
НЕВІСТКА СОМА 

Колись давно жив дуже релігійний торгівець. Він був джайном. Кожного ранку після прокидання він 

повторював Навкар мантру, мирно виконував Самаїк та вшановував садгу.  

Цей торгівець мав дочку на ім’я Сома. Вона була такою ж релігійною, як і її батько. Сома взяла 

обітниця у присутності садгу, що кожного разу після прокидання вона буде повторювати Навкар 

мантру та виконувати Самаїк. 

Коли Сомі виповнилося вісімнадцять років, вона вийшла заміж. Її свекор та свекруха були не дуже 

чемними. Вони не були релігійними людьми і ненавиділи джайнізм. Свекруха не полюбляла, коли 
Сома виконувала молитви. 

Сома не знала, що робити. Чи має вона полишити свою релігію? Ні, вона і надалі має виконувати 

приписи джайнізму. Кожного ранку Сома прокидалась, повторювала Намокар мантру і виконувала 
Самаїк. Щоразу її свекруха намагалася їй перешкодити у виконанні релігійних дій. Вона лаяла 
Сому, але та не звертала уваги. Сома була дуже ввічливою. Вона постійно шукала порозуміння зі 

свекрухою. Сома робила усе, що їй наказувала свекруха, залишаючи принаймні сорок п’ять хвилин 
для щоденних молитов. 

Свекруха не звертала жодної уваги на релігійні потреби Соми. Вона продовжувала допікати 
невістці. Інколи вона кричала на Сому та навіть била, але та залишалася спокійною, витримуючи 

усі негоди. Сома ніколи не сказала неввічливого слова свекрусі. Вона добре засвоїла принцип 
агімси (ненасильство) від своїх батьків та релігійних вчителів. Вона зрозуміла важливість терпіння.  

Одного дня свекруха Соми вирішила вдатися до крайнього заходу. Вона взяла отруйну змію у 
заклинателя змій та поклала її у горщик. Увечері, коли стемніло, свекруха покликала Сому і 
попросила принести гірлянду з квітів із горщика для її чоловіка.  

 

Свекруха хотіла позбутися Соми, тому що їй не подобалася релігійність невістки. 

Сома пішла за гірляндою. Вона мала глибоку віру у свою релігію. Перед тим як дістати гірлянду, 
Сома промовила ім’я Вчителя Магавіри та повторила Намокар мантру.  

Після цього вона засунула руку у горщик, щоб вийняти гірлянду. Коли Сома витягнула руку, 
гірлянда була у її руці. Свекруха була дуже здивована. Сома дала гірлянду чоловіку, але той її 
поспішно відклав убік. Як тільки чоловік поклав гірлянду, та перетворилася на змію. Тоді свекруха 

зрозуміла, що Сома була дійсно релігійною дівчиною та справді відданою джайнізму. Вона знала, 
що змія перетворилася на гірлянду завдяки вірі Соми.  



Справжня віра може допомогти змінити обставини. Свекруха Соми вирішила, що це велика вдача 
мати таку невістку. З того дня свекруха почала любити Сому, й уся родина стала послідовниками 
джайнізму.  

Релігійна віра дуже важлива. Ми маємо зустрічати життєві складнощі з впевненістю. 

Питання: 

1) Ким була Сома? 

2) Послідовницею якої релігії була Сома? 

3) Яку обітницю Сома прийняла у присутності садгу? 

4) Як сприйняли релігію Соми свекор та свекруха? 

5) Як свекруха поставилася до Соми? 

6) Як Сома поставилася до свекрухи? 

7) Звідки Сома черпала свою силу під час труднощів? 

8) Що придумала свекруха, аби позбутися Соми? 

9) Що сталося з Сомою? 

10) Що сталося у родині після випадку з гірляндою? 

11) Чому повчає ця історія? 

 


