
ЙДЕМО ДО ПАТХШАЛИ 

 

Шила: (по телефону) Де ти був в останню неділю, коли я дзвонила? 

Амі: Шила, я був у патхшалі. Ми навчаємось кожної неділі. А як у вашому центрі?  

Шила: У нашому центрі ми ходимо до патхшали кожної другої неділі. Ти ходиш до патхшали 

щотижня? 

Амі: Так, щотижня. Чому ти питаєш? 

Шила: Тому що, не дивлячись, що у нас заняття через тиждень у центрі, я не ходжу туди зовсім. 

Амі: Зовсім!!! Ти мабуть жартуєш  

Шила: Ні, я не жартую. Амі, тобі не здається, що ходити до патхшали - це марнувати час? Я краще 
подивлюсь телевізор вдома. 

Амі: Ні, це не марнування часу. Ми багато чого вивчаємо з нашої релігії (джайнізм) та її принципів. 
Ми також зустрічаємось з однолітками та знаходимо нових друзів. 

Шила: Слухай, якщо я хочу знайти нових друзів, то все, що мені потрібно зробити - це потрапити на 

вечірку. Тоді в мене буде так багато нових друзів,  що я не знатиму, що з ними робити. 

Амі: Ти не розумієш! Я ж не кажу, що ходжу туди лише для того, аби знайти нових друзів. Ти 

пропустила головне, задля чого ми ходимо до патхшали. Я сказав, що ми вивчаємо принципи 
джайнізму, які допомагають нам бути кращими людьми. 

Шила: Ти маєш на увазі, що дійсно щось вивчаєш там? 

Амі: Так, вони навчають нас як порозумітися з іншими дітьми. Вони також навчають нас, що ми 
маємо любити інших живих істот, включаючи тварин, птахів, комах, та рослини. Мій вчитель сказав 

мені, що вони люблять життя як ми, що вони відчувають біль, так само як ми, та щасливі чи 
нещасні, знову ж як ми. 

Шила: О!!! Це стає цікавим. Розкажи мені більше про те, чому вони вчать. 

Амі: Вони також вчать нас, щоб ми не завдавали шкоди будь-кому, не злилися на когось, не 
красувалися у класі, говорили правду, ділилися тим, що маємо та не крали. 

Шила: Я помилялася. Патхшала – це не марнування часу.  

Амі: Чекай, це не все. Вони також розказують нам історії і показують відеофільми про джайнізм. Ми 
співаємо релігійних пісень та розмовляємо між собою. 

Шила: Я багато чого пропустила. Добре, я скажу матері взяти мене з собою до патхшали у 

наступну неділю. Та якщо мати буде зайнятою, я піду з Ріною. Вона регулярно відвідує патхшалу. 

Амі: Це чудово. Я такий радий, що ти будеш ходити до патхшали. Гей!!! Я забув спитати, чому ти 
мені зателефонувала минулого тижня. 

Шила: О, так!!! Я телефонувала сказати тобі, що ми плануємо прийти до вас додому наступного 

тижня. Я хотіла провести час із тобою. 

Амі: Звісно, й у неділю ми можемо піти до патхшали. 



Шила: Так!!! Це добре. Я впевнена, що ми добре проведемо час. Бувай! 

Амі: Бувай! 

  

Питання:  

1) Чому Шила здивувалася, що Амі ходить до патхшали? 

2) Чому Амі подобається патхшала? 

3) Яким принципам джайнізму навчають у патхшалі? 

 


