
УЧИТЕЛЬ МАГАВІРА 
 
Учитель Магавіра – двадцять четвертий тиртханкар. Він народився у 599 році до н. е. у Кшатріякунді, 
яка була частино добре відомої республіки Вайшалі. Ім’я його батька було король Сиддгартха, а матері 
– королева Тришала. Вони були дуже релігійними людьми і послідовниками Паршванатхи. Царица 
Тришала мала чотирнадцять віщих снів (деякі вважають шістнадцять), коли вона зачала Учителя 
Магавіру. У той час як вона була вагітною, благополуччя царя Сиддгартхи збільшувалось. Батьки 
приписали свій успіх дитині. Коли немовля народилося, його назвали Вардгаман, що означає «той, хто 
постійно росте».  
 
Він був дуже сміливим. Так, одного разу граючись, він врятував своїх друзів від змії. Іншим разом 
небесний ангел приєднався до компанії друзів, перевтілившись у хлопчика. За правилами гри, 
Вардгаман мав їздити верхи на хлопцях. Коли він їхав на одному з них, то хлопець перетворився у 
чудовисько, щоб налякати Вардгамана. Але Вардгаман не злякався і поборов чудовисько. Тоді 
небесний ангел явився у своїй справжній формі. Він похвалив Вардгамана за його сміливість, назвавши 
хлопчика «Магавірою», що означає «великий герой». 
 
Хоча Магавіра народився у комфорті і розкоші, батьки ніколи його не приваблювали. Він жив простим 
життям. Тому, коли батьки Магавіри померли, він вирішив стати монахом. Він запитав дозволу на це у 
свого брата, який продовжував сумувати за померлими батьками. Брат попрохав Магавіру почекати 
кілька років. Упродовж двох років Вардгаман залишався вдома, ведучи при цьому повністю 
відокремлене життя. Коли два роки минули, брат дозволив йому стати монахом. Магавірі було тридцять 
років, коли він відмовився від мирського життя й усіх мирських прив’язаностей. Більшість свого часу він 
проводив, практикуючи аскезу і медитуючи. Він страждав від дуже сильного фізичного болю і різних 
тортур. Найсерйознішою з них був укус отруйної змії Чандакавшикі. Під час цих важких випробувань 
Учитель Магавіра залишався спокійним і миролюбним. Він ніколи не втрачав спокою і ніколи не 
проявляв ненависті до будь-кого, великодушно усіх пробачаючи. Такого суворого способу життя 
Магавіра дотримувався дванадцять із половиною років. У віці сорока двох років він досягнув всезнання, 
кевалджняну, ставши Джиною, двадцять четвертим Тиртханкаром теперішньої ери. Як всезнаючий, він 
знав усе про минуле, теперішнє і майбутнє. 
 

 
 
Як останній Тиртханкар, він відродив релігійний порядок (tirth), який складається з монахів, монахинь, 
шраваків і шравік. Цей порядок також відомий як джайнська санґга. Його першим і головним учнем був 
Ґаутамсвамі. Він був дуже відомим на той час брагманським ученим. У Магавіри було одинадцять 
ґанадгарів або ж головних учнів, які уклали дванадцять священних писань (Джайнський канон), які 
базуються на повчаннях Учителя Магавіри. Ці писання називаються аґамами, які тривалий час 
передавались усно від наставника до учня. Їх було записано через 890 років після смерті Магавіри. 
 



У часи Тиртханкари Паршванатхи були чотири великі обітниці, яким слідували монахи і монахині. 
Розуміючи стан розуму сучасних йому і майбутніх садгу і садгві, Учитель Магавіра додав ще одну 
обітницю до вже існуючих. Ось ці п’ять обітниць: 
 
1) Ненасильство (агімса) 
 
2) Істина (сатья) 
 
3) Відмова від крадіжок (астея) 
 
4) Цнотливість (брагмачар’я, додане Магавірою) 
 
5) Відмова від прив’язаності до усього мирського (апариґрага) 
 
За життя Учителя Магавіри проводились жертвоприношення, під час яких люди вчиняли насильство в 
ім’я релігії. Вчення Магавіри відкрило їхні очі, і вони також прийняли принцип ненасильства. Його 
проповіді заохочували людей будувати щасливе і гармонійне суспільство. 
 
Майже після тридцятилітнього проповідування Учитель Магавіра досягнув нірвани у 527 р. до н.е. у віці 
семидесяти двох років. Нірвана означає, що він досягнув звільнення і став сиддгою, тобто тим, хто 
більше не повертається у цикл народження і смерті. 
 
Питання: 
1) Ким був Учитель Магавіра? 
2) Як завали його батьків? 
3) Скільки йому було років, коли він став монахом? 
4) Скільки років він практикував самообмеження і медитацію? 
5) Скільки йому було років, коли він став тиртханкаром? 
6) З яких чотирьох частин складається джайнська санґга? 
7) Скільки років було Магавірі, коли він досягнув нірвани? 
8) Скільки років пройшло від тоді, як Магавіра досягнув нірвани? 


