу Дхрітараштри,  Відура  відав  
усіма справами — як пов’язаними із дхармою, так і з політичним життям. Завдяки тямущості Відури, шляхом 
найменших витрат, пандави одержували від тих хто платив їм данину, послуги куди більші.

Звільняв він в’язнів, милував навіть засуджених на страту, але цар, син Дхарми, ні в чому ніколи йому не  
суперечив.  Коли  ж  син  Амбіки,  Дхрітараштра  відправлявся  в  місця  відпочинку,  цар  куру  Юдхіштхіра, 
полум’яний, виконував будь-які його бажання. Кухарі, виробники соусів і ті, що готують солодке, були, як  
колись,  до  послуг  царя  Дхрітараштри.  Пандави,  як  личить,  підносили  Дхрітараштрі  дорогий  одяг  і  
різноманітні  плетениці.  Готували  для  нього,  як  і  раніше,  вино  майрея,  мед,  м’ясну  їжу,  легкі  напої  та  
різноманітні зміни страв. Володарі землі, які зібралися з усіх країв, усі разом, як у минулому, догоджали Індрі  
кауравів. Кунті, Драупаді, прекрасна Сатваті, дочка змія  Улупі  та цариця Читрангада, сестра Дхріштакету й 
дочка Джарасандхи — усі доглядали за дочкою Субали Гандхарі наче служниці. Цар Юдхіштхіра постійно 
нагадував своїм братам: «Хай не буде мати найменшої незручності цар, який втратив своїх синів!». Корячись  
сповненим глибокого змісту словам Царя дхарми, ті неухильно їм слідували, за винятком єдино Бгіми. Не 
відійшов  ще  серцем  цей  герой,  пам’ятаючи  про  те,  що  сталося  внаслідок  гри  через  безрозсудного 
Дхрітараштру.

Так вістить розділ перший в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Так,  шанований  пандавами,  жив  у  достатку,  як  колись,  син  Амбіки,  приймаючи  почесті  від  ріши. 

Нащадок Куру,  він роздавав дарунки,  належні брахманам, і  цар,  син Кунті,  схвалював все це.  Сповнений  
милосердя, цар Юдхіштхіра, володар землі, казав тоді, вдоволений, братам своїм і радникам: «І мною, і вами 
повинен бути вшанований цей володар людей, і той, хто буде виконувати волю Дхрітараштри, — друг мені, а  
хто піде всупереч, — ворог, і така людина повинна бути вигнана. У певні дні, під час поминальних обрядів по  
його синах, нехай дарує цей цар всім, скільки не побажає». І тому велемудрий цар, кауравья Дхрітараштра без 
ліку дарував брахманам цінне майно.

Цар дхарми, Бгіма,  Савьясачин і  обидва близнюка мирилися з усім  цим, потураючи Дхрітараштрі.  Їм 
думалося:  «Аби  старий  цар,  змучений  сумом  за  синами,  не  вмер,  стерпівши  від  нас  якусь  прикрість!». 
Намагалися вони, щоб цар, перший серед куру, знайшов спокій і ті блага, якими він володів при житті своїх 
синів. Так тримали себе із Дхрітараштрою всі брати — п’ятеро пандавів, слухняні його волі. І Дхрітараштра, 
бачачи, що ті смиренні герої перебувають у покорі та поводяться вони постійно мов учні, ставився до них так,  
як  личить  гуру.  Гандхарі  ж  виконувала  свій  обов’язок  перед  синами,  чинячи  різні  поминальні  обряди  і  
даруючи  брахманам  усе,  чого  вони  побажають.  Так  мудрий  Цар  дхарми  Юдхіштхіра,  кращий  серед 
вершителів дхарми, разом із братами шанував царя Дхрітараштру.

Так вістить розділ другий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Той  цар  полум’яний,  старий,  опора  роду Куру,  не  міг  побачити  нічого  негожого у  поводженні  сина 

Панду. Цар Дхрітараштра, син Амбіки, був задоволений тим, як праведно чинять пандави, великі духом. І  
Гандхарі, дочка Субали, відкинувши сум за полеглими своїми синами, завжди була рада пандавам, немов то  
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були її рідні діти. Тільки приємне робив кауравья для царя Вайчітравірьї, о продовжувачу роду Куру, і ніколи  
не чинив йому неприємностей. Що б не попросив володар людей Дхрітараштра або ж славна Гандхарі, цар  
пандавів, який ніс тягар влади, згубник ворожих героїв, шанобливо виконував, що сказано, о великий царю, чи 
легко це було йому, чи ж важко. Володар людей був задоволений таким поводженням, але сумував, згадуючи 
свого нерозумного  сина.  Щораз,  піднявшись рано вранці,  цар,  зробивши очищення і  створивши молитву, 
закликав на синів Панду благословення на перемогу в боях.  Ушанувавши брахманів, зробивши узливання  
вогню, Пожирателеві жертв, той володар людей благословляв синів Панду: «Многії вам літа!». Тієї найвищої 
радости, яку цар, володар землі, отримував од синів Панду, він не бачив навіть від власних синів.

Був він безмірно задоволений, о бгарато, і старими брахманами, і кшатріями, і безліччю вайшьїв і шудр.  
Яке  б  злодіяння  не  зробили  колись  сини  Дхрітараштри,  цар  Юдхіштхіра  не  тримав  на  нього  зла  й  був 
шанобливий до старого царя. Якщо яка-небудь людина робила якусь неприємність синові Амбіки, він ставав  
ворогом мудрого Каунтейї. У страху перед Юдхіштхірою, жодна людина не сміла згадати про який-небудь 
поганий вчинок царя Дхрітараштри або того ж Дурьйодхани. Гандхарі й Відура були задоволені витримкою й  
чистотою помислів Аджаташатру, Індри людей, о згубнику ворогів, однак не були вони задоволені Бгімою. На  
словах  Бгіма  погоджувався  із  царем,  сином  Дхарми,  але  завжди  ставав  похмурим  при  зустрічі  із 
Дхрітараштрою. Бачачи, як велемудрий син Дхарми догоджає старому цареві, кауравья (Бгімасена) наслідував 
йому лише для годиться.

Так вістить розділ третій в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Не  могли  побачити  люди  ніякої  вади,  о  царю,  у  приязних  стосунках  між  царем  Юдхіштхірою  і  

Дхрітараштрою,  батьком Дурьйодхани.  Коли ж цар каурава  згадував  свого  нерозумного  сина,  о  царю,  то 
зопалу проклинав Бгіму.  І Бгімасена, о Індро царів, теж не міг примиритися із Дхрітараштрою, володарем 
людей,  відчуваючи  постійне  невдоволення  в  глибині  душі.  Врікодара,  за  допомогою  продажних  слуг  
непомітно  заподіював  йому  неприємності,  порушуючи  його  волю.  І  ось  одного  разу,  в  дружньому  колі, 
згадуючи Дурьйодхану, свого недруга, а також Карну разом із Духшасаною, Бгіма ляснув у долоні так, щоб 
чули Дхрітараштра та Гандхарі, і несамовито, у великій люті, вимовив такі жорстокі слова: «Всі сини сліпого  
царя,  що були здатні  відняти життя воїна різною зброєю, відправлені у світ інший моєю рукою-палицею. 
Нескоримі руки мої, подібні до палиць, — зіткнувшись із їх міццю, прийшли до погибелі сини Дхрітараштри.  
Прославлені руки мої мають бути помащені сандалом, бо ними був  приведений до погибелі  Дурьйодхана 
разом з візником і родичами!».

Вдався у відчай старий цар, чуючи ці й різні інші слова Врікодари, що ранили немов стріли. І наділена  
мудрістю Гандхарі,  що знає всі  дхарми і  провидить мінливість Часу,  теж чула  ці  жорстокі  слова.  Й хоча  
минуло вже п’ятнадцять років після великої битви, цар, володар людей, впав у відчай, поранений стрілами  
слів  Бгіми.  Не  відали про те  ні  цар  Юдхіштхіра,  син Кунті,  ні  Білокінний Арджуна,  ні  Кунті,  ні  славна 
Драупаді. А обидва сина Мадрі, знаючи думки Бгіми, згодні були з ним, але, щадячи серце старого царя, не  
висловлювали  нічого  йому  неприємного.  І  ось  Дхрітараштра  зібрав  своїх  друзів  і,  заливаючись  слізьми,  
вимовив такі слова.

Так вістить розділ четвертий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Відомо вам, як трапилося винищування куру,  але знайте ж каурави, — все це відбулося з моєї вини! Я 

присвятив  правителем  кауравів  Дурьйодхану,  злодумного  дурня,  який  сіяв  страх  межи  родичами.  Не 
дослухався я, нерозумний, до сповнених глибокого змісту слів Васудеви: мовляв, треба суворо покарати того  
лиходія разом з його поплічниками. Мені, осліпленому любов’ю до сина, щораз давали благі поради мудреці  
— Відура, Бгішма, Дрона, Кріпа й Вьяса високоповажний, великий духом, а також Санджайя і Гандхарі. Ось  
що  гнітить  мене  нині:  не  передав  я  разом  з  Юдхіштхірою,  сином  Панду,  спадкоємцям,  великим  духом,  
наділеним усіма чеснотами, блискучий успіх, що дістався нам від батьків і дідів. Однак Крішна Джанардана,  
старший  брат  Гади,  спостерігаючи  загибель  усіх  царів,  вважав  це  найвищим  благом.  Ці  зроблені  мною 
злодіяння я завжди ношу в серці своєму, ніби тисячі голок. Саме тому я згоряю всі ці п’ятнадцять років, і,  
нарешті, найниціший думками, я прийняв обітницю — очиститися від того гріха.

На четвертий раз, як встановлено, а то і на восьмий, їжа моя складається лише з того, щоб угамувати  
голод, і дружина моя, Гандхарі знає про це. Всі мої наближені зі страху перед Юдхіштхірою кажуть: «Він 
приймає їжу», але якби Пандава довідався правду, він би сильно засмутився. За умовами обітниці, лягаю я  
прямо  на  землю,  на  ложі  з  трави  дарбха.  Укрившись  оленячою шкурою,  занурений  у  молитви,  і  славна 
Гандхарі разом зі мною. Не журюся я нині про сто моїх синів-героїв, що не відступали в боях, бо знали вони,  
що таке кшатрійська дхарма!». Сказавши так, каурава звернувся до Царя дхарми Юдхіштхіри: «Благо тобі,  
чия мати походить з ядавів! Послухай ці мої слова. Щасливо жив я, о сину мій, під твоїм надійним захистом, 
роздаючи великі дарунки брахманам, знову і знову роблячи поминальні жертви. Довгий мій вік, о сину мій, 
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творив я добро, яко змога, і Гандхарі, що втратила своїх синів, неухильно була зі мною. Кривдники Драупаді, 
лиходії, які відняли в тебе владу, пішли у світ інший, прийнявши смерть у бою, згідно із дхармою. Я не бачу, о  
радосте куру, чим можна віддати їм, бо вони, не відвернувшись від битви, пішли в ті світи, які завойовуються  
зброєю. Нині ж повинен я зробити те, у чому для мене самого і для Гандхарі є найвище благо, й тобі, о Індро 
царів, слід погодитися на це. Ти — найкращий з вершителів дхарми, постійно прихильний дхармі, ти, о царю, 
— гуру для тих, хто наділений подихом життя, тому я звертаюся до тебе. З твого дозволу, о герою, знайду я 
притулок у лісах, разом з Гандхарі й, одягнувши лахміття, стану лісовим жителем, благословляючи тебе, о 
царю! Заведено в нашому роду для всіх, о сину мій, туре-бгарато, щоб наприкінці життя, о царю, передати 
владу синам і піти до лісу. Там буду жити я, харчуючись повітрям або ж зовсім обходячись без їжі, і разом із 
дружиною,  о герою, почну творити найвище подвижництво.  Адже й ти,  сину мій,  пожинаєш плоди свого 
подвижництва, бо ти — цар, а царі втішаються з плодів і благих, і протилежних тому діянь».

Так вістить розділ п’ятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Не радує мене царство, якщо ти так сумуєш, о царю! Ганьба мені, недбайливому, ницому розумом, що  

прикипів до царства, бо ні я, ні брати мої не зауважували, який ти пригноблений журбою, о царю, як схуд від  
посту, обмеживши себе в їжі, як спиш на голій землі. Ти зі своїм глибоким розумом перехитрив мене, дурного,  
заспокоївши колись: мовляв, все це тому, що тобі потрібно якось пережити своє горе. Що мені царство, що 
задоволення, що мені жертвоприносини або успіх, якщо через мене, о охоронцю землі, ти терпиш такі злидні! 
Джерелом болю твого, вважаю я отримане мною царство і себе самого, і ось з яким словом звертаюся до тебе,  
засмучуючись, о володарю світу! Ти — і батько нам і мати, ти — найвищий наш гуру, як же нам жити без  
тебе! Хай буде царем Юютсу,  твій рідний син, о великий царю, перший серед володарів людських, або ж  
хтось інший, кого волієш. Я піду в ліс,  а ти прав цим царством. Ти не повинен більше обпалювати мене  
полум’ям твого горя, бо я й так спалений вогнем безславності. Я — не цар, царем є ти, а я підвладний тобі. Як  
же насмілюся я відпустити тебе, нашого гуру, знавця дхарми!

Немає в серці у нас найменшої образи на вчинене Дурьйодханою, о бездоганний! Це доля, що й ми, і вони 
були ввергнуті в оману. Адже ми — сини твої, як Дурьйодхана й інші, та Гандхарі, далебі так само, як Кунті,  
доводиться матір’ю мені. Тому, о Індро царів, якщо ти покинеш мене й підеш, я відправлюся слідом за тобою 
— істиною я заклинаю тебе. Без тебе не принесе мені радости ця земля, оперезана морями, рясна багатствами.  
Тобі належить все це. Схиляючи голову, я прошу твоєї милости. Ми підвладні тобі, о Індро царів, і хай покине  
тривога твою душу! Я вважаю, володарю людей, що знайшов ти свою долю, і благо, що, догоджаючи тобі, я 
зможу позбавити тебе від душевних страждань.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
До подвижництва спрямована душа моя, о сину мій, радосте роду Куру! Вважається належним в нашім 

роду, о володарю, піти в ліс наприкінці життя. Довго прожив я, сину мій, на світі, а ти довго служив мені, і  
тепер треба тобі, о володарю людей, відпустити мене старого.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Так сказав, тремтячи, цар Дхрітараштра Цареві дхарми, який шанобливо склав долоні, й потім син Амбіки 

звернувся  до  радника  свого  Санджайї  та  великого  колісничного  воїна  Кріпи  з  таким  словом:  «З  вашою 
допомогою хочу я  домогтися  згоди  володаря  землі,  бо  втомилася  душа  і  висохли вуста  мої  від  приходу 
старості,  через  обітницю  мовчання!».  Так  сказавши,  старий  цар,  вірний  дхармі,  мудрий  нащадок  Куру,  
раптово припав до Гандхарі,  начебто сили його покинули.  Побачивши сидячого без руху царя куру,  цар-
каунтейя, згубник героїв-недругів, негайно ж впав у відчай.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Той цар, чия сила порівнянна з міццю десяти тисяч слонів, лежить, спираючись на жінку, ніби сили його  

покинули.  Силач,  який  колись  перетворив  на  порох  залізну  статую  Бгімасени,  тепер,  шукаючи  опори,  
притулився до жінки! Ганьба мені, який не відає своєї дхарми, ганьба розуму моєму, ганьба знанням моїм,  
якщо володар спочиває на землі, а не так, як йому личить! Я теж віддамся посту, як і цей мій гуру, раз цар і  
славна Гандхарі не приймають їжі.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Потім  цар-пандава,  знавець  дхарми,  рукою,  прохолодною від  води,  тихенько  обтер  груди  й  обличчя 

Дхрітараштри. І від дотику благої руки царя, запашної, з дорогоцінними каменями й лікувальними травами, 
цар отямився.

Так вістить розділ шостий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Доторкнися до мене знову своєю рукою і обійми мене, о Пандаво! Я немов би оживаю від твого дотику, о 

лотосоокий! Хочу я вдихнути запах голови твоєї, о володарю нащадків Ману, і доторкнутися до тебе руками, 
щоб життя мене не покинуло. Нині лише на восьмий раз я приймаю їжу, о тигре серед куру, тому і не в змозі  
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рухатися. Безмірних зусиль зажадало від мене звертання до тебе із проханням, утомився я душею, о сину мій, і  
став  подібний  причинному.  Лише  відчувши  дотик  рук  твоїх,  подібний  дотику  амріти,  о  могутній 
продовжувачу роду Куру, я вернувся до життя — от, що я думаю.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Каунтейя, коли так йому було сказано старшим його батьком, усім своїм тілом, о бгарато, притулився до 

нього ніжно й ласкаво. Повернувшись до життя, володар землі Дхрітараштра обійняв обома руками Пандава і 
вдихнув запах його голови. Всі,  починаючи з Відури,  заридали в глибокому розпачі,  а пандави, засмучені  
безмірно, не змогли вимовити ні слова. Тут обізнана на дхармі Гандхарі, серцем ледь перемагаючи журбу,  
зупинила їх, о царю, і вимовила: «Не треба так журитися!». Всі інші жінки, разом з Кунті, в глибокому сумі  
стояли навколо і очі їх були повні сліз. І знову Дхрітараштра сказав Юдхіштхірі такі слова: «Відпусти мене, о 
царю, туре-бгарато, я маю намір віддатися подвижництву. Слабшає мій дух, о сину мій, поки повторюю я це 
знову й знову. Ти більше не повинен, о сину мій, спричиняти мені страждання!». Коли той Індра кауравів так 
звернувся до Пандава, голосним лементом розпачу наповнилися всі  внутрішні  світлиці палацу.  Бачачи, як 
старий цар, що не заслуговує такої долі, худий і блідий, виснажений постом так, що залишилася лише шкіра 
та кістки, міцнорукий син Дхарми обійняв батька і, проливаючи гіркі сльози, знову вимовив такі слова: «Я так  
не бажаю ні життя, ні землі, як бажаю зробити благо тобі, о царю, найкращий з людей, нищителю недругів!  
Якщо ти прихильний до мене, якщо я тобі любий, то зволь прийняти їжу, а потім ми вирішимо, що робити!».  
Тоді сказав полум’яний цар синові Дхарми: «За твоїм велінням, о сину мій, я хотів би прийняти їжу, таке й  
моє  бажання».  Ледве  так  сказав  Юдхіштхірі  Індра  царів  Дхрітараштра,  з’явився  там  ріши  Вьяса,  син 
Сатьяваті, й вимовив такі слова.

Так вістить розділ сьомий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
В ь я с а  с к а з а в :
О Юдхіштхіро міцнорукий, виконай же, не роздумуючи, те, що сказав тобі великий душею Дхрітараштра, 

нащадок Куру.  Старий цар, який втратив усіх до єдиного синів, не витримає довше таких мук — ось моя 
думка. Мудра Гандхарі,  велика долею, маючи співчуття до нього, з великою стійкістю переносить тугу за  
синами, о великий царю! І я кажу тобі все про те ж: виконай мою волю — хай отримає цар дозвіл піти в ліс,  
щоб не вмерти тут безславно. Хай ступить цар на шлях древніх царів-ріши, бо ліс є притулок усіх царствених  
ріши наприкінці їх життя.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли сказав це цареві Юдхіштхірі Вьяса, чиї діяння дивні, полум’яний Цар дхарми так відповідав йому:  

«Нами має бути вшанований володар, володар — наш гуру, володар — опора цього царства і роду; я — лише 
його син, а цар-володар — батько мій і гуру. Відповідно до своєї дхарми, син слідує волі батька». Після таких 
слів Юдхіштхіри полум’яний Вьяса,  кращий з  вершителів дхарми,  знову звернувся  до нього,  о  володарю 
народів:  «Це  так,  як  ти  речеш,  о  міцнорукий  бгарато!  Цар  дожив  до  старості,  користуючись  найвищою 
пошаною. Тому, з мого і твого дозволу, о володарю землі, нехай він виконає свій намір, і не треба чинити 
йому перешкод.  Адже  вища  дхарма  царів-ріши,  о  Юдхіштхіро,  або  загинути  в  битві,  або  ж,  за  звичаєм,  
зустріти смерть у лісі. Твій батько Панду, правитель землі, о Індро царів, шанував цього царя мов учень —  
свого вчителя.  Ним чинилися великі  жертовні  обряди,  супроводжувані  дарунками брахманам,  прикрашені 
горами їжі; насолоджувалися стравами люди, і сини були ним збережені. Тринадцять років, коли ти вийшов у  
вигнання, користувався він величезним царством, що належало його синам, і роздавав усіляке майно. І ти, о  
муже-тигре, разом із твоїми близькими, шанував цього царя і славну Гандхарі, служачи їм, ніби наставникам.  
Відпусти ж батька — час йому віддатися подвижництву. Немає в нього найменшої образи, о Юдхіштхіро!».

Вимовивши такі слова, Вьяса попрощався із царем Дхрітараштрою і, коли Каунтейя сказав: «Хай буде 
так!»,  відправився назад у ліс.  Коли вийшов володар Вьяса,  цар,  син Панду,  низенько поклонився своєму 
батькові  й мовив: «Як сказав владика Вьяса — у чому твоє прагнення,  як сказали великий лучник Кріпа,  
Відура, Юютсу і Санджайя, так я негайно і вчиню, бо всі вони прагнуть до блага цього роду і повинні бути 
вшановані мною. Але про одне прошу тебе, о царю, схиляючи голову: зволь спочатку прийняти їжу, а потім 
рушай в лісову оселю».

Так вістить розділ восьмий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді,  отримавши дозвіл  від  царя,  велемудрий  Дхрітараштра  в  супроводі  Гандхарі  направився  у  свої  

світлиці.  Мудрий володар землі  йшов ледве дихаючи,  важко пересуваючи ноги,  точно старезний ватажок 
слонів. Слідом за ним ішли мудрий Відура і сута Санджайя, а також Кріпа Шарадвата, володар найбільшого  
лука.  Вступивши у свої світлиці, цар, по завершенні обрядів, якими починають день, власкавив кращих із  
двічінароджених і взявся до їжі. А мудра Гандхарі, обізнана на дхармі, прийнявши почесті виявлені жінками, 
разом з Кунті  взялася за їжу,  о бгарато! Всі хто супроводжував царя на чолі з Відурою, а також пандави,  
прийнявши їжу, виявили повагу кращому з куру, коли той завершив сніданок.
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І тут сказав синові Кунті, що сумно стояв поруч із ним, син Амбіки, торкнувшись рукою його спини, о 
великий царю: «Ти ніколи, о нащадку Куру,  царю-тигре, не діяв необачно у  «восьмичастинному» царстві,2 

ставлячи в основу дхарму.  Ти досвідчений, о Каунтейє,  сину Панду,  але вислухай,  яким чином, сину мій,  
можна зберегти і царство, і дхарму. Завжди шануй, о Юдхіштхіро, старих, вивчаючи науки, слухай, що вони 
скажуть і виконуй без зволікання. Вставши вранці, о царю, вшануй їх, як належить за звичаєм, а коли прийде 
час діяти, запитай, що тобі самому слід зробити. Шукаючи блага для царства, ти вияви їм повагу, вони ж, о  
царю, радосте кауравів, усе повідають тобі, о сину мій, у чому саме складається це благо. Тримай у шорах,  
точно коней, всі свої почуття, тоді вони послужать тобі на благо, як заощаджене надбання. Звертайся лише до  
випробуваних радників, які перейшли до тебе в спадщину від батьків і дідів, до тих, які чесні й покірні, і є  
першими  у  всіх  головних  справах.  Постійно  засилай  до  недругів  таємних  спостерігачів,  багаторазово  
випробуваних, і у свої краї, і в чужі. Хай буде надійно захищене твоє місто з міцними воротами в стінах,  
увінчане високими сторожовими вежами, із шістьма дорогами у всіх напрямках. Входи в нього слід зробити 
зручними  і  широкими,  розташувавши  їх  усюди  й  зміцнивши  особливими  пристосуваннями.  У  тім,  що 
стосується їжі й іншого, твою особу, о бгарато, постійно повинні оберігати люди досить досвідчені у своїй  
справі, відомі своїм родом і доброзвичайністю. Під час їжі або відпочинку, у тому, що стосується гірлянд, 
ложа або ж місця для сидіння, нехай твоїх жінок, о Юдхіштхіро, надійно охороняють, доглядаючи за ними, 
старі,  досвідчені  люди,  знавці,  родовиті  й  доброчесні.  Призначай  своїми  радниками  двічінароджених,  
обізнаних на науках, слухняних, знатних і чесних, знавців дхарми й артхи. З ними ти й радься, але тільки не  
при величезному скупченні народу. Лише з якогось конкретного приводу можна призвати всіх або ж певних  
людей. Якщо захочеш зібрати нараду, піднімайся на дах, у добре сховане приміщення для нарад, або ж іди у  
ліс, причому тільки такий, де відсутні зарості,  у які могли б укритися шпигуни, але ніколи не роби цього  
вночі. У тому місці, де відбувається нарада, не повинно бути ні мавп, ні птахів, здатних наслідувати людині, а  
також калік і божевільних. Нічим неможливо заповнити втрати, які несуть царі, коли розголошується теми 
наради, — ось моя думка. Нагадуй у колі своїх радників про ті втрати, які відбуваються через розголошення  
сказаного на раді, знову й знову повторюй, як важливо цього не розголошувати, о царю, згубнику недругів!  
Потрібно знати, о царю Юдхіштхіро, нищителю ворогів, і про чесноти, і про вади мешканців міст і селищ,  
згідно тому й варто діяти.

Так вістить розділ дев’ятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Нехай  починання  твої,  о  царю,  сину мій,  постійно  проведені  людьми досвідченими,  вершать  ті,  що 

сповнені достатку, корисні, під невсипущим наглядом спостерігачів. Нехай слуги твої, о бгарато Юдхіштхіро, 
піддають покаранню тих, хто заслуговує кари, лише за законом, одержавши докази їхньої провини. Ті, що  
схильні приймати підношення, які зазіхають на чужих дружин, ті, для яких головне — суворість покарання, а  
також балакуни,  горлані  й користолюбці,  а  також убивці,  віроломні,  які  порушують  усамітнення  зборів  і 
опоганюють чистоту варн, повинні бути, з урахуванням місця й часу, піддані покаранню у вигляді штрафу 
золотом або ж страчені. Ще рано вранці повинен ти бачитися з тими, котрі ведуть твої витрати, і тільки після 
цього  тобі  слід  приступати  до  свого  одягання  та  до  їжі.  Слідом  за  тим  постійно  зустрічайся  з  воями,  
заохочуючи їх, а вечір нехай буде завжди відведено у тебе для посланців і спостерігачів. Останні години ночі 
нехай будуть неодмінно присвячені у тебе рішенню, яким чином досягти поставлених цілей, середина ж ночі  
й середина дня нехай будуть обов’язково відведені відпочинку. Однак повсякчас необхідно робити те, що не 
терпить зволікання, о туре-бгарато! Точно так само, в призначений час, у повнім оздобленні повинен ти бути  
готовий до багатих дарувань брахманам — такий постійний, наче обертання колеса, круговорот справ, о сину  
мій!  Намагайся  завжди  законним  шляхом  поповнювати  скарбницю двох  видів,  о  великий  царю,  і  нехай 
уникнеш ти зворотного цьому.

Встановивши за допомогою спостерігачів, що за вороги мають намір проникнути в межі твого царства,  
ти, діючи здалеку, за допомогою надійних людей зіштовхни їх один з одним. Підбирай собі слуг, виходячи з  
їхніх дій, о продовжувачу роду Куру, і доручай справи тим, яких поставлено для їхнього виконання, підходять  
вони для того чи ні. Воєводою твоєї раті, о сину мій, нехай буде людина, вірна обітниці, відважна, терпляча до 
негод і приємна тобі. Всі жителі поселень, о пандаво, а також надвірні, котрим доручено ведення справ, і в  
тому  числі  —  спостерігачі  за  царською  кухнею,  повинні  виконувати  твої  доручення.  Тобі  слід  завжди 
примічати, о Юдхіштхіро, і свої помилки, і чужі промахи, вади і у своїх, і у ворогів. Людей, які живуть у твоїх 
володіннях, рішучих у кожній своїй дії, корисних тобі, слід заохочувати відповідними мірами. О володарю 
людей, ти повинен гідно цінувати мудрих, які прагнуть до чесноти, і хай будуть вони також вірні тобі, як 
непохитна велика гора Меру.

Так вістить розділ десятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 1
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Повинен ти бути обізнаним щодо, як своєї, так і ворожої мандали,3 також, як і щодо зовнішньої політики 

тих, яких зовсім не залучено у зваду, або ж нейтральних. Повинен ти бути обізнаним, о нищителю недругів,  
щодо союзників усіх чотирьох своїх природних супротивників, готових до смертоносного нападу,  а також 
щодо союзників твоїх ворогів.  Інакше власні підлеглі,  населення,  твої  фортеці й інші укріплені місця,  ба,  
навіть  військо,  можуть  опинитися  в  їхній  владі,  о  кращий між куру!  Ті  дванадцять,  що перераховано,  о  
Каунтейє, різні у різних царів. Шістдесят інших і ці дванадцять напрямків політики, о володарю, очолювані  
радниками. «Це мандала», — кажуть наставники, обізнані на науці правління. Послухай, Юдхіштхіро, про 
сукупність, що виникає звідси, шести дій. Треба розрізняти періоди росту, занепаду й стабільності держави, о  
міцнорукий нащадку Куру; налічується сімдесят два вершителі сукупності цих шести дій. Коли власні позиції 
сильні, а супротивна сторона ослаблена, саме тоді, о Каунтейє, цар використовує напад на ворога; коли ж своя  
сторона слабка, варто вдатися до укладення союзу зі своїми прихильниками. Слід зібрати величезну кількість  
майна й, коли цар буде готовий, негайно виступати в похід, о бгарато! Все тоді має бути вирішено, і місце  
своє  нехай  він  не  ділить  ні  з  ким.  Суперникові  варто  віддавати,  о  бгарато,  лише  неплодоносні  землі,  
союзникові  ж,  скарбниця якого виснажена,  дарувати золото,  але з  більшою кількістю домішок. Однак від 
суперника, обізнаного у питаннях союзництва, нехай сам нічого не приймає.

Заради укладення союзу, о туре-бгарато, візьми в полон сина царя-суперника, і не треба тобі віддавати  
його, о сину мій, яке б горе той не відчував. Знаючи відповідні мантри, доклади зусиль аби його не звільнили.  
Цареві  слід,  о  Каунтейє,  поступово  виявляти  подвійність  —  силу  і  одночасно  слабкість  бідняків  і  
простолюдинів у негодах.  Захищаючи свою країну,  треба самому намагатися придушити й приголомшити 
ворога, розоряти його скарбницю. Однак, прагнучи до успіху, не слід заподіювати шкоди сусідові-союзникові, 
о Каунтейє, як не слід наносити удару тому, хто намірився завоювати землю.4 У випадку розколу у військах, 
разом з радниками переходь від збирання тих хто вірний тобі і покарання відступників, до об’єднання своїх  
лав. Переважаючий силою правитель ніколи не повинен піддаватися малосилому, тож дій, о царю-тигре, як 
гнучкий очерет. Якщо ж сильний цар виступить проти слабкого, він повинен, насамперед, мирними засобами 
поступово  примусити  його  повернути  назад.  Якщо  ж  цар  не  в  змозі  боротися,  то  разом  з  радниками, 
скарбницею, городянами, взявши скіпетр, нехай відступає, як і інші, ті, що стоять на сторожі його інтересів. 
При відсутності ж усього цього, нехай він поспішить світ за очі, й таким шляхом знайде звільнення, але тільки  
лише свого тіла.

Так вістить розділ одинадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Дивися, о Юдхіштхіро, кращий серед царів, які різноманітні стани союзництва й війни: кожне має по два 

джерела  і  по  три способи  здійснення.  Ти  повинен  бути  напоготові,  о  Індро  царів,  усунувши  подвійність  
власного становища, і треба тобі пам’ятати: стійкий ворог має міцне, добірне військо. У той час, як військо 
табориться, встановлюється, і де є супротивник, щоб у випадку нападу, о Індро царів, легше було б відійти.  
Варто нести ворогам лихо, розкол, паніку, жах і велике винищування на прі. Маючи намір виступити в похід,  
цар,  обізнаний на шастрах,  повинен усвідомити собі  три способи дій і  власних сил, і  свого ворога.  Лише  
людина, що володіє великою силою рішучості й могутністю заклинань, здатна, о бгарато, виступити в похід 
на супротивника, і ніяк не інакше. Цар повинен зібрати спадкоємні війська, союзні війська, нерегулярні сили,  
наймані  та  раті  приналежні  торговельним гільдіям.  При  цьому,  війська  союзні  не  мають  переваги  перед 
спадкоємними, о царю, а війська гільдій прирівнюються до найманих, — така моя думка. А сила вивідачів, о 
царю, повинна розглядатися царем, як порівнянна з кожним видом військ під час воєнних дій, коли наступає  
їхній  час.  Послухай,  о  Кауравьє,  володарю  людей,  окремо,  які  очікують  царів  різноманітні  турботи,  що 
вимагають осмислення.

О царю, сину Панду! Велика розмаїтість цих напастей, і цареві слід постійно їх переборювати, усуваючи  
в першу чергу мирними способами. Цареві варто виступати в похід в оточенні шести видів військ, о згубнику  
ворогів, погоджуючи з місцем і часом свої сили й способи дії. Цар, який дбає про приріст свого добробуту,  
починає похід з міцним, здоровим воїнством. Нехай цар виступає, якщо йому кинуто виклик, навіть коли пора 
року тому не сприяє. Щоб розтрощити ворога, хай ступить цар у річку, замість валунів у якій — сагайдаки,  
спінену кіньми та колісницями, прибережні схили якої покриті замість дерев військовими прапорами, а мулом 
рясним служать тіла піших воїв і слонів.

О  володарю-бгарато!  Ушанас  проголосив  цю  шастру,  якою  встановлено  бойові  лави  —  відповідно:  
шакала («візок»), падма («лотос») і ваджра. Варто вести війну, як на своїй землі, так і на землі супротивника,  
знищуючи  ворожі  війська  й  заохочуючи  своє  воїнство.  Цар  повинен  тримати  у  вузді  своє  військо  і 
покладатися на багатих людей.  Знаючи свої  володіння,  нехай використовує  він насамперед мирні  засоби.  
Усіляко, о великий царю, треба тут підтримувати свою плоть, роблячи те, у чому складається найвище благо  
для себе і в цьому світі, і у світі іншому. Так діючи, буде чути цар у цьому житті добрі слова і, оберігаючи  
згідно із дхармою своїх підданих, знайде після кончини небо. Слід тобі, о сину мій, кращий з куру, постійно 

7



сприяти благу своїх підданих заради успіху в обох світах. Колись казали тобі про це Бгішма, Відура й Крішна,  
і я неодмінно, з приязні до тебе повинен нагадати про те ж, о найкращий між царів! Виконуй же все це як  
личить,  о  щедрий  дарувальнику  брахманам,  і  тоді,  улюблений  своїми  підданими,  ти  знайдеш  щастя  на 
небесах. Той цар, який зробить тисячу Ашвамедх, і той, котрий згідно із дхармою буде опікуватися своїми 
підданими, матимуть однаковий плід.

Так вістить розділ дванадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Так і буду я чинити, як ти речеш, о володарю землі, але я маю потребу в подальшому твоєму напученні, о  

царю-туре! Після того як Бгішма відправився на небеса, коли пішли Згубник Мадгу, Відура, Санджайя, хто ж 
іще повинен мене наставляти? О бгарато, охоронцю землі! Будь упевнений — я буду діяти так, як ти велів  
мені нині, дбаючи про моє благо.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли  мудрий  Цар  дхарми  так  сказав  царственому  ріши,  той,  о  туре-бгарато,  почав  прощатися  з 

Каунтейєю: «Зволь відпочити поки, сину мій, мені ж слід зробити важку роботу». Із цими словами цар разом з  
Гандхарі вийшов у свої світлиці. Цариця Гандхарі, що дотримується своєї дхарми і вміє вибрати належний  
час, вимовила, вигадавши мить, коли чоловік її, подібний Праджапаті, розташувався на своєму ложі: «Сам 
великий ріши Вьяса дозволив тобі вийти, тож, коли ти маєш намір відправитися в ліс, заручившись згодою 
Юдхіштхірі?».

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О  Гандхарі,  якщо  сам  великий  душею  батько  мій  висловив  мені  згоду,  то  незабаром,  з  дозволу 

Юдхіштхіри, відправлюся я до лісу. Однак я бажаю роздати надбання всіх моїх синів, які грали в кепську гру,  
що відповідає їхньому становищу претів, і тому, скликаю до себе у світлиці всіх підданих.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Сказавши так, цар Дхрітараштра послав за Царем дхарми, і той володар землі зібрав на його веління весь  

народ. Тоді могутньо-полум’яний цар Дхрітараштра, володар людей, вийшов із внутрішніх світлиць палацу і  
звернувся  до усіх  своїх близьких і  посполитих,  до всіх зібраних там містян,  селян,  брахманів і  царів,  що  
прийшли з різних країв: «Слухайте ж уважно, брахмани, що живуть у Куруджангалі, а також кшатрії, вайшьї  
та  шудри,  які  зібралися  тут.  Довгий  час  ви  й  усі  куру  жили  разом,  сердечно  прихильні  друг  до  друга,  
прихильні  взаємному благу.  Нині  настав  мій  час,  і  волю мою,  яку я  висловлю,  ви повинні  виконати без  
зволікання. За згодою Вьяси і царя, сина Кунті, я маю намір відправитися в ліс разом із Гандхарі, і ви повинні  
погодитися із цим. Нехай не думаєте ви про інше!

Такої споконвічної приязні,  що існує  між нами й вами, немає між царями в інших краях, — ось моя 
думка.  Позбавлений своїх синів,  втомлений за довге життя,  о бездоганні,  разом з Гандхарі,  виснажений я 
постом. Коли царство дісталося Юдхіштхірі, знайшов я велике щастя і, вважаю, навіть більше, ніж при владі 
Дурьйодхани, о найгідніші! Чи ж є інший шлях для мене, старого і сліпого, який втратив своїх синів, крім як  
вийти до лісу, і ви, о великі долею, повинні відпустити мене!». Вислухавши ці його слова, запричитали всі ті  
мешканці Куруджангали, о туре-бгарато, голосами, перехопленими слізьми. Були вони не в змозі що-небудь  
вимовити, сповнені гіркої туги, і полум’яний Дхрітараштра знову так звернувся до них.

Так вістить розділ тринадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Шантану як слід правив цією землею, точно так само і Вічитравірья, опікуваний Бгішмою, правив вами, о  

рідні, що відомо всім, без сумніву. Брат мій Панду теж був любий вам, і відомо вам, що й він правив як слід. Я 
теж вірно служив вам, о бездоганні, але якщо щось не ладилося, о великі долею, тоді ті з вас, які ревні у  
своєму служінні, повинні простити мені. Дурьйодхана утішався з плодів царства, урятованого від шипів, але й  
він, яким би не був безрозсудним і слабким розумом, не винний перед вами. Не лише з вини його, низького  
думками, через гординю його, але й через виявлене мною потурання, трапилося найбільше винищення царів.  
Однак гідно чи ж ні я чинив, не тримайте зла на мене. Повинні ви мене простити. «Він старий, втратив своїх  
синів,  змучений розпачем, але це цар,  нащадок колишніх царів»,  — так міркуючи,  дозволите мені піти.  І  
нещасна стара подвижниця Гандхарі, сини якої були вбиті, висушена тугою за своїми синами, просить вас 
разом зі мною про теє. Знаючи, що обоє ми бідні, старі, що сини наші впали у бою, відпустіть нас, благо вам!  
Ми звертаємося до вас за заступництвом.

Цар каурава Юдхіштхіра, син Кунті, і в мирні, і у важкі дні, буде для всіх вас прикладом, але нехай ніколи 
не  наступить  лихо.  Всі  четверо  його  братів  широкогрудих,  його  радники,  подібні  до  Охоронців  світу,  
провидять і дхарму, і артху. Начебто Брахма, славетний володар світу з усім у ньому сущим, буде Юдхіштхіра  
полум’яний вами опікуватися. «Неодмінно потрібно сказати це», — ось з якою думкою я говорю з вами. Я  
залишаю всім вам у заставу Юдхіштхіру і вас усіх довіряю в заставу тому героєві. Якщо й зробили мої сини 
або хтось інший з моїх близьких якийсь гріх, вам слід пробачити їм. Ніколи раніше не тримали ви зла на мене.  
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Шанобливо схиляюся я перед прихильниками найвищого гуру. Разом з Гандхарі прошу вас усіх, о бездоганні,  
за свавільних, жадібних синів моїх, нестійких розумом.

Коли цар сказав так, нічого не відповіли йому містяни та селяни, лише обмінювалися вони поглядами, 
задихаючись од сліз.

Так вістить розділ чотирнадцятий в Ашрамавасікапарві 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 :
Коли старий цар так звернувся до міського і сільського люду, о кауравьє, ті немов би очманіли. А володар 

землі цар Дхрітараштра знову сказав до них, мовчазних, ковтаючи сльози: «Мені, старому і нещасному, коли я 
молив на всі заставки, позбавленому своїх синів, о найгідніші, сам батько мій — Крішна Двайпаяна та цар 
Юдхіштхіра, знавець дхарми, дали свій дозвіл вийти в ліс разом з вірною дружиною моєю, о знавці дхарми!  
Тому,  знову і  знову,  разом з Гандхарі  я волаю до вас,  бездоганні,  схиляючи голову,  — повинні  ви мене 
відпустити!».  Вислухавши сумні  слова  царя  куру,  о  царю,  всі  жителі  Куруджангали  одночасно заридали.  
Закриваючи обличчя руками і полами одягу, ридали вони, розбиті розпачем, ніби батьки, які от-от розлучаться  
із сином. Зі спустошеними серцями, намагаючись стримати сум від розлуки із Дхрітараштрою, були вони 
немов у нестямі.

Але  ось,  здолавши  розгубленість,  викликану  розлукою  із  царем  куру,  почали  вони  потихеньку 
перемовлятися один з одним, ділячись своїми думками. Потім всі вони замовкли, о царю, і, наблизившись  
разом до якогось брахмана, повідали йому про намір володаря людей. Тоді гідний, постарілий у мандрівках  
знавець Рігведи на ім’я Самба, який проникнув у зміст події, зважився, о царю, заговорити із Дхрітараштрою.  
Випросивши у великого царя дозволу і повідомивши про те тих, що зібралися, мудрий брахман твердо сказав 
цареві: «О царю, усе, що повинні були повідати тобі люди, вони передоручили мені, а я вимовлю це, о герою, і  
хай будеш ти тим вдоволений, о володарю людей! Все це так, як ти мовиш, о могутній Індро царів, немає тут 
жодного брехливого слова, прихильність наша взаємна. Воістину, у цьому царському роду ніколи не бувало 
такого царя, що керував би підданими, але народом не був би любимим. Начебто батьки або брати, ви керуєте 
нами, і Дурьйодхана теж, о царю, не зробив нічого негідного. Як говорить знавець дхарми, пустельник Вьяса,  
син Сатьяваті, так ти і вчини, о великий царю, бо він — наш найвищий гуру. Покинуті тобою, о царю, довго  
ми будемо  жити,  змучені  гіркою зажурою,  у  полоні  сотень твоїх  чеснот.  Як зберігали нас  цар Шантану,  
Читрангада,  а  також  батько  твій,  о  царю,  який  спирався  на  міць  Бгішми,  і  Панду,  о  володарю  землі,  
підтримуваний твоєю мудрістю, так само надійно опікував нас і цар Дурьйодхана.

Не зробив і найменшого гріха син твій, о царю! Тобі відомо достеменно, як глибоко, наче батькові, ми  
довіряли тому володарю людей. Точно так само, хоч тисячу років ми можемо, о царю, гараздувати під владою 
мудрого, наділеного стійкістю, сина Кунті Юдхіштхіри. Вірний дхармі, багато обдаровуючи брахманів, слідує  
він образу дій древніх царів-ріши, засновників вашого роду,  і  насамперед — Куру,  Самварани й мудрого  
Бгарати. За ним не помічено нічого, навіть у найменшому негожого, о великий царю! Жили ми постійно в 
достатку, захищені тобою, тож, немає на тобі, разом із твоїм сином, жодного гріха. А те, що ти говориш про  
Дурьйодхану у зв’язку із загибеллю родичів, так я відразу тебе заспокою, о радосте куру!».

Так вістить розділ п’ятнадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6
Б р а х м а н  с к а з а в :
Не Дурьйодханою те вчинено, не тобою зроблено, не Карною і не Саубалою, що прийшли до погибелі 

куру.  Знаємо  ми  —  це  доля,  яку  не  можна  відвернути:  людськими  зусиллями  долю  обійти  неможливо.  
Зійшовшись у бою, вісімнадцять акшаухіні за вісімнадцять днів були вигубленні десятьма биками-воями, о  
великий  царю!  Це  насамперед  Бгішма,  Дрона  й  Кріпа,  а  також  Карна,  великий  духом,  герой  Ююдхана, 
Дхріштадьюмна й четверо синів Панду — Бгіма, Арджуна та двоє близнюків, о царю! Вчинено те винищення 
людей, о царю, з волі долі. В цьому світі, кшатрій повинен винятково у битві зустріти погибель і обов’язково 
від зброї, що також належить кшатрію. Тими чоловіками-тиграми, наділеними силою і рук, і знань, погублена  
вся земля, разом з конями, слонами й колісницями. Не винні, о царю, ні син твій велемудрий, ні ти, ні твої  
наближені, ні  Карна,  ні Саубала в тім, що були знищені тисячами царі й кращі серед куру: воістину, все це  
долею вчинено. Хто ж може тут що-небудь заперечити! Тебе вважають гуру, володарем цього світу, тому ми 
прощаємо  твого  сина,  вірного  дхармі.  Хай  знайде  той  володар  людей,  зі  своїми  сподвижниками  світи,  
призначені  героям,  хай  отримає  він  блаженство  на  третім  небі,  з  благословення  перших  серед  
двічінароджених! І хай знайдеш ти благу заслугу і найвищу стійкість у дхармі, щоб повністю і як належить, ти 
пізнав це благо,  о найгідніший серед бгаратів! Ми були свідками колишніх звершень пандавів,  чоловіків-
биків, вони здатні правити й третім небом — що вже ректи про землю! І в лихові, і в радости залишаться 
поруч із пандавами, о кращий з роду куру,  їх піддані,  слідуючи за  тими, чия окраса — чеснота.  Пандава 
Юдхіштхіра стежить за даруванням земель брахманам, за звільненням їх від податків, за тим, що вже було  
даровано  колишніми  царями,  о  царю!  Велемудрий  син  Кунті  далекоглядний,  завжди  дбайливий,  точно 
Вайшравана,  і  оточують  його  не  останні  радці.  Милосердний навіть  до  ворога,  чесний і  мудрий,  о  туре-
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бгарато, він справедливо ставиться до нас і завжди захищає нас, мов своїх синів. За прикладом Юдхіштхіри,  
від Дхарми породженого, не зроблять нічого поганого його народу, о царствений ріши, ні Бгіма, ні Арджуна,  
ні інші. Терпимі до добрих людей, кауравьї,  однак, подібні отруйним зміями стосовно лиходіїв. Відважні,  
великі духом, дбають вони про благо жителів свого міста. Ні Кунті, ні Панчалі, ні Улупі, ні Сатваті теж нізащо 
не підуть проти його підданих. Ту приязнь, що була виявлена тобою та збільшена Юдхіштхірою, не відкине  
народ  —  ні  містяни,  ні  жителі  поселень.  Прихильні  дхармі,  сини  Кунті,  великі  колісничні  вої,  будуть  
захищати людей,  навіть  якщо ті  зовсім  позбавлені  благочестя.  І  тому,  о  царю,  відведи біль  душевну  від 
Юдхіштхіри — зроби благі справи. Уклін тобі, о туре-бгарато!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Схвалив  весь  люд  цю його  благу  промову,  найвищу за  властивими  їй  чеснотами:  «Добре!  Добре!». 

Дхрітараштра ж, знову і знову виявляючи повагу його словам, відпустив тоді поступово всіх тих, що зібралися  
там людей. Приймаючи почесті цар, склавши шанобливо долоні, під ласкавими їхніми поглядами привітав 
народ,  о туре-бгарато! Потім цар разом з Гандхарі  вийшов у свої  світлиці.  Вислухай,  що він робив після 
закінчення ночі.

Так вістить розділ шістнадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли пройшла ніч, Дхрітараштра, син Амбіки, послав Відуру в світлиці Юдхіштхіри. Полум’яний Відура,  

кращий  з  усіх,  наділений  мудрістю,  з’явився  до  Юдхіштхіри  і  з  волі  царя  Дхрітараштри  звернувся  до 
непохитного володаря: «О великий царю! Дхрітараштра, прийнявши присвяту на життя в лісі, з настанням  
повні,  в  місяці  Карттіка,  має  намір,  о  царю,  відправитися  туди.  Тому,  о  кращий з  роду Куру,  бажає  він  
попросити в тебе деяке майно. Хоче він зробити поминальну жертву на честь Ґангейї,  великого духом, на  
честь Дрони, Сомадатти й мудрого Бахліки, на честь синів своїх і близьких, які впали у битві, а також, якщо  
ти дозволиш, і на честь низького Сайндхави (Джайядратха)».

Вислухавши ці слова Відури, Юдхіштхіра і пандава Гудакеша, задоволені, виявили йому повагу. Однак 
полум’яний  Бгіма,  пам’ятаючи  про  вчинене  Дурьйодханою,  сприйняв  слова  Відури  з  ледь  стримуваним 
гнівом. Увінчаний діадемою Пхалгуна, знаючи, про що думає Бгімасена, ледь нахилившись до Бгіми, вимовив 
такі слова: «Старий цар, батько наш, о Бгімо, прийняв присвяту,  щоб піти на проживання в ліс. Бажає він  
зробити поминання всіх своїх близьких. Хоче каурава роздати майно, завойоване тобою, о міцнорукий, на 
згадку про Бгішму й  інших.  Ти повинен дозволити йому це  зробити.  Слава  долі,  о  міцнорукий,  — нині  
Дхрітараштра  звертається  до  нас  із  проханням,  але  ж  колись  нам  доводилося  просити  його.  Бачиш,  як 
повернувся Час. Той цар, що був володарем усієї землі, після того, як недруги погубили його синів, бажає 
відправитися до лісу. Тож не думай ти, о муже-тигре, ні про що інше, окрім як про такий дарунок йому. Інше,  
о міцнорукий, було б для тебе безчестям і попранням дхарми. Звернися до старшого брата Юдхіштхіри, царя-
володаря, — повинен ти або не повинен обдарувати Дхрітараштру, о туре-бгарато!». Коли так сказав Каунтейя 
Арджуна,  Цар дхарми виявив йому повагу.  Але тут Бгімасена у гніві вимовив такі слова: «Це ми повинні  
робити поминальні обряди за Бгішмою, о Пхалгуно, за царем Сомадаттою й Бхурішравасом, за царственим 
ріши Бахлікою та Дроною, великими духом, а також за іншими нашими родичам. Кунті ж зробить поминання 
Карни, а цар  Кауравака,5 о муже-тигре, не повинен приносити поминальних жертв. Ось які думки долають 
мене.  Нехай не радуються наші вороги,  нехай всі  вони на чолі  з Дурьйодханою,  який знеславив свій рід,  
пожинають лихо за лихом: це ними розорена вся ця земля. Чи ж нині забута дванадцятирічна звада, коли ми  
пішли жити невпізнаними, а скорбота Драупаді помножилася? Де ж у ту пору була любов Дхрітараштри до 
нас? Одягнений у чорну шкуру оленя, знявши із себе царські оздоби та прикраси, разом з дочкою володаря 
Панчали, ти з’явився до царя Вірати. Де ж тоді були Бгішма, Дрона й Сомадатта? Коли дванадцять років ти 
жив у лісі за лісовими звичаями, старший з наших батьків не ставився до тебе так, як личить батькові. Чи ж ти, 
Партхо, забув, як цей лиходій, позорище роду,  запитував у Відури: «Ну так що ж виграно у грі?». На такі  
слова свого брата, мудрий цар Юдхіштхіра, син Кунті, засуджуючи, вимовив: «Помовчи!».

Так вістить розділ сімнадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8
А р д ж у н а  с к а з а в :
Ти, о Бгімо, старший брат мені, і тому — мій гуру,  тож іншого, ніж уже було сказано, я не насмілюся 

сказати. Однак же Дхрітараштра, царствений ріши, гідний, воістину, всіляких почестей. Праведники, кращі з  
людей, що володіють усіма гранями цілісного змісту подій, не тримають у пам’яті чиїхось гріхів, пам’ятають 
вони лише добрі діяння. З моїх слів, о Кшаттро (Відура), передай цареві каураву: скільки він побажає роздати 
майна в ім’я своїх синів і всіх його родичів і сподвижників, починаючи із Бгішми, стільки і дарую я зі своєї  
скарбниці, тож нехай Бгіма не занадто гнівається, о володарю!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Коли так було  сказано,  Цар дхарми висловив подяку Арджуні,  Бгімасена  ж з-під лоба  подивився  на  

Завойовника багатств. Потім мудрий Юдхіштхіра звернувся до Відури з такими словами: «Не повинен цар 
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Дхрітараштра гніватися на Бгімасену. Відомо тобі, як страждав у лісі наділений мудрістю Бгіма від різних 
напастей: то від холоду, то від дощу, то від спеки й інших лих. За моїм велінням передай цареві, туру-бгараті:  
нехай бере з мого будинку скільки заманеться. Повинен ти сказати тому цареві: нехай він не має образи на  
Бгіму за те, що той, важко сумуючи, гнівається на нього. Повинен ти сказати тому цареві: яке багатство є в  
мене або ж у володінні Арджуни, він — хазяїн його, о великий царю! Нехай дарує цар брахманам скільки  
побажає,  нехай робить витрати,  але нехай піде він тоді  вільним од обов’язку перед синами й близькими.  
Скажи йому: «Навіть тіло моє у твоєму розпорядженні, о володарю людей, не те що багатство!», — знай це, о 
Кшаттро, немає в тому сумніву».

Так вістить розділ вісімнадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли так сказав Відурі цар Юдхіштхіра, той, сповнений найвищої мудрости, прийшов до Дхрітараштри й 

вимовив великого змісту слова: «Спочатку я передав твою волю цареві Юдхіштхірі, й тим, наділеним великим 
сяйвом,  вислухавши  ці  твої  слова,  зустріли  їх  зі  схваленням.  Бібхатсу  полум’яний,  передає  у  твоє 
розпорядження будинки і те майно, що є в нього у володінні, і навіть своє життя. І Цар дхарми, твій син, о  
царствений ріши, віддає тобі царство, багатство, а також усе інше, що є в нього, і навіть саме своє життя.  
Бгіма  ж  міцнорукий,  згадуючи  всі  численні  лиха,  тяжко  зітхаючи,  важко  погоджується  із  братами,  але  
благочестивий  цар  Юдхіштхіра  і  його  брат  Бібхатсу  вмовляють  міцнорукого  Бгіму,  зміцнюючи  його  в 
добросерді.  Просив  передати  тобі  Цар  дхарми:  «Не  повинен  ти  гніватися,  якщо  Бгіма,  пам’ятаючи  про 
колишню  ворожнечу,  чинить  несправедливо.  Така  вже  воістину  дхарма  кшатріїв,  о  володарю  людей,  а  
Врікодара у битві був спирався на кшатрійську дхарму. І я, і Арджуна, знову і знову просимо тебе, о царю,  
змилостивитися над Врікодарою, бо тут ти — наш володар. Роздавай же майно, скільки побажаєш, адже ти — 
владар  наш,  нашого  царства  і  самого  нашого  життя.  Нехай  кращий  серед  куру  накаже  доставити  сюди 
пожертвування, призначені для брахманів, і все необхідне для здійснення поминального обряду по синах —  
дорогоцінні камені, корів, слуг і служниць, овець і кіз, нехай з волі царя Юдхіштхіри роздає він це там і тут  
брахманам, а також біднякам, сліпим і калікам. Накажи, о Відуро, спорудити місця для зборів, рясні безліччю 
страв і  смачних напоїв,  а також поїлки коровам і різне інше, що потрібно для священнодійства».  Ось що 
сказали  мені  цар  Юдхіштхіра  і  Партха,  Завойовник  багатств,  — тобі  ж  слід  оголосити,  що  слід  негайно 
зробити!». Коли так було сказано Відурою, Дхрітараштра привітав це і почав міркувати, о Джанамеджайє, над  
великим даруванням, яке збирався він зробити у повню місяця Карттіка.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий в Ашрамавасікапарві 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 и в :
Коли Відура сказав так, зрадів володар людей — цар Дхрітараштра діянню царя Юдхіштхіри й Джишну.  

Потім відібрав він тисячі брахманів, кращих серед ріши, гідних Бгішми, для поминок своїх синів, близьких, і  
наказав приготувати їжу і напої, візки та покривала, золото, перли і дорогоцінні камені, одяг для служниць і  
слуг, вовняні ковдри, оленячі шкури та самоцвіти, селища й поля, кіз та овець, прикраси, слонів і коней, а  
також юних чарівних жінок. Називаючи кожного із загиблих, кращий серед царів роздав усе це брахманам.  
Прославляючи Дрону,  Бгішму,  Сомадатту і  Бахліку,  царя Дурьйодхану й інших синів,  кожного окремо,  а 
також тих, кого очолював Джайядратха, і всіх полеглих родичів, ширилося те поминальне жертвопринесення,  
дакшиною  при  якому  було  багато  черід  корів.  З  дозволу  Юдхіштхіри  потоками  лилися  тоді  незліченні  
багатства і  коштовності.  Слуги  — лічильники й переписувачі,  з  волі  Юдхіштхіри безупинно питали царя 
Дхрітараштру: «Наказуй, що потрібно віддати цим людям у дарунок, і хай буде воно віддано». І ледве той 
устигав сказати, те що було потрібно відразу ж з’являлося перед очима. За розпорядженням мудрого сина 
Кунті, царя Юдхіштхіри, той, кому належало дарувати сотню, отримував десять сотень, а той, хто повинен був  
одержати  тисячу,  отримував  десять  тисяч  дарунків.  Немов  хмара,  зливою виливав  цар  потоки  багатства,  
власкавлюючи брахманів, — так водоносна хмара насичує дощем землю. Цар, володар землі, безперервно  
лавиною обрушував на всі варни страви, напої та соки. Затопило весь світ океаном дарувань Дхрітараштри:  
потоки дорогоцінних каменів облямовувала піна одягу, гуркіт барабанів був подібний до шуму вод, череди 
корів і коней — вирам, куди потрапили макари. Жіночі прикраси здавалися великими копальнями, морями 
розкинулися золоті сіті з перлами, удосталь потоками розходилися селища, покладені в дарунок брахманам.  
От яким чином зробив Дхрітараштра, о великий царю, поминки своїх і Гандхарі синів, онуків і  пращурів.  
Коли  продовжувач  роду  Куру  утомився  роздаючи  незліченні  дарунки,  жертовне  приношення  дарунків  
підійшло до кінця.  Так  провів  цар  кауравья  велике  свято дарування,  при якому винагородою брахманам 
служила рясна, смачна їжа, і було там безліч артистів, танцюристів і мімів. Роздаючи протягом десяти днів 
дарунки, о туре-бгарато, цар, син Амбіки, виконав свій обов’язок перед синами та онуками.

Так вістить розділ двадцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І ось рано вранці, коли настав час відправитися в ліс, мудрий цар Дхрітараштра, син Амбіки, погукав  

пандавів і, ушанувавши, як належить, разом з Гандхарі цих героїв, наказав, щоб брахмани, обізнані на Ведах,  
зробили  жертвопринесення  в  повню  місяця  Карттіка.  Помістивши  перед  собою  жертовний  вогонь,  
прикрившись ганчір’ям і шкурою оленя, цар, в оточенні жінок покинув свої світлиці. Ледве володар людей  
Вайчитравірья рушив у путь, закричали дружини кауравів, а з ними жінки пандавів та інші з царського роду 
каурави. Потім цар, Індра людей, яскравими квітами і смаженим рисом віддав шану будинку, наділив майном  
усіх слуг і, відпустивши їх, направився до лісу. Тут цар Юдхіштхіра, тремтячи, склавши шанобливо долоні, зі  
слізьми в голосі, голосно, ридма запричитав: «О великий царю-праведнику! Куди збираєшся ти?», — і впав на 
землю.  Тоді  Арджуна,  перший  між  бгаратів,  змучений  тяжкими  муками,  раз  у  раз  зітхаючи,  вигукнув,  
звертаючись до Юдхіштхіри: «Не треба так журитися!», і, сам перебуваючи в тузі, підхопив і втримав свого 
брата. Герої Врікодара і Пхалгуна,  двоє синів Мадрі, Відура,  Санджайя, син вайшьї Юютсу з Гаутамою, а  
також  Дхаумья  і  брахмани,  йшли  поруч  з  ними,  ледве  стримуючи  сльози.  Кунті  своєю рукою  на  плечі  
Гандхарі, яка йшла із відстороненим поглядом, підтримувала її, а цар Дхрітараштра рішуче ступав, обійнявши 
рукою Гандхарі за плече. І Крішна-Драупаді, і Ядаві, і Уттара з маленьким сином, і каураві Читрангада, і якісь 
інші жінки відправилися в дорогу разом із царем і його супутницями. Звуки їх плачів були подібні, о царю, 
голосним сумним  лементам курарі.  Усюди падали без  тями  жінки з  різних варн — брахманів,  кшатріїв,  
вайшьїв і шудр. Городяни в Місті слона були безмірно засмучені відходом Дхрітараштри, о царю, подібно 
тому як колись на Зборах кауравів — відходом пандавів після програшу у грі. Красуні, які при тому Індрі 
людей ніколи не бачили ні сонця, ні місяця, змучені горем, висипали на царський шлях, коли Індра кауравів 
віддалявся у великий ліс.

Так вістить розділ двадцять перший в Ашрамавасікапарві 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 :
Жінки й чоловіки,  о  царю,  стоячи на терасах палацу і  на землі,  видавали голосні  лементи.  Склавши  

долоні,  тремтячи,  важко  просувався  той мудрий  цар по головній  вулиці  міста,  заповненій  чоловіками та  
жінками. Виступав він з Міста слона, через ворота Вардхамана, раз у раз волаючи до скупчення людей, щоб ті  
верталися назад. Відура й сута-радник Санджайя, син Гавальгани, приготувалися йти в ліс разом із царем, тоді  
як Кріпа і Юютсу, великого колісничного воїна, Дхрітараштра, володар землі, відіслав від себе, доручивши 
турботам Юдхіштхіри. Коли городяни повернули назад, цар Юдхіштхіра разом з тими, що жили у внутрішніх 
світлицях  палацу,  слідуючи  волі  Дхрітараштри,  намірився  було  повернутися.  Але  тут,  о  туре-бгарато, 
наблизившись до своєї матері Кунті, він вимовив: «Я піду за царем, ти ж зволь повернутися. В оточенні жінок,  
царице,  тобі  слід  іти  в  місто,  а  цар  Дхрітараштра,  вірний  дхармі,  нехай  направляється  у  ліс,  коли  він  
затвердився у своєму намірі віддатися подвижництву». Коли так сказав їй Цар дхарми, Кунті, підтримуючи 
Гандхарі,  з  очима,  повними сліз,  вимовила:  «О великий царю! Ніколи не виявляй нехтування  Сахадеві,  о  
царю, бо він завжди був прив’язаний до мене, як і до тебе. Постійно пам’ятай про Карну, який не відступав у 
боях. Це через мене, нерозумну, був загинув тоді цей герой. Видно, залізне серце в мене, негідної, о сину мій,  
якщо не розірвалося воно на сотню шматків, бо не бачу я нині сина Сонця. Але що я можу зробити, о згубнику 
недругів,  коли він пішов у такий спосіб!  Безмірна моя провина:  не повідала я,  що це син Сонця,  і  з  цієї  
причини, о міцнорукий, хай буде даровано йому незрівнянний дарунок. Завжди, разом із братами, о згубнику 
ворогів,  тобі  слід  дбати про неминуще  благо  того,  хто старше,  так само як і  про Драупаді,  о  нищителю 
недругів! На тебе, о нащадку Куру,  герою, має опиратися і Бгімасена, і Арджуна, і Накула, бо нині у твоїх 
руках кермо влади родом. А я буду жити в лісі разом з Гандхарі, вірно служачи своєму свекрові та свекрусі,  
віддаючись подвижництву і змащуючи тіло своє брудом замість пахощів!».

Вірний дхармі, самоприборканий у своїх почуттях Юдхіштхіра, коли так йому було сказано,  разом із  
братами поринув у гіркий сум і нічого не відповів. Потім, нібито подумавши трохи, син Дхарми Юдхіштхіра 
сумно сказав матері, обійнятий горем від цих думок: «Що так мучить тебе? Не повинна ти цього говорити.  
Змилуйся,  не  можу  я  розлучитися  з  тобою.  Колись  ти  підбадьорювала  нас,  о  прекрасна  виглядом, 
підтримуючи словами, сказаними Відурою, тож не повинна ти нас залишати. Спираючись на мудрість твою, 
повалені мною ворожі нам царі й отримано від чоловіка-бика Васудеви це царство. Де ж нині та мудрість  
твоя, про яку я був чув! Проголошуючи вірність кшатрійській дхармі, маєш намір ти відступити від неї. Як же 
ти будеш жити в диких лісах, покинувши й нас, і царство, і славетну невістку твою Драупаді! О матінко моя,  
змилуйся наді мною!».

Чуючи ці слізні слова свого сина, Кунті, з очима, повними сліз, продовжувала свій шлях, і тоді Бгіма так 
звернувся до неї: «О Кунті! Коли є можливість насолоджуватися тим царством, яке завойовано синами твоїми,  
коли потрібно вершити царські дхарми, що за думки з’являються в тебе?! Чи ж не ти спонукала нас колись 
нести погибель землі, так з якої ж причині, нас залишаючи, ти бажаєш піти до лісу? Чи ж не тобою, дітьми, ми 
були виведені з лісу разом з обома синами Мадрі, які були в гіркому розпачі! Змилуйся, наша славна матінко, 
не йди нині в ліс, а отримуй блага царювання Юдхіштхіри, добуті  міццю Партхи». По всякому зойклаи її  
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сини,  але  вона  не  відповідала  ні  слова,  зміщнившись  у  рішенні  вийти  в  ліси.  Слідом  за  свекрухою,  що  
направлялася  на  проживання  в  ліс,  плачучи,  з  тугою  на  обличчі,  ішли  Драупаді  із  Бхадрою.  Раз  у  раз  
оглядаючи всіх своїх заплаканих синів,  рішуче  тримала шлях у ліс  велемудра  Кунті.  А пандави, разом зі  
слугами й мешканцями внутрішніх світлиць палацу продовжували йти слідом за нею. І ось, обтерши сльози, 
звернулася вона до своїх синів з такими словами.

Так вістить розділ двадцять другий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3
К у н т і  с к а з а л а :
Це так, як ти говориш, о міцнорукий Пандаво! Колись, о царю, коли ви були у зневірі, я підтримувала вас. 

Коли у вас було відняте царство внаслідок гри й ви, переможені родичами, втратили успіх, я підтримувала вас. 
«Хай не загине, о мужі-тури, потомство Панду! Хай не загине ваша слава!», — от заради чого я підтримувала  
вас. «Всі ви Індрі подібні, відвагою рівні з богами, бо ви не повинні заглядати ворогам ув обличчя!», — ось  
чому я робила це.  Хай не будеш ти,  царю,  кращий з  вершителів дхарми,  подібний Васаві,  знову терпіти  
страждання в лісі, — ось заради чого я підтримувала вас. Хай не піддасться небезпеці Бгіма, міццю подібний  
десяти тисячам слонів, відомий своєю відвагою і зухвалістю, — ось заради чого я підтримувала вас. Хай не  
потерпить  втрати  Віджайя,  породжений  слідом  за  Бгімасеною,  подібний  Васаві,  —  ось  заради  чого  я 
підтримувала вас. Хай не будуть страждати від голоду Накула і Сахадева, які слідують за старшими братами,  
—  ось  заради  чого  я  підтримувала  вас.  Хай  не  будуть  даремними  муки,  перенесені  на  Зборах  ставною 
Шьямою з величезними очима, осіненою Шрі, — ось чому я робила це. Коли в мене на очах Духшасана, з  
невігластва свого, притяг на Збори, немов служницю, програну в кості, бездоганну тілом, яка тремтіла ніби  
бананове дерево, вірну жіночій дхармі — Драупаді,  у пору нечистоти її,  стало мені ясно — роду нашому 
нанесена втрата.  Засмутилися куру — свекор мій Дхрітараштра й інші,  коли вона заридала,  точно курарі,  
шукаючи,  хто  б  її  захистив.  Коли  лиходій  Духшасана,  втративши  розум,  тягнув  її  за  волосся,  сум’яття 
опанувало  мною,  о  царю!  Знайте,  мої  сини:  щоб  зростити  міць  вашого  запалу,  словами  Відури  тоді  я  
підтримувала вас. Хай не загине царський рід Панду отримавши моїх синів, — ось заради чого, сину мій, я  
підтримувала вас. Якщо сини або онуки царя, не говорячи про самого царя, не знаходять найкращих світів,  
приходить до погибелі рід. Колись, о сини мої, я спробувала рясних плодів царювання мого чоловіка, зроблені  
були  мною  найбагатші  дарування,  випита,  як  належить  за  звичаєм,  сома.  Тому  не  заради  своєї  вигоди  
спонукувала я до дії Васудеву вмовляннями Відури, — то було зроблено в ім’я порятунку роду. Не бажаю я,  
сину мій, плодів царства, завойованих синами, але бажаю, володарю, подвижництвом досягти благословенних  
світів, де перебуває чоловік мій. Служачи моїм свекрові та свекрусі,  які житимуть у лісі, о Юдхіштхіро, я 
висушу своє тіло подвижництвом. Вертайся назад із Бгімасеною та іншими, о кращий з куру.  Хай буде до  
дхарми спрямований твій розум і хай буде великою твоя мудрість!

Так вістить розділ двадцять третій в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
Вислухавши слова Кунті, бездоганні пандави, о кращий з царів, разом з Панчалі, у сум’ятті повернули 

назад.  Піднявся,  о  бгарато,  голосний  лемент  —  то  заридали  всі  мешканці  внутрішніх  світлиць  палацу,  
побачивши, що Кунті  йде. Пандави обійшли царя Дхрітараштру по колу прадакшини й, ушанувавши його, 
рушили  було  в  дорогу  назад,  так  і  не  зупинивши  Прітху.  Тут  син  Амбіки,  Дхрітараштра,  великий  цар,  
затримав Гандхарі та Відуру і, звертаючись до них, вимовив: «Нехай цариця, мати Юдхіштхіри, вертається з  
миром, бо істинно все, що сказав Юдхіштхіра. Яка жінка вийшла б у дикий ліс, кинувши, мов божевільна,  
своїх синів,  відринувши велику владу знайдену завдяки синам і  плоди її  найбільші! Може вона відтепер,  
залишаючись у межах царства, вершити подвижництво, роздавати дарунки й дотримуватися обітниці. Хай 
будуть почуті ці мої слова! О Гандхарі, я задоволений тим, як служила нам наша невістка, тому, о обізнана на  
дхармі, ти повинна відпустити її». Дочка Субали, коли до неї так звернувся цар Дхрітараштра, передала Кунті  
все сказане царем і висловила свою власну волю. Але й вона не змогла змусити праведну царицю Кунті,  
прихильну дхармі, повернути назад, бо та була тверда у своєму рішенні піти на проживання в ліс. Зрозумівши,  
наскільки міцна її рішучість і бачачи, що кращі серед куру повертають назад, заридали тоді жінки куру.

Коли партхи й усі ті, що живуть у внутрішніх світлицях палацу, рушили шляхом назад, велемудрий цар 
Дхрітараштра направився в ліс.  Пандави ж, обійняті  гіркою тугою,  на колісницях,  усі  разом, у супроводі  
жінок, сумно вступили у місто. Хастінапур, разом зі старими, дітьми й жінками немов би гомонів безрадісно 
— начебто свято покинуло місто. Поринувши в сум, пандави впали духом і змучені великою скорботою стали  
подібні,  втративши  Кунті,  осиротілим  телятам.  Між  тим,  володар  Дхрітараштра,  здолавши  за  той  день  
величезний шлях, зробив зупинку на березі Бхагіратхи.

Там і  тут  сяяли вогні,  запалені,  як належить,  кращими з двічінароджених,  які  осягли Веди, багатими  
запалом  подвижництва.  Був  розкладений  вогонь  і  для  старого  володаря  людей  Дхрітараштри.  Той  цар,  
ушанувавши  священні  вогні  й  зробивши,  як  слід,  жертовне  узливання,  віддав,  о  бгарато,  почесті  
Тисячопроменистому Сонцю, що підійшло до заходу. Відура і Санджайя спорудили з трави куша ложі для  
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царя,  героя-куру,  і  неподалік — для Гандхарі.  Поблизу від Гандхарі розташувалася також на ложі з куша  
Кунті, мати Юдхіштхіри, яка вершить благу обітницю. Неподалік від них знайшли пристановище Відура й 
інші, а на покладені їм місця — жерці-двічінароджені, що їх супроводжували. Та ніч опромінена вогнями,  
була сповнена благодаті, підносячи радість тих мандрівників разом з першими двічінародженими, які осягли 
Веди. Потім, коли проминула ніч, вони зробили обряди, що відкривають день, і принісши, як ведеться, жертву  
вогню, всі разом, дотримуючись посту, рушили в путь, спрямувавши погляди на північ. Безмірного суму було 
сповнене їхнє життя в той перший день: до їхнього смутку домішувалася скорбота містян і селян.

Так вістить розділ двадцять четвертий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Потім, дотримуючись поради Відури, цар знову зробив зупинку на священному березі Бхагіратхи — в 

улюбленому місці праведників. Тут прийшли привітати його брахмани, що живуть у межах цього царства, о 
туре-бгарато, а також багато юрб кшатріїв, вайшьїв і шудр.  Цар, оточений ними, ушанував їх бесідами й,  
надавши  належним  чином  почесті,  відпустив  разом  з  учнями.  Увечері  того  ж  дня,  той  володар  землі 
наблизився  до  Ґанги  й  разом  зі  славною  Гандхарі  зробив  очищення.  Очолені  Відурою,  о  бгарато,  інші 
чоловіки, окремо зробивши омивання в тіртхах, приступили до відправлення всіляких обрядів. Потім Прітха,  
дочка Кунтібходжи, о царю, привела на берег Ґанги старого свого свекра, що зробив очищення, і Гандхарі.  
Між тим царські  жерці  обладнали там підвищення для вівтаря,  і  володар людей,  осередок істини, зробив 
жертовне  узливання  вогню.  Потім мудрий  цар,  що упокорив  себе  й  підкорив собі  свої  почуття,  разом із  
супутниками рушив у путь від берега Бхагіратхи в напрямку до Курукшетри. Мудрий цар, царствений ріши, 
зустрівся  зі  святим мудрецем  Шатаюпою,  з’явившись у  його  оселі.  То  був  великий цар кекайїв,  згубник  
недругів;  передавши своєму синові  владу над людьми,  він  вийшов у  ліс.  Разом з  ним цар Дхрітараштра  
відправився в  ашрам Вьяси,  і  той,  о  царю,  як запропоновано,  прийняв нащадка  Куру.  Цар Дхрітараштра,  
радість  кауравів,  пройшовши  там  присвяту,  оселився  потім  в  житлі  Шатаюпи.  Той  цар  велемудрий,  за  
велінням Вьяси повідав цареві Дхрітараштрі усе  про лісовий спосіб життя, о великий царю! Так могутній  
розумом цар Дхрітараштра, а також його супутники присвятили себе подвижництву. Тоді й цариця Гандхарі, 
одягнувши лахміття з кори й чорну шкуру оленя, разом з Кунті  прийняла ту ж саму обітницю, о великий 
царю! Справою, думкою, словом і навіть зором вершили вони, о царю, найвище подвижництво, упокоривши 
повністю всі свої почуття. Висушивши свою плоть так, що залишилися лише шкіра так кістки, прикривши 
своє тіло корою, стягнувши вузлом волосся на потилиці, накинувши оленячу шкуру, цар, ніби великий ріши, 
віддавався найсуворішому подвижництву, яке рятує від усякої скверни. Кшаттрі Відура, обізнаний на дхармі й 
артсі, суворий подвижник, що приборкав свій дух, виснажений, в одязі, що складається лише зі смужок кори,  
разом із Санджайєю, ревно служив цареві та його дружині.

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

Р о з д і л  2 6
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Потім  з’явилися  туди,  щоб  побачити  царя,  найбільші  з  подвижників:  Нарада,  Парвата  і  багатий 

подвижницьким запалом Девала. Прийшов і Двайпаяна з учнями, й інші вчені, досконалі йогини, а також 
старий  царствений  мудрець  Шатаюпа,  неперевершений  своїм  благочестям.  Кунті,  за  всіма  правилами 
вшанувала їх, о великий царю, а ті подвижники залишилися вельми задоволені її поводженням. Ці найбільші 
святі,  на  радість  великого  духом  царя  Дхрітараштри,  повели  з  ним  духовну  бесіду,  а  по  закінченні  її  
боговидець Нарада, що навіч споглядав усе, що є у світобудові, розповів таку історію, о сину мій!

«Жив колись цар,  подібний самому Праджапаті,  безстрашний,  на ім’я  Сахасрачітья — дід Шатаюпи.  
Залишивши своє царство сповненому благочестя старшому синові,  доброчесний цар пішов у ліс. Досягши 
крайніх  меж полум’яного  подвижництва,  цей наймудріший  володар  людей вступив  ув  оселю Пурандари.  
Багато разів я, навідуючись у світ Махендри, бачив там царя, який випалив у собі гріхи вогнем подвижництва,  
о царю! Точно так само й цар Шайлалайя,  дід Бхагадатти,  однією лише силою подвижництва досяг оселі  
великого  Індри.  Так  само  й  цар  на  ім’я  Прішадхра,  подібний  до  Власника  ваджри,  —  теж  силою 
подвижництва звідси піднісся у вищий світ. І в цьому ж лісі син Мандхатрі, цар Пурукутса, знайшов вищу 
досконалість, о володарю людей! Цар, чиєю дружиною стала Нармада, краща з рік, зробивши в тутешньому 
лісі великі діяння подвижництва, зійшов на небо. Був також благочестивіший цар на ім’я Шашаломан, і він  
теж, віддаючись у цьому лісі подвижництву, знайшов небеса!

Ось і ти, о царю, з бажання Двайпаяни, увійшовши в цей ліс подвижництва, досягнеш важкодосяжного,  
—  виняткової  досконалості.  І  ти  теж,  о  царю-тигре,  наприкінці  своєї  аскези,  обійнятий  сяйвом,  разом  з  
Гандхарі підеш тим шляхом великих духом мужів! Перебуваючи поруч зі Згубником Бали, постійно пам’ятає 
про тебе Панду. Він бо завжди допоможе тобі досягти блага, о охоронцю землі! А велеславна твоя невістка 
Кунті,  що  народила  Юдхіштхіру,  —  у  ньому  ж  втілений  бог  Дхарма,  споконвічний  Закон,  —  через 
беззаперечну слухняність тобі й Гандхарі потрапить в один світ зі  своїм чоловіком. Все це я прозріваю, о  
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царю,  бо  наділений  ясновидінням.  Відура  перейде  в  тіло  великого  духом  Юдхіштхіри,  а  Санджайя, 
зосередившись думкою на тобі, очищений од гріхів, знайде небо».

Вислухавши це, великий духом, мудрий Індра кауравів, обрадуваний, оцінив гідно сказане і, схваливши 
слова Наради, разом із дружиною зробив йому неперевершені почесті. Тоді й усі сонми брахманів, радіючи, 
почали знову і знову надавати Нараді небувалу шану, о царю, щоб зробити тим приємне цареві Дхрітараштрі.

Так вістить розділ двадцять шостий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Схвалили найгідніші з двічінароджених ті слова Наради, а царствений мудрець Шатаюпа звернувся до  

нього з такими словами: «Шановний володарю, ти збільшив віру царя народу куру, всіх присутніх тут і мою, о  
осяйний! Але є в мене одне питання, ось яке, послухай: про царя Дхрітараштру — о боговидцю, шанований в  
усіх світах! Маючи ясновидіння, ти відаєш, божественний мудрецю, суть усього що відбувається й провидиш 
посмертну долю, яка очікує кожного з цих царів. Ти сповістив, що названі царі розділять із великим Індрою 
його райську оселю, але не сказав, які світи приготовлені цьому цареві, о великий подвижнику! Хочу від тебе  
довідатися, у яку оселю і коли піде цей володар землі. Зваж на моє прохання, пане, розкажи про це!».

У відповідь на ці його слова, багатий подвижницьким запалом і наділений ясновидінням Нарада мовив на  
зборах святих такі, люб’язні серцю кожного, слова: «Перенісшись по своїй волі в палац Шакри, побачив я там  
Шакру  — чоловіка  Шачи,  а  також володаря  людей  Панду,  о  царствений  мудрецю!  Зайшла  розмова  про 
Дхрітараштру, про ті неймовірні дива подвижництва, які творить цей цар. І тут я почув з вуст самого Шакри,  
що жити цьому старому цареві залишилося три роки. Потім він разом з Гандхарі буде споживати насолоди в 
небесному палаці Кубери, де Цар царів оточить його почестями. Син святого мудреця, наділений великою 
долею,  який  випалив  подвижництвом  усі  гріхи,  сповнений  благочестя,  у  божественно-прекрасному 
оздобленні, на керованій думкою колісниці буде він мандрувати де побажає: у світах богів, гандхарвів або 
ракшасів. Така відповідь на твоє питання. Це — велика таємниця богів, і я повідав її вам, високоповажні, лише 
з приязні до вас, бо ви, суть джерела вченості і випалили подвижництвом усі свої гріхи!».

Почувши  ці  солодкі  слова  святого  боговидця,  всі  тамтешні  царі  упокорилися  і  зраділи.  А  мудреці,  
підбадьоривши своєю бесідою Дхрітараштру,  відправилися,  куди  хто хотів,  по відкритим для них шляхах 
досконалих.

Так вістить розділ двадцять сьомий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли Індра  роду Куру,  горем і  скорботою обійнятий,  вийшов у  ліс,  пандавів  почала  мучити  туга  за 

матір’ю, о царю! А містяни, всі як один, журилися за своїм царем. Брахмани ж вели про нього такі розмови:  
«Як воно живеться в безлюдному лісі нашому старому цареві? Як воно там відзначеній долею Гандхарі й  
Кунті-Прітсі? Царствений мудрець звик до достатку, а звідки достаток у лісі? Як себе почуває після загибелі  
єдинокровних синів той, кому мудрість служить єдиним оком? А Кунті, позбавивши себе можливості бачити 
своїх  синів,  зробила  воістину  безприкладний  подвиг.  Розлучившись  із  Царським  Щастям,  вона 
задовольняється життям у лісі! Як почуває себе Відура, у природі якого закладена слухняність братові, або 
Санджайя, син Гавальгани, який годується від свого пана?».  Такі розмови вели всюди, зійшовшись один з 
одним, всі містяни, від малого до старого.

Ну,  а пандави, обійняті великою скорботою так тужили за своєю старою матір’ю, що не могли довго  
залишатися в місті. Думки про старого батька, який пережив своїх синів, володаря роду Куру, про відзначену 
долею Гандхарі й велемудрого Відуру не давали їм насолодитися ні царством, ні дружинами, ні вивченням  
Вед. Міркуючи про страждання володаря людей Дхрітараштри, згадуючи, раз у раз, про страшну загибель 
родичів,  дійшли вони до повної байдужності  до життя.  Згадуючи про те, як упав у гущавині  битви юний 
Абгіманью, як убиті  були міцнорукий  Карна, який  ніколи не відступав з поля прі,  сини Друпади й багато 
інших їхніх друзів, — ті герої, нічому вже не могли радіти. Постійно міркуючи про те, що Земля втратила 
своїх кращих героїв і  свої  скарби, вони не знали більше сну.  Втратили дітей своїх Драупаді  й прекрасна  
Субхадра:  обидві  ці  цариці  ні  в  чому  більше  не  знаходили  задоволення,  ніщо  їх  не  радувало.  І  тільки 
дивлячись на народженого дочкою Вірати, батька твого, Парікшита, предки твої знаходили в собі сили жити 
далі.

Так вістить розділ двадцять восьмий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Отже, пандави, ці відважні чоловіки-тигри, що завжди радували серце своєї матері, нині, згадуючи про  

неї,  гірко журилися.  Колись поглинені вони були вдень і  вночі справами держави. Нині ж у місті своєму  
ніяких державних справ не торкалися. Немов одержимі скорботою, ні в чому радости вони не знаходили. І  
навіть, якщо хто їх вітав, відповідної поваги не виявляли. Ці нездоланні герої, незворушні, подібно океану в  
самих його глибинах,  здавалося,  через велику скорботу втратили здатність розрізняти навколишнє, зовсім  
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втратили розум. Найгідніші з нащадків Куру, думали вони про матір: «Як там знесилена Прітха справляється 
нині з доглядом за старою парою? І як той цар, що пережив своїх синів, позбавлений їх підтримки, один живе  
із дружиною своєю в лісі, де водяться дикі звірі? Як та цариця, причетна великій долі, Гандхарі, що втратила 
родичів,  супроводжує  старого,  сліпого  чоловіка  в  блуканнях  по  безлюдній  хащі?».  У  таких  розмовах 
народилося в них бажання піти з міста, зміцнилася думка відвідати Дхрітараштру.

І ось Сахадева, схилившись перед царем Юдхіштхірою, сказав: «Бачу, о володарю, що ти в серці своєму 
вирішив іти в ліс. Сам я, з поваги до тебе, не наважувався раніше заговорити про це. Але тепер час відходу 
настав,  о  Індро царів!  З  волі  долі  я  побачу,  як живе стара Кунті  — сповнена подвижницького запалу,  із 
заплетеними в коси волоссям, самітниця, що випробувала,  як спати на ложі із трав куша й  каша.  Коли ж 
побачу  матір,  що  зросла  в  палацах  і  світлицях,  призначену  долею  для  безмежного  блаженства,  нині  ж 
виснажену й  важко стражденну?!  Воістину,  мінливий жереб смертних,  о  туре-бгарато,  якщо вже царська  
дочка Кунті живе бідуючи, у лісі!».

Вислухавши  цю  мову  Сахадеви,  цариця  Драупаді,  найпрекрасніша  з  жінок,  привітавши  царя  і 
вклонившись йому, сказала: «Коли я побачу Прітху, якщо тільки цариця ще жива, то скажу, що для нас, які  
залишилися в живих, можлива ще радість у цьому світі, о володарю людей! Хай будуть завжди такими твої  
думки, дух твій завжди хай шукає насолоди тільки в дхармі, — адже ти зараз маєш намір дати нам таке велике  
благо! Знай, що всі жінки твого палацу уже стоять на порозі, готові рушати, передчуваючи зустріч із Кунті,  
Гандхарі й нашим свекром!».

Почувши слова царственої панчалійки, Юдхіштхіра гукнув своїх воєначальників і сказав їм: «Нехай моє  
військо,  з  усіма  слонами  й  колісницями,  виступає  в  похід.  Я  маю  намір  побачити  володаря  землі 
Дхрітараштру, який пішов у ліс». А доглядачам жіночих світлиць цар звелів: «Хай будуть приготовлені всі мої  
візки й тисячі паланкінів, вози з наметами й домашнім начинням, і нехай усі, включаючи палацових ювелірів і  
охоронців скарбниці, направляться в оселю на Курукшетрі. Якщо ж хто з городян бажає побачити царя, —  
нехай безперешкодно виступає разом з нами, отримавши все необхідне в дорогу й під нашою охороною. Всі  
кухарі й розпорядники кухонь із усім своїм господарством, зі стравами й припасами, нехай їдуть за мною на 
возах. Хай буде негайно оголошено, що ми виступаємо завтра. Сьогодні ж нехай буде прокладена дорога і 
зведені уздовж неї усілякі будови».

Роздавши  всі  ці  розпорядження,  цар-пандава  разом  із  братами,  ранком  виїхав,  пропустивши  вперед 
дружин і дітей. П’ять днів жив він поза містом, збираючи під свій захист відсталих городян, а потім рушив  
убік лісу.

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

Р о з д і л  3 0
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Отже, найгідніший між баратів віддав наказ своєму війську, яким командували доблесні мужі, очолювані 

Арджуною, подібні до самих Охоронців світу. «Шикуйсь! У похід! Запрягай!», — пролунав радісний вигук  
безлічі вершників і колісничних. Одні пустилися в путь на візках, інші — на швидких, як думка, конях, а треті  
— на колісницях, величезних, як міста і блискучих, подібно полум’ю. Хто рухався на добірних слонах, хто — 
на верблюдах, о царю, а поруч ішли піхотинці, озброєні гачкуватими дротиками. Городяни і жителі околиць, 
які мріяли побачити Дхрітараштру, слідували за царем народу куру на всіляких візках і возах. Воєначальник  
— наставник Кріпа з роду Гаутами — за наказом царя, з усім військом рушив у напрямку до ашраму. А потім і  
благий цар Юдхіштхіра, врода роду Куру,  в оточенні брахманів, безупинно оспіваний численними сутами,  
магадхами  й  вандінами,  під  білим  парасолем,  який  несли  над  його  головою,  з  величезним  колісничним 
військом  теж  рушив  у  путь.  Вершитель  грізних  діянь,  Врікодара,  син  Вітру,  ішов,  оточений  слонами,  
величезними, як гори, оснащеними збруєю, обладунками й усілякою зброєю. А два сина Мадрі, що вселяли 
любов, у панцирах і з прапорами, рухалися в оточенні вершників. Наділений же великим ратним запалом, у  
досконалості  самоприборканий  Арджуна  слідував  за  царем  на  блискучій,  як  сонце,  колісниці,  яку  тягли  
чудесні білі коні. Сонми жінок на чолі з Драупаді рушили у паланкінах, під охороною доглядачів гарему, і  
марнували всюди незліченні багатства.  І все те військо пандавів,  повне воїв,  слонів і  коней,  оголошуване  
звуками флейти та віни, сяяло красою, о туре-бгарато!

Ті найбільші герої з роду Куру, рухалися не поспішаючи, влаштовуючи привали у найгарніших місцях, на 
берегах річок і озер. А сповнений ратного запалу Юютсу і домашній жрець Дхаумья, за наказом Юдхіштхіри 
залишилися охороняти столицю. Так, поступово, цар Юдхіштхіра досяг Курукшетри, а потім, переправившись 
через Ямуну, води якої очищають від усіх гріхів, побачив удалині ашрам мудрого царственого ріши Шатаюпи  
і Дхрітараштри, о нащадку Куру! Зраділи тоді всі його супутники, о туре-бгарато, і поспішили вступити під 
тінь того лісу, наповнюючи його великим шумом.

Так вістить розділ тридцятий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  3 1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
На  відстані  зійшовши зі  своїх  колісниць,  пандави пішими направилися,  повні  смиренности,  до  оселі  

володаря людей. Всі містяни та інші жителі царства, а також дружини найвідоміших з куру пішки пішли за 
ними.  І  ось,  прийшли пандави  в  прикрашену гаєм  дерев  кадалі та  стадами  антилоп  на  пасовищі,  оселю 
Дхрітараштри,  у  той  час  ним  покинуту.  Зате  там  зібралися  в  цей  час,  спонукувані  цікавістю й  бажаючі  
побачити пандавів, подвижники, які слідують різноманітним обітницям. Зі слізьми на очах запитав їх цар: 
«Куди вийшов продовжувач роду Куру,  наш проводир і батько?».  І вони відповідали: «Пішов він на берег 
Ямуни, щоб набрати води, квітів і зробити омивання, о володарю!». Запитавши в них дорогу, пішли пішки по  
ній пандави й, нарешті, побачили здаля всіх тих, кого шукали. Прагнучи скоріше побачити батька, пішли вони 
швидким  кроком,  а  Сахадева  просто  побіг  туди,  де  була  Прітха.  Торкнувшись  ніг  матері,  цей  завжди 
розсудливий герой голосно заридав. Вона ж, з обличчям, залитим слізьми, дивилася на милого свого сина.  
Піднявши синочка з землі й обійнявши його, повідомила вона Гандхарі про прихід Сахадеви. Слідом за тим 
побачила Прітха царя і Бгімасену з Арджуною, Накулу — і поспішила їм назустріч, час від часу обертаючись,  
щоб підтримати стару пару, яка пішла за нею і, яка втратила була своє потомство. А пандави, побачивши її,  
упали  на  землю.  Великий  душею  мудрий  правитель,  цар  Дхрітараштра  розпізнав  їх  усіх  по  голосу  або 
навпомацки і підбадьорив кожного.  Заливаючись слізьми, ті  герої  стали за всіма правилами перед старим  
царем з Гандхарі й перед своєю матір’ю. Обласкані матір’ю, прийшли вони в себе і прийняли з рук старших 
посудини з водою, аби нести їх самим.

Тут побачили царя дружини тих чоловіків-левів, вої та городяни із сільськими жителями. Захисник людей 
Юдхіштхіра  представив  кожного  відповідно  до  його  імені  та  готри 6 Дхрітараштрі,  а  той  у  відповідь  їх 
привітав. Оточений ними, сліпий цар відчув себе ніби знову у своєму царському палаці, у Місті слона, і очі  
його наповнилися слізьми радости. Прийнявши почесті від своїх невісток на чолі з Драупаді, премудрий цар,  
разом з Гандхарі  й Кунті,  зрадів.  І тоді  вступив він ув  ашрам, відвідуваний сіддхами і чаранами, що був 
повний прагнучими бачити його, немов небо — сонмами зірок.

Так вістить розділ тридцять перший в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж у в а в :
І ось цар Юдхіштхіра разом із братами — мужами-тиграми, чиї очі сяяли, немов прекрасні лотоси, сів на  

почесне  місце  посередині  ашраму,  в  оточенні  причетних  великій  долі  подвижників,  які  з  різних  країн 
зібралися  сюди,  щоб  побачити  широкогрудих  героїв-пандавів,  синів  володаря  Куру,  о  туре-бгарато!  І  
подвижники сказали: «Ми хочемо знати, хто з них — Юдхіштхіра, хто — Бгіма, Арджуна і Близнюки, хто — 
велеславна Драупаді?». Тоді сута Санджайя представив їм, називаючи на ім’я, усіх пандавів, а також Драупаді  
й інших дружин героїв з роду Куру:  «Той, із червонуватою, немов очищене золото, шкірою, з тілом, як у 
лютого лева, з великим носом, широкими і довгастими очима, із широким, мідно-червоного кольору лицем — 
це сам цар куру.  Той же, у кого хода розлютованого слона, а колір шкіри подібний до кольору очищеного, 
червового золота, той, із широко розгорнутими плечима, з округлими й довгими руками — дивіться: ось він, 
Врікодара! А той смаглявий муж, який поруч із ним, той великий лучник, з величною ходою слона, схожий на 
ватажка стада слонів,  із плечима, похилими, як у лева,  з довгастими лотосоподібними очима, то герой — 
Арджуна! А поруч із Кунті — два найгідніших мужа, Близнюки, рівні Вішну з Махендрою. У всьому ж світі 
людей немає рівного їм ні красою, ні силою, ні шляхетністю!

Та,  що з очима,  довгастими, як пелюстки лотосу,  що,  на вигляд,  уже  наблизилася до середньої пори 
життя,  прекрасна,  як темно-синій лотос,  — це Крішна перед вами, немов втілена Лакшмі,  древня богиня.  
Поруч  же з нею — сяйлива наче чисте золото, світоносна, немов втілення Гаурі,  стоїть у самій середині,  
найгідніша з двічінароджених, сестра того Бійця з диском (Крішни), що не має собі рівних. А ця, кольором 
обличчя подібна до гірлянди темно-синіх лотосів, — сестра очільника царського воїнства правителя,  який 
завжди суперничав із Крішною, найгідніша  дружина Врікодари.7 Ця ж, яскрава, як гірлянда квітів чампака 
(дерево) —  дочка  царя,  який  правив  Магадхою  і  звався  Джарасандхою,  а  нині  —  шанована  дружина  
молодшого сина Мадраваті (Сахадеви). А та, у якої очі довгасті, як пелюстки лотосу, тіло ж синювато-чорне, 
як  квітка  лотоса індівара, —  це  сидить  перед  вами  на  землі  високоповажна  дружина  старшого  із  синів 
Мадраваті (Накули). А ця — з обличчям кольору переплавленого і очищеного золота, із сином на руках, — 
дочка царя Вірати і дружина Абгіманью, якого було вбито у битві колісничними бійцями на чолі з Дроною,  
хоча  й  був  сам  тоді  без  колісниці.  А  ось,  із  волоссям  розчесаними  на  проділ,  у  білому  одязі  —  вдови 
царствених чоловіків, невістки старого царя, що носять більше сотні імен і втратили синів і  мужів-героїв, 
своїх  захисників!  Отже,  я  перелічив вам по старшинству всіх,  про кого  ви  запитували:  вдачею подібних 
брахманкам, розумом і душею прямих, чистих серцем дружин великих царів!».

Потім, коли пішли пустельники, той цар, найгідніший зі старшого покоління куру, зустрівшись із синами 
богів серед людей, спитав кожного з них про здоров’я і добробут. Коли всі вої, покинувши землю ашраму,  
розпрягли їздових тварин і влаштувалися на нічліг, коли й дружини, і старці, й діти були зручно влаштовані,  
почав цар розпитувати кожного, відповідно до його положення, про здоров’я і гаразди.
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Так вістить розділ тридцять другий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Чи гараздуєш ти, о сину мій, міцнорукий Юдхіштхіро, разом із братами своїми, городянами і жителями 

околишніх селищ? Чи здорові всі, кому ти даєш їжу, твої радники, прислуга, а також наставники, о володарю? 
Чи слідуєш ти образу дій, заповіданому з віку для царствених ріши? Як і раніше, чи повна твоя скарбниця,  
незважаючи на щедрі дарування? Чи дієш ти стосовно ворогів, друзів і нейтральних так, як відповідно, варто 
діяти з ними? Чи підтримуєш ти брахманів, як належить, даруванням землі й сіл? Чи задоволені поводженням  
твоїм  рівною мірою родичі  твої,  наставники,  містяни,  слуги  й  вороги,  о  туре-бгарато?  Чи  приносиш ти,  
сповнений віри, жертви богам і предкам, о Царю царів? Чи надаєш ти гостям належні почесті їжею та питвом,  
о бгарато? У володіннях твоїх, чи прихильні брахмани, кшатрії, вайшьї, шудри, як і всі домашні твої, своїм  
природженим обов’язкам? Сподіваюся, жінки, діти й старці не страждають і ні в чому не мають потреби? 
Сподіваюся, невістки користуються належною повагою в будинку твоєму, о туре-бгарато? Сподіваюся, рід  
царствених ріши через тебе, великого володаря землі, належним чином продовжиться зі славою й надалі?

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
На ці слова знавця звичаїв, старого царя, на його розпити про здоров’я і добробут, відповідав обізнаний  

на красномовстві Юдхіштхіра: «Чи зростає твій подвижницький запал без надмірних зусиль, о царю? Ця мати 
моя — чи служить тобі, не знаючи утоми? Перебування її в лісі — чи принесе свій плід, о царю? А ця старша 
моя мати (Гандхарі) — чи перестала цариця, виснажена спекою і блуканнями, віддаючись найсуворішому 
подвижництву, уболівати за своїми загиблими синами — великими героями, цілком відданими кшатрійській 
дхармі? Або як і раніше все кляне нас, котрі вчинили той гріх? А де Відура, чому ми його не бачимо? Або  
Санджайя — чи здоровий він і чи віддається теж подвижництву?».

На  ці  слова  Дхрітараштра  так  відповів  цареві:  «Відура  живий-здоровий  і  віддається  суворому 
подвижництву, утримуючись од їжі, харчуючись лише повітрям. Він схуд так, що під шкірою видно всі жили.  
Час від часу брахмани зустрічають його в різних куточках цього безлюдного лісу».

У ту мить, коли говорив це володар землі, йому саме доповіли, що вдалині показався Відура. З косицями 
пустельника  й  з  деревинкою в  роті,8 виснажений,  одягнений  лише  простором,  весь  перемазаний  брудом, 
поверх якого поналипав пилок лісових квітів, побачив він народ з’юрмлений біля ашраму і негайно повернув  
назад. Один лише цар Юдхіштхіра спішно пішов за ним, коли заглибився той у дику хащу, то зникаючи, то  
знову показуючись між деревами. «О Відуро, це я — улюбленець твій Юдхіштхіра!», — кричав йому цар, 
ледве встигаючи за ним. Нарешті, у якомусь безлюдному місці зупинився найгідніший з мудреців Відура і  
притулився до одного з дерев посередині лісу. Хоча він був суцільно виснажений і здавався лише подобою 
людини, упізнав велемудрого Відуру велемудрий цар Юдхіштхіра. Ставши прямо перед Відурою, щоб той 
краще його чув, цар виголосив йому ім’я своє, сказавши: «Я — Юдхіштхіра!». Відура ж, не мигаючи, дивився 
прямо на царя і злив його погляд зі своїм поглядом. Увійшов премудрий Відура своїм тілом — у його тіло,  
своїм подихом — у його подих,  свої  індрії  помістив у  його  індрії.  Так,  силою Йоги Відура,  весь  сяючи  
полум’яним запалом, вселився в тіло Царя Справедливости. Перед Царем же стояло притулене до дерева,  
позбавлене свідомості, із застиглим поглядом тіло Відури. А сам Цар Справедливости відчув у цю мить, що 
став  набагато  сильніше,  додалося  в  ньому  всіляких  чеснот  і  полум’яності  духу.  Пригадав  тоді  Пандава,  
власник великого знання, усе про те, ким він був колись, о володарю племен, і про те, як йому, обдарованому 
полум’яністю духу, повідав колись Вьяса про шлях Йоги.

Захотів тоді премудрий Цар Справедливости виконати для Відури необхідні обряди, віддати його тіло  
вогню. І тут пролунав небесний голос: «О Царю, це тіло, що колись звалося Відурою, не можна піддавати  
спаленню. Залиш його тут. Така споконвічна дхарма. Відурі дістануться небесні світи, названі Сантанака, о  
царю! Адже він наслідував звичаю подвижників-яті. Тому немає про що тут уболівати, о згубнику недругів!».

Почувши це, Цар Справедливости повернувся в ашрам і повідав про усе царственому синові Вічитравірьї.  
Осяяні  величчю,  старий  цар  і  всі  присутні  там,  на  чолі  із  Бгімасеною,  сповнилися  великого  здивування. 
Старий цар, довідавшись про те, що трапилося, був дуже задоволений і сказав синові Дхарми: «Прийми від  
мене підношення води, плодів і коріння. Такий звичай: господар підносить гостеві те, чим харчується сам».  
«Хай буде так!», — відповідав син Дхарми старому цареві, а потім, разом із братами, покуштував піднесених 
їм  плодів  і  коренів.  Розташувавшись  для  нічлігу  на  коріннях  великого  дерева,  провели  вони  всі  ту  ніч,  
пригощаючись цими плодами і коріннями.

Так вістить розділ тридцять третій в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Так протікала в ашрамі вершителів справ благочестя ця ніч, коли на небі видно було сприятливі сузір’я, о 

бгарато!  Раз  у  раз  звучали  там,  під  зірками,  бесіди,  присвячені  й  мирським справам,  і  питанням  релігії,  
прикрашені добірністю висловів, з відсиланнями до різних розділів Вед. Пандави покинули свої дорогоцінні  
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ложа і розташувалися на нічліг біля матері, прямо на голій землі. У ту ніч мужі-герої харчувалися лише тією 
їжею, яку їв і сам великий розумом цар Дхрітараштра.

Коли ж ніч минула, Юдхіштхіра, син Кунті, зробивши спершу ранкові обряди, пішов разом із братами 
оглянути ашрам і околиці. За бажанням Дхрітараштри, цар разом із почтом і гаремом, з домашнім жерцем і 
слугами, заглянувши в усі куточки, любувався всюди жертовними вівтарями і палаючими вогнями, при яких  
юрмилися подвижники, що прийняли присвяту і  тільки-но зробили узливання у вогонь жертовного масла.  
Сяючі величчю Брахми, тіла вівтарів покриті були купами лісових квітів і звоїв диму від спаленого масла, що 
піднімався  вгору.  Оточували  їх  сонми  подвижників.  Усюди  там  безбоязно  паслися  стада  оленів  і  зграї 
сміливих птахів співали свої пісні: «ке-ка, ке-ка» синьошиїх павичів, воркування датьюх, кування зозуль — ці  
чарівні, захоплюючі для почуття і слуху звуки, зливаючись із голосами співаючих гімни Вед двічінароджених,  
повсюдно  той  ашрам  прикрашали.  Тут  і  там  лежали  на  землі,  радуючи  погляд,  великі  купи  зібраних 
пустельниками лісових плодів і коренів. І передав цар подвижникам у дарунок спеціально для цього принесені 
посудини із золота і з дерева удумбара, шкури антилоп, ковдри, жертовні ложки та ковші, глечики для води,  
горщики й блюда, залізні кубки і усілякий інший посуд — стільки, скільки кожному з них хотілося мати, о  
царю-бгарато! Обійшовши в такий спосіб весь ашрам і  роздавши всі  дарунки,  сповнений праведності  цар  
Юдхіштхіра повернувся потім назад і побачив премудрого царя Дхрітараштру в час відпочинку по закінченні 
ранкових  обрядів,  який  сидів  поруч  із  Гандхарі.  А  неподалік  від  Дхрітараштри  побачив  сповнений 
праведности Юдхіштхіра свою незмінно-доброчесну матір Кунті, яка застигла перед царем в уклоні, як личить 
учениці  перед учителем. Привітав Юдхіштхіра царя,  назвавши своє ім’я,  і  коли той дозволив йому сісти,  
опустився на в’язку трави, як сидять пустельники. Потім і інші пандави, на чолі із Бгімасеною привітали царя,  
головного  в  роду Куру,  припали до його стіп  і,  отримавши дозвіл,  сіли  поруч.  І  цар-каурава,  в  їхньому 
оточенні яскраво засяяв полум’яною брахманською величчю, немов Бріхаспаті в оточенні богів.

Коли всі вони зручно сіли, прийшли туди на чолі з Шатаюпою, великі святі мудреці, що жили на Полі  
Куру.  І володар Вьяса, брахман-провидець, шанований сонмами божественних мудреців, власник великого  
духовного запалу, із почтом учнів, з’явився перед царем. Цар-кауравья і могутній син Кунті, а також усі герої  
на чолі з Бгімасеною, шанобливо встали назустріч і привітали його. А Вьяса, супроводжуваний Шатаюпою і  
іншими, наблизившись до царя Дхрітараштри, велів йому сісти. Вьяса сів на приготовлену для нього циновку 
зі  свіжої  трави  куша,  покриту  шкурою  чорної  антилопи.  І  всі  ті  найгідніші  з  двічінароджених,  наділені  
неосяжною міццю, отримавши дозвіл від Двайпаяни, теж розсілися на своїх циновках.

Так вістить розділ тридцять четвертий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Коли  великі  духом  пандави  зручно  сіли,  Вьяса,  син  Сатьяваті,  звертаючись  до  царя,  сказав:  «О 

міцнорукий Дхрітараштро, чи зростає твій подвижницький запал? Чи до душі тобі життя в лісі, о володарю 
людей? Чи пішла із твого серця скорбота за вбитими синами, о царю? Чи досяг ти ясності, о безгрішний, у всіх 
галузях знання? Чи живеш ти за звичаєм лісових пустельників, твердо налаштувавши на це свій розум? А 
невістка  моя Гандхарі,  чи не страждає від туги?  Ця наймудріша цариця,  наділена ясним розумінням,  яка  
прозріла суть закону й користі, яка осягла сенс усякого придбання і втрати — чи не вболіває вона? А Кунті,  
яка залишила своє царство заради слухняності вчителеві, — чи служить вона тобі з усією самовідданістю, о  
царю? А Юдхіштхіра, син Дхарми, — чи влещений твоєю приязню? А Бгіма, Арджуна і близнюки — чи усім  
тут задоволені? При погляді на них — чи радується твоє серце? Чи цілком прояснена твоя свідомість? Чи 
очищений дух твій мудрістю, о володарю людей? Адже серед живих істот понад усе шануються наступні три  
якості: ненашкодження, правдивість і незлобивість, о великий царю-бгарато! Чи не болісне для тебе життя в 
лісі, о володарю? Чи до смаку лісова їжа, чи зручний одяг пустельника?

Я дізнався, о царю, про те, яким чином покинув цей світ великий духом Відура — втілення великого бога  
Дхарми.  Адже  це  через  прокляття  Мандавьї  Дхарма  втілився  у  Відурі.  То  був  великий  духом  йогин, 
досконалий душею і розумом. Ні Бріхаспаті — наставник богів, ні Шукра — наставник асурів, не володіли  
таким  ясним розумінням,  як  цей  найкращий з  людей.  Для  того  щоб  підкорити  своїй  волі  споконвічного 
Дхарму, довелося ріши Мандавьї розтратити могутність подвижництва, накопичену за довгі роки. За наказом 
Брахми, я своєю власною силою породив велемудрого Відуру на полі Вічитравірьї. Твоїм братом, о великий 
царю, був сам споконвічний бог богів, якого ведійські мудреці, за його неперевершену досконалість у дхарані 
(зосередження) і  дхьяні  (споглядання) йменують Дхармою. Зростає  той  споконвічний  бог  завдяки 
правдивості,  смиренності  й  самоприборканню,  ненашкодженню,  даруванню і  подвижництву.  Від  нього  ж 
породжений,  завдяки  могутності  Йоги,  і  Юдхіштхіра,  цар  народу  куру.  По  своїй  великій  мудрості  і 
безмежному розумінню він, безсумнівно, і є Дхарма. Адже Дхарма, подібно Вогню, Вітру,  Водам, Землі й 
Ефіру, одночасно перебуває й у цьому світі, і в іншому. Всепроникний, він присутній у всьому рухомому і  
нерухомому у всесвіті,  о кауравьє!  Але бачити цього бога богів  можуть лише досконалі  подвижники, які  
випалили в собі всі гріхи. Дхарма — те ж, що й Відура, а Відура — одне із сином Панду, Юдхіштхірою. І цей 
син Панду, о царю, стоїть перед тобою, як слуга, покірний твоїй волі. Волею долі, великий духом брат твій  
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Відура,  найгідніший з наділених розумом, наділений великою могутністю Йоги, переселився в сина Кунті  
Юдхіштхіру, який володіє з ним однією душею.

Уже незабаром, о туре-бгарато, я наділю тебе великим благом. Тому що я прийшов сюди — знай це, сину 
мій, — саме для того, щоб розвіяти твої сумніви. Як плід мого подвижництва, я виявлю вам диво, створю таке,  
чого  в  цьому світі  не  робив  раніше  ніхто  з  великих  ріши!  Що надприродне  ти  хотів  би  знайти  з  моєю  
допомогою, о захиснику землі, що побачити, про що запитати, що почути — назви, і я все виконаю!».

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

Р о з д і л  3 6
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Коли цей чоловік-тигр,  цар  Дхрітараштра,  супроводжуваний  своєю дружиною Гандхарі  та  невісткою 

Кунті,  оселився  в  лісі,  й  коли  Відура,  котрий  досяг  досконалості,  зі  свого  тіла  перейшов  у  тіло  Царя  
Справедливости, коли сини Панду жили в пустельній оселі, — про що таке, цілком наділений подвижницьким  
запалом, великий ріши Вьяса, сказав: «Створю диво!», — повідай мені, о брахмане-провидцю?! І як довго  
непохитний цар роду Куру,  Юдхіштхіра, з домашніми своїми жив у лісі? І чим харчувалися великі духом  
герої, коли жили там разом з військом і гаремом, — скажи, о безгрішний володарю!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Отримавши  дозвіл  від  царя  роду  Куру,  пандави  жили  там  у  достатку,  підкріплюючись  усілякими 

стравами і напоями. Разом з військом і гаремом, пробули вони в лісі місяць. Потім, як я тобі вже казав, о  
безгрішний, туди прийшов Вьяса. І коли вони в присутності царя сиділи, розмовляючи з Вьясою, з’явилися  
туди, о царю, й інші подвижники:  Нарада,  Парвата і великий аскет Девала, а також Вішвавасу,  Тумбуру і  
Читрасена,  о  бгарато!  За  бажанням  Дхрітараштри,  Юдхіштхіра,  велемудрий  цар  народу  куру,  за  всіма  
правилами надав їм належні почесті. Й вони, прийнявши почесті від Юдхіштхіри, сіли на чудових сидіннях 
або прямо на розстеленій по землі священній траві. А коли сіли, то і цар Юдхіштхіра, продовжувач роду Куру,  
теж сів, ув оточенні інших синів Панду, а також Гандхарі й Кунті, Драупаді й Сатваті, та багато інших жінок 
сіли біля них. І зав’язалася між ними чудесна, благочестивіша бесіда про святих мудреців древніх часів, а  
також про боротьбу богів з асурами.

Коли ж бесіда підійшла до кінця, Вьяса, наймайстерніший з наділених словом, звернувся до володаря,  
якому мудрість служила єдиним оком, з такими словами: «Відомо мені, о Індро царів, яке бажання лежить на  
серці у тебе, змученого скорботою через загибель синів, яка мука млоїть серця Гандхарі, Кунті й Драупаді, о  
великий царю!  Я знаю і  те,  яке люте страждання терпить через  загибель сина  Субхадра,  сестра  Крішни. 
Почувши, що всі ви повинні зібратися тут, я з’явився, щоб розвіяти ваші сумніви, о царю, вродо роду Куру!  
Хай  побачать  сьогодні  й  боги  з  гандхарвами,  і  всі  великі  ріши,  накопичену  за  багато  років  міць  мого  
подвижництва! Назви ж, о міцнорукий, яке бажання твоє виконати, бо я налаштований дати тобі дарунок.  
Побач, який сильний мій подвижницький запал!».

Почувши ці слова велемудрого Вьяси, цар царів Дхрітараштра на якийсь час задумався, а потім повів таку 
розмову: «Я щасливий, я влещений, життя моє принесло свій плід — адже нині дарована мені зустріч із вами,  
о святі владики! Нині я знайду для себе вищу долю, про яку тільки можна бажати в цьому світі, — бо з вами, 
величчю рівними Брахмі, я зустрівся, о подвижники! Одне лише споглядання вас, безсумнівно очистило мене  
від усякої скверни, і відтепер не буде в мені страху перед іншим світом, о безгрішні! Я тужу за сином, але  
серце моє жорстоко страждає при думці  про провини цього підступного дурня.  Закоренілий грішник,  він  
пригноблював безгрішних пандавів. Всю цю землю, з людьми і слонами на ній, він спустошив. Великі духом  
царі,  правителі  різних  країн,  прийшовши  на  допомогу  синові  моєму,  всі  стали  здобиччю  Смерти.  
Розлучившись із синами, дружинами і з милим серцю життям, пішли всі ці герої в оселю Царя мертвих. Яка  
доля приготовлена, о брахмане, тим, хто впав на бойовищі, допомагаючи другові? Що чекає синів і онуків  
моїх, полеглих у битві? Серце мені раз у раз болить, при думці про те, що я став причиною загибелі старого  
Бгішми, сина Шантану, і Дрони, найгіднішого з двічінароджених, через дурного й грішного сина мого, ворога 
друзів своїх, котрий, прагнучи до влади над царством, привів до загибелі й наш рід, що сяяв величчю, й усю  
землю! День і ніч, згадуючи про це, я палаю, мов у вогні: вражений тугою і розпачем, не можу знайти спокою, 
і немає мені від цих думок ніде захисту, о батьку мій!».

Так вістить розділ тридцять шостий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 7
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли почула Гандхарі цю красномовну скаргу царственого мудреця, скорбота обійняла її з новою силою,  

о Джанамеджайє! Знову відчули тугу також Кунті, Драупаді та Субхадра, всі ті найгідніші з жінок, невістки 
царя-каурава.  І  цариця  Гандхарі,  засмучена  за  синами,  з  пов’язкою  на  очах,  склавши  шанобливо  руки,  
звернулася до свекра 9 з такими словами: «Шістнадцять років уже минуло, о найбільший з подвижників, а цей  
цар, страждаючи за вбитими синами, усе не знаходить спокою. Журячись за синами, цей охоронець землі,  
Дхрітараштра, всі ночі безперервно важко зітхає і не може зімкнути очей, о подвижнику! Сила подвижництва  
твого така, що ти можеш навіть створювати всілякі світи. То зроби так, щоб цар побачив своїх синів, які  
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перебувають в інших світах! Ось Крішна-Драупаді, що втратила синів і безліч родичів, — як важко страждає  
вона, благочестива, найулюбленіша з твоїх невісток! Також і сестра Крішни, солодкомовна Субхадра, змучена 
думкою про загибель сина, важко скорбує ця красуня! А ось, жорстоко стражденна дружина Бхурішраваса:  
змучена  скорботою про загибель чоловіка,  не спить  вона  ночами,  о володарю!  Ген та,  чиїм свекром був  
мудрий Бахліка,  врода роду Куру:  чоловік її,  Сомадатта, впав у великій битві  разом з батьком! Сто синів 
премудрого сина твого, які ніколи не відступали з поля бою, убиті в тій битві — і вигляд сотні дружин його,  
вражених тугою за синами, знову і знову будить скорботу у царя і в мене. Під час того великого побоїща всі  
вони були поруч зі мною. А ті великі духом герої, великі колісничні бійці, свекри мої, Сомадатта та інші —  
яка посмертна доля випала їм, о володарю? По милості твоїй у добрий час, хай розвіється сум великого царя, і  
моя, і твоєї невістки Кунті!».

При цих словах Гандхарі, чиє обличчя схудло від суворого посту, згадала вона про сина свого, таємно 
народженого від Адітьї. Святий мудрець Вьяса, здатний бачити й чути навіть на відстані, негайно довідався,  
як засмучена цариця, мати Арджуни, і вирішив виконати на вибір будь-яке її бажання. І сказав їй Вьяса: «Що 
ти хочеш попросити мене  зробити,  що в  тебе  на  серці  — відкрий мені,  о  премудра!».  Тоді  Кунті  земно 
вклонилася свекру і, переборюючи соромливість, повела таку мову про давно минулі справи.

Так вістить розділ тридцять сьомий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
К у н т і  м о в и л а :
Владико, ти мені доводишся свекром і тому ти для мене — святиня зі святинь, бог над богами. Почуй же 

мої правдиві слова. Гнівливий брахман, подвижник Дурвасас, прийшов до батька мого за милостинею. Своєю 
чистотою, — безгрішністю і ясністю розуміння, а також тим, що, скільки він мене не злив, жодного разу не  
прогнівалася, я власкавила його. Задоволений, він намірився дати мені дарунок. Я сказала: «Добре!». «Хочеш 
чи ні, а приймеш!», — так він мені сказав. А я, побоюючись прокляття віщого брахмана, відповіла: «Хай буде  
так!». І знову звернувся до мене двічінароджений: «Ти станеш матір’ю Дхарми, о блага красуне! І всі боги,  
кого не призвеш до себе, будуть у твоїй владі». При цих словах той брахман зник. Я ж здивувалася. Але з тих  
пір, скрізь і завжди жила в мені пам’ять про це.

І ось одного разу, стоячи на даху палацу, я спостерігала схід Сонця. Зажадала я Творця дня і пригадала 
сказане святим мудрецем. Не подумавши, з молодецтва, зробила я цю помилку. І ось — Тисячопроменистий  
з’явився до мене! Роздвоїв він своє тіло на земне і небесне: одним обпалював зверху всесвіт, в іншому ж став 
переді мною. «Вибери собі від мене дарунок!», — сказав він мені, тремтливій. Схиливши голову до землі, я  
відповіла: «Зволь залишити мене!». Тоді сказав мені Полум’яний: «Не потерплю щоб мене викликали дарма.  
Я спопелю і тебе, і брахмана, який подарував тобі це знання». І от, лише заради того, щоб відгородити ні в  
чому не винного брахмана від прокльону бога, я сказала: «Хай буде в мене син, подібний тобі!». І негайно 
полум’яний запал Осяйного бога ввійшов у мене, потьмаривши свідомість. Потім, зі словами: «Буде в тебе  
син», бог вийшов на небо.

Після цього я, оберігаючи честь свого батька, таємно, у внутрішніх світлицях народила сина  Карну  й 
пустила його плисти по водах. І дійсно, з милості того бога, я знову стала дівою, про що мені колись і сказав 
святий мудрець. Хоч син і довідався потім, що я — його мати, я, з дурощів своїх, ним зневажала, і це палить 
мене тепер, як вогонь,  про що тобі  відомо, о святий брахмане-мудрецю! Гріх це був  чи ні,  але я про усе  
розповіла. Ти ж, о володарю, зволь розвіяти мої побоювання про посмертну долю сина. Хай здійсниться те  
таємне бажання, що, як ти знаєш, о найгідніший з подвижників, давно лежить на серці у царя Дхрітараштри!

На ці  слова  Вьяса,  найчудовіший знавець Вед,  відповів:  «Добре!  Нехай буде  все  так,  як  ти  сказала.  
Провини на тобі немає — адже ти знову стала дівою. Великою владою володіють боги, вони вільні входити в  
будь-які тіла. Їх безліч, і вони здатні породжувати потомство п’ятьма способами: думкою, словом, поглядом, 
дотиком і обіймами. Закон для людей із законом для богів не збігається: зрозумій це, о Кунті, і нехай не буде у 
твоєму серці занепокоєння. Усе для сильних прийнятно, усе для сильних чисто, усе для сильних законно, усе  
для сильних — своє!».

Так вістить розділ тридцять восьмий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
В ь я с а  с к а з а в :
Благо тобі,  о Гандхарі, бо зараз побачиш синів, братів, близьких і невісток своїх разом із чоловіками,  

немов би повсталими від сну вночі!  Кунті  побачить  Карну,  Субхадра  — Абгіманью, а Драупаді  — своїх 
батьків, а також братів. У серці своєму я прийняв таке рішення ще до того, як попросив про це й цар, і ти, і  
Кунті. Не треба тужити за всіма цими, великими духом героями! Цілком віддані кшатрійській дхармі, вони й 
знайшли відповідну долю. Неминуче повинна була здійснитися та справа богів, о бездоганна! Для цього всі  
боги і зійшли частками своїми на землю, разом з гандхарвами і апсарами, пішачами, гухьяками і ракшасами,  
святими людьми, сіддхами й божественними мудрецями. Боги, данави і незаплямовані брахмани-мудреці — 
всі  вони  у  новому втіленні  прийняли смерть,  борючись  на  Полі  Куру.  Є  мудрий  цар  гандхарвів  на  ім’я  
Дхрітараштра.  У світі  людей — це Дхрітараштра,  твій чоловік.  Знай,  що в непохитному і  незрівнянному 
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Панду втілився сонм Марутів. Частка Дхарми ввійшла у Відуру та в царя Юдхіштхіру. Знай, що Калі — це  
Дурьйодхана, а Двапара — Шакуні. Знай, що Духшасана й інші — це ракшаси, о красуне! Від сонму Марутів  
породжений Бгімасена, велесилий згубник недругів. І знай, що святий мудрець Нара — це Партха, Завойовник 
багатств, Нараяна — це Хрішикеша, а Ашвіни втілилися в близнюках. Знай, що Адітья-Сонце, найчудовіший з  
тих  хто  зігріває,  роздвоївши  своє  тіло,  продовжував  зігрівати  світи,  але  з’явився  і  Карною,  о  блага,  
породженим від єднання бога зі смертною для того, щоб сіяти розбрат! А той спадкоємець пндавів, убитий  
шістьма колісничними бійцями, це — Сома, що став у цьому світі сином Субхадри, силою Йоги роздвоївши 
своє єство! Дхріштадьюмна, разом із Драупаді, які з’явилися з жертовного вогню, — це, знай, чиста частка  
Агні, а Шикхандін — це ракшас. Знай, що Дрона — це частина Бріхаспаті, а син Дрони — породження Рудри. 
Знай, що син Ґанги Бгішма — це один з Васу у людській подобі. Втілившись у такий спосіб у людях, ці боги, о 
велемудра, здійснили свої справи на землі й знову пішли на небо. Все те горе, що через страх перед іншим 
світом укоренилося у ваших серцях,  я нині розвію. Проїдьте ж, високоповажні, до річки Бхагіратхи і там 
стануть перед вами всі, хто впав був у тій битві.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши  слова  Вьяси,  всі  тамтешні,  з  голосним левиним кличем  рушили  до  Ґанги.  Дхрітараштра,  в 

оточенні своїх радників, ішов разом з пандавами, а за ними ішли найбільші з подвижників і сонми гандхарвів. 
Нарешті цей людський океан досяг Ґанги, й усі вони поступово розташувалися там, як їм подобалося, як їм  
було зручно. Велемудрий цар разом з пандавами і почтом, пропустивши першими жінок і старих, улаштувався  
в місці, яке сподобалося йому. Той день тягнувся для них, немов сотня років, — так очікували вони ночі,  
сподіваючись побачити померлих царів. Але ось, Сонце досягло найчудовішої з гір — благої Гори заходу, і всі  
вони омиваннями в Ґанзі завершили свої вечірні обряди.

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

Р о з д і л  4 0
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли настала ніч, всі вони, завершивши вечірні обряди, наблизилися до Вьяси та сіли довкола нього.  

Сповнений благочестя Дхрітараштра, який очистив і цілком зосередив свідомість, сів там разом з пандавами і  
святими мудрецями. Жінки, на чолі з Гандхарі, й весь народ — містяни та селяни — сіли навколо, згідно  
старшинству.

І ось сповнений полум’яного запалу, великий подвижник Вьяса, увійшовши у води Ґанги, призвав тоді  
всіх воїв, які боролися на стороні пандавів і на стороні кауравів, і всіх тих, наділених великою долею царів з  
багатьох різних країн. Пролунав з вод превеликий шум, подібний тому, що піднімали раніше раті кауравів і 
пандавів. І всі ті царі, очолені Бгішмою і Дроною, тисячами повстали з вод ріки разом зі своїми ратями. Вірата 
й Друпада із синами своїми та військами; сини Драупаді і син Субхадри, а також ракшас Гхатоткача, Карна з 
Дурьйодханою і  великий  колісничний  боєць  Шакуні,  Духшасана  й  інші  великі  колісничні  бійці  — сини 
Дхрітараштри;  син  Джарасандхи  і  Бхагадатта,  а  також  цар  Джаласандха,  Бхурішравас,  Шала,  Шалья  і  
Врішасена з молодшим братом, царевич Лакшмана і син Дхріштадьюмни, всі сини Шикхандіна й Дхріштакету 
з молодшим братом, Ачала із Врішакою і ракшас Алаюдха, Бахліка із Сомадаттою та цар Чекітана — всі вони 
й багато інших, які через їхню безліч не могли бути пойменовані, сяючи тілами, повстали тоді з вод. Яке у  
кожного царя-героя було колись вбрання, який прапор, яка колісниця — з такими тепер він і був. Всі вони  
були в дивовижному одязі, із сяючими сережками у вухах. Не було більше в них ворожості ні до кого, не було 
своєкорисливості,  залишили їх лють і  гнів. Одягнених у небесний одяг та вінки, оспівували їх гандхарви,  
прославляли надвірні співаки, оточували з усіх боків сонми небесних дівиць.

І тоді великий подвижник, син Сатьяваті, з прихильності до Дхрітараштри, міццю свого подвижницького 
запалу подарував йому «чудесний зір», о царю! А велеславна Гандхарі, наділена силою божественного знання,  
сама  побачила  всіх  своїх  синів  та  інших героїв,  що  впали в  тій  битві.  Вражені,  немиготливим поглядом 
споглядали всі присутні те немислиме, що змушує тремтіти, велике диво. Хід цього воїнства був подібний  
буйному святковому дійству за участю безлічі радісно збуджених мужів та жінок. Воно здавалося картиною, 
намальованою на сувої.  І Дхрітараштра, який з милості того подвижника зміг побачити їх усіх «чудесним  
оком», сповнився радости, о найбільший серед бгаратів!

Так вістить розділ сороковий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Отже, ті  найчудовіші з бгаратів,  не знаючи більше ні гніву,  ні  заздрості,  не відаючи ніякого гріху,  із  

серцями, сповненими радости, немов безсмертні на небесах, привітали один одного при зустрічі, за вищим, 
найкращим обрядом, встановленим ведійськими мудрецями. Син зустрічав там батька й матір, дружина — 
чоловіка, брат — брата і друг — друга, о царю! А пандави, радіючи, зустрілися з великим колісничним бійцем 
Карною, із сином Субхадри і з усіма синами Драупаді. Обрадувані пандави, охоронці землі, зустрівшись із  
Карною, подружилися з ним. І всі інші вої, з милості святого мудреця не відчували більше гніву, забули про  
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ворожнечу, з’єдналися путами дружби. Ось так всі ті тигри серед мужів, які належали до роду Куру, та інші  
люди, зустрілися там зі своїми наставниками, родичами та синами.

Провівши там у блаженстві всю цю ніч, щасливі царі думали, що немов перебувають у раю. Не було там  
ні скорботи, ні страху, ні тремтіння, ні невдоволення, ні безславності при зустрічі воїв один з одним, о туре-
бгарато! І дружини, зустрівши своїх батьків, братів, чоловіків і синів, пізнали вище щастя, забули про журбу.  
Але, провівши в блаженстві одну лише ніч, ті чоловіки й ті дружини обійняли один одного, попрощалися і  
повернулися туди, звідки прийшли. Найбільший з подвижників напутив своїм благословенням усіх цих воїв, і  
вони, на очах у глядачів, усі в одну мить зникли! Разом зі своїми колісницями й прапорами поринувши у святі  
води Поточної трьома шляхами ріки, великі духом герої пішли у свої посмертні оселі. Одні пішли у світ богів, 
інші — у палац Брахми. Одні досягли світу Варуни,  а інші — світу Кубери.  Деякі  царі  потрапили в світ  
Вайвасвати. Інші пішли до ракшасів і пішачів, а дехто — до північних куру. Всі ті великі духом герої, з їхніми  
колісницями й супровідними пішими воями, пішовши кожний у свій світ, прилучилися до долі безсмертних.

Коли зникли всі ті герої, великий, сповнений полум’яного запалу, благочестивий подвижник, незмінний 
благодійник роду Куру, як і раніше стоячи у воді, звернувся до всіх дружин-кшатрійок які втратили в битві  
своїх чоловіків, з такими словами: «Хто з вас, о найгідніші дружини, хотів би розділити зі своїм чоловіком  
його посмертну оселю, — ті в цю ж мить, без страху, пориньте у води Ґанги!».

Почувши його слова, сповнені віри красуні випросили у свекра благословення і увійшли у води Джахнави 
(Ґанга). Всі ці праведниці звільнилися від своїх тлінних тіл і з’єдналися тоді зі своїми чоловіками, о царю! 
Одна за одною, всі ті родовиті, доброчесні дружини увійшли у річку й, звільнившись од тіл, досягли тих же 
світів, що і їхні чоловіки. Отримавши небесну красу, у небесних шатах, вінках і прикрасах, вони пішли туди,  
де  перебували  їхні  мужі.  Сповнені  благочестя і  ясності,  далекі  всякому потьмаренню,  не  відаючи більше 
тривоги,  наділені  всіма  благими  якостями,  знайшли  вони  кожна  свій,  приготований  їй  світ.  А  всім  хто  
залишився, цілком відданий дхармі благодійник Вьяса подарував виконання заповітного бажання, яке було в 
цю мить у кожного на серці.

Почувши про те, як приходили назад у цей світ полеглі царі, велику радість відчули всі люди, включаючи  
й  тих,  хто  були  вже  в  іншому тілі.  Усяка  людина,  яка  прослухає  цю оповідь  про  зустріч  із  померлими 
близькими, завжди буде зустрічати своїх улюблених і в цьому світі, і в іншому. Той учений чоловік, який 
повідомить іншим це сказання, знайде бажану зустріч із близькими, забуде про працю і хвороби, досягне  
вищої  досконалості!  Люди,  які  заучують  Веди,  які  виконують  обряди,  стійкі,  віддані  пошуку  вищого 
духовного джерела шляхом Йоги, — слухаючи постійно цю оповідь, знайдуть найвищу долю, о бгарато!

Так вістить розділ сорок перший в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 2
С у т а  м о в и в :  10

Вислухавши про те,  як прабатьки його з’явилися і  знову зникли, зрадів мудрий цар Джанамеджайя.  І  
запитав він, сповнений радости, із приводу повернення мертвих: «Як можливо, що хто залишив тіло з’явився в  
колишньому вигляді?».  На  ці  слова  той  найчудовіших  з  двічінароджених,  учень  Вьяси,  власник  великої 
духовної сили, найгідніший з володарів слова, відповів цареві Джанамеджайї: «Діяння ніколи не пропадають 
без сліду,  це точно відомо! Діяннями визначається, яке буде тіло і який зовнішній вигляд, о царю! Великі  
першоелементи існують вічно, завдяки своїй причетності Володареві всього сущого. Причетні вічному, вони 
не гинуть коли відділяються друг від друга. Якщо і без зусиль відбувається дія, однаково зусилля приносить  
плоди. А коли дух із цими плодами сполучається, то доводиться йому приймати радість і горе. Достеменно 
відомо також, що ніколи не гине Пізнавець Поля, який є непохитною основою душі всього живого, наділених  
свідомістю істот. Поки карма не вичерпана, людина зберігає свій вигляд,  коли ж вичерпана карма — має 
перейти  в  іншу  подобу.  Тоді  різні  сутності,  отримавши  тіло,  сполучаються  в  єдність;  тому  для  людей 
обізнаних, вони і в роздільному стані вічні.

Ось яке ведійське знання повідомляється при жертвопринесенні коня про вбивство жертовної тварини: в 
інший світ ідуть подихи коня, бо вони вічні. Повідомлю тобі, у чому для тебе благо, якщо це тобі завгодно, о  
царю! Адже ти чув, коли брав участь у жертвопринесеннях, про шляхи богів. Якщо твоє жертвопринесення 
належно  виконано,  боги  дарують  тобі  благо.  Коли  з’являються  боги  на  жертвопринесення,  вони  самі  
розпоряджаються  тим,  як  ідуть  жертовні  тварини  на  небо.  Ті  сутності,  які  йдуть  на  небо  при  цьому 
жертвопринесенні, — вічні, й ніщо інше не можна вважати таким. При тому, що вічний цей набір з п’яти, при  
тому, що вічний Атман, — людина, яка думає, що вона увесь час з’єднується з різними сутностями, мислить  
облудно. А той, хто надмірно вболіває через розлуку, той, я думаю, просто дурень. Хто вважає лихом розлуку,  
повинен у цьому світі уникати зближень. Якщо не прив’язуватись, не буде і союзів, але ж вся скорбота на  
землі породжується розлученням. Людина ж, що пізнала нижче й вище у їхньому розходженні, не зваблюється  
гординею. Пізнавець іншого, прилучається до вищого розуміння і позбувається потьмарення. Хто, з незримого 
прийшов, у незриме знову він іде. Я його не знаю, він мене не знає, і байдужності до мирського я не досяг. У 
якому тілі та людина, не владна над собою, робить, у тому самому тілі плід цього потім, хоче чи не хоче,  
споживає. У чому душею погрішив, за те душі його і віддається, а в чому тілом погрішив, за те віддається тілу.

Так вістить розділ сорок другий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.
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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 :
Ніколи раніше не бачив цар Дхрітараштра своїх синів, тепер же, з милості святого мудреця, побачив їх у  

справжньому  їхньому  вигляді,  о  продовжувачу  роду  Куру!  Той  цар,  найбільший  з  людей,  засвоїв  святі 
настанови для царів і ведійську таємну науку, виховав у собі рішучість розуму. Наділений великою мудрістю 
Відура досяг вищої досконалості силою подвижництва, а Дхрітараштра — завдяки зустрічі з подвижником 
Вьясою.

Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Я повірю всьому цьому лише тоді, коли Вьяса і для мене стане дарувальником і дозволить мені побачити 

мого покійного батька (Парікшита), у тому ж вигляді, одязі й у тому ж віці, що й при житті. Хай буде мені 
така радість, хай здійсниться мрія, і хай знайду я впевненість. З милості сина святого мудреця (Вьяси), нехай 
бажання моє збудеться!

С у т а  м о в и в :
Коли цар вимовив ці слова, великий подвижник, премудрий Вьяса виявив свою милість і викликав появу 

Парікшита.  І  побачив цар Джанамеджайя свого  високоповажного батька в  тому ж самому вигляді  й віці, 
зійшлим з неба на землю. Побачив він також великого духом Шаміку, сина його Шрінгіна й усіх радників, які  
були у царя Парікшита. Велика була радість царя Джанамеджайї, коли він, роблячи заключне омивання, не 
тільки сам омився, але й окропив водою свого батька. А після омивання найгідніший з бгаратів сказав Астіці,  
синові мудреця Джараткару з роду Яявара: «О Астіко, які різноманітні дива супроводжують наш обряд! От і 
батько мій з’явився сюди нині, розвіявши мою скорботу!».

А с т і к а  с к а з а в :
На  чиєму  жертвопринесенні  присутній  древній  святий  мудрець  Двайпаяна,  чий  скарб  —  запал 

подвижництва,  тому належить і  цей світ,  і  інший,  о найгідніший з  роду Куру!  Ти прослухав,  о  нащадку 
пандавів, дивну оповідь про те, як змії були перетворені на попіл і послані услід твоєму батькові. Завдяки  
твоїй правдивості, о царю, вдалося якось урятуватися Такшаці. Всім святим мудрецям були віддані належні 
почесті.  Нарешті,  ти  побачив,  яка  посмертна  доля  великого  духом  царя!  Вислухавши  нищівне  для  гріха 
сказання,  ти  сприйняв  неосяжний  закон  праведности.  Завдяки  спілкуванню  з  людьми  високого  духу,  
розв’язаний вузол твого серця. Перед тими, хто прихильний благому закону, хто знаходить радість у чесноті,  
перед тими, від кого біжить гріх, маємо схилитися в уклоні!

С у т а  м о в и в :
Вислухавши слова найбільшого з двічінароджених, цар Джанамеджайя віддав шану святому мудрецеві,  

багаторазово уславивши його чесноти.  А непохитного святого мудреця Вайшампаяну,  царствений знавець  
закону попросив повідати про те, як далі протікало життя Дхрітараштри у лісах.

Так вістить розділ сорок третій в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Побачивши синів і онуків з усіма близькими, що робив потім володар народу Дхрітараштра й що — цар 

Юдхіштхіра?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Побачивши те велике диво — повернення полеглих синів, — царствений мудрець забув про скорботу і  

повернувся  в  оселю.  А всі  інші  люди,  а  також — найбільші святі  мудреці,  отримавши від  Дхрітараштри 
напуття,  пішли куди кому хотілося. Великі духом пандави зі  своїми дружинами й з малою, але добірною 
дружиною, пішли за тим великим духом царем. До царя Дхрітараштри, який повернувся в оселю, шанований 
усім  світом  подвижник,  брахман-мудрець,  син  Сатьяваті  звернувся  із  промовою:  «Почуй,  о  міцнорукий 
Дхрітараштро, вродо роду Куру! З тобою вели бесіди на різні теми успішні в знанні святі мудреці, вершителі  
благих діянь, зі шляхетних і славних родин, які осягли Веди з ведангами, поважні роками знавці Священного 
закону. Не віддавайся серцем скорботі: адже перед долею й мудрий неспроможний. Таємницю богів повідав  
тобі  боговидець  Нарада. Як  ти  сам  бачив,  сини  твої,  виконавши  свій  кшатрійський  обов’язок,  пішли 
прекрасним  посмертним  шляхом  тих,  хто  пройшов  очищення  зброєю,  і  приймають  нині  всі  бажані  їм 
задоволення. Велемудрий Юдхіштхіра з усіма його братами, дружинами і близькими, намагаються розважити 
й утішити тебе. Відпусти його, нехай іде у своє царство й править ним. Адже вже більше місяця прожили вони  
в лісі. А своє володіння треба всіма силами невсипущо охороняти, о згубнику недругів, бо на царство завжди є  
багато бажаючих, о володарю людей!

Вислухавши  слова,  неосяжним  розумом  наділеного  Вьяси,  цар  кауравів  гукнув  тоді  Юдхіштхіру  і  
звернувся до нього, красномовний, з такими словами: «О Аджаташатро, благо тобі! Послухай мене і ти, й усі  
твої брати! З милості твоєї, о охоронцю землі, нас не мучить більше скорбота! З тобою мені тут так добре, о  
сину мій, як було колись у Місті слона. Під твоєю невсипущою опікою, о велемудрий, я користуюся всіма  
бажаними  благами.  Завдяки  тобі,  споживаю я  плід,  принесений  вихованням  гідного  сина.  Ти  даєш  мені  
величезну радість! Навіть на мить не можу я розсердитися на тебе, о мій могутній сину! Але коли я бачу тебе  
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тут, о поважний, запал подвижництва мого применшується. Лише тому, що бачу тебе поруч, я продовжую ще 
підтримувати це виснажене подвижництвом тіло. Обидві матері твої, розділяючи мою обітницю, харчуються 
лише сухим листям, — їм недовго залишилося жити! Силою подвижництва Вьяси, і завдяки зустрічі з тобою, 
бачив  я  Дурьйодхану  й  інших синів  моїх,  які  пішли  у  світ  інший.  Мета  мого  життя  давно  здійснена,  о  
бездоганний!  З  твого  дозволу,  я  хочу  віддатися  суворому  подвижництву.  Відтепер  на  тобі  лежить 
відповідальність і за рисові галушки для предків, і за славу,  і за добробут роду.  Не барися, о міцнорукий,  
сьогодні або завтра відправляйся в дорогу! Ти вже вислухав багато наставлянь про обов’язки царя, і цього  
досить, мені більше нема чого тобі сказати, о володарю!».

На ці слова царя відповідав Юдхіштхіра: «О батьку мій, знавець благого закону, не вели відсилати мене  
геть, ні в чому не винного! Нехай всі брати мої і весь почет іде, якщо бажають, — я ж залишуся доглядати 
тебе, шановний, і за двома матерями, твердими у своїх обітницях!».

Тоді звернулася до нього Гандхарі: «О ні, сину мій, послухай мене: нині ти відповідальний і за благо роду  
Куру, і за поминальні коржі для мого свекра. Рушай сину мій, досить, ти вже доволі ушанував нас. Ти повинен 
зробити все так, як сказав твій царствений батько».

Після  цих  слів  Гандхарі,  Юдхіштхіра,  утираючи  сльози  любови,  які  струменіли  з  очей,  голосом,  
перейнятим від ридань, звернувся до Кунті: «Цар і велеславна Гандхарі відсилають мене пріч. Але моє серце 
прив’язане  до  тебе!  Чи  можу я,  нещасний,  тебе  покинути?  Бо  ж  я  не  смію  і  бути  перешкодою  твоєму  
подвижництву, о благочестива: адже нічого немає вище подвижництва, подвижництвом знаходять Велике. Та  
й мій розум не лежить більше, як колись, до справ царства, о царице! Серцем і всією душею прив’язався я до  
подвижництва. Спорожніла вся ця земля, не радує вона мене більше, о блага! Родичів наших мало залишилося 
в живих, і сила наша не та, що раніше. Панчали майже винищені, залишилися хіба що дівчата, і я не бачу в  
них нікого, хто міг би продовжити рід. Всіх їх спопелив під час бою Дрона, а якщо хто вцілів, то його вбив 
уночі син Дрони. Те ж, як ми бачили, трапилося із племенами чеди і матсьїв. Вціліло, під захистом Васудеви,  
лише воїнство врішни. Бачачи все це, я вважаю, що жити варто лише заради виконання вищого релігійного  
обов’язку,  а не для іншої якої мети. Оглянь же нас усіх благословляючим поглядом, о матінко. Нам тепер  
важко буде бачитися з тобою. Адже цар має намір віддатися найсуворішому подвижництву!».

Слідом  за  цим,  міцнорукий  Сахадева,  проводир  воїнств,  чиї  очі  були  переповнені  слізьми,  сказав  
Юдхіштхірі:  «Я не маю сили покинути матір, о найбільший з царів! Вертайся скоріше додому,  я ж у лісі  
віддамся подвижництву. Залишившись тут, висушу аскезою тіло, але в той же час, готовий до послуг, буду  
завжди біля ніг царя й матерів!».

Обійнявши могутнього воїна, Кунті йому сказала: «Не говори так, сину! Іди додому і зроби все, як я кажу.  
Йдіть  усі  з  моїм  благословенням,  і  будьте  здорові,  синочки!  Інакше  буде  від  вас  перешкода  нашому 
подвижництву. Зв’язаній путами любови, непосильним мені буде вищий подвиг. Тому — ходи, синку. Адже 
вже зовсім небагато нам жити залишилося!».

Різноманітні  доводи  Кунті  налаштували  на  належний  лад  свідомість  Сахадеви  і  особливо  —  царя 
Юдхіштхіри,  о  Індро  царів!  Ті  герої  з  роду Куру,  одержавши напуття  від  матері  й  од  царя,  шанобливо 
вклонилися і  почали прощатися:  «О царю, ми йдемо додому,  ощасливлені твоїм благословенням. Завдяки 
твоєму  напуттю,  ми  йдемо  чистими  від  усякого  гріха».  У  відповідь  на  ці  слова  великого  духом  Царя 
Справедливости,  царствений  мудрець  Дхрітараштра  радісно  подарував  Юдхіштхірі  дозвіл  вийти  разом  із 
побажаннями  бути  завжди  переможним.  Цар  також  підбадьорив  Бгіму,  найпершого  з  силанів,  а  той,  
велемудрий  і  доблесний,  належним  чином  йому  відповів.  Потім  кауравья  обійняв  Арджуну,  стиснув  ув  
обіймах відважних близнюків,  похвалив їх  і  дозволив рушити  в  путь.  Брати шанобливо припали до стіп  
Гандхарі й одержали від неї напуття. Мати вдихнула запах голови і обійняла кожного, а потім вони обійшли  
по сонцю навколо царя, як телята бігають навколо матері замкненої у загоні. Роблячи цей круговий обхід,  
вони не відривали від царя погляду.  Потім всі благочестиві жінки роду Куру,  на чолі з Драупаді, за всіма  
правилами ушанували свекра. Коли обидві свекрухи обійняли їх, обласкали, дали їм дозвіл піти і наставляння  
про те, як слід поводитися, жінки виступили в путь слідом за своїми чоловіками. І ось пролунав голосний клич 
візників: «Запрягай!», а також ревіння верблюдів та іржання коней. І нарешті цар Юдхіштхіра із дружинами,  
родичами та військом повернувся у своє місто — Хастінапур.

Так вістить розділ сорок четвертий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ АШРАМАВАСІКАПАРВИ

КОМЕНТАРІ АШРАМАВАСІКАПАРВИ
1...всі  п’ятнадцять  років... —  якщо  батальні  події  «Магабгарати»  описані  досить  докладно,  починаючи  з  

приготувань до великої битви й закінчуючи обрядом Ашвамедха, що затверджує суверенну владу Юдхіштхіри (кн. V-
XIV), то час його щасливого правління після великої битви взагалі не висвітлено описом, ніби «згорнуто час». Оскільки в  
епосі  докладно зображується лише те,  що значне,  у цьому випадку чітко проявляється залежність стилістики від  
ідеології тексту. (вгору)

2 ...у «восьмичастнному» царстві... — вісім складових царства, відповідно до давньоіндійських лексикографів, такі:  
дхарма, правосуддя, збирачі податків, переписувачі, астрологи, золото, вогонь і вода. (вгору)
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3 Мандала — М. Монер-Вільямс, посилаючись на закони Ману, трактує це поняття, як коло найближчих або ж  
віддалених країн-сусідів, з якими цар повинен підтримувати політичні та дипломатичні стосунки. (вгору)

4 ...хто намірився завоювати землю — тут можливі ритуальні алюзії: завоювання землі входить до складу таких  
древніх царських ритуалів, як Раджасуя і Ашвамедха. Перешкодити цьому значило б перешкодити жертвопринесенню.  
(вгору)

5 Кауравака — так зветься тут Дхрітараштра, причому в мові Бгімасени це прізвисько, завдяки спеціальному  
значенню суфікса «ka», звучить принизливо. (вгору)

6 Готра — брахманський клан, всі  члени якого зводили своє походження до того або іншого древнього святого  
мудреця. (вгору)

7 Визначення  описуваної  в  даному  уривку  дружини  Бгіми  (Врікодари)  представляє  значні  труднощі.  Можливо,  
мається на увазі демониця Хідімба, сестра вбитого Бгімою ракшаса Хідімби, що, однак, лише з великими натяжками  
може бути названий «царем» скоріше, він вождь лісового племені та воєначальник, який суперничав із Крішною. Ці  
характеристики  набагато  краще  підходять  до  суперника  Крішни  Шишупали,  але  про  сестру  Шишупали  в  епосі  
згадувань немає. Нарешті, мова може йти про згадану в «Магабгараті» третю дружину Бгіми Баладхару, царівну з  
країни Каші, брат якої дійсно суперничав із Крішною, згідно пізньої «Бгагавата-Пурани». (вгору)

8 ...з деревинкою в роті... — тут у тексті згадана vita — шматок дерева або металу, що мав форму ячмінного  
зерна довжиною 22.8 см.; вона використовується зазвичай як знаряддя по якому били биткою в одній з дитячих ігор.  
Подвижники  носили віту в  роті,  що  було  особливим  актом аскези,  а  також,  можливо,  полегшувало  дотримання  
обітниці мовчання. (вгору)

9 Вьяса  названий  тут свекром Гандхарі  не  тому,  що  він  є  фізіологічним  батьком  її  чоловіка  Дхрітараштри  
(реальним визнавалося все-таки батьківство Вічитравірьї), а, скоріше, тому, що він належить до одного вікового класу  
з батьком Дхрітараштри, покійним Вічитравірьєю, її «властиво свекром». (вгору)

10 Сута мовив — перехід на рівень бесіди сути (епічного оповідача) Уграшраваса із брахманом Шаунакою, у якій він  
відтворює виклад «Магабгарати» Вайшампаяною, учнем Вьяси, цареві Джанамеджайї, розглядається дослідниками, як  
свідчення  пізнього  походження  цього  та  наступного  розділу.  Цей  розділ  виділяється  своїм  псевдо-філософським  
змістом,  поверхнево-асоціативним зв’язком між окремими думками,  розпливчастістю вживання термінів,  мовними  
невідповідностями і загальною невиразністю. (вгору)

СКАЗАННЯ ПРО ВІЗИТ НАРАДИ

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 :
Коли після повернення пандавів минуло два роки, трапилося так, що мудрець-боговидець Нарада з’явився 

до Юдхіштхіри, о царю! Коли він був усаджений і відпочив, міцнорукий цар куру, Юдхіштхіра, найгідніший з 
наділених словом, ушанувавши гостя, сказав йому: «Давно не приходив до нас, владико. Чи здоровий ти, і чи 
у  гаразді,  о  брахмане?  Які  краї  побачив?  І  що  я  можу  зробити  для  тебе?  Скажи,  о  найгідніший  з  
двічінароджених: чим можу догодити дорогому гостеві?».

Н а р а д а  в і д п о в і в :
Давно ми не бачилися, о царю! Я прийшов з пустельного лісу, побачивши Ґангу й різні святі місця.
Ю д х і ш т х і р а  з а п и т а в :
Я  сьогодні  чув  од  людей,  що  живуть  на  березі  Ґанги,  що  великий  духом  Дхрітараштра  віддається  

найсуворішому  подвижництву.  Чи  не  зустрічав  ти  його  там?  Чи  гараздує  продовжувач  роду  Куру?  Чи  
благоденствують Гандхарі, Кунті, та Санджайя, син сути? Як поживає нині той цар, батько мій? Ось про що я 
хотів би почути, якщо ти зустрічався з ним, о володарю!

Н а р а д а  в і д п о в і в :
Кріпися, о великий царю, і почуй від мене все, як є. Ось що я бачив і чув у пустельному лісі. Коли ви  

покинули лісову оселю, батько твій, о царю, радість куру, з Поля Куру направився до Воріт Ґанги. Мудрого 
царя супроводжували Гандхарі, невістка Кунті, сута Санджайя і жерці з жертовним вогнем. І от батько твій,  
подвижник, що володіє скарбом тапасу,  віддався суворому подвижництву. Тримаючи в роті деревинку,  він 
зберігав обітницю мовчання і харчувався лише повітрям. Через шість місяців залишилися від царя лише шкіра  
та кістки. Гандхарі харчувалася лише водою, о бгарато, Кунті їла раз на місяць, а Санджайя раз у три дні.  
Жерці за всіма правилами лили на вогонь жертовне масло, як у присутності царя, так і під час його походів з  
того лісу,  о володарю! Цар відтепер не жив на одному місці,  постійно блукаючи лісами. Обидві цариці й 
Санджайя  слідували  за  ним.  Санджайя  служив  цареві  поводирем,  допомагаючи  долати  всі  перешкоди,  а 
бездоганна Кунті заміняла собою зір цариці Гандхарі.

Одного разу, перебуваючи на березі Ґанги, той мудрий, найгідніший з царів стояв у водах ріки і робив 
узливання,  повернувшись  обличчям  до  оселі.  Тут  вітер  роздув  вогонь,  і  страшна  лісова  пожежа  почала 
спопеляти той ліс, оточивши його з усіх боків. Рятуючись від вогню, стада оленів і кабанів, а також безлічі  
двоязиких змій прагнули укритися в будь-яких водоймах. Коли той ліс, охоплений великим лихом, прийшов у  
сум’яття, в цареві, через довгий пост ледве жевріло життя. Ні в нього, ні в обох твоїх матерів не було сили  
втекти. І ось цар, побачивши, що вогонь підступає зовсім близько, сказав суті Санджайї такі слова, о володарю 
землі: «Ходи, о Санджайє, туди, де не спалить тебе вогонь! А ми тут, віддавши себе вогню, знайдемо вищу 
посмертну долю!». Але Санджайя, найгідніший з наділених словом, схвильовано сказав йому: «О царю, не  
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личить тобі така смерть — від мирського вогню. Але я не бачу і засобу врятуватися від полум’я. Що в цих  
обставинах робити — хай зволить мені роз’яснити поважний!».

На ці слова Санджайї, цар відповів: «Така смерть не негожа для нас — адже ми покинули свій будинок!  
Смерть від води, вогню, вітру й голоду похвальна для подвижників. Іди, Санджайє, не барися!». Сказавши це 
Санджайї, цар зосередив свідомість та сів лицем до сходу, разом з Гандхарі й Кунті. Побачивши його в цьому 
положенні, Санджайя шанобливо обійшов довкола нього по сонцю і сказав цареві: «Велемудрий, зосередься  
на Атмані!». Й той премудрий цар, син ріши, зробив, як було сказано: утруднивши діяльність всієї сукупності 
індрій, нечутливістю уподібнився поліну. Причетна великій долі Гандхарі, твоя мати Прітха, і сам цар, твій  
батько, віддали себе полум’ю лісової пожежі. А радник царя, Санджайя врятувався з того полум’я. Я бачив  
його на березі Ґанги в оточенні подвижників. Сповнений духовного запалу, повідав їм сута Санджайя про все  
що відбулося, а потім попрощався і пішов до гори Хімавану.

Ось так зустріли свою смерть велемудрий цар народу куру,  а також обидві твої матері — Гандхарі й  
Прітха, о володарю людей! У безладній мандрівці своїй, трапилося мені побачити мертве тіло царя, а також 
тіла двох цариць, о найхоробріший з бгаратів! У тому пустельному лісі, зібралося тоді багато подвижників, і,  
довідавшись про те, як цар зустрів свій кінець, вони не переймалися його долею! Там бо я й почув усе про те, 
як  згоріли  у  полум’ї  цар  і  дві  цариці,  о  Пандаво,  найгідніший з  людей!  Не  треба  вболівати  про  те,  що 
трапилося,! Благим був кінець царя Дхрітараштри, бо він, разом з Гандхарі та твоєю матір’ю, добровільно 
з’єднався зі стихією вогню, о Індро царів!».

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли почули  великі  духом  пандави про відхід царя  Дхрітараштри,  всіх їх  обійняла  велика скорбота.  

Довідалися про долю царя й городяни, і негайно у внутрішніх світлицях багатьох будинків піднявся голосний 
плач. Згадавши про матір,  важко стражденний цар Юдхіштхіра,  здійнявши руки до неба,  вигукнув:  «Горе  
мені, горе!», і гірко заридав. Йому наслідували всі інші брати на чолі з Бгімасеною. Коли пронеслася звістка  
про долю, що осягла Прітху, із внутрішніх світлиць знову донеслися голосні ридання, о великий царю! Весь 
народ оплакував загибель у вогні старого царя, який пережив своїх синів, і подвижниці Гандхарі. Коли ж цей 
шум на якийсь час стих, Цар Справедливости, стримавши сльози, твердо й чітко вимовив такі слова:

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

Р о з д і л  4 6
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Якщо навіть великий духом цар,  що віддавався суворому подвижництву,  при тому,  що в нього було  

багато родичів, включаючи нас, загинув, як хтось, хто не має захисника, то воістину, незбагненними бачиться 
мені доля людська! Адже це не хто інший, як син Вічитравірьї загинув у полум’ї лісової пожежі! Цар, у якого  
було сто осяяних величчю, могутніх синів, наділений і сам силою десяти тисяч слонів, — загинув у полум’ї  
лісової  пожежі! Колись його,  найпрекрасніші жінки овівали опахалами з пальмового листя.  А після, його, 
погубленого лісовою пожежею, овівали крильми стерв’ятники! Раніше юрби сутів і магадхів будили царя,  
який лежав на ложі, хвалебними піснями, а потім, через гріхи мої, він заснув на голій землі! Я не журюся про  
велеславну Гандхарі, яка пережила своїх синів: вона у цьому світі розділяла із чоловіком його обітниці, — 
розділить із ним і  його посмертний світ.  Але я журюся за Прітхою, що, відкинувши всю сяючу пишноту 
квітучого царства своїх синів, задовольнялася життям у лісі! Яка користь у цьому нашому царстві, яка користь  
у  силі  й  доблесті,  і  в  законі  кшатріїв,  якщо вона  — мертва,  а  ми ще живі!  Воістину,  важкоосяжний хід  
доленосного Часу, о найгідніші з брахманів, якщо вона, відмовившись од царства, задовольнялася життям у 
лісі!  Потьмарюється  мій  розум  при  думці  про  те,  як  трапилося,  що  мати  Юдхіштхіри,  Бгіми  і  Віджайї,  
залишившись  без  захисту,  згоріла  у  вогні!  Дарма  колись  Савьясачин  власкавив  Агні  в  лісі  Кхандава!  
Невдячний  володар  Вогонь  забув,  вважаю  я,  про  зроблену  послугу,  інакше  хіба  спалив  би  він  мати  
Савьясачина, того, до кого він прийшов колись у вигляді брахмана із проханням про милість! Ганьба за це  
богові Вогню й ганьба Партсі з його прославленою прихильністю істині!

І ось ще, о володарю, що здається мені найгіршим з усього: це те, що цар прийняв смерть од неосвяченого  
вогню. Як могла така смерть осягнути великого подвижника,  царственого ріши з роду Куру,  який колись  
правив усією цією землею! У тому великому лісі були при ньому вогні, освячені мантрами. Однак батько мій  
прийняв смерть від неосвяченого вогню!

Бачиться  мені,  що Прітха,  виснажена  так,  що видно було  під  шкірою всі  жили тіла,  у  мить великої  
небезпеки, тремтячи, так волала: «О сину мій, Царю Справедливости, де ти?». І коли вогонь пожежі обступив 
мою матір з усіх боків, вона волала: «О Бгімо, урятуй мене від лиха!». З усіх синів для неї найулюбленішим  
був Сахадева, але й відважний син Мадраваті не прийшов до неї на допомогу!

Це почувши, всі, один одного обійнявши, заридали. П’ятеро пандавів, змучених скорботою, подібні були 
живим істотам у час кінця світу. І голосний звук ридання цих найбільших з мужів, вирвавшись із залів палацу,  
злетів до небес.

Так вістить розділ сорок шостий в Ашрамавасікапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4 7
Н а р а д а  с к а з а в :
Ні, син Вічитравірьї не згорів у неосвяченому вогні! Ось, що я чув там, на місці, і передаю тобі, о бгарато!  

Кажуть,  що  коли  той  премудрий  цар,  який  харчувався  лише  повітрям,  вступив  у  ліс,  він  зробив  там 
жертвопринесення і залишив непогашеними священні вогні. Жерці, які виконали для нього обряд, перенесли 
ті вогні углиб безлюдного лісу і розійшлися кожний по своїх справах, о найгідніший бгарато! Той вогонь  
потроху розпалювався в лісовій хащі. Від нього і зайнялася лісова пожежа — так сказали мені подвижники. А 
цар на березі Ґанги прийняв смерть, як я тобі й сказав, від свого власного жертовного вогню, о туре-бгарато! 
Ось, що повідали мені пустельники, яких я зустрів на берегах Бхагіратхи, о безгрішний Юдхіштхіро! Отже, 
цар віддав себе власному жертовному вогню, тому, не тужи за ним: адже він пішов найвищим шляхом! І твоя  
мати, о Пандаво, через слухняність старшим, знайшла найвищу долю, у мене в цьому немає сумніву. Зволь же,  
о кауравьє, разом з усіма братами зробити для них обряд узливання води. І хай буде він виконаний зараз же!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І тоді охоронець землі, що несе за всіх пандавів тягар влади, разом із братами й дружинами вийшов з  

міста,  о  туре-бгарато!  Містяни  й  селяни,  спонукувані  почуттям  відданості  своєму цареві,  оголившись  до 
поясу,  пішли слідом за  ним у напрямку Ґанги.  Увійшовши там у воду,  всі  ці  найгідніші куру,  очолювані  
Юютсу,  зробили  узливання  води  для  великого  духом  царя,  а  також  для  Гандхарі  та  Прітхи,  за  всіма 
правилами, оголошуючи в кожному випадку ім’я і родину покійного. Й під час здійснення очисних обрядів  
вони жили там, за межами міста. А найгідніший у роді Куру, Юдхіштхіра, послав досвідчених і обізнаних у 
обрядових настановах людей до Воріт Ґанги, де цар Дхрітараштра прийняв смерть від вогню. І, спорядивши 
цих людей необхідними засобами, володар землі наказав їм виготувати там, біля Воріт Ґанги,  урни 1 для 
покійних. На дванадцятий день цар-пандава, який пройшов через очисні обряди, за всіма правилами зробив 
для них шраддху, що супроводжувалася багатими даруваннями брахманам. Для Дхрітараштри, володар землі  
роздавав золото, срібло, корів і дорогоцінні ложа. Виголосивши окремо імена Гандхарі й Прітхи, наділений 
духовним запалом цар роздав небачені багатства. Чого й скільки будь-який двічінароджений хотів отримати, 
все те  йому і  діставалося:  ложа,  страви,  візки,  дорогоцінні  камені  й інші  скарби.  Для матерів своїх,  цар,  
володар землі, роздавав візки, тканини, предмети розкоші, рабинь і служниць. Потім той мудрий охоронець 
землі, багаторазово зробивши обряд шраддхи, вступив знову у Місто слона.

А ті люди, які за наказом царя пішли до Воріт Ґанги, виготовивши для покійних урни, повернулися назад.  
Віддавши їхнім урнам за всіма правилами почесті приношенням вінків і запалюванням різних пахощів, вони 
потім зібрали їх разом (кістки) і доповіли про те цареві.

А найбільший з ріши,  Нарада,  утішивши сповненого праведности царя Юдхіштхіру,  пішов далі  своїм 
шляхом. Ось так минули останні роки мудрого Дхрітараштри: п’ятнадцять із них — у столиці й три — у  
лісовому ашрамі. Втративши в тій битві синів, він невпинно робив дарування для своїх родичів, близьких,  
друзів,  братів  і  одноплемінників.  Цар  же  Юдхіштхіра,  що  теж  втратив  родичів  і  близьких,  продовжував 
правити своїм царством, але не був при цьому щасливим.

КІНЕЦЬ СКАЗАННЯ ПРО ВІЗИТ НАРАДИ

КОМЕНТАРІ СКАЗАННЯ ПРО ВІЗИТ НАРАДИ
1 Урни — у первописі kulyāni — глиняні глечики, урни, у які складали кості померлого, зібрані на попелищі через  

певний час після кремації (за різними джерелами - від 3 до 14 днів), що становило особливий обряд. (вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ П’ЯТНАДЦЯТОЇ
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