
ДУХОВНИЙ ВЧИТЕЛЬ ТА РЕЛІГІЯ 

 

Вчитель: Паял, можеш назвати мені декілька характеристик наших духовних вчителів? 

Паял: Я чув, що духовні вчителі відмінні від вчителів у школі. Це правда? 

Вчитель: Так, ти правий. Хоча обидва вчать нас, духовні вчителі відрізняються від тих, що у школі. 

Шила: Можете розповісти мені більше про наших духовних вчителів? 

Вчитель: Так, хоча наші духовні вчителі живуть серед нас, вони відрізняються від нас . 

1) Вони добровільно позбуваються звичайних людських задоволень. Це означає, що вони не 

носять модного одягу, не ходять у кіно, не дивляться телевізор, не сплять у м’яких ліжках, не 
прагнуть до приміщень з кондиціонерами, не їдять морозива та піци, уникають їздити на 
автомобілях, літаках та будь-яких інших сучасних засобів пересування 

2) Вони відмовляються від усього мирського та полишають своє мирське життя. Це означає, що 
вони не переслідують особистого, економічного чи суспільного інтересу.  

3) Вони добровільно приймають п’ять наступних обітниць, дотримуючись їх до кінця свого життя 

i) Не завдавати шкоди, не вбивати кого-небудь (любити усіх) 

ii) Не брехати (казати правду) 

iii) Не красти (бути чесним) 

iv) Уникати будь-яких статевих стосунків (целібат) 

v) Не приймати більше за свої найменші потреби (відмова від власності) 

Коли виникають ситуації, де обітниці під загрозою, вони не тільки їх дотримуються, але не 

заохочують інших зробити щось, що суперечить їхнім обітницям 

4) Деякі вдягають простий білий одяг та магупаті (пов’язка на рот для запобігання потрапляння 

дрібних живих істот до рота, деякі тримають її у руках) та раджогаран (невеличкий м’який віничок 
для підмітання землі перед собою задля убезпечення комах, також називають оґго, як символ 
монаха чи монахині Шветамбара). Є також монахи, які зовсім нічого не вдягають (дигамбари). Вони 
носять горщик з водою та маленький віничок, зроблений з павичевого пір’я 

5) Коли духовні вчителі навчають, вони не навчають дисциплінам на кшталт математики чи науці як 

такій. Вони навчають нас бути вільними від наших нещасть і страждань, бути корисними та 

співстраждати іншим. Коротше кажучи, вони допомагають нам стати кращими людьми. 

Так, тепер ви можете бачити, що наші духовні вчителі відрізняються від шкільних вчителів 

Kavita: Пане, можете нам розповісти про нашу релігію та її засновника? 

Вчитель: Наша релігія була заснована аригантами Бгаґванами. Їх також називають джинами або 

тиртханкарами. Наша релігія є однією з найдавніших в Індії та самою незалежною. Наша релігія 
навчає нас любити кожного та допомагає тим, хто страждає чи нещасний. Ми не повинні нікому 
завдавати шкоди, непокоїти чи вбивати . Ми маємо бути ввічливими та привітними до всіх , у нас не 

повинно бути ніякої ненависті ні до кого. Ми маємо бути правдивими та ніколи не брехати. Ми не 
маємо брати чужих речей без дозволу власника. Ми не повинні красти. Натомість, ми маємо 



турбуватися більше про душу, ніж про тіло. Ми повинні вчитися обмежувати себе, не злитися, не 
бути жадібними, не вихвалятися та не дурити інших. Ми маємо бути толерантними щодо поглядів 
інших. Ми повинні навчитися вибачати інших, включаючи тих, хто спричинив нам біль чи 
страждання. 

 

Питання: 

1) Хто такі духовні вчителі? 

2) Чому вони нас навчають щодо джайнізму? 

3) Від чого вони відмовляються, коли зрікаються мирського життя? 

4) Які обітниці вони приймають? 

5) Чи виконують монахи та монахині соціальну роботу? 

6) Чи є в них гроші? 


