
ЖИВЕ І НЕ-ЖИВЕ 
 
Учитель ставить щось на столі. 
 

 
 
Учитель: Раві, що це? 
 
Раві: Сер, це лялька. 
 
Учитель: Правильно. Може ця лялька сама ходити? 
 
Раві: Ні, вона не може сама ходити, але я можу зробити так, ніби вона ходить. 
 
Учитель: Ніла, а чи може ця лялька бачити своїми очима? 
 
Ніла: Ні, вона не може бачити цими очима.  
 
Учитель: Рамеше, а може, вона вміє співати? 
 
Рамеш: Як вона може співати, якщо вона не може навіть говорити? 
 
Учитель: Гаразд, лялька має вуха, тож вона має змогу нас почути. 
 
Рамеш: (Сміючись) Сер, вона не може ні почути, ні зрозуміти про що ми говоримо. 
 
Учитель: Комале, можливо, вона може їсти, оскільки у неї є рот? 
 
Комал: Вона не може ні їсти, ні пити. 
 
Учитель: Четане, лялька буде кричати, якщо я її скину зі с толу. 
 
Четан: Вона не буде кричати. 
 
Учитель: Ви усі дали правильні відповіді. Ви усі погоджуєтесь, що ця лялька не може ходити, 
бачити, їсти чи чути як ми?  
 
Діти: Так, ми згідні. 
 
Учитель: Чому так? У чому причина? Яка різниця між лялькою і нами? Раві, ти знаєш? 
 
Раві: Ми справжні люди, а лялька – лише іграшка. 
 



Учитель: Раві, можеш мені пояснити, що означає «справжні люди»? 
 
Раві: (чухає свою голову і не відповідає) 
 
Учитель: Різниця між іграшками і справжніми людьми полягає у тому, що люди можуть бачити, 
говорити, ходити, чути, відчувати біль і радість. Тому їх і називають живими істотами (jiva). Тих, хто 
не може говорити. ходити, чути, відчувати біль і радість тощо, називають неживими істотами (ajiva). 
 
Тепер Раві, ти можеш назвати різницю між іграшкою і нами? 
 
Раві: Так. Оскільки лялька не може чути, говорити, відчувати біль або радість, вона є річчю, а не 
живою істотою. У той час як ми можемо говорити. бачити, чути, відчувати біль або ж радість, ми є 
живими істотами. 
 
Учитель: Дуже добре. Раві. Зараз ти правильно зрозумів. Діти, слухайте уважно, зараз я буду 
пояснювати більш докладно про живі і неживі предмети. 
Усе, що має здібність знати, навчатись, розуміти, відчувати біль або ж радість, має різні почуття, 
відоме як жива істота (jiva). Ми можемо навчатись, знати, розуміти, відчувати біль і радість, маємо 
п’ять органів почуттів. Тож ми є живими істотами. 
Усе, що не має здібності знати, розуміти, відчувати біль і радість, не має органів відчуттів – 
називається неживими істотами (ajiva). Тому ця іграшка нежива річ. 
Комале, ось лавка, на якій ти сидиш, вона жива чи нежива? 
 

 
 
Комал: Лавка нежива річ, бо вона не знає, не розуміє, не відчуває болі.  
Учитель: Комал правий. Зараз, що трапилось, коли ти отримав вищий бал за поставлене тобі 
питання? 
Комал: Я почуваюсь щасливо, тому що я відчуваю. 
 
Учитель: Раві, можеш назвати кілька прикладів неживих речей довкола нас? 
Раві: Книжки, стіл, крісла, ручки, годинник і лінійка – усі вони неживі речі. 
 
 



 
Учитель: Ніло, можеш назвати кілька живих істот? 
 
Ніла: Так. Собаки, коти, корови, кролики, папуги, леви, слони, риба, курчата і люди – усі вони живі 
істоти. 
 
Учитель: Діти, чи є у вас питання? 
 
Діти: Ні, учителю. Тепер ми розуміємо різницю між живими істотами і неживими речами. 
Учитель: Перед тим як ми закінчимо наш урок, я би хотів вам нагадати, щоб ви добре ставились 
один до одного, бо кожний з вас відчуває біль і радість.  
 
(І ще одне для домашнього завдання. Я би хотів, щоб кожен із вас склав список із двадцяти живих 
істот і двадцяти речей на наше наступне заняття.) 
 
 
Питання: 
 
1) Що таке джива? 
2) Що таке аджика? 
3) Наведіть приклад п’яти джив? 
4) Наведіть приклад п’яти аджив? 
 
Обведіть або підкресліть «так» чи «ні» біля кожного речення. 
 
Лавка може говорити. Так. Ні. 
 
Лев не може дихати. Так. Ні. 
 
Аджива не має почуттів. Так. Ні. 
 
Лялька може сама їсти. Так. Ні. 
 
Лялька може відчувати біль. Так. Ні. 
 
Людина може навчатися. Так. Ні. 
 
Усі дживи мають п’ять почуттів. Так. Ні. 
 



 
Скажіть, де у наступних прикладах є джива, а де аджика: 
 
Лев ___________ 
 
Лавка ___________ 
 
Лялька ________ 
 
Риба __________ 
 
Собака ________ 
 
М’яч __________ 
 
Курча ____________ 
 
Кішка ________ 
 
Крісло __________ 
 
Папуга __________ 
 
Книжки _________ 
 
Годинник _______ 


