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rules. Finding themselves at the end of a cosmic cycle, individuals are being trapped in to 
destiny's straight net, with the help of their karma. As shown by the final war of the epic 
poem Mahābhārata, no one can stand against destiny. What one is required to do is to 
fulfill his dharma, hoping for a smooth decline of the world and the beginning of a new 
prosperous era. But when injustice is too deeply entrenched, there is no other issue. The 
avatar of the Great Lord Vishnu makes all it is required for restoring dharma, even if the 
price for all warriors to pay is their own full destruction. Engaged in a fiercely combat, 
they destroy each other as a destiny plan to destroy the evil and renew the world. This is 
the sacrifice they have to honor in order to fulfill the destiny of all mankind.
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Dharma este legată de respectarea regulilor divin stabilite, apoi de respectarea 
regulilor sociale ce decurg din acestea, împreună cu toate câștigurile sociale pe 
care tradiția le reprezintă. Nesocotirea acestor reguli este sursa dizarmoniei, apoi 
a haosului și nedreptății ce se răspândesc în lume. Marea bătălie de pe câmpia 
Kurukṣetra, în care se înfruntă clanurile înfrățite ale marii familii Kuru, este 
chiar produsul nerespectării dharmei, așa cum este ea evocată de poemul antic 
Mahābhārata.1 Nerespectarea dharmei (adharma) se insinuează treptat chiar în 
sânul familiei, hrănind demonii importanței de sine, ai lăcomiei de bani și dorinței 
de putere. Astfel, chiar dacă succesiunea la tronul regatului Kuru-șilor le revine 
fiilor regelui defunct Pāṇḍu, în special primului născut, Yudhiṣṭhira, succesiunea 
este contestată, alterată, deturnată de fiii fratelui regelui, Dhṛtarāṣṭra, în special de 
către primul născut, Duryodhana. Cel din urmă se născuse chiar în ziua nașterii 
celui de-al doilea fiu al regelui Pāṇḍu, nicidecum înainte de ziua nașterii lui 
Vṛkodara (cunoscut și drept Bhīma),2 deci pretențiile sale la domnie ar fi trebuit 
să fie și mai mici.

Toate eforturile lui Duryodhana de a-l împiedica pe Yudhiṣṭhira să domnească 
sunt o încălcare a dharmei. Acest lucru nu vine doar din faptul că Yudhiṣṭhira 
este chiar încarnarea zeului Dharma,3 ci și din faptul că aceste acțiuni se bazează 
pe înșelătorie, minciună, subminare a poziției regale și chiar câteva tentative de 
omor. După numeroase peregrinări prin regatele vecine, destinate a-i feri pe cei  

1 Le Mahābhārata, vol. 1, trad. fr. Jean-Michel Péterfalvi, Paris, Flammarion, 1985.
2 Ibidem, p. 89.
3 Ibidem, p. 94.
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cinci fii ai regelui Pāṇḍu și pe soția lui defunctă (Pṛthā, zisă și Kuntī) de uneltirile 
dușmănoase ale lui Duryodhana, Pāṇḍava-șii se întorc la Hāstinapura, în capitala 
regatului tatălui lor, unde domnea pentru moment unchiul lor, fratele regelui 
defunct, Dhṛtarāṣṭra, regele orb. Domnia sa nu era însă reală, căci slăbiciunea 
sa față de primul său fiu îl făcea pe cel din urmă să domnească cu adevărat. La 
întoarcerea nepoților săi, Dhṛtarāṣṭra nu le înapoiază acestora regatul, așa cum 
cerea dharma, ci obține de la ei acceptul de a-l împărți în două. În speranța 
păstrării armoniei dintre cele două clanuri strâns înrudite, din respect pentru regele 
aflat temporar în funcție, Pāṇḍava-șii acceptă jumătate din regat și întemeiază o 
nouă capitală, Khāṇḍavaprastha, beneficiind și de îndrumarea marelui yoghin și 
ṛṣi Kṛṣṇa Dvaipāyana, nimeni altul decât bunicul lor.4 Acesta îi ajută să defrișeze 
pădurea și să aleagă cel mai bun amplasament pentru capitala regatului.

Plină de clădiri magnifice, locuită de oameni cunoscând toate limbile lumii, 
de comercianți doritori de câștig, de meșteșugari pricepuți veniți de peste tot și 
de brahmanii cei mai versați în cunoașterea Vedelor, redenumită Indraprastha, 
cetatea strălucea precum paradisul zeilor.5 Aceasta este o scurtă epocă de aur 
în derularea neabătută a karmei, produsă de nerespectarea dharmei, ce duce la 
dezastrul războiului și aproape la pieirea clanului Kuru-șilor. Departe de intrigile 
amenințătoare ale lui Duryodhana, protejată de zidurile înalte ale magnificei cetăți, 
soția comună a celor cinci frați Pāṇḍava, Kṛṣṇā Draupadī, le va oferi fiecăruia câte 
un fiu. Tot în această perioadă fastă, Arjuna, cel de-al treilea frate Pāṇḍava, născut 
din uniunea dintre Kuntī și însuși Śakra (Indra, Zeul zeilor), se căsătorește cu tânăra 
și preafrumoasa Subhadrā, sora lui Kṛṣṇa Vāsudeva, nimeni altul decât avatāra 
Marelui Domn Viṣṇu.6 Din unirea lor se naște marele erou Abhimanyu, cel care-și 
zdrobește dușmanii, căci este lipsit de frică (a-bhi) și teribil la mânie (manyu).7 
Această alianță dintre avatāra și Ajuna se va menține de-a lungul bătăliei finale, 
căci Arjuna înhamă caii lui Kṛṣṇa (Vāsudeva) la carul său de luptă, iar Kṛṣṇa însuși 
va deveni conducătorul carului în preziua bătăliei.

Gloria lui Yudhiṣṭhira, încoronat rege, și splendoarea capitalei regale 
Indraprastha nu fac decât să ațâțe și mai mult invidia teribilă ce-l macină pe 
Duryodhana.8 Deși posedă acum jumătate din regatul unchiului său Pāṇḍu fără a 
avea nici un drept, ci doar din bunăvoința verilor săi doritori de pace, dorința care-l 
mistuie este să aibă totul. Pentru aceasta, trebuie să pună la cale o lovitură decisivă. 
4 Mare ascet brahman, el este cunoscut și sub numele de Vyāsa, pentru efortul său neîncetat de 
a propovădui Vedele. De altfel, el este și autorul epopeii Mahābhārata, pe care i-o dictează spre 
transcriere lui Ganeṣa, fiul-cu-cap-de-elefant al Supremului Śiva. El este tatăl celor trei frați, 
Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu și Vidura.
5 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 178..
6 Alianța celor doi Kṛṣṇa și a lui Kṛṣṇā (Draupadī) cu clanul Pāṇḍava-șilor reprezintă chiar 
salvarea marii familii Kuru și a lumii, însă după o mare suferință produsă de adharma. În timp ce 
cei doi Kṛṣṇa sunt direct avatara Domnului Viṣṇu, Draupadī Yajñasena este fiica regelui Drupada 
al clanului Pañcāla, încarnarea marii zeițe Śrī, consoarta Domnului Viṣṇu, zeița prosperității și a 
splendorii regale. Vezi glosarul realizat de Madeleine Biardeau în Le Mahābhārata, vol. 2, trad. 
fr. Jean-Michel Péterfalvi, Paris, Flammarion, 1986, p. 373.
7 Le Mahābhārata, vol. 1,  p. 190.
8 Ibidem, p. 195.
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Aceasta este jocul de zaruri, la finalul căruia Yudhiṣṭhira și toți Pāṇḍava-șii vor fi 
surghiuniți și deposedați. Deși Yudhiṣṭhira știe că jocul este necinstit, căci de partea 
cealaltă se află Śakuni, fratele mătușii lor Gāndhārī și unchi al Kaurava-șilor, un 
asura versat în a trișa aruncarea zarurilor, el nu se poate opune destinului. Forța 
acestuia, ca descărcare a întregii karma acumulată, nu poate fi oprită. Ea conduce 
inevitabil către războiul distrugător a mii și mii de vieți, văzut ca un sacrificiu 
necesar pentru restabilirea dharmei.

Dar nu doar Yudhiṣṭhira vede cu claritate forța destinului, care-l împinge 
să joace la zaruri soarta regatului, a mamei și fraților săi. Cel care percepe cu 
acuratețe nelegiuirea pe care o reprezintă tranșarea unei dispute familiale printr-un 
joc măsluit este chiar Vidura, cel de-al treilea frate Kuru, alături de Dhṛtarāṣṭra și 
de Pāṇḍu. Mare cunoscător al dharmei, Vidura îl admoneastează pe Dhṛtarāṣṭra 
că acceptă capcana pe care fiul său, Duryodhana, le-o întinde fiilor lui Pāṇḍu. 
Asta pentru că invitația „amicală” la joc nu poate fi lansată decât de regele în 
exercițiu, adică de Dhṛtarāṣṭra însuși. Văzând curgerea destinului (daiva), Vidura 
îi reamintește fratelui său că la nașterea lui Duryodhana, toate animalele funeste, 
devoratoare de cadavre, șacali, vulturi și corbi, au început să urle în ceruri și prin 
păduri. El însuși, imediat ce a fost născut, a început să urle asemeni unui șacal. 
Atunci Duryodhana ar fi trebuit sacrificat, pentru binele tuturor. Așa au procedat 
cei din clanurile reunite Andhaka, Yādava și Bhoja abandonându-l pe Kaṃsa, apoi 
cerându-i lui Kṛṣṇa să-l distrugă. Toți cei apropiați lui au avut motiv de bucurie 
pentru o sută de ani.9 Nici chiar acum nu e târziu, insistă Vidura. Altfel, Duryodhana 
cel păcătos, orbit de ură și invidie, va aduce distrugerea întregului clan. Pentru 
binele clanului, un individ trebuie sacrificat; la fel un clan pentru binele unui sat, 
un sat pentru interesul unei țări și tot pământul pentru binele spiritului suprem 
(ātman).10 Altfel, continuă Vidura, umilirea și nedreptățirea rudelor celor mai 
apropiate, toți războinici desăvârșiți cu aliați puternici, nu poate conduce decât la 
războiul care va pune capăt descendenței clanului Kaurava-șilor.

Umilirea deliberată a soției celor cinci frați războinici, Kṛṣṇā (Draupadī), 
nu poate rămâne fără consecințe. Deși aparent lipsiți de reacție la suferințele 
frumoasei Draupadī, cei cinci frați nu vor lăsă nepedepsită batjocura grosolană 
și înjosirea gratuită a unei femei aproape dezgolite, adusă trasă de păr de către 
Duhśasana,11 cel mai mare dintre frații lui Duryodhana și complicele său, și tratată 
ca o simplă servitoare în fața marilor războinici și a distinșilor brahmani. Lipsa de 
reacție a celor doi preceptori ai tuturor membrilor celor două clanuri, Bhīṣma și 
Droṇa, profesorii comuni în arta războiului, nu face decât să adâncească adharma.

De altfel, jocul de zaruri și confruntarea finală sunt cele două episoade cheie 
ale poemului antic. Între ele, exilul incognito de 12 ani la care sunt supuși fii 
defunctului rege Pāṇḍu, exil asociat cu ascetism extrem și abstinență sexuală, 
9 Ibidem, p. 197.
10 Ibidem, p. 198.
11 Ca și ceilalți 98 de frați ai lui Duryodhana, Duhśasana este un rākṣasa, un demon puternic din 
lumea vitală, capabil să răpească energia oricărei ființe aflată în decădere fizică sau morală. Mai 
mult, numele său indică un miros fetid, respingător. Vezi glosarul realizat de Madeleine Biardeau 
în Le Mahābhārata, vol. 2, p. 360.
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nu este decât o pregătire pentru enormul sacrificiu de sânge al marelui război, 
o pregătire asemănătoare cu cea necesară sacrificiului ritual vedic. Printre 
numeroasele elemente simbolice ce asociază exilul Pāṇḍava-șilor și pregătirea 
sacrificiului ritualic vedic este și invocarea marii zeițe Durgā, asociată cu Marea 
Trinitate, cu Trimurti (Brahmā, Viṣṇu, Śiva). Ea îi va proteja pe Pāṇḍava-și în cel 
de-al 13-lea și ultimul an al exilului, an în care nimeni nu trebuie să-i recunoască 
pe cei cinci frați rătăcitori sub deghizarea pe care și-au confecționat-o. Altfel, un 
nou exil de 12 ani ar trebui să înceapă, apoi încă un an de probă.

Invocarea Marii Zeițe ne arată și starea de decădere în care lumea s-a scufundat. 
Nu trebuie uitat că Durgā este energia feminină universală, mobilizată de Trimurti 
în sprijinul zeilor, pentru înfrângerea definitivă a marelui Demon-cu-Cap-de-Bivol 
(Mahiṣāsura), un monstru colosal având forma unui bivol de apă.12 Ea este devī-
mahiṣāsura-mārdinī, ucigătoarea demonului plin de întuneric, violență și ciudă. 
Așa cum Yudhiṣṭhira o invocă, Durgā este cea care oferă daruri, cea în care devoții 
își găsesc refugiu.13 Ținându-și legământul de castitate, Zeița a purificat cerurile și 
a salvat cele trei lumi. Cea mai mare dintre divinitățile feminine, ea oferă victoria 
în luptă. „Ființele te urmează și tu le îndeplinești dorințele”, o invocă Yudhiṣṭhira. 
„Celor care se gândesc la tine pentru eliberarea de povara grea pe care-o duc, 
celor care se închină ție dimineața, la răsărit, nimic nu le este imposibil de atins. 
O Durgā, tu îi scoți din necaz pe cei pierduți în pădure sau naufragiați în ocean, pe 
cei care trec traversează marile cursuri de apă sau marile întinderi ale deșertului. 
Cei care sunt cu atenția ațintită asupra ta, aceia nu cunosc nici un eșec. Celor care 
te venerează, Tu le distrugi toate condiționările, eroarea, pierderea unui fiu sau a 
bunurilor, boala, moartea și frica. Fii refugiul meu, Tu care acorzi protecție, Tu 
care ești blândă cu devoții tăi.”

Doar prin grația Marii Zeițe, cei cinci frați și consoarta lor pot trece neobservați 
în ultimul an de exil, cel pe care-l petrec sub acoperirea unor nume și îndeletniciri 
false la curtea regelui Virāṭa. Acesta este regele clanului Matsya, „clanul peștilor”. 
Simbolic, cei cinci Pāṇḍava-și se integrează acestui clan cu scopul de a-i pune 
capăt, de a-l transforma benefic, așa cum trebuie transformată întreaga lume 
cufundată în haos și disperare prin nerespectarea dharmei. Lumea peștilor este 
lumea dezordonată și nedreaptă a celui mai puternic, învins la rândul lui de cel 
12 Acumulând puteri deosebite prin asceze îndelungi și foarte severe, deplin devotat lui Brahmā, 
demonul ajunsese să pună stăpânire pe tărâmul zeilor. Incapabili să i se opună, zeii Indra, Vāyu, 
Varuṇa, Surya, toți zeii panteonului hindus i-au cerut ajutor lui Trimurti. Pentru că demonul 
ceruse, ca răsplată pentru asceză, să nu poată fi omorât de nici un subiect de gen masculin, el 
va fi răpus de o putere feminină, pe care demonul o disprețuia pe deplin. Plini de furie în fața 
nelegiuirilor demonice, Viṣṇu, Śiva și toți zeii și-au unit puterile sub forma unor fluvii de foc. 
Năpustite toate împreună, fluviile de foc s-au condensat treptat în forma Marii Zeițe, personificare 
a energiei supreme a Universului. Înarmată cu armele teribile ale Marilor Domni, cu ustensilele, 
ornamentele și emblemele zeilor, amalgamare miraculoasă a tuturor puterilor acestora, Durgā 
l-a răpus pe demon și l-a transformat în vehiculul zeului morții, Yama. Pentru o descriere mai 
amănunțită a distrugerii marelui Demon-cu-Cap-de-Bivol, vezi Heinrich Zimmer, Mituri și 
simboluri în arta și civilizația indiană, trad. rom. Sorin Mărculescu, București, Humanitas, 2007, 
pp. 186-189.
13 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 274.
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ce se va dovedi și mai puternic, spre suferința și disperarea tuturor trăitorilor în 
această lume.

În paralel, alte elemente simbolice prevestesc transformările ce vor să vină. 
Yudhiṣṭhira se deghizează într-un brahman pe nume Kaṅka (bâtlan),14 imediat 
ce zeul Dharma însuși, tatăl său, i s-a înfățișat sub formă de baka (barză) și l-a 
binecuvântat înaintea ultimei încercări dinaintea sacrificiului colosal al războiului. 
Este din ce în ce mai transparent planul divin în acțiunile premergătoare bătăliei, 
care este tot mai limpede o bătălie pentru dharma. Cele două păsări sunt cele care 
se hrănesc cu pești, care curăță bălțile, care pun capăt adharmei. Deși prezentat la 
curtea regelui Virāṭa drept brahman, regele îi acordă de îndată prietenia sa, semn 
de nerespectare a dharmei ce amintește de unul din episoadele cruciale al confuziei 
rolurilor stărilor sociale, anume de dorința brahmanului Droṇa de a fi prietenul și 
egalul regelui Drupada. La rândul său, Arjuna se deghizează în maestru de muzică 
și dans, pe care le-a perfecționat în timpul sejurului său anterior în cerul zeului 
Indra (care este chiar tatăl său). Așa cum remarcă Madeleine Biardeau, Arjuna este 
aici chiar daiva, destinul care reglează succesiunea timpurilor și mersul lumii, la fel 
cum maestrul de muzică și dans reglează ritmul, pașii, coregrafia.15 Prin rolul său 
de maestru de muzică, el poate intra in apartamentele regale, se poate apropia de 
fiica regelui Virāṭa, de Uttarā, pentru a pregăti nucleul succesiunii dinastiei lunare. 
Numele ei înseamnă „cea care trece dincolo” și sugerează simbolic corespondența 
succesiunii după catastrofa marelui război.

După revelarea adevăratei identități a celor cinci frați Pāṇḍava regelui Virāṭa, 
care s-a lăsat indus în eroare prin puterea covârșitoare a iluziei (māyā) creată de 
către însăși Durgā, asta în ciuda unor indicii aproape transparente, plin de bucurie, 
regele Virāṭa îi oferă lui Arjuna mâna fiicei sale. Pentru realizarea unei alianțe 
indestructibile între Pāṇḍava-și și clanul Matsya, marele războinic acceptă mâna 
fetei pentru fiul său. Uttarā se va căsători cu Abhimanyu (încarnarea lui Soma, adică 
a Lunii), fiul lui Arjuna și al lui Subhadrā.16 Ascensiunea tinerei Uttarā este aici 
în contrast cu începutul declinului lui Draupadī, ce sugerează declinul pământului 
străbun, Kurukṣetra, devastat de distrugerile războiului la fel cum este distrusă 
Draupadī de moartea în bătălie a tatălui, fraților și copiilor săi.17 Un nou pământ 
(Uttarā) este pregătit ritualic pentru a renaște în deplină dharma după suferințele 
transformatoare ale vechiului pământ strămoșesc (Draupadī).

Episodul căsătoriei lui Abhimanyu cu Uttarā, ca expresie a alianței dintre 
cei cinci frați războinici și clanul „peștilor”, este începutul unei febrile căutări 
de noi alianțe, de consolidare a celor vechi, în vederea marelui război, ce apare 
drept inevitabil. Acest caracter ineluctabil, determinat de refuzul hotărât exprimat 
de Durydhana de a restitui clanului Pāṇḍava-șilor întorși din exil partea ce le 
14 Ibidem, p. 290.
15 Ibidem.
16 Arjuna nu poate impune o căsătorie între Uttarā și fiul pe care el îl are cu Draupadī. Fiul lui 
Arjuna cu Draupadī (Śrutakarman) nu este primul dintre fii născuți de Draupadī cu cei cinci frați 
(numiți generic Draupadeya, nepoți ai regelui Drupada), cel mai mare fiind fiul lui Yudhiṣṭhira 
(Prativindhya), încă necăsătorit.
17 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 292.
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aparținuse înaintea jocului de zaruri, are și un înțeles subtil. El devine și mai evident 
odată cu formarea alianțelor militare ale Pāṇḍava-șilor și Kaurava-șilor. Iar cea 
mai importantă este cea cu Kṛṣṇa însuși, avatara Marelui Domn Viṣṇu, care merită 
o descriere mai amplă. Intuind importanța alianței, atât Duryodhana, cât și Arjuna 
s-au repezit la Dvārakā, unde se aflau Kṛṣṇa și fratele său, Baladeva. Ajunși acolo, 
l-au găsit pe avatara dormind.18 Arogant, sosit cel dintâi, Duryodhana s-a așezat 
la căpătâiul său; umil, ajuns al doilea, Arjuna s-a așezat în genunchi, în rugăciune, 
la picioarele avatarului. Pe el l-a „văzut” primul Kṛṣṇa în momentul „trezirii” sale, 
deci Arjuna a avut primul de ales între alternative: pe avatara însuși, dar fără ca 
acesta să participe la luptă, respectiv cei un milion de războinici Saṃśaptaka, cei 
care au depus jurământul de a muri pe câmpul de luptă mai degrabă decât să se 
predea.19 Alegând primul, Kirīṭin (Arjuna) îl alege pe Kṛṣṇa drept necombatant, 
simplu conducător al carului său de luptă. Satisfăcut, Duryodhana alege armata 
teribilă a avatarului, fiind convins că Pāṇḍava-șii sunt deja învinși.

 Ca și în alte cazuri, Duryodhana este prins de māyā, de iluzia universală. 
Această iluzie se împletește cu ignoranța, produsă la rândul ei de karma rea. Ceea 
ce nu poate vedea este chiar forța destinului, ceea ce-l împinge către distrugere. 
Aceasta nu este doar o distrugere personală a tot ce posedă, a vieții lui întregi, este și 
o distrugere a tuturor kṣatriya ce nu respectă dharma, ce fac prin nelegiuirile lor ca 
pământul să nu mai poată fi locuit. Arjuna a intuit puterea nespusă a lui Vāsudeva, 
chiar dacă încă nu știe cu adevărat cine este prietenul său Kṛṣṇa Vārṣṇeya.20 El 
știe că prin el însuși, Kṛṣṇa este capabil să-i distrugă pe toți cei din tabăra adversă. 
Prin respectarea dharmei, fiind dispuși la orice pace benefică tuturor, Pāṇḍava-șii 
conduși de Dharmarāja (Yudhiṣṭhira) nu pot avea alt aliat decât pe Kṛṣṇa, care este 
în plus și nepotul mamei lor, Kuntī.21

Deși aliat cu Pāṇḍava-șii prin alegerea făcută de Arjuna, prin prietenia care-i 
leagă strâns pe cei doi, prin căsătoria surorii sale Subhadrā cu același Phālguna 
(Arjuna), avatarul Marelul Domn își recunoaște datoria de imparțialitate ce derivă 
din respectarea dharmei. Trebuie să facă orice efort posibil pentru a împiedica 
războiul, la fel cum un prieten adevărat se interesează de soarta cuiva aflat în 
nevoie. Episodul încercării de mediere pe care o realizează Kṛṣṇa este revelator 
în mai multe aspecte. Primul este legat de liberul arbitru pe care Duryodhana îl 
are. Deși există o soartă predestinată, oricine o poate înfrânge prin respectarea 

18 Somnul lui Kṛṣṇa este un simbol cât se poate de transparent al somnului supraconștient în care 
se adâncește Marele Domn Viṣṇu, atunci când întreaga creație este distrusă de Śiva, Dumnezeu 
înțeles în ipostaza de resorbție a tot ce a fost creat. Somnul lui Kṛṣṇa este o altă prevestire a 
distrugerii lumii.
19 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 328.
20 Kṛṣṇa nu îi va dezvălui lui Arjuna adevărata sa natură de avatar al Marelui Domn Viṣṇu decât 
în cartea a VI-a, în ziua marii bătălii. Capitolele 25-42 din cartea a VI-a formează ceea ce este 
cunoscut drept Bhagavad-Gītā, anume Cântul Suprem, discursul ținut de Kṛṣṇa lui Arjuna 
înaintea începerii bătăliei, în care avatarul îi expune yoga sublimă a eliberării. Vezi La Bhagavad-
Gîtâ présentée et commentée par Śrî Aurobindo, trad. fr. Camille Rao și Jean Herbert, Paris, 
Albin-Michel, 1970, capitolul XI, p. 209.
21 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 335.



dharmei, prin asceză, prin devoțiune față de Suprem. Vorbindu-i lui Vidura, 
unchiul Pāṇḍava-șilor și al Kaurava-șilor, Kṛṣṇa reamintește că neascultând de 
sfaturile bune pe care i le dă, Duryodhana irosește o șansă de a-și schimba soarta, 
împreună cu a întregii familii. Al doilea este legat de refuzul lui Kṛṣṇa de a accepta 
ospitalitatea ipocrită și interesată oferită de Duryodhana, alegându-l pe Vidura 
drept gazdă, sperând ca Vidura să aibă succes în convingerea lui Duryodhana.22

În deplin contrast cu Arjuna, Duryodhana este orbit de lăcomie și de invidie. 
Fiind un asura, aliații săi nu pot fi decât asemănători sieși sau aflați în situații 
imposibil de rezolvat (precum Bhīṣma și Droṇa), căci provenind din încălcări 
flagrante ale dharmei. În prima situație se află Śalya, fratele lui Mādrī, a doua soție 
a defunctului rege Pāṇḍu. Deși unchi al Pāṇḍava-șilor, marele războinic Śalya, 
cel care a contribuit la formarea tuturor războinicilor celor două clanuri în arta 
războiului, ajunge să fie atras de Duryodhana în tabăra Kaurava-șilor. Fiind un 
asura încarnat, șiretlicul care funcționează este lingușeala, onorurile exagerate, 
luxul. Fiind tratat cu cheltuieli fără limită, cazat în palate minunate, îndestulat cu 
cadouri scumpe, Śalya cedează ușor lingușelii lui Duryodhana, cel care-i gâdilă 
orgoliul. De aceea, acceptă să fie conducătorul armatei Kaurava-șilor, fără să ceară 
insistent mai multe detalii și fără să se sinchisească de eventualele neplăceri ce pot 
veni prin acceptarea acestei poziții.23

În aceeași situație se află și Karṇa Vaikartaṇa. Aliat fidel și confident al lui 
Duryodhana, Karṇa ar putea contribui la deturnarea orientării demonice a fiului 
cel mare al regelui Dhṛtarāṣṭra. Acest lucru i-l reamintește Kṛṣṇa Vāsudeva, care 
are cu Karṇa o discuție revelatoare.24 Vāsudeva îi reamintește acestuia originea sa 
regală, pe care, dacă o acceptă, poate schimba cursul războiului.25 Așa cum bine 
știe și singur, Karṇa nu este fiul unui sūta, adică a cuiva provenind din uniunea 
inacceptabilă dintre două caste, preoți și războinici. Deși crescut de mic copil de 
către sūta Adhirata și de către soția sa, Rādhā, el este primul fiu al lui Kuntī, pe 
care aceasta l-a zămislit împreună cu nimeni altul decât marele zeu Surya, folosind 
o formulă magică irezistibilă, capabilă să atragă orice zeu. Văzând temerile 
tinerei fete legate de judecata familiei și a societății, Soarele (Surya) a sfătuit-o 
să abandoneze copilul pe apele Gangelui și i-a redat fecioria. Așa a ajuns Karṇa 
să fie crescut de un sūta. Acceptând să-și dezvăluie adevărata identitate, Karṇa 
și-ar regăsi cei cinci frați, pe fii lui Pāṇḍu, și ar deveni rege, conform dharmei, 
ca fiind primul fiu al lui Kuntī. Nu doar că Pāṇḍava-șii s-ar bucura, dar chiar 
și Duryodhana ar pune capăt invidiei față de verii săi și dorinței sale de putere, 
mulțumit cu domnia prietenului său. Refuzul net al lui Karṇa vine atât din natura 
sa, cât și din puterea destinului. Pe de-o parte, natura sa revendicativă, dorința 
lui de a-și afirma calități pe care ceilalți nu le pot recunoaște unui sūta, îl face 
22 Ibidem, p. 340.
23 Ibidem, p. 331.
24 Discuția ne este relatată de către Sañjaya, un alt sūta. Primind de la marele înțelept brahman 
Vyāsa capacitatea extraordinară de a vedea și auzi toate amănuntele bătăliei finale, inclusiv 
gândurile combatanților, Sañjaya este cel care îi relatează regelui orb Dhṛtarāṣṭra desfășurarea 
confruntării de pe câmpia strămoșească.
25 Le Mahābhārata, vol. 1, p. 346.



     111

sensibil la acțiunile de lingușire. Știindu-se fiu nelegitim al lui Surya, răspunsul 
său la desconsiderarea celor din jur este aroganța, lăudăroșenia. Această slăbiciune 
îl face să accepte onorurile și cadourile oferite de Duryodhana, ba chiar să accepte 
conducerea unui regat oferit de acesta în dar. Nu este de mirare că, prin această 
slăbiciune, Karṇa devine un asura, posedat fiind de către demonul Naraka.

Pe de altă parte, Karṇa face parte din destinul lumii. Asociat cu asura Naraka, 
el este în contrast relativ cu Arjuna, asociat cu marele ṛṣi Nara. Amândoi renunță 
la domnie în favoarea altora, spre binele clanului propriu. Cum Arjuna se înclină 
în fața fratelui său mai mare Yudhiṣṭhira, cel care încarnează dharma, la fel Karṇa 
renunță la domnie acceptând alianța cu Duryodhana. El știe bine că această 
alianță îi va aduce moartea. Această renunțare este însă conform dharmei, ceea 
ce nuanțează poziția lui Karṇa. Chiar și asura pot participa la dharma, iar astfel 
Karṇa își acceptă rolul cosmic în devenirea lumii, sporind și mai mult dezordinea, 
el fiind mai aproape de esența acelui Surya de la sfârșitul timpurilor, Soarele care 
mistuie întreaga lume odată cu distrugerea tuturor kṣatriya.26

Karṇa nu poate intra în luptă atât timp cât Bhīṣma este cel care conduce 
armata Kaurava-șilor. Suspiciunea lui Duryodhana este că Bhīṣma nu luptă la 
capacitatea sa maximă din dorința de a-l proteja pe Arjuna, pe care-l consideră 
și acum drept cel mai bun elev pe care l-a avut vreodată. De aceea Duryodhana 
îl vizitează pe Bhīṣma, la toiul nopții, cerându-i să se retragă din fruntea armatei 
sale. În fața suspiciunii manifestate, Bhīṣma simte că ceea ce i se transmite este 
un ordin de a lupta fără menajamente și se supune ca unui ordin dat de un rege. 
El este însă conștient de dependența sa față de dorințele lui Duryodhana și își 
blestemă soarta.27 De fapt, întreaga karma se descarcă aici, în acest moment al 
bătăliei, ajunsă în ziua a 9-a. Dacă ar fi rămas un kṣatriya, Bhīṣma ar fi fost regele 
tuturor Kuru-șilor, guvernând în deplină dharma. Renunțarea sa și adoptarea unui 
statut de brahman îl face supus dorințelor celui care uzurpă tronul și guvernează 
demonic. Nu este de mirare că Duryodhana i se prezintă chiar în timpul nopții, 
venind călare și însoțit de un alai impresionant.

Forța lui Bhīṣma este însă prea mare și riscă să perpetueze starea de adharma, 
de aceea Kṛṣṇa, avatāra Marelui Domn, este gata să-l distrugă. Bhīṣma și-a uitat 
datoria, karma sa l-a dus pe un drum greșit, aproape de finalul vieții.28 Acesta este 
mesajul pe care i-l aduce personal Kṛṣṇa Vāsudeva, cel care-i însoțește pe cei cinci 
frați Pāṇḍava în altă vizită nocturnă. În fața dorinței divine, Bhīṣma nu poate decât 
să accepte să-și pună capăt zilelor, refuzând să se apere pe câmpul de luptă. Ceea 
ce trebuie să facă Arjuna, pentru a-l putea înfrânge pe strămoșul lor până atunci 

26 Madeleine Biardeau, comentarii la Le Mahābhārata, vol. 1, p. 356.
27 Le Mahābhārata, vol. 2, p. 32.
28 Deși Bhīṣma a primit de la tatăl său, miticul rege Śantanu, puterea de a-și alege singur momentul 
morții, această putere pălește în fața voinței indestructibile a avatarului Marelui Domn Viṣṇu.
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indestructibil, este să se ascundă în spatele lui Śikhaṇḍin.29 Deși aparent Śikhaṇḍin 
este cel care-i ia viața lui Bhīṣma, moartea îi este determinată de talentul războinic 
fără egal al lui Arjuna. Realizând acest gest, în ciuda reticenței sale care este de 
înțeles, Bībhatsu (Arjuna) își respectă pe deplin dharma de kṣatriya.30 Detașarea de 
fructele acțiunii, chiar în situațiile cele mai încărcate emoțional, este cheia ocolirii 
generării de karma. Aceasta este chiar învățătura pe care i-o oferă Kṛṣṇa în Bhagavad-
Gītā, înaintea declanșării marii bătălii. În contrast cu vizita arogantă și intimidantă 
a lui Duryodhana, Arjuna se prezintă umil în fața străbunului său, mergând pe jos 
și într-o atmosferă de profund respect, în acord cu acceptarea dharmei ce-i revine.

Doar prin aceste potriviri de circumstanțe Bhīṣma poate fi învins. Străpuns 
de miile de săgeți trase de Arjuna și de alți războinici, cu centrii vitali afectați de 
lovituri, plin de suferință, Bhīṣma se retrage în starea de yoga, așteptând momentul 
propice pentru oprirea definitivă a suflului. Momentul pe care singur și-l alege nu 
va veni decât după câteva luni de zile, după solstițiul de iarnă, atunci când soarele 
va intra din nou în ciclul său ascendent pe cer. Aceasta este o moarte demnă de 
un kṣatriya. Până atunci, bătrânul părinte al celor două clanuri se odihnește pe 
un pat de săgeți, ce-l împiedică să atingă pământul.31 Ele vor servi ulterior drept 
combustibil pentru focul rugului funerar. Bhīṣma speră ca sacrificiul său ritualic 
pe rugul funerar să fie suficient pentru descărcarea karmică, pentru restabilirea 
armoniei dintre clanurile rivale, conform dharmei. Însă nici chiar acum, nici 
Duryodhana și nici Karṇa nu respectă dharma, deși căderea lui Bhīṣma, care este 
un Vasu, reprezintă în mod simbolic sfârșitul domniei în Cer al acelor asura ce i-au 
izgonit pe zei (deva) din casa lor.

Deznodământul războiului de 18 zile, ajuns acum în ziua a zecea, ține atât de 
firele întrețesute ale karmei individuale și de grup, cât și de planul divin orchestrat 
de Kṛṣṇa Vāsudeva (cel înconjurat în Cer de Vasu). Astfel înțeles, destinul (daiva) 
este deznodământul nerespectării dharmei, iar cel trimis pentru ispășirea tuturor 
păcatelor în sacrificiul suprem de pe câmpia Kurukṣetra este avatāra. Acum se 
înțelege mai bine divizarea însăși operată de Keśava (Kṛṣṇa) între el însuși și armata 
sa neînfricată, formată dintr-un milion de războinici Saṃśaptaka și Nārāyaṇa, 
precum și distribuția prietenilor săi cei mai apropiați, Kṛtavarman și Sātyaki, în 
cele două tabere adverse. Planul divin, confirmat de desfășurarea și deznodământul 
29 Śikhaṇḍin este un alt fiu de-al regelui Drupada, tatăl prințesei Pañcālī Draupadī, căsătorită 
cu cei cinci frați Pāṇḍava. Deși născut fată, Śikhaṇḍin își schimbă ulterior sexul cu cel al unui 
yakṣa pe nume Sthūṇa. Yakṣi (sing. yakṣa) sunt ființe mitice ce-l însoțesc și păzesc pe Kubera, 
zeul bogățiilor, alături de nenumărați rākṣasa. Născut fată, Śikhaṇḍin este astfel de neatins de 
către Bhīṣma, ce a jurat să nu facă rău vreunei femei. Vezi lista de substantive comune și de nume 
proprii realizată de Madeleine Biardeau, Le Mahābhārata, vol. 2, p. 354 și p. 373.
30 Bībhatsu, poreclă atribuită lui Arjuna, înseamnă chiar reticență, repulsie, referindu-se la refuzul 
inițial al lui Arjuna de a-și ataca și doborî pe câmpul de luptă toți verii, prietenii și învățătorii. 
Reticența aceasta îi va fi spulberată de sublima învățătură primită de la Kṛṣṇa Vāsudeva, așa cum 
este ea prezentată în Bhagavad-Gītā.
31 În mod simbolic, Cerul se apropie în mod periculos de Pământ, de unde riscul de coliziune 
ce este evitat prin pătura deasă de săgeți pe care stă acum Bhīṣma. Încă de la început, fiul zeiței 
Gaṅga este încarnarea lui Dyaus, zeul cerului, destinat să rămână pe pământ mai mult decât toți 
ceilalți, dar fără să aibă urmași.
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confruntării finale, este distrugerea totală a celor fără dharma, un sfârșit de lume 
realizat printr-un gigantic sacrificiu destinat iertării păcatelor acumulate.32 Astfel 
trebuie înțeleasă acțiunea în luptă a avatarului, ca acțiune destinată distrugerii 
tuturor războinicilor, ca pregătire a Pământului pentru un nou ciclu cosmic.33 Doar 
așa pot fi integrate misiunii sale divine justițiare toate actele aparent lipsite de 
etică, chiar contrare cuvântului dat. Când Arjuna riscă să iasă din luptă și să-și 
pună capăt zilelor pentru că promisiunea de a-l ucide pe Jayadratha până la apusul 
soarelui este pe punctul de a nu putea fi îndeplinită, Kṛṣṇa ascunde soarele de 
pe cer înaintea apusului, creând iluzia sfârșitului zilei de luptă și ușurându-i lui 
Arjuna sarcina auto-impusă de a-l omorî pe Jayadratha, cumnatul lui Duryodhana, 
devenit neatent la desfășurarea ostilităților.34 La fel, Kṛṣṇa îl acoperă cu trupul 
său pe Arjuna,35 către care se îndrepta teribila armă Vaiṣṇava,36 deși înainte de 
începerea războiului promisese să nu participe decât ca vizitiu al carului de luptă. 
Aceste intervenții arată tot mai mult, consideră Biardeau, cum Govinda (Kṛṣṇa) se 
comportă pe câmpul de luptă la fel cum se comporta Śakuni atunci când trișa la 
jocul de zaruri pentru a-i deposeda pe Pāṇḍava-și de regatul moștenit. Aparentele 
nerespectări ale regulilor nu sunt, de fapt, decât expresii ale curgerii destinului 
(daiva) în favoarea celor care respectă dharma.37

Lipsită de știința și vitejia lui Bhīṣma, tabăra Kaurava-șilor își reia tot mai 
mult aspectul său natural de masă informă, ne-individualizată, asemănătoare 
celor o sută de fii ai lui Dhṛtarāṣṭra. Adâncirea în adharma, în desconsiderarea 
obligațiilor firești, vine și din succesiunea în fruntea armatei Kaurava a lui Droṇa, 
un brahman care și-a încălcat dharma personală, punând mâna pe arme, inclusiv 
dintr-un motiv mai general, anume lipsa unei guvernări legitime, prospere, 
binevoitoare și respectoasă cu preoții din partea unui  kṣatriya, pe care Duryodhana 
nu o poate asigura.38 Alături de Droṇa, Karṇa intră în luptă cu încuviințarea lui 
Bhīṣma, pentru a-și realiza dharma de kṣatriya. Împreună participă, fără șirea 
lor, la realizarea planului divin de distrugere a tuturor kṣatriya, așa cum ne arată 
carnagiul fără echivalent ce are loc în noaptea dintre zilele a 14-a și a 15-a.39 Acum 
este momentul în care se folosește Karṇa de arma imbatabilă primită în dar de la 

32 Madeleine Biardeau, comentarii la Le Mahābhārata, vol. 2, p. 83.
33 În tradiția hindusă, timpul este desfășurat în cicluri, în patru etape inegale ca durată (yuga), 
ce formează împreună o unitate mai mare de timp, o mare etapă (mahāyuga). Timpul ciclic se 
încheie printr-o dizolvare (mahāpralaya), o distrugere crepusculară a lumii, ca pregătire pentru 
începerea unui nou ciclu, al cărui primă etapă este kṛtayuga, Vârsta de Aur. Vezi și Mircea Eliade, 
Imagini și simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, trad. rom. Alexandra Beldescu, 
București, Humanitas, 2013, pp. 68-71.
34 Le Mahābhārata, vol. 2, p. 122.
35 Ibidem, p. 90.
36 Așa cum îi sugerează și numele, arma a fost creată și oferită chiar de Domnul Viṣṇu, deci nu 
putea fi oprită decât de propriul său avatar.
37 Le Mahābhārata, vol. 2, p. 131.
38 Ibidem, p. 81.
39 Noaptea dintre zilele a 14-a și a 15-a din bătălia de 18 zile este noapte de Śivaratrī, noapte 
fără Lună vizibilă pe cer, cea mai întunecată noapte din ciclul lunar de 28 de nopți, deci cea mai 
propice confuziei și lipsei de protecție.
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Śakra (Indra), armă teribilă pe care o rezervase dintotdeauna distrugerii lui Arjuna. 
Lipsa sa de stăpânire l-a împins să-și irosească arma cea mai de preț, de unde și 
bucuria nedisimulată pe care-o afișează Kṛṣṇa,40 știind că Arjuna nu mai putea fi 
de acum omorât, în timp ce Arjuna va putea participa la planul divin de distrugere 
a războinicilor ce și-au nesocotit dharma.

Distrugerea războinicilor, care începe cu sacrificiul lui Irāvat,41 fiul lui Arjuna 
și al prințesei Ulūpī, continuă cu cel al lui Abhimanyu,42 fiul lui Arjuna și al surorii 
lui Kṛṣṇa, al lui Subhadrā, ca expresie a sacrificiului necesar renașterii lumii. Nu 
trebuie uitat că Abhimanyu este încarnarea zeului Soma, ipostază a lichidului 
sacrificiului ritualic vedic, dar și strămoș al „dinastiei lunare” (Somavarcas, adică 
„lună plină”). Alături de el sunt sacrificați, până în ziua a 18-a și mai ales în ultima 
noapte, de Lună nouă, toți descendenții celor două clanuri, mai puțin moștenitorul 
dinastiei lunare, încarnat de copilul pe care Uttarā, soția lui Abhimanyu, îl poartă 
în pântec.

Rând pe rând, Droṇa, Karṇa, Duhśasana și, în cele din urmă, Duryodhana, 
marii războinici din clanul Kaurava-șilor, sunt prinși în menghina luptei finale și 
distruși. Lupta ia tot mai mult un aspect de joc de zaruri, cu deznodământ incert, 
în care fiecare primește ceea ce merită. Cel care aparent trișează în acest amestec 
final de sacrificiu și de aruncare de zaruri este Kṛṣṇa.43 El este conștient de rolul 
superior pe care-l are în restabilirea dharmei, chiar dacă muritorii obișnuiți, lipsiți 
de cunoaștere, îl pot acuza de nerespectarea ei. Cum zeii i-au distrus pe demoni 
folosind māyā, la fel își folosește Kṛṣṇa toate puterile pentru a-i apăra pe cei cinci 
frați Pāṇḍava și a le oferi victoria, știind că arma magică brahmā folosită împotriva 
lor nu putea fi neutralizată decât de El însuși. Nimic nu se poate opune forței unor 
brahmani înarmați. Imediat ce rolul avatarului este încheiat, destinul (daiva) îi 
distruge și pe cei din clanul victorios. Cei doi brahmani, Aśvatthāman, fiul lui 
Droṇa, și Kṛpa, alături de Kṛtavarman, vor curăța Pământul de toți kṣatriya.44 
Aflați în kaliyuga, ultima parte a unui mare ciclu cosmic, oamenii nu pot scăpa 
destinului. Pentru un nou început de ciclu cosmic, lumea întreagă cuprinsă de 
nedreptate trebuie distrusă, înainte de a renaște, purificată. Un nou Timp se va 
naște și un nou război va fi produs de dorința demonilor (asura) de a-i alunga pe 
zei (deva) din Cer, pentru a le lua locul într-o lume în care nimeni nu mai respectă 
adevărul, dharma este batjocorită și nedreptatea devine regula.

40 Le Mahābhārata, vol. 2, p. 138.
41 Până în zilele noastre, ritualul sacrificiului ce se oficiază în templele lui Draupadī din sudul 
Indiei începe cu rememorarea simbolică a sacrificiului lui Irāvat. Vezi comentariile lui Madeleine 
Biardeau la Le Mahābhārata, vol. 2, p. 26.
42 Le Mahābhārata, vol. 2, p. 100.
43 Ibidem, p. 253.
44 Cel care resoarbe întreaga creație, cel care distruge lumile la sfârșitul Timpului, este Rudra-
Śiva. Tocmai de aceea Aśvatthāman primește protecția lui Śiva în misiunea sa de a debarasa 
Pământul de toți kṣatriya. Vezi Le Mahābhārata, vol. 2, p. 267.
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