
МАГАТМА ҐАНДІ ТА ІСТИНА 
 

 
 
Ви чули ім’я Магатма Ґанді-джи. Для Індії він батько нації, так само як Джордж Вашингтон – батько 
Америки. На знак поваги до нього, ми називаємо його Ґанді-джи. Ім’я його батька було Карамчанд 
Ґанді, а ім’я матері – Путлібаі. Він народився у Порбанадарі штату Ґуджарат.  
 
Його матір була дуже релігійною. Ґанді-джи також був дуже релігійним. Одного разу сталося так, 
що група людей прийшла виконати драму до Порбандару. Вона була присвячена давньому королю 
Гарішчандрі, який був надзвичайно правдивим. Ґанді-джи побачив, як багато Гарішчандра зазнав 
страждань, щоб бути правдивим. Це справило на нього сильне враження. Він вирішив, що також 
завжди буде казати правду. Незабаром правда стала стилем його життя. Ґанді-джи вирішив, що 
навіть, якщо правда призведе до неприємностей, він ніколи від неї не відмовиться.  
 
Одного дня, батько дав йому книжку про Шравана, кому були вкрай віддані його батьки. Ґанді-джи 
швидко прочитав книжку. У книжці він побачив малюнок, на якому Шраван ніс своїх батьків на 
плечах, оскільки обидва вони були сліпі, але хотіли відвідати святі місця. Ґанді-джи вирішив, що він 
також повинен опікуватися своїми батьками. 
 
Коли його батько пішов до храму, він узяв із собою Ґанді-джи. Коли джайнські монахи відвідували 
їхній дім, вони обговорювали релігійні питання, і Ґанді-джи уважно слухав. Лідери інших релігій 
також відвідували дім батьків Ґанді-джи, обговорюючи релігійні питання. Тож Ґанді-джи 
формувався під впливом різних релігій.  
 
Ґанді-джи був вегетаріанцем. Коли він вирішив поїхати до Європи вивчати право, матір сказала 
йому: «Мій сине, оскільки ти вирушаєш за кордон, запевни, що ніколи не будеш вживати алкоголь, 
їсти м’ясо та грати в азартні ігри». Ґанді-джи пообіцяв виконувати її прохання і взяв обітницю у 
присутності монаха, що він ніколи не буде вживати алкоголь, їсти м’ясо та грати в азартні ігри.  
 
Ґанді-джи говорив: «Ми повинні бути вдячними, якщо хтось добрий і щедрий до нас. Ми повинні 
бути добрими і щедрими навіть до тих, у кого не має таких якостей». Магатма Ґанді був 
доброчесним і за це його будуть пам’ятати завжди.  
 
Питання: 
1) Ким був Магатма Ґанді? 
2) Яка вистава мала великий вплив на його життя? 
3) Що він вирішив, побачивши виставу?  
4) Хто відвідував дім його батьків? 
5) Що пообіцяв Ґанді-джи своїй матері перед поїздкою до Європи? 


