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АСПЕКТИ ДЖАЙНІЗМУ  



Аспекти джайнізму 

“Аспекти джайнізму” – стисла оригінальна робота академічного 

характеру, яка звертається до давніх витоків традиції джайнізму, 

спираючись на літературні та археологічні джерела. Вона розкриває основні 

принципи й елементи джайнізму, пояснюючи його важливість. У книжці 

викладаються засади джайнської етики, розповідається історія джайнізму в 

різних частинах Індії, також наголошується на важливості внеску 

джайнізму в індійську культуру.  

До головного тексту доктор Санґаве додає словник філософських і 

технічних термінів, які зазвичай використовуються у джайнізмі, а також 

вибрану бібліографію англомовних досліджень, присвячених джайнському 

вченню та культурі. 

Сподіваємось, книга буде корисною як науковцям, так і усім тим 

читачам, хто бажає коректно і правильно зрозуміти різні аспекти 

джайнізму.  
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ПЕРЕДМОВА 

Під час підготовки рукопису “Аспекти джайнізму” доктора Віласа 

Санґаве відбувався інтенсивний обмін думками. Цю книгу вдалося видати 

завдяки активному сприянню президента видавництва “Бгаратія 

Джнанпітх” Падма-Бгушана Сагу Шриянса Прасад Джайна.  

Не так багато книжок із джайнізму було видано англійською мовою 

до цього часу: деякі з них серйозні, а деякі надто стислі. “Аспекти 

джайнізму” покликані зробити свій внесок завдяки тому, що ця книга 

поєднує ґрунтовність із доступністю для сприйняття. 

Заслуга доктора Санґаве полягає у тому, що йому вдалося зобразити 

єдину картину, де історія, археологія, філософія, література, політичні 

наслідки та соціальна етика, кожна зі своїм колоритом та чарівністю 

гармонійно ілюструють славу джайнізму та його основне кредо 

універсального співстраждання, яким є аґімса. 

Як підказує назва книжки, вона не має справу з усіма можливими 

нюансами філософії чи з розмаїттям релігій та світської літератури, що 

накопичилися протягом століть завдяки піонерській роботі великих 

учителів та вчених на пракриті, санскриті, апабграмші та інших 

регіональних мовах. У цій роботі не йдеться про царину мистецтва та 

архітектури з описом деталей. Тут надається лише панорамний погляд на 

кожен із вищезгаданих аспектів: так, аби читач міг познайомитися 

достатньо добре із засадами джайнізму та культурою, зі шляхом аскетизму 

та тим, як має поводитися мирянин згідно існуючого порядку. 

Відмінною рисою книжки є те, що індивідуальний аспект джайнізму 

представлений як органічне ціле: так, що засади джайнізму 

інтерпретуються у контексті їхнього практичного застосування. Таким 

чином, джайнізм стає значущим та релевантним з позицій універсального 

огляду. Суть джайнізму полягає у підході до духовного просування 

особистості, добробуту людства та захисту усього живого у мінливому 

середовищі. 

Книжка була написана, аби ще раз описати ті самі соціальні та етичні 

концепції у різних контекстах. Це не означає, що вони довільні, але швидше 

за все відображають нові значення у контексті кожного відповідного 

розділу: 

1. Особливості джайнської етики (Розділ 6). 

2. Внесок джайнізму в індійську культуру (Розділ 9). 

3. Значення джайнізму (Розділ 11). 

Як вчений, доктор В. Санґаве привніс своє бачення та узагальнююче 

осмислення деяких складних тем філософії, які ним підтверджуються 

авторитетними та виразними цитатами. Наприклад, розкриваючи тему 

філософії карми, доктор Санґаве цитує доктора Шарлотту Краузе (Charlotte 

Krouse) з її книги “Спадщина останнього аргату”: 



“Джайнізм не залякує своїх послідовників кармою, так само як і не 

дає можливості нудьгувати від нездорового, жіночоподібного фаталізму, як 

думає багато людей про всі східні вчення. Навпаки, джайнізм виховує 

самодисципліну, аби людина стала справжнім героєм у битві за істинну 

перемогу”. 

Хоча доктор Краузе не говорить про це спеціально, і доктор Санґаве 

не робить окремої примітки чи коментаря, очевидно, що проста цитата 

підсумовує ким є джина, та за що бореться джайнізм. 

В одинадцяти розділах і майже на двохстах сторінках доктор Санґаве 

запропонував стислий виклад джайнізму для всіх практичних цілей, який 

слугуватиме посібником для ретельного навчання тим, хто хоче розуміти не 

лише засади джайнізму, а і його історичну та соціальну перспективу у 

логічній послідовності. Метою автора та видавця було також прагнення 

довести, що ця книжка є зручною та зрозумілою і для зарубіжного читача. 

Автор та “Бгаратія Джнанпітх” вітають будь-які пропозиції та 

додаткові матеріали для вдосконалення і покращення книжки. 

 

Лакшмі Чандра Джайн  



ВСТУПНЕ СЛОВО 

Книжки про джайнізм – цю давню та неповторну традицію Індії, 

написані іноземцями й індійськими дослідниками англійською мовою, були 

опубліковані в основному у першій половині ХХ століття. Багато з цих 

книжок були навчальними посібниками для студентів-релігієзнавців і зараз 

їх важко знайти навіть для того, щоб зробити посилання. Крім того, деякі з 

цих книжок відзначились упередженим баченням або ж сектантським 

підходом. Велика частина цих видань присвячена опису філософії 

джайнізму, деякі з них – джайнському мистецтву та історії джайнізму в 

різних регіонах Індії. За цих обставин з’явилась нагальна потреба 

підготувати стисле англомовне видання, своєрідний вступ до джайнізму, 

який би викладав не тільки такі важливі складові вчення джайнізму як 

філософію та етику, а й історію, поширення та значення джайнізму. Будемо 

сподіватись, що “Аспекти джайнізму” – ця стисла й оригінальна книга 

академічного характеру, представлена читачеві, задовольнить вищезгадану 

нагальну потребу.  

Спираючись на літературні та археологічні джерела, у книзі стисло 

окреслюється давній період джайнізму; головні його принципи та елементи; 

висвітлюються важливі доктрини джайнізму; пояснюється троїстий шлях 

звільнення; детально викладається етичний кодекс, встановлений у 

джайнізмі; розкриваються специфічні риси джайнської етики; описуються 

великі і малі напрямки, наявні у джайнізмі; викладається історія джайнізму 

в різних частинах Індії; підкреслюється значущість внеску джайнізму в 

індійську культуру; аналізується важливість джайнізму з соціальної точки 

зору. Книжка також містить покажчик термінів, які часто 

використовуються в джайнізмі, і вибрану бібліографію англомовних 

досліджень про джайнізм. Будемо сподіватись, що ця книжка стане у нагоді 

як науковцям, так і звичайному читачеві: усім тим, хто бажає мати 

об’єктивне, коректне і правильне розуміння різних аспектів джайнізму.  

Я дійсно радий заявити, що Падмабгушан Сагу Шриянс Прасад 

Джайн – найшановніший старійшина джайнської громади Індії, був 

надзвичайно натхненним і рішучим, колі дізнався про оригінальну книжку-

вступ, присвячену джайнізму англійською мовою для зацікавлених читачів 

у всьому світі. Бо відтепер читач зможе отримати адекватне розуміння не 

тільки основних засад джайнізму, а і зрозуміти ту роль, яку він відіграв у 

збагаченні соціального життя та культури Індії. Я дуже вдячний Сагу 

Шриянсу Прасаду, що він не тільки надихнув мене на написання цієї 

книжки, а і постійно заохочував під час роботи над нею. 

Я також безмежно вдячний Шри Ашоці Кумару, довіреному 

керуючому, а також іншим поважним членам Бгаратія Джнанпітх (Нью 

Делі) за публікацію книжки. Також я дуже вдячний доктору Ґокулу Прасаду 

Джайну, заступнику директора Бгаратія Джнанпітх у докладанні особливих 



зусиль для появи книжки, так гарно і так швидко виданої. Також я 

залишаюсь у боргу перед Шри Лакшмі Чандрою Джайном, колишнім 

директором Бгаратія Джнанпітх, пандитом Ніраджом Джайном із Сатни 

(Мадг’я Прадеш) і паном Рамкрішнаном (Бгаратія Відья Бгаван, Бомбей) за 

їхню корисну критику рукопису книжки. 

Я дуже зобов’язаний добре оснащеній бібліотеці коледжу Раджарам 

(Колгапур). Свою подяку також висловлюю Шри Могану Патілу за охайний 

друк книжки.  

 

Вілас Адинатх Санґаве 

 

Дослідницький інститут Сагу,  

університет Шиваджі, Колгапур,  

День республіки, 1990  



РОЗДІЛ 1. ДАВНІСТЬ ДЖАЙНІЗМУ 

Значення джайнізму 

Буквально, “джина” (jina)1 означає “переможець”, тобто той, хто 

поборов такі мирські пристрасті, як бажання, злість, гнів, жадібність, 

гординя тощо за допомогою постійних зусиль та звільнився від обмежень 

мирського існування, циклу народжень та смертей. Таким чином, Джина це 

людина, а не надлюдська істота чи втілення всемогутнього Бога. Тобто 

термін “джина” застосовується до особи, яка є духовним переможцем. 

Відтак, людські істоти мають потенціал стати джинами, адже джини 

– це звичайні люди, що здобули вище знання, підкорили свої бажання та 

стали вільними від усіх прив’язаностей і відраз. Джайнізм, таким чином, є 

набором принципів, проповідуваних джинами. Тому джайнізм не виступає 

апаурушею (apauruṣeya), тобто вчення, що запропонована нелюдською 

істотою чи такою, що заснована на сакральній книзі нелюдського 

походження. Навпаки, ця традиція цілком людського походження та 

проповідується тими, хто досягнув всезнання та самоконтролю завдяки 

особистим зусиллям. Якщо коротко, то джайнізм є сутністю проповідувань 

досконалих душ, які досягнули стану джини.  

Термін “джайнізм” співзвучний до вчення, яке сповідували та 

проповідували джини, тобто послідовники цього шляху. Він є англійським 

перекладом оригінального санскритського слова “джайна-дгарма” та 

“джина-дгарма”. Ось чому такі німецькі джайнологи, як Ернс Леуман (Ernst 

Leumann), Моріс Вінтерніц (Moriz Winternitz) та Вальтер Шубрінг (Walther 

Schubring) надавали перевагу терміну “джинізмус” або “джинізм”. Обидва 

терміни, тим не менш, коректні. Таким чином, “джайнізм” означає 

традицію, якою слідують джайни, а “джинізм” означає вшанування Джини. 

Але з двох термінів “джайнізм” та “джинізм”, перший є більш популярним 

і обидва використовуються у літературі та мові.  

Традиція тиртханкарів 

Коли джини здобувають вище знання, їх звуть “кевалі-джини” (kevali-

jina), тобто, джини, що досягли “кевала-джняни” (kevala-jñāna), безмежного 

знання. Ці кевалі-джини бувають двох видів: “саманья-кевалі” (sāmānya-

kevalī) та “тиртханкара-кевалі” (tīrthaṅkara-kevalī). У той час як саманья-

кеваліни це джини, зосереджені на своєму власному звільненні, 

тиртханкара-кеваліни є тими джинами, які після досягнення кевала-джняни 

турбуються не лише про власне звільнення, а і думають про те, як показати 

шлях звільнення всім. Ці тиртханкара-кеваліни загалом відомі як 

 
1 Окремо узяті санскритьскі слова у книзі вживаються у словниковій формі. 



тиртханкари, тому що вони є будівничими броду, який веде людей через 

великий океан існування. Термін “тиртханкар” буквально означає наступне: 

“Тараті самсара-магарнавам єна німіттена тат тиртхам. Тиртхам кароті іті 

тиртханкарага” (tarati saṃsāra-mahārṇavam yena nimittena tat tīrtham. Tīrthaṃ 

karoti iti tīrthaṅkaraḥ). 

(तरतत संसार-महार्णवं येन तनतमते्तन तत् तीर्णम् । तीरं् करोतत इतत तीरं्कर: ।) 

“Те, що допомагає нам перетинати океан мирського життя, відоме як 

“тиртха” (tīrtha), а [той], хто робить тиртху, називається “тиртханкаром” 

(tīrthaṅkara)”.  

Звідси, тиртханкари – це видатні особи, що окреслюють шлях 

остаточного звільнення або емансипації усіх людей з послідовності 

народжень та смертей. 

Згідно джайнської традиції, усього було 24 тиртханкари, тобто 

Великих Учителів у минулі часи, є 24 у теперішні часи та буде 24 у майбутні 

часи. У цій традиції імена двадцяти чотирьох тиртханкарів, тобто Великих 

Вчителів, у теперішній час наступні: 

1. Ришабга-натха2 (ṛṣabha-nātha) або Адинатха (ādi-nātha). 

2. Аджита-натха (ajita-nātha). 

3. Самбгава-натха (sambhava-nātha). 

4. Абнінандана-натха (abninandana-nātha). 

5. Суматі-натха (sumati-nātha). 

6. Падма-прабга (padma-prabha). 

7. Супаршва-натха (supārśva-nātha). 

8. Чандра-прабга (chandra-prabha). 

9. Пушпаданта (puṣpadanta) або Сувідгі-натха (suvidhi-natha). 

10.  Шитала-натха (śītala-nātha). 

11.  Шреямса-натха (śreyāṃsa-nātha). 

12.  Васупудж’я (vāsupūjya). 

13.  Вімала-натха (vimala-nātha). 

14.  Ананта-натха (ananta-nātha). 

15.  Дгарма-натха (dharma-nātha). 

16.  Шанті-натха (śānti-nātha). 

17.  Кунтху-натха (kunthu-nātha). 

18.  Ара-натха (ara-nātha). 

19.  Маллі-натха (malli-nātha). 

20.  Мунісуврата-натха (munisuvrata-nātha). 

21.  Намі-натха (nami-nātha). 

22.  Немі-натха (nemi-nātha). 

23.  Паршва-натха (pārśva-nātha). 

24.  Магавіра (mahāvīra), Вардгамана (vardhamāna) або Санматі (sanmati). 

 
2 Усі імена тиртханкарів можуть вживатися або з другою частиною: “натх” (“вчитель”), “дева” 

(“бог”), “прабга” (“світлість”), або без неї. Наприклад, Ришабга-натх та Ришабга (Прим. пер.). 



Традиція тиртханкарів у теперішні часи починається з Ришабги, 

першого тиртханкара, та завершується Магавірою, двадцять четвертим 

тиртханкаром. Насправді, є постійний зв’язок між усіма двадцятьма 

чотирма тиртханкарами, які проповідували у різні періоди історії Індії. Це 

означає, що вчення, яке вперше викладав Ришабха у далекому минулому, 

було наслідуване двадцятьма трьома тиртханкарами протягом їхнього 

життя на користь усіх живих істот. 

Як згадувалося вище, Магавіра є двадцять четвертим тиртханкаром у 

цьому ряду тиртханкарів. Пересічні люди вважають, що саме Магавіра – 

засновник джайнізму. Очевидно, це невірне уявлення. Тому історики мають 

визнати той факт, що Магавіра не засновник джайнізму, а проповідував 

вчення, що вже існувало у найдавніші часи. 

Історичність джайнської традиції 

Історичність джайнської традиції наочно підтверджується 

літературними та археологічними свідченнями. Традиційна історія 

джайнізму від найдавніших часів до останнього тиртханкара Магавіри (VI 

ст. до н.е.) може бути послідовно простежена, спираючись на факти, що 

підтримуються джайнізмом. У зв’язку з цим джайнізм припускає, перш за 

все, що всесвіт з усіма складовими та компонентами не має ні початку, ні 

кінця, будучи вічним та безмежним. Вважається, що колесо часу постійно 

обертається подібно маятнику у напівколах зі cпадаючої до зростаючої 

стадії. Таким чином, одиниця космічного часу, що називається кальпа 

(kalpa), поділена на дві частини: авасарпіні (avasarpiṇī), тобто спадаючу, та 

утсарпіні (utsarpiṇī), тобто зростаючу, кожна з шістьма поділами, відомими 

як кали (kāla), тобто періодами або віками. Це означає, що наприкінці як 

авасарпіні, так і утсарпіні частина циклу починає рухатися у зворотньому 

напрямку, подібно до маятника годинника. І цей процес триватиме до 

нескінченості. Частини утсарпіні означають період поступової еволюції, у 

той час як частини авасарпіні поступово знижують людську природу, 

тривалість життя, тілесну силу та щастя і навіть тривалість кожної кали або 

часу як такого (тобто перший вік є найдовшим, а шостий вік – 

найкоротшим). Більше того, життя у перший, другий та третій віки відоме 

як життя бгоґа-бгумі (bhoga-bhūmi, тобто життя, засноване на природі, 

щасті, радості без жодного закону чи суспільства); життя у три віки, що 

залишились, тобто, четвертий, п’ятий та шостий віки, це так зване життя 

карма-бгумі (karma-bhūmi, тобто життя, що базується на індивідуальних та 

колективних зусиллях).  

У відповідності до цього колеса часу, частина авасарпіні (спадаючий 

півцикл життя) продовжується у теперішній час, і ми живемо у п’ятий вік 

цієї частини, що почалася через декілька років (3 роки та 3 ½ місяця) після 

досягнення нірвани тиртханкаром Магавірою у 527 р. до н.е. Відповідно до 



джайнських текстів перший вік теперішньої частини авасарпіні був 

величезної, незліченої довжини та мав умови бгоґа-бгумі, коли людські 

істоти жили у найбільш примітивному стані, який був повністю залежний 

від природи. У другий вік умови почали демонструвати певні ознаки 

поступового спаду, однак вони усе ще були у щасливій стадії бгоґа-бгумі. 

А вже у третьому віці процес деградації продовжувався незалежно від того, 

що було домінування стадії бгоґа-бгумі. Однак, ближче до кінця третього 

віку людина почала поступово прокидатись, відчуваючи погіршення 

зовнішніх умов, та уперше відчувала бажання знайти орієнтири. Аби 

забезпечити потребу у наставництві, четвертий вік породив один за одним 

чотирнадцять законодавців або попередніх провідників людства, відомих 

як кулакари (kulakara) або Ману (manu). У четвертий вік умови існування 

значно погіршуються, оскільки природа не була такою сприятливою як 

раніше та почали виникати конфлікти між людьми. Натомість кулакари, як 

перші лідери людей, намагались вдосконалити умови у міру своїх 

можливостей. 

Чотирнадцятий кулакар Ману на ім’я Набгірая (nābhirāya) та його 

дружина Марудеві (marudevī) народили Ришабгу (Адинатха), який пізніше 

став першим тиртханкаром або проповідником джайнського вчення. 

Вчитель Ришабга розглядається як провісник людської цивілізації, оскільки 

відкрив карма-бгумі (karma-bhūmi, “вік дії”). Він заснував соціальні 

інститути, такі, як шлюб, родина, законодавство, право, держава тощо, 

навчив людство обробляти землю, різноманітним мистецтвам та ремеслам, 

читанню, писанню, арифметиці, будівництву домівок та міст. Одним 

словом, навчив людей різноманітним видам діяльності задля 

запровадження нового соціального порядку та покращення добробуту 

людей. У вчителя Ришабги було дві дочки та сто синів. Після того, як він 

зробив свою справу на благо людства, зрікся світської влади на користь 

свого старшого сина Бгарати, який до того часу став чакравартином 

(chakravartin), тобто верховним правителем країни. Дотримуючись повного 

зречення у своєму житті, Ришабга досягнув кевала-джняни, тобто вищого 

знання. Проповідуючи вчення агімси, він став першим пророком звільнення 

і наприкінці земного шляху досягнув нірвани (nirvāṇa), – звільнення на горі 

Кайлаша (kailāśa). 

Після вчителя Ришабги, першого тиртханкара, було ще двадцять три 

вчителя, які приходили у різні періоди часу один за одним. Таким чином, 

усі двадцять чотири тиртханкари приходили по черзі в історичні часи від 

першого тиртханкара вчителя Ришабги до останнього двадцять четвертого 

– вчителя Магавіри.  

Вважається визнаним факт, що Магавіра (599–527 рр. до н.е.) був 

останнім тиртханкаром, який проповідував вчення джайнізму, 

оприлюднене у VIII cт. до н.е. його попередником Паршванатхою, двадцять 

третім тиртханкаром. Історичність тиртханкара Паршванатхи встановлена: 



роки його життя 877–777 рр. до н.е.3 Паршванатха був сином правителя 

Вішвасени (viśvasena) та його дружини Вамадеві (vāmādevī) царства Каши. 

Він вів життя аскета, практикував суворе покаяння, набув усезнання, став 

тиртханкаром, проповідував вчення джайнізму і досягнув нірвани у Саммед 

Шикхарі (Sammed Shikhar), на пагорбі Параснатха (Pārasnāth) у районі 

Хазарибаґг штату Бігар. Такі відомі історики, як Вінсент Сміт (Vincent 

Smith), Рамеш Чандра Маджумдар (Ramesh Chandra Majumdar) розглядають 

Паршванатху історичним персонажем та великим вчителем джайнізму. 

Попередником Паршванатхи був Немінатха або Ариштанемі 

(ariṣṭanemi) – двадцять другий тиртханкар, історичність якого, як і 

Паршванатха, легко встановлюється. Немінатха, згідно джайнської 

традиції, був двоюрідним братом Господа Крішни (Kṛṣṇa). Прославлений у 

Магабгараті (mahābhārata) Самудравіджая (samudravijaya), батько 

Немінатхи, і Васудева (vasudeva), батько Крішни, були братами. Немінатха 

був унікальною особистістю завдяки великому співстражданню до тварин. 

Про що свідчить наступна значуща подія у його житті. Їдучи у голові 

весільної колони до будинку своєї нареченої принцеси Раджулакумарі 

(rājulakumārī), доньки царя Ґуджарату Уґрасени (ugrasena), Немінатха почув 

стогони та волання тварин, що утримувалися у огорожі на забій та вирішив 

не одружуватися взагалі, якщо для цього треба забити так багато невинних 

тварин. Немінатха одразу ж відмовився від свого царського титулу та став 

аскетом. Дізнавшись про вчинок Немінатхи, наречена принцеса 

Раджулакумарі або Раджаматі (rājamatī) також стала садгві та почала аскезу. 

Здобувши всезнання, Немінатха проповідував вчення тривалий час та 

наприкінці життя досягнув нірвани на горі Ґірнар (girnar), що у районі 

Джунаґадг (junagadh) штату Ґуджарат. Через те, що велика війна, зображена 

у індійському епосі Магабгарата, є історичною подією та Крішна – 

історична особа, його двоюрідний брат Немінатха також займає належне 

місце у цій історичній події. Зустрічаються письмові згадки, що 

підтверджують історичність особи Немінатхи. Наприклад, доктор Алоїс 

Фюрер (Dr. Alois Führer) заявив, спираючись на джайнські давні знахідки з 

Матхури (mathurā), що Немінатха був історичною особою (згідно з 

“Epigraphia Indica”, I, p. 389 та II, p. 208–2104). Далі ми знаходимо 

зображення Немінатхи в індо-скіфський період, адже є написи, що згадують 

його ім’я. Ці та багато інших написів підтверджують історичність двадцять 

другого тиртханкара Немінатхи. 

Серед інших двадцяти одного тиртханкара джайнської традиції є 

 
3 Зауважимо, що це точка зору автора-джайна (Прим. пер.).  

4 “Epigraphia Indica” – наукове офіційне видання державної агенції Археологічні дослідження 

Індії (Archaeological Survey of India) при Міністерстві культури, що видавалось з 1882 р. до 1977 
р. З 1892 р. до 1920 р. “Epigraphia Indica” виходило щоквартально як додаток до виднання “The 

Indian Antiquary” (Прим. пер.). 



декілька посилань з різних джерел на першого тиртханкара Ришабганатха 

чи Адинатха. Таким чином, традиція двадцяти чотирьох тиртханкарів 

твердо встановлена серед джайнів та, що особливо прикметно, це знаходить 

підтвердження у не джайнських джерелах: у буддійських та індуїстських5. 

 

/продовження…/  

 
5 У не джайнских джерелах встановлені свідчення лише щодо декількох тиртханкарів з двадцяти 

чотирьох (Прим. пер.). 



РОЗДІЛ 2. ЗАСАДИ ДЖАЙНІЗМУ 

Принципи джайнізму 

Основні принципи джайнізму такі: 

Людина – дуальна істота 

Те, що людина – дуальна істота: матеріальна та духовна – перший 

основний принцип джайнізму. Джайнська філософія вважає, що кожна 

мирська душа з самого початку зв’язана тонкими частками речовини, 

відомими як карма (karma). Вважається, що як золото знаходиться у 

зв’язаному вигляді у шахтах, так само і мирські душі перебувають у 

невидимих кайданах із незапам’ятних часів. Таким чином, забруднення 

мирської душі розглядається як її стан. 

Людина – недосконала істота 

Другий принцип, за яким людина – недосконала істота, базується на 

першому принципі. Недосконалість людини пояснюється існуванням 

карми, що втілюється разом із душею. Душа людини здатна досягнути 

досконалості та стати звільненою й вічною. У цьому стані їй властиві 

чотири характеристики: ананта-даршана (ananta-darśana), ананта-джняна 

(ananta-jñāna), ананта-вір’я (ananta-vīrya) та ананта-сукха (ananta-sukha), 

тобто безмежна віра, безмежне знання, безмежна влада та безмежне 

блаженство.  

Людина – господар своєї матеріальної природи 

Навіть, якщо людина не є досконалою, третій принцип стверджує, що 

завдяки своїм духовним зусиллям людина може і повинна керувати своєю 

матеріальною природою. Тільки після повного підкорення матерії, душа 

досягає досконалості, свободи і щастя. Категорично стверджується, що 

людина здатна подолати океан народжень і досягнути досконалості тільки 

завдяки контролю почуттів і процесів мислення. 

Тільки людина відповідальна за своє майбутнє 

Останній головний принцип наголошує, що тільки сама людина може 

науково обґрунтовано відокремити свою душу від речовини, з якою та 

поєднана. Відокремлення не може бути здійснене іншою особою. Це 

означає, що людина особисто відповідає за все добре і погане в її житті. 

Вона не може звільнити себе від відповідальності за результати своїх дій. 

Варто зауважити, що цей принцип відрізняє джайнізм від інших 

традицій, наприклад, християнства, ісламу та індуїзму. Згідно джайнізму, 

ні Бог, ні його пророк чи представник або ж відданий не можуть втручатися 

в долю будь-якої живої істоти, у створення Всесвіту або ж перебіг подій у 

ньому. Джайнізм також підкреслює, що Всесвіт рухається природним 



чином. 

Беручи до уваги специфічне ставлення до Бога, джайнізм звинуватили 

в атеїзмі. Це звинувачення спирається насамперед на той факт, що джайнізм 

не приписує створення Всесвіту Богу. Але ми повинні зрозуміти, що 

джайнізм не можна називати атеїстичною релігією завдяки багатьом 

важливим фактам. Так, джайнізм вірить у сакральність, нескінченність 

божеств, у пунью (puṇya) та папу (pāpa), тобто у благочестя і недоліки, різні 

релігійні практики. Джайнізм вважає, що звільнена душа є самим Богом. Із 

цього випливає, що джайнізм у цілому не можна розглядати як атеїстичну 

релігію. 

Філософія джайнізму 

Щоб звільнитися душі від залежності карм (karma), людина має 

набути знання про блаженний стан і про засоби його досягнення. Щоб 

дізнатися про ці засоби, необхідно зрозуміти природу реальності як таку. 

Сат (sat) – це концепція, яка пояснює природу реальності. 

Джайнізм вважає, що сат, тобто реальність, нестворена і вічна, а 

також стверджує, що сат характеризується як утпада (utpāda), тобто 

виникнення або поява, в’яя (vyaya), тобто руйнування або зникнення, і 

дграув’я (dhrauvya), тобто постійність. Джайнізм категорично стверджує, 

що кожен об’єкт реальності має нескінченну кількість характеристик як у 

відношенні того, чим це є, і чим не є. Інакше кажучи, згідно джайнізму, 

кожен об’єкт реальності має свої пар’яї (paryāya), тобто модуси, і ґуни 

(guna), тобто якості, завдяки яким зберігається сутність субстанції у часі. 

Саме тому стверджується, що основна субстанція з ґунами є чимось 

незмінним. Одночасно вони є пар’яями або мінливими характеристиками, 

що з’являються і зникають. Таким чином, зміни і сталість – факти досвіду. 

Наприклад, душа або дух є вічні та невід’ємним атрибутом свідомості, і 

водночас вони піддаються впливу випадкових якостей, таких як 

задоволення та біль, обтяження тілом тощо, тим, що постійно змінюється. 

Наприклад, золото з його кольором і щільністю є чимось постійним, хоча і 

набуває різних форм у різний час. 

Джайнізм вважає, що в цьому світі драв’ї (dravya), тобто субстанції, 

реальні, оскільки вони характеризуються існуванням. Джайнізм також 

вважає, що усі субстанції Всесвіту можна розділити на дві основні категорії: 

джива (jīva), тобто живе або душі та аджива (ajīva), тобто неживе або не-

душі. Ці дві категорії вичерпують собою все, що існує у Всесвіті. Філософія 

джайнізму базується на природі і взаємодії цих двох елементів. 

Між живим і неживим існує взаємодія. Коли вони вступають у 

контакт між собою, то породжуються певні енергії, які викликають 

народження, смерть і різні життєві переживання. Цей процес може бути 

зупинений, а наявні енергії, що вступили у взаємодію, можуть бути знищені 



за допомогою дисципліни, що веде до звільнення. 

 

/продовження…/ 

Таттви джайнізму 

Сім таттв, тобто принципів джайнізму, згаданих вище, пояснюються 

таким чином: 

Джива 

Джива означає атман (atman), тобто душу або дух. Існує нескінчена 

кількість джив, кожна з яких виступає неподільною основою свідомості. 

Душі – це вічні субстанції. Їх характеризує наявність незнищенної 

свідомості. Усі душі також досконалі та могутні. Але завдяки невігластву 

душа ототожнює себе з речовиною, через що з’являються усі її біди та 

розпочинається процес занепаду.  

Види душ 

Душі бувають двох видів: 

1. Cамсарин (saṁsārin), тобто мирськими або ж баддга (baddha), тобто 

тими, які перебувають у стані зв’язаності. 

2. Cиддга (siddha), тобто звільненими або ж мукта (mukta), тобто 

тими, які є свобідні. 

Мирські душі є втіленими душами живих істот у світі, які 

перебувають у циклі народжень. З іншого боку, сиддга дживи (siddha jīva) 

– це звільнені душі, які більше не втілюються. 

Звільнені душі 

Звільнені душі без жодного втілення перебувають у досконалому 

стані на вершині Всесвіту. Вони не мають жодного відношення до мирських 

справ, бо досягнули нірвани (nirvāṅa) або ж мукті (mukti), тобто остаточного 

звільнення. Звільненим душам у чистому вигляді властиві чотири атрибути, 

відомі як ананта-чатуштая (ananta-chatuṣṭaya), тобто безмежна четвериця: 

• ананта-даршана (ananta-darśana), безмежне сприйняття; 

• ананта-джняна (ananta-jñāna), безмежне знання; 

• ананта-вір’я (ananta-vīrya), безмежна влада; 

• ананта-сукха (ananta-sukha), безмежне блаженство. 

Набільш істотна відмінність між залежною і звільненою душами 

полягає у тому, що перша пронизана тонкою речовиною, відомою як карма, 

у той час як остання, абсолютно чиста і свобідна від будь-яких матеріальних 

домішок. 

Мирські душі 

Класифікація мирських або втілених душ живих істот, є предметом не 



лише теоретичного, а і значного практичного інтересу для джайнів. Їхній 

найвищий обов’язок – не травмувати будь-яку живу істоту, змушує їх знати 

про існування різних форм життя. 

Мирські душі є двох видів: (а) саманаска (samanaska), тобто ті, хто має 

розум (здатність відрізняти правильне та хибне) і (б) аманаска (amanaska), 

тобто ті, хто не має розуму. 

Мирські душі також класифікуються на два види ще й з іншої точки 

зору: (а) стхавара (sthavara), тобто нерухомі душі з одним відчуттям – 

дотиком та (б) траса (trasa), тобто рухомі або ж ті душі, що мають тіло і 

більше ніж один орган відчуття.  

Рухомі душі, яким властивий страх, здатні рухатись у бік від об’єкту 

страху. Нерухомі душі такої можливості позбавлені.  

Одночуттєві душі 

Нерухомі та одночуттєві душі є п’яти видів: 

1. Притхві-кая (pṛthvī-kāya), тобто земні. 

2. Ап-кая (ap-kāya), тобто водяні. 

3. Теджага-кая (tejaḥ-kāya), тобто вогняні. 

4. Ваю-кая (vāyu-kaya), тобто повітряні. 

5. Ванаспаті-кая (vanaspati-kāya), тобто рослинні. 

Переконання джайнів у тому, що “майже усе має душу”, було 

витлумачено деякими дослідниками як анімістичне й гілозоїстичне. Тому з 

їхньої подачі джайнізм стали вважати дуже примітивною релігією. Але 

уважне вивчення джайнських Святих писань свідчить, що джайнізм не 

може вважатись анімістичною вірою, бо він встановлює чітку відмінність 

між душею та не-душею. Тому джайнізм не може вважатися анімістичною 

релігією.  

Багаточуттєві душі 

Усі п’ять відчуттів: дотик, смак, нюх, зір та слух, властиві рухливим і 

багаточуттєвим душам, класифікуються у такі чотири класи: 

1. Дві-індрія дживи (dvi-indriya jīva), тобто душі, які мають перші два 

відчуття: дотик і смак (наприклад, хробаки). 

2. Три-індрія дживи (tri-indriya jīva), тобто душі, які мають перші три 

відчуття: дотик, смак і нюх (наприклад, мурахи). 

3. Чатур-індрія дживи (chatur-indriya jīva), тобто душі, які мають 

перші чотири відчуття: дотик, смак, нюх і зір (наприклад, джміль). 

4. Панча-індрія дживи (pañca-indriya jīva), тобто душі, які мають усі 

п’ять відчуттів: дотик, смак, нюх, зір і слух (наприклад, люди). 

Таким чином, ми бачимо, що у кожного нового класу на одне відчуття 

більше за попередній.  

 

/продовження…/  



РОЗДІЛ 3. ДОКТРИНИ ДЖАЙНІЗМУ 

Доктрина карми 

Важливість доктрини 

Доктрина карми посідає більш важливе місце у джайнській філософії, 

ніж у будь-якій іншій філософській системі. Найвища важливість вчення 

карми полягає у наданні раціонального та задовільного пояснення важким 

для розуміння феноменам: народженню та смерті, щастю та стражданню, 

нерівності у ментальних і фізичних здобутках, а також існуванню різних 

видів живих істот. 

Тут не буде зайвим повторити, що кожна джива чи душа має 

свідомість, а упайоґа (upayoga) включає сили сприйняття та знання. Джива 

не має форми, але вона здатна діяти, їй властиво займати увесь простір тіла, 

у якому перебуває, насолоджуватися плодами власних дій та знаходитися у 

всесвіті, що змінюється. Згідно її природи, дживі властиво рухатись угору, 

вона є сиддгою, тобто звільненою, та перебуває у стані досконалості. 

Зважаючи на згадані характеристики дживи або душі, чому 

відбувається так, що джива заплутується у самсарі, тобто у циклах 

перевтілень, страждаючи від народжень та смертей, щастя та горя? У світі 

лише декілька душ знаходяться у стані відносного розвитку, інші ув’язнені 

у форми та тіла, які роблять їх сліпими щодо власної природи. 

Відповідь на цю загадку можна знайти у доктрині карми, що пояснює 

дію кармічної речовини, яка накидає вуаль на природні якості душі, 

знесилюючи її у різній мірі. Джайнізм починається з вихідного положення, 

що душа зв’язана одвічно кармою. Первинна функція вчення полягає у 

зупиненні притоку та зменшенні присутності карми у душі, показуючи 

шлях звільнення й практики, які допомагають душі досягнути досконалості. 

Природа карми 

У буденній мові карма означає дію, вчинок чи роботу, а інколи – дії 

ритуальної природи, вказані у священних текстах. У джайнській філософії 

вона означає різновид речовини чи пудґали. Вона нерухома та нежива, дуже 

тонка та ледве вловима. Вона не може бути сприйнята чи розрізнена будь-

якими органами відчуттів та не може бути видимою під найчутливішим 

мікроскопом з максимальним збільшенням. Це спантеличує хіміків та 

фізиків, які не можуть ідентифікувати чи проаналізувати пудгалу. Вона у 

мільйони разів тонше та менше, аніж хвилі звуку, світла чи електричного 

струму, електронів чи протонів, які навчилася реєструвати сучасна наука. 

Тим не менш, кармічна речовина оточує нас з усіх боків та пронизує увесь 

простір й атмосферу. Вона – першопричина завдяки якій всесвіт 

розвивається. Кожен феномен у всесвіті є маніфестацією кармічної 

речовини. 



Залежність від карми 

Як вже відзначалося, базовий принцип джайнізму стверджує, що 

мирські душі існують у світі, одвічно зв’язані з речовиною. Звісно, характер 

зв’язаносиі постійно та довільно змінювався, проте факт та умови 

залежності душі від речовини зберігаються незалежно від змін. Таке 

поєднання веде до подальшої залежності, аж до того стану, коли душа ні з 

чим іншим не контактує.  

Відносно процесу зв’язування карми з душею вважається, що контакт 

відбувається таким чином: 

1. Душа оточена великою кількістю речовини, тобто кармою.  

2. Вібрація душі називається йоґою або активністю, яка відбувається 

завдяки тілу, мові чи думці. Таким чином, вібрації душі 

здійснюються у результаті активності будь-якого роду. 

3. Коли душа намагається щось зробити, частки речовини, що її 

оточують, миттєво чіпляються до неї, як пилинки прилипають до 

тіла, обмащеного олією. 

4. Подібно до води чи молока, частки речовини повністю змішуються 

з душею. 

5. Поєднання душі з речовиною зберігається протягом усього життя, 

включаючи процес перевтілення. 

6. Душа та речовина сполучені між собою, бо в чистому стані душа 

відлетіла б до найвищих сфер всесвіту, оскільки це її вроджена 

властивість. 

7. Тонка речовина, яка поєднується з душею та піддається діям чи 

активності душі, називається кармою. 

8. Ця залежність від карм породжує у душі певні стани, так само й 

пігулка впливає на тіло, коли її проковтнути. 

9. Залежність від карм затемнює природні якості душі, як хмари чи 

пил світло сонця. 

10. Карма може викликати притік пуньї (puṇya, благочинність), або 

папи (pāpa, вада), відповідно до активності шубги (śubha, чеснота), 

або ашубги (aśubha, безчестя). Намір, прихований за активністю, 

та його наслідки беруться до уваги. Тому шубга-карма викликає 

щастя. Натомість ашубга-карма, тобто безчестя або вада, викликає 

горе, біль та неспокій. 

11. Кармічна речовина залишається з душею та зв’язує її у циклі 

народжень богів, людей, мешканців пекла та нелюдських істот. 

Види карми 

Карми поділяють на вісім головних видів та сто сорок вісім підвидів 

згідно природі кармічної речовини. Головними кармами є: 

1. Джнянаваранія (jñānāvaraṇīya), тобто карма, що затьмарюючи 

правильне знання душі, створює різні ступені знання, відмінні від 



правильного. 

2. Даршанаваранія (darśanāvaraṇīya), тобто карма, що затьмарює 

сприйняття – якість душі. 

3. Веданія (vedanīya), тобто карма відчуття. Вона створює задоволення 

та страждання, які затьмарюють природу душі. 

4. Моганія (mohanīya), тобто карма, що вводить в оману. Вона 

спотворює правильні якості душі, які стосуються віри та поведінки 

тощо, створює пристрасті та різноманітні психічні стани. 

5. Аю (āyuḥ), тобто карма віку. Вона визначає тривалість життя 

індивіда. 

6. Нама (nāma), тобто карма, що створює тіло. Вона визначає усе, що 

пов’язане з особистістю, як-от тип тіла, відчуття, здоров’я, характер 

тощо. 

7. Ґотра (gotra), тобто карма, що визначає національність, касту, родину, 

соціальне положення тощо. 

8. Антарая (antarāya), тобто карма, що чинить перепони. Вона 

перешкоджає вродженій енергії душі здійснювати дії (добрі чи 

погані), коли виникає бажання діяти. 

 

/продовження…/ 

 

Зупинення припливу карми 

Поява кармічної речовини у душі є причиною втягнення душі у цикл 

народжень та смертей, а також усіх умов життя. Душа має бути звільненою 

від кармічної речовини. Для того, аби зупинити притік кармічної речовини 

у душу, необхідно культивувати чистоту думок та дій, а запас вже існуючої 

кармічної речовини має бути очищений практикою аскетизму.  

Коли через аскезу карми знищено, душа звільняється, а усі її 

потенційні якості проявляються. Звільнена та досконала душа є втіленням 

безмежного сприйняття, знання, блаженства та сили. Звільнення душі, 

таким чином, має бути метою кожної особи та досягатись за допомогою 

власних зусиль. 

У питанні щодо знищення карм, джайнізм чітко стверджує, що 

досягнення свободи душі від кармічної речовини цілком і повністю 

залежить від наших власних вчинків або дій, а не від інших людей чи 

божественних істот. У зв’язку з тим, що світ складається з вічних 

субстанцій, тобто дравій, про які ідеться у джайнізмі, для Творця не 

залишається місця, а непорушний закон карми робить людину власником 

своєї долі. Тим самим, зникають підстави для теїстичної ідеї, яка 

ґрунтується на тому, що деяка божественність дарує людині милість або 

надсилає гнів. 



Доктрина карми не є доктриною фаталізму. Це закон причини та 

наслідку, моральний закон спричинення, який показує, що людина – 

творець власної долі та невдач. Якщо людина радіє чи страждає, вона 

пожинає наслідки своїх дій, думок чи слів. 

 

/продовження…/  



РОЗДІЛ 4. ЗВІЛЬНЕННЯ – ШЛЯХ ДЖАЙНІЗМУ 

Трьохскладовий шлях звільнення 

З основних принципів джайнської філософії випливає, що, завдяки 

зв’язку з кармічною речовиною, внутрішні сили душі є недосконалими. 

Тому кожна людина перебуває у недосконалому стані. У філософії 

джайнізму стверджується, що реальне і вічне щастя людина може досягнути 

тільки тоді, коли карми абсолютно видалені з душі. Джайнізм вірить в те, 

що навіть, якщо людина на даний час недосконала, тим не менш вона має 

можливість позбутися карм, пов’язаних з її душею, спираючись на власні 

зусилля, без зовнішньої допомоги. Згідно джайнської філософії, щастя 

полягає у досягненні остаточного звільнення від циклу народжень і 

смертей, коли душа досягає мокші або ж звільнення. Також джайнська 

філософія повторює, що цей світ сповнений горя і неприємностей. Тому 

необхідно зосередитись на досягненні мети трансцендентного блаженства, 

спираючись на вірний метод.  

Коли мета з’ясована, виникає питання про те, як її досягнути. На це 

питання у джайнізму є однозначна відповідь. “Таттва-артха-адгіґама-сутра” 

(tаttvа-arthа-аdhigama-sūtra), найбільш сакральний текст джайнізму, у 

своєму першому афористичному правилі підкреслює: “Сам’яґ-даршана-

джняна-чаритрані-мокша-марґа” (samyag-darśana-jñāna-chāritrāṇi-mokṣa-

mārga), що в перекладі означає: сам’яґ-даршана (samyag-darśana) – 

правильна віра; сам’яґ-джняна (samyag-jñāna) – правильне знання і сам’яґ-

чаритра (samyag-chāritra) – правильна поведінка, які разом становлять шлях 

до звільнення. Ці три складові, тобто правильна віра, правильне знання і 

правильна поведінка називаються ратна-траєю (ratna-traya), тобто трьома 

скарбами джайнізму. 

Варто зауважити, що ці три скарби не розглядаються трьома різними 

шляхами, а вважаються такими, що утворюють єдиний шлях. Тому вчення 

джайнізму наполягає, що три скарби лише разом складають шлях до 

звільнення. Оскільки підкреслюється, що кожна з трьох складових 

рівнозначна, остільки мокшамарґа (mokṣamārga), тобто шлях до звільнення, 

неможливий без об’єднання трьох скарбів. Очевидно, що джайнізм не 

визнає можливість досягнути звільнення за допомогою якогось одного з 

трьох скарбів. 

 

/продовження…/



 

РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЖАЙНІЗМУ 

/продовження…/ 

 

Традиційно послідовники джайнізму поділяються на чотири групи: 1) 

садгу (sādhu) чи муні (muni) або ж яті (yati), тобто чоловіки-аскети; 2) садгві 

(sādhvi) чи ар’їки (āryika), тобто жінки-аскети; 3) шраваки (śrāvaka), тобто 

чоловіки-миряни або домогосподарі; 4) шравіки (śrāvika), тобто жінки-

мирянки чи жінки-домогосподарки.  

Цей поділ послідовників джайнізму зроблено відповідно до статі та 

суворості, з якою джайни дотримуються заборон. Правила поведінки, 

встановлені для перших двох категорій аскетів, були майже ідентичні та 

дотримувались з більшою суворістю. Ці правила були встановлені для двох 

інших категорій мирян з меншим ступенем суворості та відповідно до їхніх 

можливостей. Поведінка кожної групи регулювалась обітницями, яких 

повинен був дотримуватися кожен член общини у щоденному житті. 

Оскільки метою правил, що приписувались шравакам та шравікам 

було самоочищення, природно, що вони класифікувались відповідно до 

здібностей їх дотримуватись. У джайнських текстах шравака 

характеризується як “шриноті іті шравакага” (śṛṇoti iti śrāvakaḥ).  

Термін “шриноті” означає “слухати та слідувати релігійним 

приписам”. Звідси випливає, що вираз повністю перекладається як 

“шравака – це мирянин, який слухає та слідує релігійним принципам”. 

Очевидно, що термін “шравака” вживається по відношенню до джайнських 

домогосподарів, у яких є віра в джайнізм, і вони звикли втілювати в життя 

приписи вчення відповідно до своїх можливостей. 

Це визнаний факт, що чоловіки та жінки відрізняються у своїх 

здібностях щодо інтелектуальної проникливості та сили волі. Деякі 

джайнські мислителі зробили поділ шраваків на три групи: 

1. Пакшика шравака (pākṣika śrāvaka) – це мирянин, що має пакшу, 

тобто нахил до агімси – не заподіяння шкоди живому. Він має 

сам’яктву (samyaktva) – тверду віру у вчення джайнізму та 

практикує мула-ґуни (mūla-guṇa) – базові або первинні чесноти 

джайнського домогосподаря та ану-врати (aṇu-vrata) – малі 

обітниці, які приписуються джайнському домогосподарю для 

виконання, він має бути старанним у виконанні пуджі (pūjā) – 

поклонінні. 

2. Наіштхіка шравака (naiṣṭhika śrāvaka) – мирянин, що рухається 

шляхом пратими (pratimā), тобто життям домогосподаря доти, 

поки не досягне останньої одинадцятої стадії. У цій 

кульмінаційній точці, яка називається ніштха (niṣṭha), він залишає 

життя домогосподаря та починає практикувати десять видів 



 

дгарми (чеснот аскетизму). Якщо він відступить від віри, то 

опиниться на стадії пакшика шравака. 

3. Садгака шравака (sādhaka śrāvaka) є мирянином садгаяті 

(sādhayati), який завершує свою людську інкарнацію в 

остаточному очищенні через виконання саллекхани (sallekhanā) – 

мирного ритуалу досягнення смерті за допомогою посту. 

Враховуючи існуючий поділ на шравака-дгарму та муні-дгарму, 

розглянемо етичний кодекс або правила поведінки, які приписуються 

домогосподарям та аскетам. 

Етичний кодекс домогосподарів 

Етичний кодекс, встановлений для мирян чи домогосподарів, 

розділений з точки зору дотримання дванадцяти врат або обітниць; 

одинадцяти пратим чи стадій у житті домогосподаря, шести аваш’як 

(āvaśyaka) чи щоденних обов’язків та загальних принципів відповідної 

поведінки. 

Ці правила поведінки мирянина утворюють ядро шравака-дгарми, 

необхідне для дотримання усіх правил, щоб мати належне розуміння. 

Дванадцять врат або обітниць 

Врата або обітниця є урочистим рішенням, прийнятим після 

обдумування дотримуватись певного правила поведінки. Обітниця 

приймається перед святим за його порадою чи добровільно задля того, аби 

захистити себе від можливих хибних кроків. Метою обітниці є контроль 

розуму та формування поведінки відповідно до духовного шляху. Правила 

направлені на те, щоб захистити суспільство від шкоди завдяки 

спрямуванню себе на вірний шлях. Обітниця зміцнює волю та охороняє від 

зла спокуси чи необережного життя. Вона дає мету життю та здоровий 

напрямок для наших думок чи дій. Це допомагає зростати самоконтролю та 

захищає від підводних каменів неупорядкованого мирського життя. 

Вважається, що мирянину потрібно уникати п’яти атичар (atīchāra), 

тобто порушень перед тим, як він почне дотримуватись обітниць, які 

знаменують першу стадію правильної поведінки. Цими атичарами є: шанка 

(śañkā) – сумнів чи скепсис; канкша (kañkṣā) – бажання чи відчуття 

задоволень; вічикітша (vichikitsā) – відраза від будь-чого, наприклад, від 

хвороби чи каліцтв; анья-дришті-прашамса (anya-dṛṣṭi-praśaṃsā) – 

мислення, яке в захваті від тих, хто хибно вірить; анья-дришті-самстава 

(anya-dṛṣṭi-saṃstava) – хваління хибно віруючих. 

Очікується, що домогосподарі будуть дотримуватись у щоденному 

житті наступних дванадцяти врат чи обітниць, які складаються з: а) п’яти 

ану-врат (aṇu-vrata), тобто малих обітниць; б) трьох ґуна-врат (guṇa-vrata), 

тобто спеціальних обітниць, спрямованих на обмеження в повсякденній 



 

роботі, їжі та задоволеннях; в) чотирьох шикша-врат (śikṣā-vrata), тобто 

дисциплінарних обітниць. 

Ану-врата  

Головними п’ятьма джайнськими обітницями є: 1) агімса (ahiṃsā), 

утримання від насильства чи заподіяння шкоди живим істотам, 2) сатья 

(satya), утримання від неправди у мові, 3) астейя (asteya), утримання від 

крадіжок, 4) брагмачар’я (brahmacharya), утримання від сексуальних 

стосунків та вседозволеності та 5) апариґрага (aparigraha), утримання від 

жадібності та збагачення.  

Щодо інтенсивності дотримання різноманітних врат стверджується, 

якщо ці обітниці суворо дотримуються, їх називають мага-вратами (mahā-

vrata), тобто великими обітницями. Природньо, що саме вони 

практикуються аскетами. Миряни, однак, не можуть дотримуватись 

обітниць так суворо, тому вони практикують обітниці наскільки 

дозволяють обставини. Таким чином, ті самі обітниці, але яких 

дотримуються частково, називаються ану-вратами, тобто малими 

обітницями. 

Для утримання цих п’яти обітниць в розумі існує п’ять видів бгаван 

(bhāvanā), тобто розмірковувань, які є одним із видів зупинки притоку 

кармічної речовини. Очікується, що кожний практикуючий буде думати 

про обітниці знову й знову.  

Кожен джайн має розмірковувати над тим, щоб уникати п’яти провин 

у цих обітницях, які втілюють біль, будучи небезпечними у цьому та в  

наступному світі. 

Усі практикуючі повинні утримувати у думках чотири чесноти, які 

базуються на дотриманні п’яти обітниць: майтрі (maitrī) – приязне 

ставлення до усіх живих істот; прамода (pramoda) – задоволення від 

спостереження за істотами, які більш просунуті на шляху до звільнення у 

порівнянні з нами; карунья (kāruṇya) – співстраждання для тих, хто його 

потребує; мадг’ястх’я (mādhyasthya) – терпимість або байдужість до тих, 

хто нецивілізований або поводиться погано. 

Дотримання п’яти ану-врат та утримання від трьох “макар” (makāra), 

“трьох М”: мад’ї (madya), тобто вина; мамси (māṃsa), тобто плоті або м’яса; 

мадгу (madhu), тобто меду, вважаються вісьмома мулаґунами (mūlaguṇa) – 

базовими або первинними чеснотами домогосподаря. Аби мінімізувати 

шкоду, яка завдається живим істотам, рекомендується повністю 

утримуватися від вина, плоті чи меду. Кожен домогосподар обов’язково 

повинен дотримуватись цих восьми первинних чи фундаментальних 

чеснот. 

Ґуна-врата 



 

На додаток до п’яти головних врат домогосподар практикує три 

ґунаврати, тобто примножені обітниці, які збільшують значення головних 

обітниць. Ними є: 1) діґврата (digvrata) – обітниця тривалістю у життя, яка 

обмежує мирську активність у певних аспектах задля упередження гімси та 

розповсюджується на всі сфери життя, 2) деша-врата (deśavrata) – на відміну 

від попередньої обітниці обмежує мирську активність тільки в певних 

сферах, 3) анартгаданда врата (anarthadaṇḍa-vrata) –  не вчиняти безцільних 

грішних чи безглуздих дій.  

Шикша-врата 

Разом із п’ятьма ану-вратами та трьома ґуна-вратами домогосподар 

має практикувати чотири шикша-врати. Ці дисциплінарні обітниці 

рекомендовані тим домогосподарям, які слідують встановленим для аскетів 

обітницям. Чотири шикша-врати це: 1) самаїка (sāmāyika), обітниця 

присвячувати щодня певний час для роздумів чи медитацій задля духовного 

вдосконалення; 2) прошадгопаваса (proṣadhopavāsa), обітниця 

дотримуватись посту чотири дні на місяць (восьмого, шістнадцятого, 

чотирнадцятого та двадцять восьмого дня за місячним календарем); 3) 

упабгоґа-парибгоґа-паримана (upabhoga-paribhoga-parimāṇa), обмеження 

отримувати щоденні задоволення від мирських прив’язаностей; 4) атитхі-

самвібгаґа (atithi-saṃvibhāga) – дотримання обітниці приймати їжу лише 

після того, як будуть нагодовані аскети. За відсутності останніх, в першу 

чергу мають бути нагодовані благочестиві домогосподарі. 

Три ґуна-врати та чотири шикша-врати групуються разом та відомі як 

шила-врати (śilavrata), тобто додаткові обітниці, тому що ці обітниці 

виконують функції доповнення або захисту п’яти головних ану-врат 

подібно до того, як міста захищені стінами, що збудовані навколо них. 

П’ять ану-врат, три ґуна-врат та чотири шикша-врат утворюють 

дванадцять врат чи обітниць домогосподаря. Існує п’ять атичар, тобто 

зловживань для кожної з дванадцяти обітниць, яких мають уникати ті, хто 

дотримується цих обітниць. 

Окрім того, домогосподар має практикувати обітниці в останні миті 

свого життя у процесі салекхани (sallekhanā), тобто мирної добровільної 

смерті. Мирянин має не тільки жити дисциплінованим життям, а і померти 

належним чином. Добровільна смерть у джайнізмі відрізняється від 

самогубства, яке розглядається джайнізмом як боягузливість. Вважається, 

що коли практикуючий аскезу домогосподар стикнеться з лихом, голодом, 

старінням та хворобами, від яких не існує ліків, благочестивий 

домогосподар повинен мирно відмовитися від тіла, будучи натхненним 

вищим релігійним ідеалом. Аскеза має відбуватися зі спокійним та 

непохильним настроєм зустріти смерть добровільно і сміливо. Салекхана є 

над-обітницею поруч з дванадцятьма обітницями домогосподаря. Подібно 



 

до інших обітниць, салекхані перешкоджають п’ять атичар, яких має 

уникати домогосподар. 

Найбільш важлива риса дванадцяти обітниць – надати можливість 

мирянину стати на певний час аскетом, не відмовляючись при цьому цілком 

від світу. 

Ці практики підтримують тісний зв’язок між мирянами та аскетами, 

оскільки усі джайни поділяють однакові ідеї та мотиви. 

Одинадцять пратим чи ступенів 

Мирянин, який бажає досягнути висот в етичному та духовному 

поступі, може це зробити завдяки регулюванню власного життя. Слово 

“пратима” вживається для характеристики етапів етичного прогресу у житті 

домогосподаря. Крокуючи шляхом прогресу, мирянин здобуває здатність 

вдосконалюватися духовно. Пратими тісно пов’язані з дванадцятьма 

вратами. 

Життя домогосподаря поділене на одинадцять пратим. Кожній 

пратимі властиві свої обов’язки, специфіка та тривалість. У результаті 

практикування пратим, домогосподар уподібнюється аскетам у поведінці та 

думках. Пратими зростають поступово, і кожен етап включає усі чесноти, 

здобуті на попередньому етапі. Концепція одинадцяти пратим у 

найкращому вигляді демонструє правила поведінки, приписані мирянам. 

Пратими подібні до сходів: мирянин, який бажає духовного прогресу, має 

пройти сходами крок за кроком доти, поки не досягне вершини – найвищого 

етапу духовності мирянина. 

Одинадцять пратим: 

1. Даршана пратима. Домогосподар повинен володіти досконалою, 

розумною та добре обґрунтованою вірою у джайнізм, тобто мати 

глибокі знання доктрини та застосовувати її в життя. Він має бути 

вільним від хибних уявлень та прив’язаностей до мирських 

задоволень будь-якого роду. 

2. Врата пратима. Домогосподар повинен дотримуватись дванадцяти 

обітниць: п’яти ануврата, трьох ґунаврата та чотирьох шикшаврата 

без зловживання будь-якою з них. Він має також підтримувати 

надобітницю салекхану. Такого домогосподаря називають враті 

(vratī). 

3. Самаїка пратима (sāmāyika pratimā). Самаїка – спеціальна практика, 

яка полягає у постійному самоспогляданні та очищенні думок й 

емоцій приблизно сорок вісім хвилин щодня, тричі на день.  

4. Прошадгопаваса пратима (proṣadhopavāsa pratimā). Регулярний піст, 

під час якого, як правило, постують два рази щодва тижня за 

місячним календарем. Той, хто поститься, повинен молитися, 



 

вивчати священні тексти, медитувати та слухати розповіді про 

джайнське вчення. 

5. Сачитта тьяґа пратима (sachitta-tyāga pratimā). Домогосподарі 

утримуються від вживання в їжу сирих чи неправильно 

приготовлених овочів та іншої їжі, а також мають утримуватись від 

подачі до столу подібної їжі іншим. Вони не мають топтати будь-яку 

рослину чи зривати плоди з дерева. Відповідно до текстів 

шветамбарів, ця обітниця є сьомою у списку пратим. Сира вода, як і 

рідина, що містить сіль, заборонені. 

6. Ратрі-бгоджана-тьяґа-пратима (ratri-bhojana-tyāga pratimā). На цьому 

ступені домогосподар утримується від прийому їжі після заходу 

сонця. Ця практика розповсюджується також на напої, які не 

приймаються протягом ночі. Згідно текстів шветамбарів, шостий 

ступінь відсилає до абрагма-варджана пратими (abrahma-varjana-

pratimā), тобто мирянину забороняється не тільки мати сексуальний 

контакт, а і залишатися наодинці зі своєю дружиною та навіть 

розмовляти з нею. 

7. Брагмачар’я пратима (brahmacharya pratimā). Домогосподар на 

цьому ступені має дотримуватися безшлюбності, підтримувати 

сексуальну чистоту, покласти край сексуальним бажанням та навіть 

уникати особистих прикрас, які можуть призвести до виникнення 

сексуальних бажань. Відповідно до текстів шветамбарів, абрагма-

варджана пратима є шостим ступенем, який вимагає таких самих 

обмежень сексуального життя. 

8. Арамбга-тьяґа-пратима (ārambha-tyāga pratimā). На цій стадії 

домогосподар просувається далі. Він повинен утримуватися 

протягом життя від таких видів діяльності, як комерція, сільське 

господарство, сфера обслуговування тощо. Це він має робити, аби 

уникати гімси, тобто заподіяння шкоди живим істотам наскільки це 

можливо. Якщо у домогосподаря є діти, він повинен віддати їм усі 

свої акції, а те, що залишилось, використовувати для підтримки 

власного існування і для благодійності. Проте на цьому ступені 

тексти шветамбарів, однак, не забороняють опосередкованої 

активності за допомогою агентів або слуг заради набування засобів 

до існування.  

9. Париґрага-тьяґа пратима (parigraha-tyāga pratimā). На цій стадії 

відбувається позбавлення усіх видів прив’язаностей. Домогосподар 

відмовляється від десяти видів мирських прив’язаностей: землі, 

будинку, срібла, золота, худоби, зерна, одягу, посуду, служниць та 

слуг. Він повинен використовувати їжу, притулок й одяг, аби тільки 

покрити прості власні потреби, та тренуватися нести тяготи, 

пов’язані з життям аскета. Париґрага-тьяґа пратима дуже важлива 

для підготовки до одинадцятого етапу.  /продовження…/ 


