
МОНАХ МЕТАР’Я 

 

Монах Метар’я був учнем Вчителя Магавіри. Він народився у родині недоторканих. Джайнська 
релігія не вірить у кастову дискримінацію та приймає усі душі за рівні. Тож його було визнано як 
монаха. 

Одного разу у дуже спекотний день монах Метар’я йшов по милостиню босоніж. Його голова була 

непокритою і на ній не було волосся. Він йшов до будинків незалежно від того чи були вони 
бідними, чи багатими. 

Він підійшов до будинку ювеліра. Ювелір був добре відомим майстром у місті Раджгріха. Навіть 
король Шренік високо цінував його навички. Коли Метар’я підійшов до будинку ювеліра, той робив 
із золота зернятка ячменю для прикрас. Майстер побачив монаха у дверях та зрадів. 

 

Він відклав працю, схилив голову перед монахом та запросив його для милостині. 

У той час, коли ювелір вийшов до кухні за милостинею, пташка злетіла з дерева та проковтнула 
золоті зернятка, думаючи, що то зерна ячменю. Коли пташка з’їла зерна, монах це побачив. 

  

 

Ювелір повернувся з кухні та запропонував монаху їжу, прийнятну для нього. Узявши їжу, монах 

пішов. Ювелір, повернувшись до роботи, побачив, що золоті зернятка зникли. Він подивився усюди, 
але не зміг їх знайти. Майстер подумав, що може поклав їх в інше місце, але ще раз 
передивившись скрізь, так і не зміг знайти зернятка. Тоді він почав думати, чи не монах було узяв 

їх. Ювелір подумав, що коштовні зернятка спокусили монаха. Або, він міг бути не справжнім 
монахом, а крадієм, що видавав себе за монаха. 



Ювелір побіг за монахом та привів його назад додому. Він спитав у монаха чи не брав він зернята з 
золота. Монах відповів: «Ні, я не брав їх». Тоді ювелір спитав його: «Хто їх узяв?». Монах подумав, 
що якщо він не скаже ювеліру про пташку, тоді він не вб’є її, і насилля не відбудеться. Тому він 

залишався спокійним. Ювелір подумав, якщо монах не відповідає, то він і узяв золото. Він 
розізлився та почав бити монаха. Монах продовжував залишатися спокійним. Ювелір розлютився 
та вирішив провчити монаха. 

 

Він поставив монаха під промені сонця та міцно зав’язав вологу шкіру навколо його голови. Коли 
пов’язка висохла, то стиснула дуже міцно голову монаха. Ювелір подумав, що монах заговорить, 

коли більше не зможе витримувати біль. Однак він не зрозумів,  що мав справу зі справжнім 
монахом, згідним віддати своє життя за життя пташки. Монах відчував гострий біль, але не змінив 
своє рішення не говорити про те, що трапилося насправді. Він не розізлився у той час , коли 

розізлився ювелір. Монах підтримував миролюбність завдяки тому, що повторював про себе: «Це 
тіло тлінне, то чому я маю турбуватися про нього?». Він дійсно відчував себе щасливим через те, 
що врятував життя пташки. Під впливом повної врівноваженості монах досягнув усезнання, 

кевалджняни. Одночасно, тиск шкіри на очі ставав бути таким сильним, що очі вилізли, і він помер. 
Його душа стала визволеною від циклу народження та смерті назавжди.  

Коли ювелір чекав, дроворуб скинув зв’язку деревини у своєму дворі. Від шуму пташка злякалася 
та виплюнула золоті зернятка. Ювелір не міг повірити у це та покаявся у своїх сумнівах щодо честі 
монаха. Він побіг до монаха, щоб визволив його, однак було вже запізно.  

Питання: 

1) Чи визнає джайнізм систему каст? 

2) Куди пішов монах Метар’я задля милостині? 

3) Що побачив монах Метар’я, коли чекав на милостиню? 

4) Чому ювелір розізлився на монаха Метар’ю? 

5) Чому монах Метар’я нічого не сказав про пташку? 

6) Як монах Метар’я досягнув кевалджняни? 


