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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 джайнській
релігії та культурі.
Сподіваємось, книга буде корисною як науковцям, так й 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. Це видання вдалася
здійснити завдяки активному сприянню президента “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 дана книга є
автентичною, ґрунтовною та водночас доступною роботою.
Заслуга доктора Санґаве полягає у тому, що йому вдалося зобразити
єдину картину, де історія, археологія, філософія, література, політичні
наслідки та соціальна етика, кожен 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 Ш. Краузе з її книги
“Спадщина останнього аргату”:
6

“Джайнізм не відгорожує послідовників від впливу карми, так само
як і не дає можливості нудьгувати від нездорового, жінкоподібного
фаталізму, як думає багато людей про всі східні вчення. Навпаки, джайнізм
виховує самодисципліну, аби людина стала справжнім героєм у битві за
саму себе”.
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
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Книжки про джайнізм – цю давню та неповторну релігію 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 релігії 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; 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 він 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
8

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 Шиваджи, Колгапур,
День республіки, 1990
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РОЗДІЛ 1. ДАВНІСТЬ ДЖАЙНІЗМУ
Значення джайнізму
Буквально, “джина” (jina) 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 релігією, що запропонована нелюдською
істотою чи такою, що заснована на сакральній книзі нелюдського
походження. Навпаки, ця релігія 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 релігії, яку сповідували та
проповідували джини, тобто послідовники цього шляху. Він є англійським
перекладом оригінального санскритського слова “джайна-дгарма” та
“джина-дгарма”. Ось чому деякі німецькі джайнологи, такі як Леуман,
Вінтерніц та Шубрінг 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” (kevalijina), тобто, джини, що досягли кевала-джняни (kevala-jñāna), тобто
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, але також думають про те, як
показати шлях звільнення всім. Ці тиртханкара-кеваліни загалом відомі як
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
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karoti iti tīrthaṅkaraḥ).
(तरतत संसार-महार्ण वं येन तनतमत्तेन तत् तीर्ण न् । तीर्ं करोतत इतत तीर्णण्कर:)
“Те, що допомагає нам перетинати океан мирського життя, відоме як
“тиртха” (tīrtha), а людина, що робить тиртху, називається “тиртханкаром”
(tīrthaṅkara)”.
Звідси, тиртханкари – це персонажі, що окреслюють шлях
остаточного звільнення або емансипації усих людей з послідовності
народжень та смертей.
Згідно джайнської традиції, усього було 24 тиртханкари, тобто
Великих Вчителів 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-натха1 (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).
Традиція тиртханкарів у теперішні часи починається з Ришабги,
першого тиртханкара, та завершується Магавірою, двадцять четвертим
тиртханкаром. Насправді, є постійний зв’язок між усіма двадцятьма
Усі імена тиртханкарів можуть живатися або з другою частиною: “натх” (“вчитель”), “дева”
(“бог”), “прабга” (“світлість”), або без неї: Ришабганатх та Ришабга (Прим. пер.).
1
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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 всіх 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, перш за все,
припускає, 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 зворотному 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
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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 пробуджуватись, відчувати погіршення умов
та уперше відчувати 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, пробували 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
він відкрив карма-бгумі (karma-bhūmi, “вік дії”); 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, він 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 прийнятим той факт, що Магавіра (599–527 рр. до н.е.)
був останнім тиртханкаром, який проповідував вчення джайнізму,
оприлюднене VIII cт. до н.е. його попередником Паршванатхою, двадцять
третім тиртханкаром. Історичність тиртханкара Паршванатхи встановлена:
роки його життя 877–777 рр. до н.е.2 Паршванатха був сином царя
2

Зауважимо, що це точка зору автора-джайна (Прим. пер.).
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Вішвасени (viśvasena) та цариці 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, Рамеш
Чандра Маджумдар розглядають Паршванатха історичним персонажем та
великим вчителем джайнізму.
Попередником Паршванатха 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
Немінатха, 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 Немінатха, наречена принцеса
Раджулакумарі або Раджаматі (rājamatī) також стала монахинею 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 Немінатха. Наприклад, доктор Фугерер
(Dr. Fuherer) заявив, спираючись на джайнські давні знахідки з Матхури
(mathurā), що Немінатха був історичною особою (згідно з “Epigraphia
Indica”, I, p. 389 та II, p. 208–2103). Далі ми знаходимо зображення
Немінатха в індо-скіфський період, адже є написи, що згадують його ім’я.
Ці та багато інших написів підтверджують історичність двадцять другого
тиртханкара Немінатха.
Серед інших двадцяти одного тиртханкара джайнської традиції є
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
3

“Epigraphia Indica” – наукове офіційне видання державної агенції Археологічний огляд Індії
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.).
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підтвердження у не джайнських джерелах: у буддійських та в індуїстських4.
Джайнська традиція та буддизм
Оскільки Магавіра був старшим сучасником Ґаутама Будди,
засновника буддизму, цілком природно, що у буддійській літературі мають
бути посилання на Магавіру. Однак, важливо зауважити, що у буддійських
книгах Магавіра завжди подається як Ніґантха Натапутта (niganṭha nātaputta
або nirgrantha jñātṛputra), тобто оголений аскет з клану джнатри (jṅātṛ), і
ніколи як засновник джайнізму. У буддійській літературі джайнізм не
показаний як нова релігія, а називається давньою релігією. Існує багато
згадувань у буддійських книгах про оголених аскетів, про поклоніння
аргатам у джайнських храмах (chaitya) та про чатур-яма-дгарму (chāturyāma-dharma), тобто чотириступеневу релігію двадцять третього
тиртханкара Паршванатха.
У буддійській літературі зустрічаються й інші посилання на
джайнську традицію тиртханкарів, зокрема, згадуються імена Ришабгадеви, Падма-прабги, Чандра-прабги, Пушпаданти, Вімаланатхи,
Дгарманатхи та Немінатхи. У Дгармоттарапрадипі (dharmottarapradīpa),
добре відомій буддійській книзі, згадується Ришабга-дева разом із
Магавірою чи Вардгаманом як апта (āpta) або тиртханкар. У Дгамміка-сутті
(dhammika-sutta) Амґуратая-нікая (aṃgutara-nikāya) говориться про
Ариштанемі чи Немінатха як одного з шести згаданих тиртханкарів. У
буддійській книзі Маноратха-пурані (manoratha-pūraṇi) згадуються імена
багатьох мирян, чоловіків та жінок, які були послідовниками Паршвантхи.
Серед них є ім’я Ваппа, дядька Ґаутами Будди. Більше того, у буддійській
літературі згадується, що Ґаутама Будда сам практикував покаяння згідно
правил джайнізму перед тим, як почав проповідувати власне нове вчення.
Джайнська традиція та індуїзм
Джайнська традиція двадцяти чотирьох тиртханкарів була сприйнята
індуїстами як і буддистами, наскільки це видно з давніх текстів. Індуїсти,
здається, ніколи не заперечували факт, що джайнізм був заснований
Ришабга-девою, пов’язуючи час його життя з часами початку світу. Вони
визнають його божественність. Індуїсти згодні з джайнською версією
походження Ришабга-деви, за якою батьком був Набгіраджа (nābhirāja), а
матір’ю Марудеві (marudevi). Вони навіть згодні з тим, що країна Бгаратаварша (bhārata-varṣa) отримала назву від старшого сина Ришабга-деви –
Бгарати.
У зв’язку з питанням походження назви Бгарата-варша, доречно
У не джайнских джерелах встановлені свідчення лише щодо декількох тиртханкарів з двадцяти
чотирьох (Прим. пер.).
4
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зауважити, що у давній Індії були три видатні людини на ім’я Бгарата. У
“Рамаяні” (rāmāyaṇa) є принц Бгарата, молодший брат відомого царя
Рамачандри (rāmachandra), однак, беручи до уваги його незначну роль, ніде
не вказується, що Бгарата-варша була названа на його честь. Інший принц
Бгарата, син царя Душ’янти (duṣyanta), відомий, головним чином, завдяки
популярній драмі “Абгіджняна-Шакунтала” (abhijñāna-śākuntalam),
написаної прославленим поетом та драматургом Калідасою (kālidāsa).
Однак, оскільки у давній індійській літературі було не так багато згадок про
видатні військові досягнення Бгарати, версія, що назва Бгарата-варша пішла
від нього, не може бути підтриманою. З іншого боку, добре відомий принц
Бгарата, старший син першого тиртханкара, Ришабга-натхи, більш відомий
як Чакравартин, тобто імператор Бгарата, завдяки його видатним
військовим подвигам в об’єднанні індійських земель під своєю владою.
Саме тому Індію і називають на честь Бгарати – Бгарата-варша. Цей факт
повною мірою доведений Бгаґавата- (bhāgavata), Маркандея- (mārkaṇḍeya),
Ваю- (vāyu), Брагманда- (brahmāṇḍa), Сканда- (skanda), Вішну- (viṣṇu) та
іншими індуїстськими пуранами (purāṇas). Наприклад, у “Сканда-пурані”
(розділ 37) підкреслюється: “Набгеге путрашча Ришабгага Ришабгад
Бгаратобгават, тасья намна твідам варшам Бгаратам четі кіртьяте” (nābheḥ
putraścha Ṛṣabhāḥ Ṛṣabhād Bharatobhavat, tasya nāmnā tvidam varṣaṃ
Bhāratam ceti kīrtyate).
“Тобто, Ришабга був сином Набги. Згодом, у Ришабги народився син
Бгарата, на честь якого країну було названо Бгарата-варша”.
У Рігведі (ṛg-veda) зустрічається чітке посилання на Ришабгу,
першого тиртханкара, та на Ариштанемі, двадцять другого тиртханкара.
Яджур-веда (yajur-veda) також згадує імена трьох тиртханкарів: Ришабгу,
Аджитанатху та Ариштанемі. В Атхарваведі спеціально згадується течія
врат’їв (vrātya), під якою розуміються джайни. Термін “вратья” означає
“спостерігач врат” (vrata), тобто обітниць, які відрізняли джайнів від
індуїстів тих часів. Також в Атхарваведі зустрічається термін мага-вратья
(mahā-vrātya). Вважається, що цей термін відноситься до Ришабгадеви –
великого лідера врат’їв.
Джайнська традиція та археологічні свідчення
Спираючись на певні історичні джерела, можна стверджувати, що
Ришабга-дева є засновником джайнізму. У зв’язку з цим доктор Г. Якобі (H.
Jacobi) пише: “Не треба доводити, що Паршва був засновником джайнізму.
Джайнська традиція одностайна у визнанні Ришабги першим тиртханкаром
і засновником джайнізму. Повинні бути історичні підстави для традиції, яка
називає його першим тиртханкаром”. Існують свідчення, що у І ст. до н.е.
були люди, які вклонялися Ришабга-деві. Також є записи, за якими царь
Калінґи (kaliṅga) Кхаравела (khāravela) під час другого вторгнення до
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Маґадги (magadha) у 161 р. до н.е. повернув назад скарби, вивезені з Калінґи
трьома століттями раніше царем Нандою I (nanda I). Серед цих скарбів був
статуя першого джини Ришабга-деви, відомого як Аґраджина (agrajina). Це
означає, що у V ст. до н.е. Ришабга-дева був об’єктом поклоніння, а його
статуя дуже шанувалася послідовниками. Як ми бачимо з давніх написів,
існують справжні історичні посилання на статую Ришабга-деви, і тому
можна стверджувати, що він був засновником джайнізму.
Інші археологічні свідчення, що належать до Індської цивілізації часів
бронзової доби, надають підтримку сивій давнині джайнської традиції та
припускають домінування практики поклоніння Ришабга-деві, першому
тиртханкару разом з поклонінням іншим божествам. Багато реліквій,
знайдених в долині Інду, дають можливість припустити, що джайнізм був
широко поширений у ті давні часи (з 3500 р. по 3000 р. до н.е.).
1. Серед глиняних статуеток Індської цивілізації переважають
статуетки жіночих божеств над чоловічими божествами та над тими
чоловічими божествами, що є оголеними. У зв’язку з цим доктор
Ернест Макей (Dr. Ernest Mackay), відомий археолог, тісно
пов’язаний з розкопками Індської цивілізації, згадує, що “з якоїсь
причини, яку важко зрозуміти, статуетки чоловіків з глини є
рідкісними. Вони є абсолютно оголеними на відміну від жіночих
статуеток, котрі незмінно вдягнені у деякий одяг, також можуть мати
намисто та браслети, однак це ні в якому разі не обов’язково”.
2. Наприклад, ми знаходимо, що статуетки шести оголених божеств
чоловічої статі, вигравійовані на печатці, подані оголеними у стоячій
позі, у споглядальному настрої з руками, що прилягають до тіла.
Оскільки стояча поза, це поза практики покаяння, кайотсарга
(kāyotsarga), яка властива лише джайнам, а статуетки зображують
оголених аскетів, можна підтримати ту точку зору, за якою це
статуетки джайнських тиртхакарів.
3. Статуетки божеств чоловічої статі, гравійовані на печатках, що
споглядають та перебувають у сидячих позах, схожі на статуетки
джайнських тиртханкарів. Тому що божества чоловічої статі
зображені лише з одним обличчям, у той час як статуетки Господа
Шиви, вважається, зазвичай зображені з трьома обличчями, трьома
очами та трьома рогами.
4. На деяких печатках ми знаходимо зображення бика, гравійовану
нижче фігури оголеного божества чоловічої статі, що практикує
покаяння шляхом кайотсарги, тобто стоячої пози. Ці статуетки, як
вважається, зображують першого тиртханкара Ришабга-деву, через
той факт, що серед джайнів існує практика зображення ланчхани
(lāñchhana), тобто емблема кожного тиртханкара нижче його
зображення, а емблемою Ришабга-деви є бик.
5. На додаток, знайдені гравійовані символи свастики (svastika) на
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деяких печатках. Доречно зауважити, що знаки свастики гравійовані
на печатках з номерами 502, 503, 506 та 514 точно нагадують
встановлені джайнськими та індуїстськими практиками зображення
знаків свастики.
6. Більше того, на печатках, знайдених у Мохеджо-Даро, зустрічаються
певні мотиви ідентичні до тих, що знайдені у давньому джайнському
мистецтві Матхури (mathurā).
Спираючись на ці археологічні свідчення, можна стверджувати, що
відбувалось переважне поклоніння джайнським тиртханкарам разом з
поклонінням індуїстському богу, який розглядається як прототип Господа
Шиви у Індській цивілізації. Присутність джайнської традиції у ранній
період індійської історії підтримується багатьма вченими, такими як доктор
Радга Кумуд Мукерджи (Dr. Radha Kumud Mookerji), Густав Рот (Gustav
Roth), професор А. Чакраварті (A. Chakravarti), професор Рам Прасад Чанда
(Ram Prasad Chanda), Т.Н. Рамчандран (T.N. Ramchandran), Чампат Раі
Джайн (Champat Rai Jain), Камта Прасад Джайн (Kamta Prasad Jain) та
іншими. Доктор Циммерман (Dr. Zimmerman) наполегливо підтримує
давність джайнської традиції наступними словами: “Правдивими є
джайнські уявлення про давність витоків їхньої релігії, давність існування
ще до часів аріїв” (див., Циммерман “Філософії Індії”).
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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
релігій, наприклад, християнства, ісламу та індуїзму. Згідно джайнізму, ні
Бог, ні його пророк чи заступник 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
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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 гріховність,
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
Із метою досягнення звільнення 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 (guna), тобто
якостями, є чимось незмінним. Одночасно вони є пар’яями (paryāya), тобто
модусами, або мінливими характеристиками, що з’являються і зникають.
Таким чином, зміни і сталість – факти досвіду. Наприклад, душа або дух є
вічні з невід’ємним характером 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,
а саме: 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
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зупинений, а наявні енергії, що вступили у взаємодію, можуть бути знищені
за допомогою дисципліни, що веде до звільнення.
Стислий аналіз джайнської філософії показує, що вона містить сім
наступних положень:
1. Те, що називається живим.
2. Те, що називається неживим.
3. Те, що контактує між собою.
4. Контакт, який призводить до появи певних енергій.
5. Контакт може бути зупинений.
6. Існуючі енергії можуть бути вичерпані.
7. Звільнення можна досягнути.
Ці сім положень пов’язані з сімома таттвами (tattva) або принципами
джайнської філософії. Ці таттви називаються так:
1. Джива (jīva), тобто жива субстанція. розділові знаки
2. Аджива (ajīva), тобто нежива субстанція.
3. Асрава (āsrava), тобто притік кармічної речовини в душу.
4. Бандга (bandha), тобто зв’язаність душі кармою.
5. Самвара (saṁvara), тобто зупинка асрави.
6. Нірджара (nirjarā), тобто поступове усунення кармічної речовини.
7. Мокша (mokṣa), тобто повне звільнення від карм.
Зрозуміло, що перші дві таттви мають справу з природою і переліком
вічних субстанцій природи, а інші п’ять таттв мають справу із взаємодією і
розділенням цих двох вічних субстанцій, а саме: дживи і aдживи, тобто духу
і речовини. У джайнізмі велике значення приділено цим семи таттвам, і
кожна душа може претендувати на досягнення мокші, тобто звільнення.
Для досягнення кінцевої мети, людина повинна зрозуміти природу семи
таттв. Усі таттви вказують на дві групи субстанцій: живі та неживі. Неживі
– ті, що не мають душі та позбавлені свідомого існування. Тому дійсно
чутливий об’єкт – це душа.
Розрізнення цих двох сутностей – душі і не-душі – відразу
характеризує джайнську філософію як дуалістичну і цілком відмінну від
моністичної філософії веданти, яка визнає тільки одну реальність, без іншої.
З огляду на цю відмінність джайнізму, необхідно мати належне
уявлення про сім таттв джайнської філософії.
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.
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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 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, накладає на них
обов’язок 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
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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. Теджас-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.
Класи мирських душ
З іншої точки зору, мирські живі істоти поділяються на чотири
ступені залежно від місця, де вони народилися, а також від їхніх умов
існування. Форми існування або ж ґаті (gati) є чотирьох видів: (1) наракаґаті (naraka-gati), тобто пекельна форма; (2) тир’яґ-ґаті (tiryag-gati), тобто
не-людська форма; (3) мануш’я-ґаті (manuṣya-gati), тобто людська форма і
(4) дева-ґаті (deva-gati), тобто небесна форма.
У джайнізму стверджується, що мирські живі істоти народжуються у
цих чотирьох ґаті згідно їхньої пунья-карми (puṇya-karma) або ж заслуг, чи
папа-кармам (pāpa-karma) або ж гріхів. Також джайнізм наголошує, що для
мокші або ж повного звільнення необхідне народження в людській формі.
Мирським душам, народженим в інших формах або ж ґаті (gati), щоб
досягнути звільнення, необхідно народитися у мануш’я-ґаті (manuṣya-gati),
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тобто у людській формі.
Характеристики мирських душ
Зазвичай мирські душі перебувають у нечистому стані, який
зображено у класичному тексті “Драв’я-санґрага” (dravya-saṅgraha) на
пракриті:
Jivo uvaogamao amutti katta sadeha-parimano,
Bhotta samsarattho siddho so vissasoddha-gai.
1. Джива (jīva): вона жила у минулому, живе зараз і бути жити
завжди.
2. Упайоґамая (upayogamaya): вона має фізичне сприйняття і
знання.
3. Амурті (аmūrti): вона безформна, не має дотику, смаку, запаху
або кольору.
4. Kартрі (kartṛ): вона єдина відповідальна діюча сила в усіх своїх
діях.
5. Свадега-паримана (svadeha-parimāṇа): вона наповнює тіло, в
якому перебуває, наприклад, мурахи чи слона.
6. Бгоктрі (bhoktṛ): вона насолоджується плодами своїх карм
(karma).
7. Самсарастха (saṁsārastha): вона блукає сансарою (saṁsara).
8. Сиддга (siddha) вона може набути досконалого стану, тобто
сиддги (siddha).
9. Урдвуґаті (ūrdvūgati): вона має схильність іти вгору.
Аджива (аjiva)
Як ми бачили, джайнська філософія починається з досконалого
поділу Всесвіту на живі та не-живі субстанції: дживи та адживи. Аджива,
тобто не-живі, позбавлені душі субстанції бувають п’яти видів: пудґала
(риdgala), тобто речовина; дгарма (dharma), тобто умова руху; адгарма
(аdharma), тобто умова спокою; акаша (ākāśa), тобто простір і кала (kāla),
тобто час.
Ці шість субстанцій у джайнській філософії називаються драв’ями
(dravya), тобто простими субстанціями. Необхідно зауважити, що поняття
дгарма й адгарма в джайнізмі мають інше значення, на відміну від
звичайного “пунья” та “папа”, тобто “заслуга” і “гріх”.
Драв’я має такі три характеристики: існування, незмінність у
виникненні та руйнуванні, також вона є субстратом для атрибутів і модусів.
Тож драв’я – нестворена і непорушна, її сутнісні якості залишаються
незмінними. Тільки її пар’яям (paryaya) або ж модусам властиві зміни.
Пудґала (рudgala)
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Все, що сприймається органами відчуттів, самі органи почуттів, різні
види тіл джив, розум, карми, інші матеріальні об’єкти – усі вони відомі як
пудгала, тобто речовина.
Дгарма (dharma)
Дгарма – це принцип руху, супутні обставини або ж причини, які
уможливлюють рух. Як вода, будучи байдужою та нейтральною, є умовою
руху риб, так і дгарма, це не спонукання, це те, без чого немає руху ні у
джив, ні у пудґал. Тому дгарма пронизує Всесвіт та є єдиною субстанцією,
на відміну від незліченних джив і пудгал.
Адгарма (adharma)
Адгарма, тобто принцип спокою, має усі характеристики, пов’язані з
дгармою. Як і земля, вона є передумовою для руху речей.
Акаша (ākāśa)
Те, що містить або ж повністю вміщує усі дживи і пудґали, а також
драв’ї у Всесвіті, називається акашею, тобто простором. Буде доречним
зауважити, що у джайнській філософії термін акаша означає простір, а не
ефір, як часто його пояснюють в інших школах індійської філософії.
Кала (kāla)
Причиною або ж обставиною модифікації душі та інших дравій є кала,
тобто час. Він – нематеріальний і специфічний атрибут, за допомогою якого
здійснюється модифікація інших субстанцій.
Очевидно, що дгарма, адгарма й акаша – три окремі драв’ї, у той час
як джива, пудґала і кала складаються з багатьох дравій.
Необхідно пам’ятати, що вчення джайнізму чітко підкреслює, що ці
шість джива й аджива дравій, тобто живі й не-живі субстанції – вічно
існуючі, нестворені і не мають початку в часі. Як субстанції, вони вічні та
незмінні, але їхнім модусам властиві постійні зміни. Співпраця і взаємодія
між субстанціями та модусами пояснює те, що ми розуміємо під терміном
“творіння”. Таким чином, вчення джайнізму не визнає “Творця” Всесвіту.
Асрава (āsrava)
Третій принцип асрава означає приплив кармічної речовини до душі.
Поєднання кармічної речовини з душею відбувається завдяки активності
розуму, мови і тіла. Інакше кажучи, йоґа (yoga) – назва здатності самої душі
залучати речовину під впливом минулих карм. Таким чином, у втіленому
стані ця здатність починає діяти.
Йога – це канал асрави. Фізична речовина, яка потрапляє до душі,
дуже тонка, тому не сприймається органами почуттів.
Асрава є двох видів: шубга асрава (śubha asrava), тобто позитивний
приплив та ашубга асрава (aśubha asrava), тобто негативний приплив.
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Шубга асрава впускає благочестиві або ж бездоганні карми, у той час
як ашубга асрава – порочні або ж гріховні карми.
Бандга (bandha)
Коли кармічна речовина проникає в душу, вона непомітно у ній
розчиняється. Бандга чи залежність – це засвоєння відповідної кармічної
речовини душею завдяки пристрастям. Союз духу і речовини не передбачає
повного знищення своїх природних властивостей, а тільки призупинення
їхніх функцій різною мірою, залежно від якості та кількості засвоєної
речовини. Ефект злиття духу і речовини проявляється у вигляді складної
особистості, яка зберігає природу обох начал, не руйнуючи жодного.
Існує п’ять причин бандг: мітх’я-даршана (mithyā-darśana), тобто
хибні переконання, віра та сприйняття; авіраті (avirati), тобто відмова від
прийняття обітниць; прамада (pramāda), тобто неуважність; кашая (kaṣāya),
тобто пристрасті та йоґа (yoga), тобто вібрації душі за допомогою розуму,
мови та тіла.
Існує чотири види бандг завдяки: пракриті (prakṛti), тобто природі
кармічної речовини, яка потрапила до душі; стхиті (sthiti), тобто тривалості
перебування кармічної речовини у душі; анубгазі (anubhāga), тобто
інтенсивності, сильним чи слабким плодам кармічної речовини, та прадеші
(pradeśa), тобто числу кармічних молекул, які приєднані до душі.
Самвара (Saṁvara)
Cтани бажання та відрази, активність думки, мови і тіла є умовами,
які залучають позитивні і негативні карми до душі. Коли ці умови зникнуть,
карми перестануть потрапляти до душі і запанує самвара – щось подібне до
захисної стіни від усіх карм. Ця самвара описана як “асрава-ніродга
самвара” (āsrava-nirodha saṁvara), тобто самвара – це припинення припливу
кармічної речовини до душі.
Існує кілька шляхів, за допомогою яких ця зупинка може бути
здійснена і подальший приток кармічної речовини до душі буде зупинений.
Нірджара (Nirjarā)
Нірджара (nirjarā) означає видалення кармічної речовини з душі.
Очевидно, що душа звільниться завдяки автоматичному скиданню карм,
коли вони стають зрілими. Але таке зникнення карм – доволі тривалий
процес. Пришвидшити процес відпадіння кармічної речовини від душі
можливо, якщо, як стверджується, звернутися до аскетичної практики.
Нірджара буває двох видів: савіпака нірджара (savipāka nirjarā), тобто
природне дозрівання карми та її відділення від душі та авіпака нірджара
(avipāka nirjarā), стимулююче відпадіння карми від душі, до того як вона
дозріє за допомогою аскетичних практик.
Мокша (мokṣa)
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Мокша розуміється як “бандга-гету-абгава-нірджарабг’ям критснакарма-віпрамокшо мокшага” (bandha-hetu-abhāva-nirjarābhyāṁ kṛtsnakarma-vipramokṣo mokṣaḥa), тобто як свобода від кармічної речовини
внаслідок неіснування причини залежності і відпадіння усіх карм. Така
повна свобода душі від кармічної речовини й є мокша. Вона досягається,
коли душа і речовина відокремлені одна від одної. Повне відокремлення
відбувається тоді, коли усі карми полишають душу і більше жодна кармічна
речовина не може до неї потрапити.
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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 упайога (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 (siddha), 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 будьякими 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
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речовини.
Залежність від карми
Як вже відзначалося, базовий принцип джайнізму стверджує, що душі
існують у світі в одвічному у зв’язку з речовиною. Звісно, характер
залежності 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 (yoga) 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,
зберігаючись і у процесі 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 (papa, гріх), відповідно до активності шубги (śubha, чеснота),
або ашубги (aśubha, безчестя). Намір, прихований за активністю,
та її наслідки беруться до уваги. Тому шубга-карма викликає
щастя. Натомість ашубга-карма, тобто безчестя або гріх, 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:
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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.
Ці карми розпадаються на дві великі категорії: а) ґгатія-карма (ghātiyā,
руйнівна карма), тобто така, що має прямий негативний вплив на якості
душі та б) аґгатія-карма (aghātiyā, не-деструктивна карма), тобто така, яка
зумовлює стани і певні умови втілення. Кожна категорія включає чотири
види карм.
До складу ґгатії входять:
1.
2.
3.
4.

Джнянаваранія, тобто карма, що затьмарює знання.
Даршанаваранія, тобто карма, що затьмарює сприйняття.
Моганія, тобто карма омани.
Антарая, тобто перешкоджаюча карма.

Аґгатія включає інші чотири види карм:
1. Веданію, тобто карму відчуття.
2. Аюгу, тобто карму віку.
3. Наму, тобто карму, що створює тіло.
4. Ґотру, тобто карму, що визначає родину.
Причина розрізнення цих двох категорій полягає у факті, що у той час
коли ґгатія карми руйнують прояви основних якостей душі, аґгатія карми,
головним чином, стосуються навколишнього середовища, оточення та тіл.
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
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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 звільнюється, 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 говориться 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.
Своєрідність вчення
Таким чином, доктрина карми є наріжним каменем ідеології
джайнізму. Вона намагається пояснити причини, які стоять за явищами чи
спричиняють певні ефекти. Доктрина карми підтримує принцип, за яким
усе, що відбувається є наслідком певної причини. Душа розглядається як
діяч, джерелом власних вчинків. Вона дійсно є відповідальною за усі
відмінності між людьми. Незалежно від того, який вчинок скоєний душею,
вона носить у собі наслідки, з якими зустрінеться рано чи пізно. Іншого
шляху немає. Відповідальність за наслідки не можна усунути, а душа не
може бути звільненою від наслідків. Душа має насолоджуватись наслідками
карм у цьому чи наступному житті.
Зрозуміло, що відповідно до доктрини карми не може бути звільнення
доти, доки душа не зупинить притік карми, або не позбудеться існуючих
карм. Душа має активувати сама себе за допомогою власних зусиль без
очікування допомоги ззовні. Немає сенсу у тому, аби прохати про
звільнення у Бога чи його представників. Джайнізм ніколи не наділяв Бога
силою обмежувати наслідки карм, так само як не дарує владу прощати
людей за майбутні наслідки їхніх минулих дій. Можна відзначити, що
джайнізм заперечує посередництво Бога та можливість отримати прощення
у Нього. Ми маємо відповідати за наслідки того, що вчинили. Але це не
доля, навіть не передвизначеність, а безперервний процес фіксації різних
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подій, що трапляються у житті. Карми утворюють кармічне тіло, а це втягує
душу у різноманітні форми існування доти, доки тіло не попрощається з
душею.
Ця доктрина теорії карми є оригінальною та інтегральною частиною
системи джайнізму. Оскільки вона робить наголос на індивідуальній дії та
повністю заперечує існування божественного провидіння, стає зрозуміло,
що етика та аскетизм джайнів є логічними наслідками доктрини карми.
У зв’язку з чим Ш. Краузе у своїй книзі “Спадщина останнього аргата”
доречно зауважила, що “джайнізм не відгорожує послідовників від впливу
карми, так само як і не дає можливості нудьгувати від нездорового,
жінкоподібного фаталізму, як думає багато людей про всі східні вчення.
Навпаки, джайнізм виховує самодисципліну, аби людина стала справжнім
героєм у битві за саму”.
Доктрина наявади
Значення наї
Відповідно до джайнської філософії, об’єкт знання є надзвичайно
складним, тому що а) складається з субстанцій, якостей та модифікацій; б)
поширюється на минуле, теперішнє та майбутнє; в) поширюється на
безмежний простір та г) йому властиво одночасно виникати, зникати та
залишатись.
Очевидно, що такий об’єкт може бути повністю зрозумілим лише у
стані всезнання, який не властивий звичайним людям, які сприймають світ
за допомогою органів відчуттів. Проте, відчуття є непрямими засобами
отримання знання: усе, що вони схоплюють є лише частковим. Так само, як
семеро сліпих сприймають слона в залежності від того, до якої частини
хтось з них доторкнувся: комусь слон здається поліном, комусь стіною
тощо.
З огляду на ці умови, ми знаходимо, що звичайна людина не може
вийти за межі своїх відчуттів. Сприйняття реальності є частковим та
дійсним лише з певної точки зору, що має назву ная (naya).
Інакше кажучи, відповідно до вчення джайнізму, реальність є
складною не лише в розумінні створення анеки (aneka), тобто множинності,
а і через саму природу анеканти (anekānta), тобто множинності точок зору.
Ось чому джайнізм вказує на те, що реальність можна осягнути з різних
точок зору. Спроба осмислити будь що з певної точки зору відома як ная, а
система опису реальності з різних точок зору має назву наявада (nayavāda),
тобто доктрина наї. Вона базується на факті, що джайнізм розглядає усі
явища як анеканта (або наіканта – naikānta). Тобто, вона має силу тільки за
певних умов.
З огляну на вищесказане, ная визначається як висловлена думка,
обмежена конкретною точкою зору, яка не ставиться вище за інші точки
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зору та виражає часткову істину про об’єкт.
Класифікація най
Оскільки наї є вираженням різних точок зору на предмет, їх може
бути декілька. Через кожну з най виражається реальність.
Пар’яя-ная та драв’я-ная
Якщо навести приклад, коли різні види золотого орнаменту
описуються з точки зору видозмін золота, то це називається пар’яя-ная
(paryāya-naya) чи праяяртхика-ная (prayāyārthika-naya), тобто точка зору,
що змінюється.
Одночасно, коли золоті орнаменти описуються з урахуванням їхнього
субстрату, тобто золота, та властивих йому якостей, це називається драв’яная (dravya-naya) чи драв’яартхика-ная (dravyārthika-naya), тобто
субстанційна точка зору.
В’явагара-ная (vyavahāra-naya) та нішчая-ная (niśchaya-naya)
У тому ж ключі у духовних дискусіях речі можуть описуватися з
практичної та реалістичної точок зору. Таким чином, коли речі описуються
з позиції здорового глузду чи практичної точки зору, вони обмежені
в’явагара-наєю. Коли ж речі описуються з чистої чи реалістичної точки
зору, тоді це називається нішчая-ная.
Сім най
Оскільки ная є інструментом для опису лише однієї з кількох
характеристик об’єкту (без суперечностей) з певної точки зору,
джайнські філософи сформулювали сім таких най:
1. Наїгама ная (naigama naya), тобто універсально-часткова або
телеологічна точка зору.
2. Санґрага ная (saṇgraha naya), тобто узагальнююча точка зору
(наприклад, при класифікації).
3. В’явагара ная (vyavahāra naya), точка зору на часткове.
4. Ріджусутра ная (ṛjusūtra naya), точка зору на миттєвість.
5. Шабда ная (śabda naya), точка зору на щось однозначне,
синонімічне.
6. Самабгірудга ная (samabhirūdha naya), тобто етимологічна
точка зору.
7. Евамбгута ная (evambhūta naya), подібна точка зору.
Також стверджується, що ці сім най можна розглянути двома
підрозділами:
драв’яртхикою
(dravyārthika)
та
пар’яяртхикою
(paryāyārthika) наями. Таким чином, перші три наї, тобто наїгама, санґрага
та в’явагара, є підпрозділами драв’яртгіка наї, оскільки вони мають справу
з об’єктами. Так само, останні чотири наї – ріджусутра, шабда та
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самабгірудга, евамбгута є підрозділами пар’яяртхика наї, оскільки вони
пов’язані з модифікаціями субстанцій.
Чотири перших наї називають артха ная, оскільки вони мають справу
з об’єктами знання, у той час як інші три наї називаються шабда ная,
оскільки вони стосуються понять та їх значень.
Вважається, що кожна з цих най має сто підрозділів. У результаті
виявляється сімсот най.
Також можна зустріти і дві інші точки зору: що існує лише шість най,
тобто вище згадані наї, за винятком першої наї; що існує лише п’ять най,
тобто дві останні наї з семи, а саме, самабгірудга та евамбгута, включені до
п’ятої наї – шабга наї.
Значення наявади
Наявада є застереженням тим філософам, які вважають, що їхня
система – абсолютна та всеохоплююча. Вона вказує шлях примирення
конфліктуючих точок зору та гармонізує усі позиції, цінуючи відносність
багатьох аспектів реальності.
Доречно зауважити, що наї відкривають лише частину цілого, тому
вони не мають бути помилково прийняті за ціле. Через складність речей
мають місце нескінчені наї, які класифікуються у різні категорії. Визнаний
філософ-ачар’я (āchārya) Акаланка (akalaṅka) визначає “ная” як частковий
підхід знаючого (nayo jñātur abhiprāya), а синтез різноманітних точок зору −
практична необхідність; кожна точка зору має бути здатною утримувати
свою відносну важливість, що втілюється доктриною сьядвада (syādvāda),
тобто доктриною обмеженого судження.
Доктрина сьядвади
Термін “сьядвада”
Доктрина наявади, яка чітко вказує, що реальність можна розглядати
з різних точок зору і, що жодна з них не є єдино вірною, забезпечує
підґрунтя для доктрини сьядвади. Термін “сьядвада” походить від терміну
“сьят” (syāt), який має значення “у певному сенсі”. У той час як метою
філософського пошуку є розуміння реальності, джайнські філософи
вказують, що цього неможливо досягти через формулювання простих
категоріальних суджень. Реальність є складною, жодне просте судження не
може повністю охопити природу реальності. Через це термін сьят, тобто, “у
певному сенсі”, додається джайнськими філософами до численних суджень
відносно реальності. Жодне з семи суджень, запропонованих джайнськими
філософами, не має абсолютного окремого значення щодо кожного з них.
Ось чому кожне судження супроводжується словом “сьят” – у певному
сенсі. Це вказує на те, що судження є відносним, зробленим з певної точки
зору та з деякими застереженнями, а тому жодним чином не є абсолютним.
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Значення сьядвади
Недостатньо того, аби проблеми реальності були просто зрозумілими
з різних точок зору. Про те, що знаєш, треба вміти судити правдиво та
коректно. Ця потреба і зустрічається у доктрині сьяд, а також у доктрині
анеканта.
Це факт, що об’єкт знання дуже складний та покриває безмежну
кількість станів, що людський розум обмежений у своєму розумінні, а
людська мова є недосконалою у вираженні всієї повноти досвіду. В цих
умовах усі наші судження безперечно є умовно та відносно істинними.
Таким чином, кожне судження має супроводжуватись виразом “сьят”, тобто
“у певному сенсі” або “у деякій мірі”, в якому акцент робиться на тому, що
усі судження мають умовний чи відносний характер.
Судження сьядвади
На основі анекантавади чи сьядвади можна запропонувати сім
наступних суджень чи тверджень:
1.
2.
3.
4.

Сьяд-асті (syād-asti), певним чином S є P.
Сьяд-насті (syād-nāsti), певним чином S є не P.
Сьяд-асті-насті (syād-asti-nāsti), певним чином S є P, а також є не P.
Сьяд-авактав’я (syād-avaktavya), певним чином S неможливо
описати.
5. Сьяд-асті-авактав’я (syād-asti-avaktavya), певним чином S є P, а
також S неможливо описати.
6. Сьяд-насті-авактав’я (syād-nāsti-avaktavya), певним чином S є не P,
а також S неможливо описати.
7. Сьяд-асті-насті-авактав’я (syād-asti-nāsti-avaktavya), певним чином
S є P, а також є не P і неможливо описати.
Ці сім суджень сформульовані за допомогою трьох виразів, а саме,
“асті”, “насті” та “авактав’я”. Слово “сьят” є спільним для всіх вище
наведених слів та їх комбінацій.
Ці твердження простіше зрозуміти за допомогою ілюстрації.
Наприклад, чоловік є батьком та не є батьком – ці два вирази добре
зрозумілі усім судження. По відношенню до певного хлопця він є батьком,
по відношенню до іншого хлопця він не є батьком, по відношенню до обох
хлопців він є батьком та не є батьком. Оскільки обидві ідеї не можна
виразити словами одночасно, чоловіка не можливо описати.
Далі можна відзначити, що сім суджень можуть бути сформульовані
стосовно вічного і не-вічного, тотожності та відмінності кожного об’єкту
тощо. Джайнські філософи вірять, що ці сім тверджень разом дають нам
адекватний опис реальності.
Очевидно, не може бути більше семи різних точок зору на реальність,
оскільки остання пізнається тільки ними. Те, що кількість комбінацій не
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перевищує сім різновидів пояснюється тим, що будь-яка складна ситуація
піддається тлумаченню за допомогою вищезгаданих семи суджень. Будьякі спроби збільшити або зменшити кількість суджень є неможливими.
Таким чином, доктрина анекантавади, включаючи усі сім суджень, не
є невизначеною, а навпаки – дуже продуманий погляд на речі у
систематизованому викладі.
Доктрина анекантавади також називається доктриною сапта-бганґі
(sapta-bhañgī), тобто доктриною семискладової предикації, тому що усі сім
можливих видів суджень використовуються під час опису речей.
Сьядвада та наявада
Завдяки вищевикладеному зрозуміло, що сьядвада доповнює наяваду.
У той час як у наяваді робиться акцент на аналітичному підході до
реальності, наполягаючи на тому, що можуть існувати різні точки зору, у
сьядваді наголошується на синтетичному підході до реальності, на
повторенні тези, що різні точки зору разом допомагають нам якнайкраще
зрозуміти реальність. Аналіз та синтез пов’язані один з одним: ми
знаходимо елементи синтезу навіть у суто аналітичному підході та
елементи аналізу навіть у синтетичному погляді на реальність.
Якщо конкретніше: у наяваді визнається, що надмірний акцент на
будь-якій точці зору вводить в оману; що різні точки зору мають своє
значення, що кожна з них відображає реальність таким чином, що вони
вдвох можуть розчистити шлях до реальності. У той час як у сьядваді
підкреслюється систематичний характер суджень з чітким розумінням того,
що усі твердження разом, і кожне з них окремо, щось доносять про
реальність як таку.
Значення сьядвади
Із попереднього викладу про сьядваду зрозуміло, що вона спрямована
на об’єднання, координацію, гармонізацію та синтез індивідуальних точок
зору в цілому. Інакше кажучи, сьядвада, подібно до музики, змішує
дисонансні ноти таким чином, що виникає гармонія.
Сьядвада не є доктриною чистого спекулятивного інтересу, бо вона
прагне вирішити не лише онтологічні проблеми, а стосується людського
психологічного та духовного життя.
Більш того, доктрина сьядвади запропонувала мислячій людині
космополітичну думку, переконуючи його у тому, що істина не є чиєюсь
монополією. Вона забезпечила релігійного шукача “інтелектуальною
толерантністю”, яку можна порівняти з агімсою, за яку джайнізм
наполегливо боровся останні дві тисячі років і навіть більше.
Сутність доктрини сьядвади полягає у тому, що спираючись на
схоластичну термінологію, робиться висновок про те, що як у питаннях
досвіду неможливо сформулювати повну та цілковиту істину, так і в
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питаннях, що стосуються трансцендентного досвіду, мова є безсилою.
Доречно зазначити, що крім проблематики страждання джайнські
філософи спробували описати реальність, а їхня доктрина сьядвади виявляє
всеохопність підходу джайнських філософів.
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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, то виникає питання про те, як її досягнути. На
це питання у джайнізму є однозначна відповідь. “Таттварт-адгіґама-сутра”
(tаttvārth-ādhigama-sūtra), найбільш сакральний текст джайнізму, у своєму
першому афористичному правилі підкреслює: “Сам’яґ-даршана-джняначаритрані-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 (samyagchāritra) – 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 як три різні
шляхи, 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.
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Спираючись на це переконання джайнізму, джайнські тексти завжди
підкреслюють, що усі три скарби мають виконуватись одночасно. Це
переконання стає зрозумілим завдяки кільком ефективним ілюстраціям.
Наприклад, стверджується, що для ефективного лікування хвороби
невід’ємні три компоненти: віра у результативність ліків, знання про їхнє
застосування та власне прийом ліків. Також, щоб досягнути звільнення,
треба вірити у дієвість джайнізму, знати його положення та постійно
практикувати. Так само, мокшамарґа, тобто шлях до звільнення, у
джайнських текстах порівнюється з двома протилежними кінцями драбини
та сходами, що її поєднують. Протилежні кінці драбини – це правильна віра
і правильне знання. а сходи – поступове вдосконалення аж до досягнення
правильної поведінки. Очевидно, що підніматись драбиною можливо тоді,
коли усі три складові: протилежні кінці драбини та її сходи – міцні.
Відсутність однієї робить сходження неможливим.
Таким чином, одночасне прагнення правильної віри, правильного
знання і правильної поведінки приписується людям, як єдино можливий
шлях звільнення у джайнських сакральних текстах. Етичні приписи,
встановлені у джайнізмі як для домогосподарів, так і для аскетів, базуються
на цьому триступеневому шляху звільнення. Тому абсолютно необхідно
бачити головні характеристики трьох “скарбів”, які утворюють даний шлях.
Правильна віра
Значення правильної віри
Зрозуміло, що з трьох скарбів, згаданих вище, правильна віра є
базовою, і вона утворює основу, на яку дві інші коштовності, – правильне
знання та правильна поведінка, спираються. Вважається, що спочатку,
усіма можливими засобами необхідно здобути правильну віру, тобто базове
переконання в основах джайнізму. Бо, як вже зазначалось, тільки зі
здобуттям правильної віри, знання і поведінка стають правильними.
Вираз “правильна віра” був визначений ачар’єю Умасваті (āchārya
umāsvāmī) в його авторитетному сакральному тексті “Таттвартхадгіґамасутрі” (tattvārthādhigama-sūtra), розділ І, сутра 2, як “таттвартха-шраддганам
сам’яґ-даршанам”
(tattvārtha-śraddhānaṇi
samyag-darśanam),
тобто
“правильна віра – це віра у справжню природу субстанцій”. Інакше кажучи,
правильна віра означає істинне і тверде переконання у сім принципів чи
таттв джайнізму, такими, якими вони є, без жодних хибних уявлень.
Крім того, стверджується, що правильна віра містить віру у те, що:
1. Аргати джайнів (arhat), включаючи тирханкарів (tīrhaṅkara), є
справжніми богами.
2. Шастри (śastra) джайнів – істинні священні тексти.
3. Ґуру (gurus) джайнів – істинні наставники.
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Також стверджується, що правильна віра
1. Повинна мати вісім анґ (aṅgas), тобто вимог.
2. Бути позбавленою трьох видів мудгат (mūḍhatā), тобто забобонів.
3. Бути позбавленою восьми видів мади (mada), тобто гордині чи
зарозумілості.
Необхідні складові правильної віри
У священних джайнських текстах стверджується, що правильну віру
має відрізняти вісім анґ (aṅga), тобто складових або ж гілок, і що вони
визначають досконалість правильної віри. Ці вісім анґ, які підтримують
правильну віру, такі:
1. Нігшанкіта-анґа (niḥśaṅkita-aṅga), тобто потрібно бути вільним від
сумнівів щодо правдивості або ж дійсності принципів джайнізму.
2. Нігканкшита-анґа (niḥkāṅkṣita-aṅga), тобто потрібно позбутися
любові або ж симпатії чи бажань до мирських задоволень, бо вони
усі швидкоплинні.
3. Нірвічикітcита-анґа (nirvichikitsita-aṅga), тобто необхідно
зменшити відразу до тіла, навіть коли воно сповнене нечистот,
також варто враховувати, що тіло може бути очищене за
допомогою трьох скарбів: правильної віри, знання і поведінки.
4. Амудгадришті-анґа (amūḍhadṛṣṭi-aṅga), тобто потрібно не мати
схильності до хибного шляху або ж бути вільним від збочень і
забобонів.
5. Упаґугана-анґа (upagūhana-aṅga), тобто слід підтримувати
духовну досконалість і захищати престиж віри тоді, коли вона
стикається з ризиком бути приниженою через недоліки та дурість
інших. Інакше кажучи, слід похвалити благочестивого, але
непотрібно висміювати тих, хто може спіткнутися в своєму
прагненні до релігії.
6. Стхитикарана-анґа
(sthitīkarana-aṅga),
тобто
необхідно
підтримувати душу у правильних переконаннях. Слід мати
здатність повертати інших на шлях правильної віри, вести їх,
проповідуючи або нагадуючи релігійні істини щоразу, коли такі
люди збилися з істинного шляху.
7. Ватсалья-анґа (vātsalya-aṅga), тобто потрібно любити набожних
людей. Необхідно виявляти любов по відношенню до одновірців і
повагу, і відданість по відношенню до духовно розвинених,
дбаючи про них.
8. Прабгавана-анґа (prаbhāvanā-aṅga), тобто слід прагнути того, щоб
демонструвати і пропагувати велич джайнських принципів та
священних текстів. Потрібно намагатись відучити людей від
хибних практик і вірувань, встановивши для них важливість
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істинної релігії
благодійності.

за

допомогою
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Уникнення хибних вірувань
У священних джайнських текстах також ідеться про те, що правильна
віра повинна бути вільною від трьох видів мудгат (mūḍhatā), тобто хибних
вірувань:
1. Лока-мудгата (loka-mūḍhatā) – помилкова віра у святість. Це
стосується омовіння у певних річках, зістрибування з гірських
вершин і входження у вогонь під приводом набуття заслуг для
себе, знайомих та рідних людей.
2. Дева-мудгата (deva-mūḍhatā) – віра у хибних богів. Вона визнає
дієвість сільських богів та богинь, які наділяються звичайними
людськими якостями, й яких намагаються умилостивити. Це ж
марновірство також полягає у вірі в богів та богинь, яким
приписується пристрасть і руйнівні сили. Їх намагаються
задобрити відданим служінням.
3. Пакханді-мудгата (pākhaṇḍi-mūḍhatā) – віра в сумнівних аскетів та
повага до них. Вона шанує фальшивих аскетів й їхнє вчення як
послання істини. Це стосується розваг фальшивих аскетів й їхньої
поваги з метою отримати від них магічні чи містичні сили задля
особистої користі або демонстрації влади.
Таким чином, розум повинен бути звільнений від цих хибних вірувань
і сумнівів, щоб було чисте підґрунтя для розвитку і зростання правильної
віри.
Свобода від гордині
Щоб уникнути вищезгаданих хибних вірувань, розум має позбутися
восьми видів мади (mada) або гордині: джняни (jñānа), тобто навчання;
пуджи (pūjā), тобто поклоніння; кули (kula), тобто родини; джаті (jāti), тобто
касти або родинних зв’язків; бали (bala), тобто власної сили; риддгі (riddhi),
тобто багатства або добробуту; тапасу (tapas), тобто релігійної аскези;
вапуcу (vapus), тобто тіла або гарного зовнішнього вигляду.
Очевидно, що всі або будь-які зі згаданих типів гордині
порушуватимуть рівновагу розуму і створюватимуть симпатію чи
антипатію до людини тощо. У такому випадку розуміння, швидше за все,
буде помилковим, якщо не збоченим. Природно, що завищене про себе
уявлення, яке базується на будь-якому виді гордині, призведе до
затьмареного бачення. Звідси випливає, що для щасливого здобування
правильної віри, необхідно зректися цих типів гордині.
Слава правильної віри
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У джайнських роботах докладно описана слава правильної віри і
перелічена користь, яку може отримати людина, дотримуючись правильної
віри. Також заявляється, що аскетизм без віри безумовно поступається вірі
без аскетизму. Навіть людина низької касти, у якої є правильна віра, має
кращі підстави для досягнення моральної гідності.
Коротше кажучи, правильна віра дає перевагу над правильним
знанням і правильною поведінкою, тому що вона діє наче пілот,
спрямовуючи душу до мокші, тобто звільнення. Не може бути ніякого
підйому, стабільності, зростання, вдосконалення і реалізації знань та
характеру, поки вони не засновані на правильній вірі.
Правильне знання
Зв’язок між правильною вірою і правильним знанням
По досягненню правильної віри вважається бажаним прагнути
правильного знання. Щодо взаємозв’язку між правильною вірою і
правильним знанням, то було спеціально зазначено, що незважаючи на
одночасність правильної віри і правильного знання, між ними існує чіткий
зв’язок причини і наслідку, як між лампою і світлом. Дійсно, лампа і світло
існують одночасно, але лампа передує світлу, а не навпаки. Очевидно,
правильне знання не може передувати правильній вірі. Тому правильне
знання – наслідок, а правильна віра – причина.
Природа правильного знання
Правильне знання було описане у джайнських сакральних текстах як
“знання, що розкриває сутність: без перебільшення, достатньою мірою, не
помилково, а точно і безумовно”. Також стверджується, що правильне
знання полягає у повному розумінні дійсної природи душі і не-душі
(речовини). Воно повинне бути позбавленим самшаї (saṁśaya), тобто
сумніву; вімоги (vimoha), тобто впертості та вібграми (vibhrama), тобто
невизначеності.
Крім того джайнські писання стверджують. що знання є досконалим,
коли воно не залежить від мітх’ятви (mithyātva), тобто хибного
переконання. Мітх’ятва – ворог правильного знання, спотворюючи і
розуміння, і ставлення. Тому усі джайнські мислителі наполягали на
усуненні хибного переконання у розумі. Мітх’ятва дещо нагадує авідью
(avidyā). тобто незнання веданти (vedānta); авівеку (aviveka), тобто
небажання розрізнення санкх’ї; майю (ṁāyā), тобто ілюзію буддійських
систем філософії5. Джайнізм наполягає, що правильне знання не може бути
досягнуте без усунення хибного знання.
5

Вживання терміну “майя” більш властиве веданті (Прим. пер.).
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Види знання
Розрізняють п’ять видів знання, спираючись на те, що здобувається за
його допомогою:
1. Мати-джняна (mati-jñāna, чуттєве знання) – пізнання себе і всього
іншого за допомогою п’яти органів відчуття і розуму. Очевидно, цей
вид знання обмежений існуючими речами.
2. Шрута-джняна (śruta-jñāna, знання священних текстів ) – походить від
читання і слухання священних текстів. На відміну від першого виду
знання, шрута-джняна не обмежується існуючими речами, але може
осягнути усе теперішнє, минуле і майбутнє, як викладено у
священних текстах.
3. Авадгі-джняна (avadhi-jñāna, яснобачення) – знання речей віддалених
у часі і в просторі. Це може бути знання святих, які досягнули чистоти
помислів і розвинули свою розумову здібність завдяки аскезі. В
іншому випадку, цими знаннями володіють небесні та пекельні душі.
4. Мана-пар’яя-джняна (mana-paryaya-jñāna, розумове знання) –
безпосереднє знання іншої розумової активності, знання про думки і
почуття інших людей. Воно може бути набутим тими, хто досягнув
самовладання, тобто сам’ями (saṁyama).
5. Кевала-джняна (kevala-jñāna, досконале знання чи всезнання) – повне
або досконале знання, без обмежень у часі і просторі, властиве душі
у її чистому і невизначеному стані. Воно властиве тиртханкарам
(tīrthaṅkara) і досконалим душам.
Стовпи правильного знання
Як і правильна віра, правильне знання також має вісім стовпів або
вимог:
1. Ґрантха (grantha), тобто правильне вживання слів. Воно означає, що
під час читання, написання і вимові кожна літера і слово повинні
вживатися правильно. Це також означає, що книги потрібно вивчати
з уважністю і вірою.
2. Артха (artha), тобто значення, смисл. Вона вказує на те, що читання
повинне бути спрямованим на розуміння смислу і повне значення
слів, фраз і тексту. Вона припускає, що саме по собі механічне
вивчення без розуміння значення не служить жодній меті.
3. Ґрантха-артха (grantha-artha), тобто поєднання ґрантхи й артхи.
Підкреслюється, що і читання, і розуміння значення є необхідними,
бо вони разом завершують процес осмислення. Тим самим
підкреслюється, що самого читання недостатньо.
4. Кала (kāla), тобто дотримання регулярності і правильності обраного
часу. Це означає, що неправильного і неналежного часу слід уникати.
Час, обраний для занять, повинний бути мирним, позбавленим
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хвилювань і неспокою.
5. Віная (vinaya), тобто шанобливе ставлення. Стверджується, що
смиренність і повагу до священних писань потрібно прищеплювати,
розвиваючи відданість навчанню.
6. Сопадганата (sopadhānatā), тобто коректність, пристойність.
Навчаючись, ми стикаємось зі складними виразами і незрозумілими
ідеями. Але у таких випадках непотрібно робити поспішних
висновків, які можуть викликати непристойну поведінку.
7. Багумана (bahumāna), тобто старання. Зауважується, що заповзяття в
опануванні предмета вивчення – також важливе для підтримки
інтересу і безперервності.
8. Анігнава (anihnava), тобто без приховування знання і його джерел.
Передбачається, що людина повинна зберігати відкритий розум і
ставлення такими, щоб вузькі міркування не закрили повноту знання.
Таким чином, правильне знання може бути отримане завдяки
постійній відданості читанню священних текстів, розумінню їхнього
повного значення і важливості у належний час, пунктуальності, завзяттю,
порядній поведінці і відкритому розуму.
На останок варто нагадати, що правильна віра і правильне знання між
собою дуже тісно пов’язані, як лампа і світло. Хоча лампа і світло
співіснують разом, проте спочатку повинні бути лампа, масло і гніт, а вже
потім з’являється світло. Так само, щоб отримати правильні знання,
повинне бути невичерпне благочестя і прагнення до знання, які є маслом.
Джерела знання, як священні писання, промови наставників і святих – це
гніт. Прагнення і віддане навчання, як освітлення лампи. Тільки так може
з’явитися світло у вигляді знання.
Правильна поведінка
Після правильної віри та правильного знання, третій, але
найважливіший шлях, який веде до головної мети “мокші”, тобто
звільнення, є правильна поведінка. У джайнізмі першорядне значення
надається правильній поведінці. Правильна віра і правильне знання
допомагають людині позбутися омани. Правильне знання фундаментальних
принципів прояснює, що гідне зречення, реалізація та кінцева мета ведуть
до правильної поведінки, як невід’ємної та головної складової шляху
звільнення. Поведінка, яка не узгоджується з правильним знанням,
вважається поганою або ж неправильною поведінкою. Поведінка стає
досконалою тільки тоді, коли правильна віра і правильне знання
перебувають у гармонії. Важливість правильної поведінки у процесі
самореалізації полягає у тому, що вона з’являється тільки тоді, коли
правильне знання, засноване на правильній вірі, переходить у практичну і
духовну дисципліну. Відтак шлях звільнення душі з циклу народжень і
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смертей стає безперешкодним.
Зрозуміло, що згідно з джайнською філософією, правильна поведінка
передбачає наявність правильних знань, які припускають існування
правильної віри. Тому священні джайнські писання були спрямовані на
людей, які намагались дотримуватись правильної віри, правильного знання
та правильної поведінки, оскільки руйнування кармічної речовини
пов’язане з душею і може бути здійснене тільки завдяки практиці
правильної поведінки.
Правильна поведінка включає правила дисципліни, які а) стримують
варті засудження усі рухи розуму, мовлення і тіла; б) послабляють і
знищують усю пристрасну діяльність та в) ведуть до неприв’язаності і
чистоти.
Правильну поведінку розділяють на два види або категорії за
ступенем інтенсивності дотримання правил. Це – сакала-чаритра (sakalachāritra), тобто повна, досконала чи необмежена поведінка та вікала-чаритра
(vikala-chāritra), тобто часткова, недосконала чи обмежена поведінка.
Із цих двох видів поведінки, перша, тобто сакала-чаритра, включає
практику усіх правил поведінки з силою і високою мірою духовної
чутливості. У той час як друга, тобто вікала-чаритра, включає ту саму, але
полегшену практику, з намаганням дотримуватись старанності, суворості і
чистоти, наскільки це можливо для мирянина.
Також можна відзначити, що сакала-чаритра призначена для аскетів,
що зреклися мирських пут, також відомих як муні-дгарма (muni-dharma), а
вікала-чаритра – для шравака-дгарма (śrāvaka-dharma), тобто дгарми
домогосподаря.
Кілька правил поведінки, встановлені як для мирян, так і для аскетів,
складають етику джайнізму. Докладно їх буде розглянуто в наступному
розділі “Етика джайнізму”.
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РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЖАЙНІЗМУ
Припис етичного кодексу
Давні мислителі розглядали етику складовою метафізичних та
теологічних роздумів, у зв’язку з чим моральні принципи увійшли до
їхнього вчення. У такий спосіб вони намагались вказати на відношення між
людиною та всесвітом, людиною та її метою в житті. Хоча поведінка
людини у суспільстві є звичною темою етики, джайнські мислителі
пов’язали етику з метафізичними ідеями та ідеалами.
Будучи дуже простою за своєю суттю, джайнська етика розглядається
як найбільш славетна частина вчення. Деякі автори описували джайнізм як
етичний реалізм. У цій етиці немає конфлікту між обов’язком людини до
самої себе та до суспільства. Тут найвище благо суспільства – найвище
благо індивіда. Згідно з джайнізмом, душа має еволюціонувати у міру своїх
наявних можливостей. Одним із засобів цієї еволюції є обов’язок
допомагати іншим прикладом, порадою, підтримкою та допомогою.
Вважається, що першою настановою послідовнику джайнізму є те, що
він має культивувати грамотну та обґрунтовану віру у це вчення. Воно має
бути правильного типу, без хибних уявлень про Бога, писання та
наставників. Така правильна віра або вчення надихає на отримання
правильного знання, яке має впливати на поведінку у повсякденному житті.
Таким чином, разом зі встановленням шляху звільнення, який полягає у
правильній вірі, правильному знанні та правильній поведінці, джайнізм
також приписує певні правила, яких повинні дотримуватись його
послідовники. Усі ці правила направлені на досягнення однієї мети –
очищення душі від кармічної речовини, тобто досягнення звільнення.
Варто зауважити, що схема джайнської етики, тобто правила
поведінки, були створені таким чином, щоб усі послідовники могли їх
дотримуватись. Відповідно, правила поведінки, встановлені джайнізмом,
поділяються на дві категорії:
1. Ті, що приписуються шравакам, тобто домогосподарям.
2. Ті, що приписуються муні, тобто, аскетам.
Перші правила називаються шравака-дгарма чи саґара-дгарма (sāgāradharma), а другі називаються муні-дгарма (muni-dharma) чи анаґара-дгарма
(anagāra-dharma).
Очевидно, що правила, укладені для мирян чи домогосподарів, – не
такі суворі у порівнянні з тими, що приписуються аскетам. Наприклад,
домогосподарі не відмовились від мирської діяльності щодо заробітку
засобів до існування. Причиною такої диференціації є те, що домогосподар
має дбати про родину та пристосовуватись до соціальних і політичних умов,
у яких він живе. Аскет не має таких обмежень, оскільки він покинув мирські
справи з єдиною метою – рухатись духовним шляхом. Він може
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дотримуватись обітниць повністю, оскільки контролює усі свої відчуття,
будучи в стані опанувати свої пристрасті доволі легко завдяки релігійному
навчанню та духовній дисципліні.
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’їкі (āryika), тобто жінки-аскети; 3) шраваки (śrāvaka), тобто
чоловіки-миряни або домогосподарі; 4) шравіки (śrāvika), тобто жінкимирянки 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

47

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 гуна-врат (guṇa-vrata),
тобто спеціальних обітниць, спрямованих на обмеження в повсякденній
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роботі, їжі та задоволеннях та 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-врата (mahāvrata), тобто великі обітниці. 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 ануврата, тобто малі обітниці.
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 мають кращі або більш просунуті якості на
шляху до звільнення у порівнянні з тими якостями, які є у нас; 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 вісьмомима 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
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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) дешаврата (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 ануврата та трьома ґунаврата домогосподар має
практикувати чотири шикша-врата. Ці дисциплінарні обітниці
рекомендовані тим домогосподарям, які слідують встановленим для аскетів
обітницям. Чотири шикшаврата це: 1) сам’яїка (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) атитхісамвібгаґа (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-врата та чотири шикша-врата групуються разом та відомі як
шила-врата (śilavrata), тобто додаткові обітниці, тому що ці обітниці
виконують функції доповнення або захисту п’яти головних ануврат подібно
до того, як міста захищені стінами, що збудовані навколо них.
П’ять ануврата, три ґунаврата та чотири шикшаврата утворюють
дванадцять врата чи обітниць домогосподаря. Існує п’ять атичар (atīchāra),
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 боягузливий гріх.
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
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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 врата.
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 її застосування у житті. 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.
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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-varjanapratimā), 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, абрагмаварджана пратима є шостим ступенем, який вимагає таких самих
обмежень сексуального життя.
8. Арамбга-тьяґа-пратима (ārambha-tyāga pratimā). На цій стадії
домогосподар робить подальше просування. 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 від 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. Париґрагатьяґа пратима дуже важлива для підготовки до одинадцятого етапу.
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Тексти шветамбарів використовують термін преш’я-тьяґа пратима
(preṣya-tyāga pratimā) для позначення цього етапу. Домогосподар скидає з
себе ношу мирського життя і відмовляється від будь-якої допомоги слуг та
агентів. Він максимально зменшує свої вимоги, зосереджуючись на бажанні
остаточного звільнення.
10. Ануматі-тьяґа пратима (anumati-tyāga pratimā). На цій стадії
домогосподар збільшує прагнення до аскетизму. Він відмовляється
від такої діяльності як торгівля і сільське господарство,
прив’язаності до власності і будь-яких родинних справ. Він також
плекає байдужість до того, подобається чи не подобається йому
їжа, яку йому пропонують. Він не виражає згоду чи незгоду щодо
будь-якої діяльності чи функцій, які виконуються членами його
родини.
11. Уддишта-тьяга пратима (uddiṣṭa-tyāga pratimā). Найвищий ступінь
самодисципліни для домогосподаря. Він полишає будинок і
родину, йде до лісу чи відлюдного місця у пошуку притулку та
приймає правила, що приписуються аскету. Він не приймає їжу від
інших. Це найвищій ступінь для шравака. Він називається уттама
шравака (uttama śrāvaka).
Згідно текстам шветамбарів, уддишта-тьяга пратима є десятим
ступенем. Одинадцятий ступінь називається шрамана-бгута пратима
(śramaṇa-bhūta pratimā). На цій стадії домогосподар, за можливості,
дотримується правил аскетів.
Домогосподарю радять, щоб він, відповідно до здібностей та
оточення, просувався крок за кроком і дотримувався правил поведінки, як
встановлено для кожного з етапів. Успіх, якого може досягнути
домогосподар, повністю залежить від його власних переконань та віри у
вчення джайнізму. Не повинно бути раптової зміни у житті домогосподаря
при переході зі стадії матеріальних прив’язаностей до стадії зречення від
прив’язаностей. Одинадцять ступенів, що включають практику енергійної
душевної та духовної аскези – цілком практичні і гідні для досягнення
кожним, хто цього прагне. Завершальною стадією для домогосподаря є
підготовка до аскетизму, під час якої він виконує усі аскетичні практики та
очікує на посвяту в аскети.
Очевидно, що одинадцять ступенів науково обґрунтовані та
структуровані. Кожний попередній ступінь змінюється наступним після
того, як домогосподар набуває рішучості у просуванні до найвищого
аскетизму. Сходження починається з правильної віри, а просування
можливе лише тоді, коли домогосподар підготовлений до дотримання
більш складних обітниць та правил поведінки. Завдяки цим стадіям
домогосподар стає повністю підготовленим до практики суворого
аскетизму.
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Шість аваш’як (āvaśyakas)
Окрім дотримання дванадцяти врат, тобто обітниць, та одинадцяти
пратим, тобто ступенів, домогосподар має виконувати шість аваш’як, тобто
щоденних обов’язків. У джайнських авторів на аваш’яки існують різні
точки зору.
Відповідно, шість щоденних обов’язків домогосподаря є спільними:
Дева-пуджа ґурупастигі свадг’яяга сам’ямас-тапага,
Данам четі ґрихастханам шат кармані дине дине.
Deva-pūjā gurūpāstiḥ svādhyāyaḥ saṃyamas-tapaḥ,
Dānaṃ ceti gṛhasthānāṃ ṣaṭ karmāṇi dine dine.
Шістьмома аваш’яками або дотриманням шести щоденних обов’язків
є: поклоніння тиртханкарам, шанування наставника, вивчення священних
текстів, практика самоконтролю, аскетичні практики та дарування
подарунків.
Варто зауважити, що у багатьох священних текстах інший набір
аваш’як:
1. Самаїка – медитація.
2. Стуті (stuti) чи чатурвімшаті-джина-стуті (chaturviṃśati-jina-stuti) –
оспівування двадцяти чотирьох джин чи тиртханкарів, які є ідеалом
для усіх джайнів.
3. Вандана (vandanā) – церемоніальне та скромне привітання духовних
учителів чи святих, яким вклоняються.
4. Пратикрамана (pratikramaṇa) – покаяння у всіх скоєних хибних діях
(або повторення формули із зізнанням у всіх скоєних хибних діях).
5. Кайотсарґа (kāyotsarga) – аскетична практика, під час якої аскет
стоїть.
6. Пратьякх’яна (pratyakhyana) – зречення, що означає відмову від
певних думок та дій у майбутньому, які ведуть до порушень у
дотриманні суттєвих обов’язків (або повторення певних фраз для
уникнення хибних дій у майбутньому, що можуть призвести до
відмови у зреченні від їжі, пиття, а також різних зручностей).
Вищезгаданий порядок аваш’як властивий текстам дигамбарів.
Тексти шветамбарів міняють місцями останні два обов’язки – кайотсарґу та
пратьякх’яну. Тобто у текстах шветамбарів пратьякх’яна згадується як
п’ятий обов’язок, а кайотсарга – як шостий.
Головна причина для виконання цих щоденних обов’язків полягає у
постійній підтримці завзяття та ентузіазму домогосподарів у їхньому
прагненні до просування на шляху аскетизму.
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Головні принципи правильної поведінки
На основі приписів правильної поведінки, які містять джайнські
тексти, видатні джайнські вчителі (святі) та мислителі проголосили низку
загальних принципів правильної поведінки як настанову для щоденної
практики шраваків (домогосподарів). Ці принципи також називаються
шравака-ґуни (śrāvaka-guṇa), тобто якості довершеного домогосподаря.
Серед відповідних текстів шветамбарів є важлива робота “Йоґашастра”, укладена відомим вчителем Гемачандрою. У цій роботі
наводиться перелік тридцяти п’яти атрибутів довершеного домогосподаря,
за якими він має:
1. Ньяя-сампанна-вігава (nyāya-sampanna-vihava) – володіти набутим
або чесно заробленим статком.
2. Шиштачара-прашамсака
(śiṣṭāchāra-praśaṃsaka)
–
хвалити
доброчесну поведінку.
3. Папа-бгіру (pāpa-bhīru) – побоюватися гріху.
4. Кулашила-самаїгі сардгам анья-ґотраджаїгі крітодвага (kulaśilasamaiḥ sārdham anya-gotrajaiḥ kṛtodvāha) – вінчатися з чоловіком
(дружиною) тієї самої касти і традиції, але не тієї самої ґотри.
5. Прасидгам дешачарам самачаран (prasiddhaṃ deśāchāraṃ
samācharan) – слідувати авторитетним звичаям країни.
6. Аварнаваді на квапі, раджадишу вішешата (avarṇavādī na kvāpi,
rājādiṣu viśeṣata) – не очерняти інших людей, особливо правителів.
7. Анатив’якте ґупте стхане супративешміке анека-нірґама-дваравіварджита-нікетана (anativyakte gupte sthāne suprātiveśmike anekanirgama-dvāra-vivarjita-niketana) – проживати у не дуже людному і
водночас у не надто відлюдненому місці, з гарними сусідами та
кількома виходами.
8. Сад-ачараїгі крита-санґа (sad-āchāraiḥ kṝta-saṅga) – притримуватись
гарних моральних стандартів.
9. Мата-пітрого пуджака (mātā-pitroḥ pūjaka) – вшановувати батька і
матір.
10. Упаплутам стганам тьяджан (upaplutaṃ sthānaṃ tyajan) –
сторонитися небезпечних місць.
11. Ґаргіте аправритта (garhite apravṛtta) – не обирати професію, що
осуджуюється.
12. В’яям айочитам курван (vyayam āyochitam kurvan) – витрачати
пропорційно до власних статків.
13. Вешам віттанусарата курван (veṣarn vittānusārata kurvan) –
вдягатися відповідно до власних статків.
14. Аштабгі дгі-гунайр юкта (aṣṭabhi dhī-guṇair yukta) – бути наділеним
вісьмома видами інтелекту.
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15. Дгармам анвагам шринван (dharmam anvaham śṝṇwan) – слухати
щодня про сакральне вчення.
16. Аджирне бгоджана-тьягін (ajīrṇe bhojana-tyāgin) – не їсти на повний
шлунок.
17. Кале бгокта сатм’ята (kāle bhoktā sātmyata) – їсти у певний час
відповідно до режиму дієти.
18. Анйонья-протибандгена триварґам садгаян (anyonya-protibandhena
trivargaṃ sādhayan) – досягати мету життя, що складається з трьох
компонентів: дгарми (dharma), артхи (artha) та ками (kāma); з
обов’язковим дотриманням кожної з них.
19. Ятхавад атитхау садхау дине ча пратипатті-крит (yathāvad atithau
sādhau dīne ca pratipatti-kṛt) – поважати і допомагати гостям, садгу
та нужденним.
20. Сада-анабгінівішта (sadā-anabhiniviṣṭa) – завжди позбавлятися злих
мотивів.
21. Ґунешу пакшапатин (guṇeṣu pakṣapātin) – бути схильним до
доброчинності.
22. Адеша-калайо чар’я тьяджан (adeśa-kālayo caryā tyajan) – уникати
дій, які є недоречними у певний час та у певному місці.
23. Балабалам джанан (balābalaṃ jānan) – усвідомлювати чиїсь сильні
та слабкі сторони.
24. Вратастха-джняна-вриддганам пуджака (vratastha-jñāna-vṛddhānāṃ
pūjaka) – шанувати високо моральних та проникливих осіб.
25. Пош’я-пошака (poṣy-poṣaka) – підтримувати тих, хто від тебе
залежить.
26. Дирґга-дарши (dīrgha-darśī) – бути далекоглядним.
27. Вішешаджня (viśeṣajña) – бути проникливим.
28. Критаджня (kṛtajña) – бути вдячним.
29. Лока-валлабга (loka-vallabha) – бути з гарною репутацією.
30. Саладжджа (salajja) – спонукуваний почуттям сорому.
31. Садая (sadaya) – бути співчутливим.
32. Саум’я (saumya) – бути з м’яким характером.
33. Паропакриті-карматха (paropakṛti-karmaṭha) – бути готовим надати
послуги іншим.
34. Антаранґарі-садварґа-паригара-параяна
(antaraṇgāri-ṣaḍvargaparihāra-parāyaṇa) – уникати шести противників душі.
35. Вашикрит-ендрія-ґрама (vaśikṛt-endriya-grāma) – прагнути до
перемоги над органами відчуттів.
Окрім вищезгаданих ідеальних якостей домогосподаря, у добре
відомій роботі диґамбарів “Шравакачара” (śrāvakāchāra, “Правила
поведінки”), укладеній шанованим учителем Амітаґаті (amitagati),
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наводиться ще і список одинадцяти ґун, тобто атрибутів парама-шраваки –
найкращого домогосподаря:
1. Кам-асуя-мая-матсара-пайшунья-дайнья-мадагина (kām-āsūyāmāyā-matsara-paiśunya-dainya-madahīna) – позбавлений похоті,
заздрості, злоби, лихослів’я, підлості та марнослав’я.
2. Дгіра (dhīra) – непохитний.
3. Прасанна-читта (prasanna-chitta) – із заспокоєним розумом.
4. Приямвада (priyamvada) – ввічливий.
5. Ватсала (vatsala) – м’якосердий.
6. Кушала (kuśala) – компетентний.
7. Геядея-патиштха (heyādeya-paṭiṣṭha) – маючий навички
розпізнавати, що приймати, а чого варто сторонитися.
8. Ґуру-чаран-арадган-одаята-маніша (guru-charaṇ-ārādhan-odayatamanīṣa) – готовий у розумі обожнювати ступні вчителя.
9. Джина-вачана-тоя-дгаута-сванта-каланка
(jina-vachana-toyadhauta-svāntaḥ-kalaṇka) – той, хто вміє очищувати серце за
допомогою вчення джайнізму.
10. Бгава-вібгиру (bhāva-vibhīru) – той, хто побоюється самсари.
11. Мандикрита-сакала-вішая-крита-ґриддгі (mandīkṛta-sakala-viṣayakṛta-gṛddhi) – той, у кого зменшилась пристрасть до чуттєвих
об’єктів.
Очевидно, що тексти і диґамбарів, і шветамбарів дуже конкретні в
питанні впливу на думки домогосподарів. Цей вплив має призвести до
появи відповідальності у питанні правильного релігійного життя та того,
аби бути корисним членом суспільства.
Що стосується принципів правильної поведінки для мирян, то якщо
домогосподар буде старанно їх дотримуватися, він оволодіє якостями,
якими має бути наділений будь-який гідний член громади. Він має бути
серйозним, а не легковажним, з чистими думками і одягом, з гарним
характером, відомим, милосердним, уникати гріхів, прямим, мудрим,
скромним, добрим, поміркованим, м’яким, обережним у висловлюваннях,
товариським, обережним, старанним, шанобливо ставитись до давнини та
старовинних звичок, лагідним, вдячним, доброзичливим та уважним у
питаннях ведення комерційних справ.
Етичний кодекс аскетів
Вимовляння суворих правил
Коли мирянин послідовно дотримується правил поведінки для
домогосподарів, особливо, коли він опановує усі пратими, тобто ступені на
шляху до аскетизму, він набуває якостей, завдяки яким може стати аскетом.
Вступ до ордену аскетів супроводжується вражаючою церемонією,
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відомою як дикша (dīkṣā) або церемонія ініціації. Вона робить мирянина
членом ордену аскетів. Орден аскетів, включаючи монахинь, є одним з двох
орденів, на які поділилась джайнська спільнота ще на ранньому етапі
існування. Другим орденом є той, що складається з мирян (включаючи
жінок-мирянок).
Між двома орденами існує тісний зв’язок. Орден шраваків є
первинним у багатьох випадках й одночасно з цим – підготовчою стадією
шраваків до стадії садгу. Оскільки існує внутрішній зв’язок, ми знаходимо,
що правила, які приписуються мирянам та аскетам, не відрізняються по
суті, а відмінні переважно за суворістю дотримання. Однакові правила
поведінки, яких дотримуються миряни, приписуються аскетам із тією лише
відмінністю, що в той час як миряни практикують їх лише частково чи менш
точно, аскети мають дотримуватись усіх правил суворо. Тому п’ять
головних правил для домогосподарів відомі як ануврата, чи малі обітниці.
Вони ж стають магаврата (mahāvrata), чи великими обітницями, коли їх
практикують аскети.
Очевидно, що етап аскетизму означає абсолютне зречення від світу, а
його головною метою є концентрація енергії для досягнення мокші, тобто
остаточного звільнення. Аскетизм – найвищий рівень у духовному
навчанні, на якому докладаються справжні зусилля для досягнення самвари
(зупинки притоку карми) та здійснення нірджари (позбавлення існуючих
карм). Усе це робиться для того, аби досягнути нірвани (звільнення душі).
Для того, аби досягти нірвани, людина має відмовитися від усіх пут,
включаючи одяг. Тільки завдяки тривалому посту, смиренню, навчанню та
медитаціям, людина може позбутися карм, а завдяки найсуворішій
дисципліні, уникнути притоку нових карм до душі. Таким чином, стадія
аскета є суттєвою для звільнення.
Тому усі правила аскети мають виконувати без будь-яких пом’якшень
та умовностей. Очевидно, така увага, спрямована на правила, існує задля
досягнення самвари та нірджари.
Правила самвари
Самвара є зупиненням притоку кармічної речовини до душі, яке
досягається завдяки дотриманню трьох видів ґупті (gupti, контроль), п’яти
видів саміті (samiti, обережність), десяти видів дгарми (dharma, чеснота),
дванадцяти видів анупрекш (anuprekṣā, роздум або відображення), двадцяти
двох видів парисага-джаї (parisaha-jaya, підпорядкування або страждання)
та п’яти видів чаритри (chāritra, поведінка).
Ґупті
Приплив карм у душу (ātman), спричинений діяльністю тіла, мови та
розуму. Через це аскетам важливо тримати ці канали притоку карм під
повним контролем, тобто дотримуватись ґупті. Три ґупті є правилами для
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контролю внутрішньої природи,
самоконтролю. Ось ці три ґупті:

вони

продиктовані

принципами

1. Мано-ґупті (mano-gupti) – контроль розуму, який полягає у тому,
аби давати місце тільки чистим думкам.
2. Ваґ-ґупті (vāg-gupti) – контроль мовлення. Полягає у дотриманні
безмовності в певний період. Говорити дозволяється лише тоді,
коли це необхідно.
3. Кая-ґупті (kāya-gupti) – контроль за активністю тіла.
Саміті
Може статись, що при виконанні аскетом своїх обов’язків, обітниця не буде
дотримана через неуважність. Тому в якості запобіжного заходу
приписуються саміті. Саміті розроблені таким чином, аби культивувати
звичку обережності у відповідності до принципу аґімси. Вони є приписами
для регуляції активності тіла. Існує п’ять типів саміті:
1. Ір’я-саміті (iryā-samiti) – націлена на регуляцію під час ходьби, щоб
не ушкодити жодну живу істоту.
2. Бгаша-саміті (bhāṣā-samiti) – регулює мову, аби не зачепити чиїхось
почуттів через вживання образливих слів.
3. Ешана-саміті (eṣaṇa-samiti) – регулює вживання їжі у встановленому
порядку, аби уникнути помилок.
4. Адана-нікшепа-саміті (ādāna-nikṣepa samiti) – регулює поводження з
особистими речами, особливо з камандалу (kamaṇḍalu), пінчі
(pinchi), шастрами (śāstra) тощо.
5. Утсарґа-саміті (utsarga-samiti) – регулює людські реакції на
фізіологічні потреби.
Варто зауважити, що хоча п’ять саміті можуть суворо дотримуватись
аскетами, бажано аби миряни також їх дотримувались у певній мірі.
Наприклад, миряни мають уникати того, аби наступати на рослини, не
залишати посудини з рідиною ненакритими, не залишати відкритим
джерело вогню, не користуватися відкритим вогнем, адже найменші комахи
можуть полетіти на вогонь та загинути.
Три ґупті та п’ять саміті інколи об’єднують під назвою аштаправачана-матрика (aṣṭa-pravachana-mātṛkā), тобто “вісім матерів вчення” з
огляду на їхній фундаментальний характер.
Дгарми
Зазвичай стверджується, що завдяки пристрастям (kaṣāya) душа
залучає карми. Вважається, що чотирьом кашая: кродга (krodha, злість),
мана (māna, гордість), майя (māyā, ілюзія) та лобга (lobha, жадібність)
можна протидіяти через культивацію десяти уттама дгарм (uttama dharma),
тобто найвищих чеснот: уттама-кшама (uttama-kṣamā, найвище прощення),
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уттама-мардава (uttama-mārdava, найвище смирення), уттама-арджава
(uttama-ārjava, найвища чесність чи щирість), уттама-шауча (uttama-śaucha,
найвища чистота або задоволення), уттама-сатья (uttama-satya, найвища
правдивість), уттама-сам’яма (uttama-saṃyama, найвище самообмеження),
уттама-тапа (uttama-tapa, найвища аскетичність), уттама-тьяґа (uttamatyaga, найвище зречення), уттама-акінчанья (uttama-ākiñchanya, найвища
неприв’язаність) та уттама-брагмачар’я (uttama-brahmacharya, найвища
цнотливість).
Анупрекші
Для того, аби культивувати правильне ставлення до джайнського
вчення, аскети постійно спираються на його дванадцять принципів, відомих
як анупрекша. Вони мають постійно думати про анупрекші. Ось ці
дванадцять анупрекш:
1. Анітья (anitya) – всьому властиві зміни та мінливість.
2. Ашарана (aśaraṇa) – беззахисність або безпорадність. Відчуття
того, що душа є беззахисною перед плодами карми, наприклад,
смерть тощо.
3. Самсара (saṃsāra) – душа проходить через цикл народжень та
смертей і не може досягнути справжнього щастя, допоки не вийде
з кола перероджень.
4. Екатва (ekatva) – самотність. Я є самотнім, тобто той, хто вчиняє
усі дії та той, хто насолоджується їхніми плодами.
5. Аньятва (anyatva) – відокремленість. Світ, мої друзі та родичі, моє
тіло та мій розум – усі вони відокремлені від того, чим я є насправді.
6. Ашучі (aśuchi) – нечистота. Тіло є брудним та нечистим.
7. Асрава (āsrava) – притік. Притік карм є причиною мого мирського
існування та продуктом моїх пристрастей.
8. Самвара (saṃvara) – зупинення. Притік карм має бути зупиненим
через культивацію правильних чеснот.
9. Нірджара (nirjarā) – очищення. Кармічна речовина має бути
знищена або скинута з душі через практику покаяння.
10. Лока (loka) – всесвіт. Розмаїття природи всесвіту та його складових
доводять нікчемність людини у просторі та у часі.
11. Бодгі-дурлабга (bodhi-durlabha) – рідкісність знання про вчення
джайнізму. Адже дуже важко досягти правильної віри, правильного
знання та правильної поведінки.
12. Дгарма (dharma) – роздуми про істинну природу вчення, а особливо
– про трискладовий шлях до звільнення, як тому вчили тиртханкари
або переможці.
Ці анупрекші також називають бгаванами (bhāvanās), тобто
спогляданнями.
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Паришага-джая (рariṣaha-jaya)
Для того, аби залишатись стійким на шляху до звільнення та
зруйнувати кармічну речовину, вважається, що аскети мають з готовністю
переносити усі труднощі, які можуть призвести до відволікання на шляху
до звільнення. Ці труднощі або прикрощі, крізь які аскет має пройти,
називаються паришага, тобто страждання. Усього є двадцять дві паришаги,
їх аскет неухильно очікує зустріти:
1. Кшудга (kṣudhā) – голод.
2. Піпаса (pipāsā) – спрага.
3. Шита (śita) – холод.
4. Ушна (uṣṇa) – спека.
5. Дамшамашака (daṃśamaśaka) – укуси комах.
6. Наґнья (nāgnya) – оголеність.
7. Араті (arati) – відсутність задоволень або непривітне оточення.
8. Стрі (strī) – сексуальна пристрасть.
9. Чар’я (charyā) – змореність від того, що пройшов дуже багато.
10. Нішадья (niṣadyā) – дискомфорт від сидіння в одній позі.
11. Шайя (śayyā) – дискомфорт від відпочинку чи сну на твердій
землі.
12. Акроша (ākrośa) – засудження лайливості.
13. Вадга (vadha) – ушкодження.
14. Ячана (yāchanā) – жебрацтво.
15. Алабга (alābha) – неотримання їжі.
16. Роґа (roga) – хвороба.
17. Трина-спарша (tṛṇa-sparśa) – уколи колючок та поранення від
гострих частин рослин.
18. Мала (mala) – бруд тіла та нечистоти.
19. Саткара-пураскара (satkāra-puraskāra) – неповага від чоловіків.
20. Праджна (prajña) – неповага до навчання.
21. Аджнана (ajñāna) – збереження невігластва.
22. Адаршана (adarśana) – слабка віра або її відсутність. Наприклад,
невдача у отриманні надприродних здібностей навіть після
великого благочестя та аскези, через наявність сумнівів у
істинності джайнізму та його вчення.
Аскетам, які бажають побороти усі причини болю, потрібно завжди
витримувати ці паришаги без будь-якого відчуття досади.
Чаритра (chāritra)
Очікується, що аскет буде дотримуватись п’яти видів поведінки:
самаїки (sāmāyika) – незворушності, чххедопастхапани (chhedopasthāpanā)
– відновлення самовладання після його втрати, паригара-вішуддги
(parihāra-viśuddhi) – повного та абсолютного незавдання шкоди іншим,
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сукшма-сампараї (sūkṣma-sāmparāya) – повної свободи від пристрастей,
ятхакх’яти (yathakhyata) – ідеалу та поведінки, позбавлених пристрастей.
Ці п’ять видів поведінки допомагають підтримувати духовну
дисципліну аскетам.
Правила нірджари
Разом із повним зупиненням притоку карми до душі (самвари) аскети
мають прагнути до того, аби поступово видаляти кармічну речовину з душі
(нірджара), якщо вони хочуть і надалі просуватися на шляху до звільнення.
Найголовнішим кроком нірджари є дотримання тапасу (tapas) –
спокути або аскетизму, який включено до переліку правил правильної
поведінки. Тапас буває двох видів: баг’я тапас (bāhya tapas), тобто зовнішні
самообмеження, які стосуються їжі та фізичної активності, та абг’янтара
тапас (ābhyantara tapas), тобто внутрішні самообмеження, які пов’язані з
духовною дисципліною. Кожен із цих двох тапасів буває шести видів.
Баг’я тапас
Ось шість зовнішніх самообмежень: анашана (anaśana) – піст;
авамаудар’я (avamaudarya) – їсти менше, ніж хочеться; вриттіпарасамкх’яна (vṛtti-parisaṃkhyāna) – обітниця приймати їжу від
домогосподаря тільки за певних умов та не дозволяти комусь дізнатись про
цю обітницю; раса-паритьяга (rasa-parityāga) – щоденна відмова від одного
чи більше видів смачної їжі (на вибір з шести видів: очищене масло ґгі,
молоко, сир, цукор, сіль та олія); вівікта-шайясана (vivikta-śayyāsana) –
сидіння чи спання у відокремленому місці, де немає живих істот, та каяклеша (kāyakleśa) – умертвіння тіла у тій мірі аби це не впливало на спокій
розуму.
Абг’янтара тапас
Існує шість наступних видів внутрішніх самообмежень: праяшчитта
(prāyaśchitta) – спокутування чи визнання гріхів, а також покаяння; віная
(vinaya) – шаноблива та скромна поведінка; вайявритья (vaiyavṛttya) –
надання послуг іншим святим; свадг’яя (svādhyāya) – вивчення писань;
в’ютсарґа (vyutsarga) – відмова від прив’язаності до тіла; дг’яна (dhyāna) –
концентрація розуму.
Ці внутрішні та зовнішні покаяння показують, до чого має вести
суворе життя та самообмеження аскетизму. Аскети приймають мінімум їжі
та виконують максимально роботу з досягнення духовного ідеалу. У
джайнізмі розроблена техніка посту еволюціонувала і аскети тренувалися
увесь час так досконало, що коли приходив час смерті він приймав
добровільне голодування і відмовлявся від тіла так легко, як хтось
позбувається старого одягу.
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Серед внутрішніх обмежень особливе значення надається дг’яні,
оскільки вона розглядається як найважливіша духовна вправа, згідно з якою
тільки душа може досягнути успіху на шляху до звільнення та зруйнувати
усі карми. Відчуття, подібні до відрази та огиди до ушкоджуючих об’єктів,
мають бути відкинуті для того, аби досягнути концентрації розуму, яка є
передумовою успішної медитації. Завжди наголошується, що шукла дг’яна
(śukla dhyāna), тобто чиста медитація, веде душу виключно до звільнення,
оскільки у шукла дг’яні робиться спроба повної зупинки фізичної, мовної
та розумової діяльності. Коли запас карм вичерпується через слідування
правилам поведінки, приписаних джайнською етикою, душа злітає до гори
всесвіту, де звільнені душі залишаються назавжди.
Очевидно, що правила поведінки та суворі обмеження, яких
дотримуються джайнські аскети, дуже складні. Тільки люди, які розумово
підготовлені до життя у зреченні, можуть бути ініційовані на цей шлях.
Очевидно, що cаме та особа, яка пройнялася повною вірою у джайнське
вчення і володіє правильним знанням про душу та речовину у всіх аспектах,
а також підготовлена до життя у покаянні і суворих обмеженнях, може бути
успішним джайнським аскетом.
Атрибути аскета
Згідно з джайнізмом аскет має володіти певними мула-ґунами (mūlaguṇa), тобто первинними атрибутами або базовими якостями. Концепція
мула-ґун була добре розроблена напрямком дигамбарів. У текстах
дигамбарів приписується, що садгу має володіти наступними двадцятьма
вісьмома мула-ґунами або базовими атрибутами, суворість яких зростає від
етапу до етапу.
Ось ці двадцять вісім мула-ґун:
1-5. П’ять великих врат (обітниць).
6-10. П’ять саміті або обережностей.
11-15. Контроль п’яти відчуттів.
16-21. Шість аваш’як чи суттєвих обов’язків.
22. Періодичне видалення волосся власними руками.
23. Оголеність.
24. Не-купання.
25. Спання на твердому.
26. Відмова від чистки зубів.
27. Прийом їжі стоячи.
28. Прийом їжі не частіше одного разу на день.
Ці чесноти називаються кореневими, оскільки за їхньої відсутності
інші святі чесноти не досягаються.
Класифікація аскетів
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Аскети поділені на класи згідно суворості обмежень, яких вони
дотримуються, та їхнього положення серед інших аскетів. Джайнські аскети
поділяються на дві категорії. Аскети, які дотримуються обмежень у
найсуворішій формі без будь-яких виключень, називаються джинакальпі
садгу (jinakalpi sādhu). Ті ж аскети, які дотримуються аскетичних приписів
у м’якшій формі, відомі як стхавіракальпі садгу (sthavirakalpi sādhu).
Голів груп аскетів називають ачар’я, вони в обов’язках інструкцій
звуться упадг’яя (upādhyāya). Усіх інших аскетів називають садгу.
Окрім цього, існують різні ступені між аскетами відповідно до
затверджених стадій, на яких зростає суворість обітниць та зобов’язань.
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РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВІСТЬ ЕТИКИ ДЖАЙНІЗМУ
Градація в етичному кодексі
Огляд джайнської етики прояснює її особливості. Насамперед
очевидно, що існує система градації у джайнській етиці, оскільки вона
поділена на чотири етапи, які людина буде проходити поступово, крок за
кроком. Усе життя людини, у деяких пізніх роботах, було розділене на
чотири ашрами (āśrama), тобто стадії: 1) брагмачар’я (brahmacharya) –
період навчання, 2) ґригастха (gṛhastha) – період ведення домашнього
господарства, виконання суспільних обов’язків тощо, 3) ванапрастха
(vаnaprastha) – період відходу від мирських справ і 4) санньяса (saṁnyāsa) –
період абсолютного зречення.
Брагмачар’я ашрам
Перший ашрам – це стадія навчання, коли учню необхідно набути
знання як духовні, так і мирські, а також виплекати характер, яким буде
користуватися у житті. У цей період учень навчається правильним
переконанням щодо істинної природи душі і світу.
Ґригастха ашрам
На другій стадії, як очікується, учень одружується і веде життя
благочестивого домогосподаря. Він намагається реалізувати перші три з
чотирьох ідеалів або цілей життя, якими є: дгарма – духовна заслуга, артха
– багатство, соціальний статус тощо, кама – задоволення і мокша –
звільнення. При цьому спеціально підкреслювалось, що реалізуючи перші
три ідеали, чоловік мав арту і каму підпорядкувати дгармі. Домогосподар,
який прагне досягнути мокші, знає, що це можливо лише за умов
дотримання серйозної самодисципліни, яка недосяжна для мирянина. Ось
чому, він тільки прагне вдосконалювати себе у належному виконанні
власних обов’язків так, щоби згодом бути спроможним сприйняти
санньясу, стадію зречення, належним чином. Якщо у перших трьох
ашрамах домогосподар мав суспільну підтримку, то для переходу до
наступного ашраму, він мав підготувати себе сам.
Ванапрастха ашрам
На цій стадії домогосподар відходить від мирської активності,
відмовляється від спроб досягнути ідеалів арти і ками, натомість
концентруючи свою увагу на досягненні ідеалу дгарми.
Санньяса ашрам
Після успішного завершення третьої стадії, людина вступає у
четверту, яка характеризується абсолютним зреченням. На цій стадії джайн
прагне досягнути мокші – останнього і самого важливого ідеалу.
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Таким чином, ми бачимо, що у джайнській етиці різні правила
поведінки передбачені для різних стадій життя так, щоб людина могла
поступово досягнути життєвої мети. Навіть на одній стадії правила
поведінки поділені на кілька ступенів, наприклад, одинадцять пратим на
стадії домогосподаря. Це дає можливість людині легко досягнути успіху та
зрозуміти своє місце на духовному шляху. Послідовне проходження
ашрамів покликане створити сприятливі умови для людини, щоб вона могла
поступово досягти життєвої мети.
Важливість, яка надається п’яти вратам
Друга характерна риса етичного кодексу, встановленого для джайнів,
– це важливість п’яти головних врат або ж обітниць у житті не тільки аскета,
а і домогосподаря. Ці п’ять головних обітниць такі: агімса (ahiṁsā), сатья
(satya), астея (asteya), брагмачар’я (brahmacarya) й апариґрага (aparigraha)
утворюють підґрунтя, з якого виникла уся джайнська етика. Вони
створюють певний погляд на життя та особливий тип розумового
ставлення. Справжня сутність джайнської філософії перетворюється на дію
при дотриманні цих п’яти обітниць.
Хоча ці обітниці з’являються для того, щоб убезпечити від шкоди,
брехні, злодійства, розпусти і земних прив’язаностей, їхні наслідки
далекосяжні, та вони пронизують усе соціальне життя спільноти. Тому
приписано, що цих п’яти вад слід уникати у такі три способи: (1) крита
(kṛta), людина не повинна здійснювати жодних хибних дій; (2) карита
(kārita), людина не повинна спонукати інших до таких дій; (3) анумодита
(anumodita), людина не повинна навіть схвалювати хибну дію згодом, після
вчинення іншими.
Далі ми знаходимо описи небажаних недоліків.
Гімса
Гімса (hiṁsā), тобто заподіяння шкоди живим істотам. Значення гімси
досить широке. Воно включає до себе також пірсинг, спричинення болю,
перевантаження, доведення до голоду або харчування в неналежний час –
таких дій слід уникати.
Асатья
Асатья (asatya), тобто неправда або, інакше кажучи, вживання
образливих слів. Значення асатьї було розширено. Поширення неправдивих
вчень, розкриття таємниць, пліткарство, наклепи, виготовлення фальшивих
документів та зловживання довірою – також розглядаються як форми
неправди, яких потрібно уникати.
Чаур’я
Чаур’я (chaurya), тобто крадіжка, або привласнення чужого. Значення
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чаур’ї також було розширено. Саме тому навчання здійснювати крадіжку,
отримання викраденого майна, ухиляння від припису закону (продаж речей
за непомірно високими цінами), фальсифікація, зберігання підроблених мір
і гирь – також розглядаються як форми крадіжки, яких потрібно уникати.
Абрагма
Абрагма (abrahma), тобто розпуста, яка також, як вважається, має
кілька форм: снохарство, отримання задоволення неприродними шляхами,
надмірна балакливість, відвідування аморальних незаміжніх жінок – усе це
форми розпусти, яких слід уникати.
Париґрага
Недолік париґраги (parigraha), тобто земних прив’язаностей, полягає
у бажанні людиною більшого, ніж необхідно, накопичення речей у великій
кількості, заздрість успіхам іншого, надмірна жадібність, прагнення
збагачення, зміна розмірів існуючого майна – усе це форми париґраги, які
слід відкинути.
Можна відзначити, що остання з п’яти обітниць, тобто апариґрага
(aparigraha), або париґрага-паримана (parigraha-parimāṇa), є дуже
самобутньою, бо побічно спрямована на економічне вирівнювання мирним
чином надмірного накопичення капіталу в одних руках. За цією обітницею
рекомендується, щоб домогосподар заздалегідь зафіксував обмеження своїх
максимальних статків і жодним чином їх не перевищував. Якщо раптом
станеться так, що він заробить більше встановленої межі, то надлишок йому
потрібно витратити у благодійних цілях. Визнаються чотири найкращі
варіанти для благодійності: медицина, поширення знань, рятування людей
від небезпеки, годування голодних і бідних людей.
Очевидно, що ці п’ять обітниць мають велику соціальну цінність, бо
вони узгоджують релігійну санкцію деяких найбільш важливих публічних і
приватних інтересів та прав, які в наш час захищені державою. Джайнські
дослідники спеціально наголошують, що дотримання обітниць врятує
людину від застосування будь-якого розділу індійського карного кодексу.
Підвищена увага до агімси
Третя риса, властива джайнській етиці, – це підвищена увага до агімси
або ж ухиляння від гімси, тобто заподіяння шкоди живому. Дійсно, значний
внесок джайнізму полягає у тому, що не дивлячись на визнання шляхетного
принципу агімси практично усіма релігіями, тільки один джайнізм
проповідує повне значення і застосування агімси настільки послідовно, що
джайнізм й агімса стали синонімами. Зазвичай джайни дотримуються
думки, що ahiṁsā paramo dharmaḥ, тобто агімса – вища релігія. Філософія
джайнізму і його правила поведінки спираються на підмурок агімси, який
набув свого логічного завершення.
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Саме тому серед п’яти основних обітниць, перше місце було віддане
дотриманню агімси. Дійсно, у джайнських священних текстах агімса
вважається принциповою обітницею. Інші чотири обітниці вважаються
такими, що її доповнюють. Це добре відомо з наступного викладу.
1. Гімса. Термін гімса визначається як завдання шкоди живим істотам
через пристрасну активність розуму, мови і тіла. У джайнських
священних текстах зазвичай стверджується, що поява прив’язаності
та інших різновидів пристрасті й є гімсою. Перебуваючи під впливом
пристрастей, людина спочатку шкодить собі, а згодом й іншим
живим істотам. Таким чином, усе, що відбувається під впливом
пристрасті, тобто завдяки прамада-йозі (pramāda-yoga), означає
неуважність розуму, мови і тіла та входить до складу гімси.
2. Асатья – це гімса. Будь-яке хибне твердження викликане прамадайоґою, також відоме як асатья, тобто неправда. Тож очевидно, що
прамада-йоґа – головна причина гімси, присутня в усіх неправдивих
твердженнях. Гімса з’являється також в асатьї.
3. Чаур’я – це гімса. Привласнення чужого за допомогою прамада-вади
вважається крадіжкою та гімсою, тому що спричиняє шкоду собі
через моральне падіння та людині, яка була чогось позбавлена. Між
гімсою та крадіжкою не існує різниці. Крадіжці властива гімса, тобто
привласнення чужого. Що й є прамада-йоґою. Таким чином, усі
крадіжки, як і брехню, включено до гімси.
4. Абрагма – це гімса. Потурання сексуальним пристрастям завжди
породжує гімсу, тому що такі пристрасті походять із бажань. Тому
абрагма, чи сексуальна нечистота, є формою гімси.
5. Париґрага – це гімса. Париґрага або володіння мирськими благами
буває двох видів: внутрішньою і зовнішньою. Відмова від обох видів
париґраги є агімсою, а її наслідування – гімсою. Внутрішня
париґрага, тобто прагнення до володіння мирськими об’єктами,
згубно впливає на чистоту душі, сприяючи появі гімси. Зовнішня
париґрага, тобто фактичне володіння мирськими об’єктами, створює
тяжіння і любов до них, забруднюючи чистоту душі, є гімсою.
Тож очевидно, якщо під гімсою розуміється завдання шкоди живим
істотам, неправда, крадіжка, надмірна сексуальна пристрасть і володіння
мирськими речами, то усі п’ять головних обітниць джайнізму засновані на
принципі агімси. Тому найбільше значення і надається агімсі, натомість
гімсу кожен джайн повинен уникати за будь-яких умов.
Легкість виконання етичного кодексу
Четверта яскраво виражена риса етики джайнізму – її простота у
виконанні. Зрозуміло, етика джайнізму містить дуже складні правила
поведінки як для мирян, так і для аскетів. Визначені правила поведінки
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викладені у найдрібніших деталях. Тому й існують побоювання, що їх
важко виконати на практиці. Але уважний розгляд етичного кодексу
показує, що цей страх необґрунтований.
Поступове вправляння в обітницях
Насамперед зауважимо, що хоча правила поведінки однакові для всіх
людей, їх потрібно опановувати поступово. Відповідно, врата або ж
обітниці було розподілено на дві категорії: ануврата (aṇuvrata), тобто малі
обітниці, та магаврата, тобто великі обітниці. Домогосподарі повинні
дотримуватись ануврата, у той час як аскети – магаврата. Те саме з
виконанням й інших приписів. Помірність є лейтмотивом життя
домогосподаря, а суворість – тих, хто практикує аскезу. Звідси випливає
характерна риса, властива етиці джайнізму, що поступове вправляння в
обітницях встановлюється так, щоб кожна людина могла дотримуватись
усіх правил поведінки.
Брати до уваги можливості кожного
Підкреслюється, що людина не повинна дотримуватися усіх правил
поведінки, які відносяться до певного етапу в її житті. Також спеціально
наголошується на тому, що потрібно дотримуватися трискладового шляху
до звільнення, спираючись на конкретні можливості кожного, тобто
слідувати ятхашакті (yаthāśakti). Суворість правил поведінки у джайнізмі
завжди також враховує власний досвід і можливості кожного. Це означає,
що можна узяти або всі обітниці, або обрати деякі з них.
Цей важливий аспект доступності джайнського етичного кодексу
можна краще пояснити на прикладі основного правила поведінки – агімси.
Згідно джайнських священних текстів, агімса – це утримання від
гімси, яке може бути аутсарґікі нівритті (autsargikī nivṛttī), тобто повною
відмовою та апавадикі нівритті (apavādikī nivṛttī), тобто частковою
відмовою. Повне зречення відбувається у дев’ять способів за допомогою
самого себе (крита, kṛta), посередника (карита, kārita) чи за згодою
(анумодита, anumodita). Але у кожному випадку за допомогою розуму
(манас, manas), мови (вачана, vacana) і тіла (кая, kāya). Якщо не в повній
мірі, це часткова відмова. Домогосподарю неможливо практикувати повну
відмову. Тому йому рекомендується виконувати свої мирські обов’язки з
мінімальною шкодою для інших.
Важливо зауважити, що пізніше, залежно від психічного ставлення
самої людини, було виділено чотири види гімси: випадкова шкода
(ґригарамбгі гімса, gṛhārambhī hiṁsā), професійна шкода (удаямі гімса,
udyamī hiṁsā), захисна шкода (віродгі гімса, virodhī hiṁsā) та навмисна
шкода (санкалпі гімса, saṅkalpī hiṁsā).
Очевидно, що ґригарамбгі гімса це те, що відбувається під час
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виконання необхідних домашніх обов’язків, зокрема приготування їжі,
зберігання речей чистими, будівництва різноманітних будівель, колодязів
тощо. Удаямі гімса – це те, що відбувається під час виконання професійних
обов’язків: солдата, агронома, торгівця, промисловця чи лікаря. Віродгі
гімса – це те, що неминуче здійснюється на захист людини чи майна від
злочинців і ворогів. Санкалпі гімса – це те, що здійснюється навмисно і
свідомо, наприклад, на полюванні, у жертвопринесенні, вбивстві для їжі,
розваги або прикрашання тощо.
Щодо чотирьох видів гімси, то категорично стверджується, що той,
хто пройшов етап життя домогосподаря, повинен уникати усі чотири види
гімси. Важливо зауважити, що домогосподарю приписується утримуватися
тільки від санкалпі гімси, тобто завдання навмисної шкоди, а не від
випадкової, професійної та захисної гімси, оскільки це неможливо на стадії
домогосподаря. Водночас домогосподар має уникати перших трьох видів
гімси, наскільки це можливо. Таким чином, обітниця домогосподаря щодо
агімси, означає утримання від навмисної шкоди, якого він має
дотримуватися на практиці.
Загальність етичного кодексу
Останній значущий факт джайнської етики – це призначення одного
спільного етичного кодексу для всіх людей незалежно від їхньої мирської
позиції та етапу в житті. Як ми бачили раніше, правила поведінки однакові
як для мирян, так і для аскетів. Проте існує одна очевидна різниця: у той час
як миряни повинні дотримуватися етичних правил лише частково, аскети
мусять їх дотримуватися суворо й у всій повноті. Тим самим аскетичне
життя у джайнізмі вважається продовженням життя домогосподаря, що у
свою чергу сприяло встановленню стосунків між цими двома головними
складовими джайнського суспільства, тобто аскетами і домогосподарями.
Наголосимо, що аскетами зазвичай не стають з-поза джайнської спільноти.
Їхні ряди поповнюють учорашні домогосподарі. У результаті виникає
почуття єдності щодо спільної справи, яка усіх об’єднує.
Очевидно, що вищезгаданий духовний розвиток був головною метою
людей та їхніх практик у духовній справі, яка об’єднала разом мирян і
монахів, ставши головним фактором виживання джайнізму. Немає
сумнівів, що існуюча близькість між шраваками і садгу, викликана
схожістю їхніх релігійних обов’язків, які розрізнялись не за суттю, а за
ступенем, допомогла джайнізму уникнути фундаментальних змін всередині
та протистояти зовнішнім небезпекам більш ніж дві тисячі років. У той час
як буддизм, будучи менш вимогливим до мирян, зазнав багато змін і в
результаті зник з країни, в якій виник.
Таким чином, можна стверджувати, що існування одного спільного
етичного кодексу серед аскетів і домогосподарів – обох головних верств
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джайнізму – в основному сприяло безперервності джайнської спільноти в
Індії упродовж такого тривалого часу, всупереч опору інших віросповідань.
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РОЗДІЛ 7. ТЕЧІЇ У ДЖАЙНІЗМІ
Поява течій у джайнізмі
Розколів в історії джайнізму до Магавіри не було. Але пізніше у
джайнізмі виник розкол, який призвів до появи двох течій. Ще пізніше
виникли підтечії всередині цих двох основних течій. Існували різні
причини, завдяки яким джайнізм розділився на течії.
Поширення джайнізму
Насамперед зауважимо, що за життя Магавіри поширення джайнізму
було обмеженим, і, скоріш за все, він не перетнув кордонів царств Анґи і
Маґадги, які знаходились на території сучасних штатів Бігар, Орисса і
Західна Бенґалія, де Магавіра жив, практикував і проповідував своє вчення.
Але після смерті Магавіри, його наступникам і послідовникам вдалося
істотно популяризувати джайнізм по всій Індії, заручившись підтримкою
упродовж тривалого часу як правителів, так і пересічних людей.
Враховуючи те, що кількість прихильників джайнізму швидко зростала, і
вони були розкидані практично по всій Індії, ґанадгарам (gaṇadhar)6,
очевидно, було дуже складно дивитись за своїми послідовниками та їх
організовувати. Природно. що різні умови, звичаї, образ і спосіб життя, що
склалися в різних частинах країни у різний час, могли вплинути на появу
різних практик, які у кінцевому підсумку сприяли появі суперечностей
серед послідовників джайнізму.
Інтерпретація джайнських канонів
По-друге, доктрини, принципи і догмати джайнізму, свого часу
проголошені Магавірою, не були записані за його життя або ж відразу після
його смерті. Важливим фактом є те, що вчення Магавіри запам’ятали його
безпосередні учні, які передавали вчення від покоління до покоління, поки
воно не було канонізоване на джайнському соборі у Паталіпутрі на початку
ІІІ ст. до н.е. Але до цього часу сплинуло багато води у Ґанзі. Тому
канонізовані тексти сприймалися за авторитетні не усіма. Так
стверджувалось, що прийнятий канон не містить справжнього вчення
Магавіри.
Також виникло питання щодо інтерпретації канонізованих текстів. Із
часом виникли розбіжності щодо інтерпретації багатьох доктрин. У
результаті чого частина джайнів заснувала власну школу релігійнофілософської думки, оформившись в окрему течію.
Повстання проти джайнських релігійних авторитетів
По-третє, можна стверджувати, що течії та підтечії виникли як
6

Ґанадгар – релігійний лідер (Прим. пер.).
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прямий результат проти дій і керування правлячих вчителів, включаючи
главу общини. Ті, хто керують релігійними справами, скоріше за все
звернуть з приписаного шляху і принизять себе. Або ж вони будуть, скоріше
за все, надто суворі у дотриманні та збереженні релігійних практик, не
беручи до уваги потреби умов, що змінюються. В обох випадках природне
обурення повинно відбуватися серед еліти і немає бути сюрпризом, якщо
накопичене обурення і незадоволення будуть спрямовані у напрямку
формування й організації окремої течії. Наприклад, Мартін Лютер повстав
проти свавілля пап і священиків у католицизмі, заснувавши протестантизм.
Те саме відбулося і в джайнізмі.
Джайнізм, який не знав великих розколів від часів тиртханкара
Магавіри до появи християнства, згодом розділився на дві головні течії:
диґамбарів (digambara) і шветамбарів (śvetāmbara), а ще пізніше на підтечії.
Це сприяло процесу подрібнення джайнізму, який триває і досі.
Великий розкол у джайнізмі
Історія джайнізму сповнена посиланнями на різні розколи, які час від
часу мали місце. Деякі з цих розколів сприяли появі течій і підтечій у
джайнізмі. Водночас не існує єдиної точки зору на виникнення і характер
цих розколів. Стверджується, що розколів було вісім. Якщо перший із них
був спричинений Джамалі (jamāli), ще за життя тиртханкара Магавіри, то
восьмий відбувся у першому столітті вже християнської ери, тобто майже
за шістсот років після нірвани засновника джайнізму. Серед усіх розколів,
восьмий був найважливішим, бо на ньому джайнізм розділився на дві течії:
диґамбарів та шветамбарів. Щоб довести свою давність, а відтак і першість,
представники обох течій висунули власні теорії щодо походження іншої
течії.
Щодо восьмого розколу, відомого як великий розкол, то він
підтверджується історичними свідченнями. Процес подрібнення джайнізму
тривав з ІІІ ст. до н.е. до І ст. н.е. У ІІІ ст. до н.е. відомий джайнський святий
Шрутакевалі Бгадрабагу (śrutakevalī bhadrabāhu) передрік довгий і суворий
голод у царстві Маґадга (сучасний штат Бігар). Щоб уникнути страшних
наслідків голоду, Бгадрабагу разом із 12000 ченців, пішли з Паталіпутри,
столиці Маґадги, до Шравана-белаґоли (сучасний штат Карнатака) у
південній Індії. Чандраґупта Маур’я (322–298 рр. до н. е.), який на той час
правив Маґадгою, був дуже відданий ачар’ї Бгадрабазі. Він зрікся престолу
імператора на користь свого сина Біндусари та, приєднавшись до почту
Бгадрабагу як монах-учень, залишився зі святим у Шравана-белаґолі.
Чандраґупта, відданий подвижник й учень Бгадрабагу, прожив ще
дванадцять років після смерті свого учителя (бл. 297 р. до н.е.). Помер він,
здійснивши практику покаяння, за суворим джайнським ритуалом
салекхана на тому самому пагорбі у Шравана-белаґолі. Ця традиція
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Бгадрабагу-Чандраґупти підтверджується великою кількістю надійних
епіграфічних і літературних свідчень.
Коли аскети санґги Бгадрабагу повернулися до Паталіпутри після
дванадцятирічного періоду голодування, вони зі здивуванням помітили дві
істотні зміни, що відбулися за час їхньої відсутності серед аскетів під
керівництвом ачар’ї Стхулабгадри (sthūlabhadra). По-перше, правилом
оголеності почали нехтувати, й аскети стали носити шматок білої тканини
(відомий як ардгапхалака, ardhaphālaka). По-друге, священні книжки були
зібрані і відредаговані на спеціально зібраному для цього соборі у
Паталіпутрі. У результаті, ченці, що повернулися, не сприйняли два
нововведення, запроваджені ачар’єю Стхулабгадрою: послаблення щодо
оголеності та виправлення сакральних текстів, проголосивши себе
справжніми джайнами. Зрештою, джайнізм розколовся на два окремі
напрямки: диґамбарів (одягнуті у небо або повністю оголені) та
шветамбарів (одягнуті у біле).
У зв’язку з цим Великим розколом варто зауважити, що практика
оголеності, якої суворо дотримувався тиртханкар Магавіра й аскети його
санґги, пізніше була визнана нездійсненою і поступово відкинутою деякими
напрямками аскетичного ордену джайнів. Ось чому доктор Якобі, піонер
джайнських студій у Німеччині, зробив таке спостереження:
“Імовірно, що поділ джайнської Церкви7 відбувався поступово.
Індивідуальний розвиток тривав в обох групах (тобто у диґамбарів і
шветамбарів – Прим. пер.), які жили на великій відстані одна від одної. Про
існуючу різницю їм стало відомо наприкінці І ст. н.е. Але існуюча між ними
різниця у символі віри – неістотна”.
У цьому зв’язку авторитетний сходознавець А. Л. Бешем
запропонував свою точку зору на дане питання: “Завдяки цій міграції у
джайнізмі виник Великий розкол через різні погляди на дисципліну
монахів. Старійшина общини Бгадрабагу (bhadrabāhu), який привів монахів
назад із півдня Індії, наполягав на поверненні правила оголеності,
встановленого свого часу Магавірою. Стхулабгадра, лідер тих монахів, які
залишились на півночі, дозволив своїм послідовникам носити білий одяг
через важкі випробовування голодом. Завдяки цим обставинам і з’явились
два напрямки джайнів: диґамбари і шветамбари. Але цей розкол не був
остаточним у джайнізмі до І ст. н. е.” (“Чудо, яким була Індія”. – С. 288–
289).
Варто відзначити, що на початку розколу відмінності між двома
напрямками не були гострими і не мали форму догматичної та
доктринерської непохитності. Це видно вже з того факту, що джайни у
цілому погодились з тим, що оголеність була вищим ідеалом, встановленим
7

Зібрання послідовників у джайнізмі прийнято називати санґгою (Прим. пер.).
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самим Джиною. Відповідно, вони вклоняються оголеним зображенням
тирханкарів, знайденим у Матхурі (штат Уттар-Прадеш). Але поступово
питання одягу стало важливим і з’явились різні погляди та підходи до
різноманітних аспектів і практик релігійного життя. З часом джайнське
вчення перестало зберігати гнучкість, натомість почали домінувати
підходи, властиві окремим напрямкам. Схожі процеси спостерігались і в
інших релігійних традиціях того часу. Не виключено, що вони могли
вплинути на джайнізм.
Напрямки диґамбарів і шветамбарів
Очевидно, що між диґамбарами і шветамбарами існують відмінності.
Якщо монахи-диґамбари оголені, то шветамбари носять білий одяг. Але ці
відмінності зовнішні, принципові доктринальні відмінності між цими двома
течіями
відсутні.
Наприклад,
“Таттва-артха-адгіґама-сутра”
(tattvārthādhigama-sūtra) Умасвамі є для усіх джайнів найбільш
авторитетним сакральним текстом. Водночас існують кілька головних, як і
другорядних пунктів, на які обидва напрямки мають протилежні погляди.
Деякі приклади відмінностей
Ось деякі з існуючих відмінностей між диґамбарами і шветамбарами:
1. Практика оголеності. Диґамбари наголошують на практиці
оголеності, як на абсолютній попередній умові для монахів, що
жебракують, так і для досягнення звільнення. Натомість
шветамбари стверджують, що практика повної оголеності не є
суттєвою на шляху до звільнення.
2. Звільнення жінки. Диґамбари вважають, що жінці не вистачає
міцного тіла і непохитної волі, необхідних для досягнення мокші.
Тому, щоб прагнути звільнення, вона повинна переродитися
чоловіком. Шветамбари дотримуються протилежної точки зору,
стверджуючи, що жінки, як і чоловіки, здатні досягати однакових
духовних результатів.
3. Їжа для всезнаючого. Згідно диґамбарам, якщо святий стає
кеваліном (kevalī) чи досягає кевалі-джняни (kevala-jñānī), тобто
всезнання, то він вже зовсім не потребує їжі. Але цей погляд не
поділяють шветамбари.
Другорядні відмінності
Залишаючи осторонь зовсім несуттєві відмінності у ритуалах, звичаях
й обрядах диґамбарів і шветамбарів, звернемось до розбіжностей, вартих
уваги.
Ембріон Магавіри
Шветамбари вірять, що Магавіру народила Тришала (triśalā), яка
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походила з кшатрійської родини. Але зачаття відбулося в утробі Девананди
(devānandā), яка походила з брагманської родини. Перенесення ембріону, як
вважається, відбулося завдяки втручанню бога Індри на вісімдесят третьому
дні від зачаття. Натомість диґамбари відкидають цей епізод, вважаючи його
недостовірним та абсурдним.
Одруження Магавіри
Шветамбари вважають, що Магавіра одружився на принцесі Яшоді
(yaśodā) у досить молодому віці і мав доньку Аноджджу (anojjā) чи
Пріядаршану (priyadarśanā), До тридцяти років він вів життя
домогосподаря, а потім став аскетом. Натомість диґамбари повністю
заперечують ці твердження.
Тиртханкар Маллінатха (mallinātha)
Якщо у шветамбарів дев’ятнадцятий тиртханкар на ім’я Маллінатха –
жінка, то диґамбари вважають, що він був чоловіком.
Зображення тиртханкарів
У шветамбарів прийнято зображувати тиртханкарів із пов’язкою на
поясі, прикрашених коштовностями та зі скляними очима, вставленими у
мармур.
Диґамбари
зображують
тиртханкарів
оголеними,
неприкрашеними, у споглядальному стані, про що свідчить положення
очей.
Канонічна література
Шветамбари вірять в автентичність і святість канонічної літератури,
тобто дванадцяти анґ (aṅga) і сутр (sūtra), які збереглися на сьогодні.
Диґамбари дотримуються думки, що автентичні тексти було давно
втрачено. Вони також відмовляються визнавати результати Першого
собору, який проходив під керівництвом ачар’ї Стхулабгадри, тобто
перероблені анґи.
Чаритри і Пурани
Шветамбари вживають термін “чаритра” (charitra), а диґамбари –
“пурана” (puraṇa) для біографій великих учителів.
Їжа аскетів
У шветамбарів монахи збирають для себе їжу у різних будинках. У
той час як диґамбари приймають їжу, стоячи і тримаючи догори перев’язані
долоні, тільки в одному будинку.
Одяг аскетів
Монахи-шветамбари носять білий одяг, а для монахів-диґамбарів
ідеальним є нірґрантха (nirgrantha), тобто оголеність.
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Майно аскетів
Аскетам-шветамбарам дозволено мати чотирнадцять позицій майна,
включаючи тканину для попереку і для плечей. Натомість аскети-диґамбари
можуть володіти тільки піччхі (picchī), тобто своєрідним віником з павичого
пір’я та камандалою (kamaṇḍalu), тобто дерев’яним горщиком для води.
Піднапрямки диґамбарів
Поділ джайнізму на два напрямки був тільки початком розколу єдиної
традиції на різні течії. З часом у кожному з двох найбільших напрямків
з’явилися великі і малі піднапрямки, які відрізнялись визнанням або
інтерпретацією релігійних текстів та їхнім дотриманням. Виникнення як
головних, так і другорядних піднапрямків пояснюється різними
інтерпретаціями канонічних текстів джайнами, а також повстанням й
опозицією певних груп джайнів проти існуючої релігійної влади та
традиційних релігійних обрядів і ритуалів.
В останні століття диґамбари були розділені на такі піднапрямки:
Головні піднапрямки8
1. Бісапантха (bīsapantha).
2. Терапантха (terāpantha).
3. Таранапантха (tāraṇapantha) чи самаіяпантха (samaiyāpantha).
Другорядні піднапрямки
1. Ґуманапантха (gumānapantha).
2. Тотапантха (totāpantha).
Бісапантха
Послідовники піднапрямку бісапантха підтримують дгарма-ґуру
(dharma-guru), тобто релігійних авторитетів, також відомих як бгаттараки
(bhaṭṭāraka). Вони ж – голови джайнських матх (maṭha), тобто монастирів. У
своїх храмах бісапантхи вшановують образи тиртханкарів, а також
Кшетрапали (kṣetrapāla), Падмаваті (padmāvatī) й інших божеств. Вони
вклоняються цим божествам, підносячи їм шафран, квіти, фрукти,
солодощі, ароматичні палички тощо. Під час богослужіння бісапантхи
сидять на землі, а не стоять. Ще вони здійснюють араті (ārati), тобто кругові
рухи вогнем перед божествами, не тільки вдень, а і вночі. Також роздають
присутнім прасад (prasādа), тобто солодощі, пожертвувані божествам.
Бісапантха, це своєрідний варіант течії диґамбарів, що відзначається
популярністю в сучасній Індії. Майже усі диґамбари зі штатів Магараштра
та Карнатака і Південної Індії, а також велика кількість диґамбарів із
Раджастхану і Ґуджарату є послідовниками бісапантхи.
8

Cловом “пантха” позначається шлях або напрям у джайнізмі (Прим. пер.).
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Терапантха
Піднапрямок терапантха виник у Північній Індії в 1683 р. ери
Вікрама9, як повстання проти панування бгаттараків (bhaṭṭāraka), які
представляли релігійну владу диґамбарів. Серед представників терапантхів
бгаттараки не користуються великою повагою. В їхніх храмах встановлені
статуї тирханкарів, а не Кшетрапали, Падмаваті чи інших божеств. Вони
вклоняються божествам не квітами, фруктами або іншими зеленими
овочами (відомими як саччита (sachitta)), а сакральним рисом, відомим як
“акшата” (akṣata), гвоздикою, сандалом, мигдалем, сухим кокосом,
фініками тощо. У своїх храмах, зазвичай, вони не здійснюють араті і не
роздають прасад, а під час церемоній не сидять, а стоять.
На відміну від бісапантхів, терапантхи виступають реформаторами у
джайнізмі, не сприймаючи ті релігійні практики, які на їхню думку не є
дійсно джайнськими практиками. Вважається, що терапантхи здійснили
важливу практичну задачу, врятувавши диґамбарів від впливу бгаттараків,
та посіли своєрідне місце серед диґамбарів. Найбільше терапантхів мешкає
у штаті Уттар-Прадеш, Раджастхан і Мадг’я-Прадеш.
Хоча піднапрям терапантхів з’явився серед диґамбарів і шветамбарів,
між ними існують істотні відмінності. Так, якщо диґамбари терапантхи
визнають оголеність і вшанування статуй, то шветамбари терапантхи їх
заперечують.
Таранапантха
Піднапрям таранапантха відомий завдяки його засновнику Таранасвамі (taraṇa-svāmi) чи Тарана-тарана-свамі (taraṇa-taraṇa-svāmi), який жив
у 1448–1515 рр. Таранапантха ще відомий як Самаія-пантха (samaiyāpantha), бо його послідовники вклоняються Самаї, священним книгам, а не
статуям. Тарана-свамі помер у Малгараґаргу (malharagarh), колишній
державі, що знаходилась на території сучасного індійського штату Мадг’яПрадеш. Малгараґарг – центральне місце для паломництва таранапантхів.
Таранапантхи відкидають поклоніння статуям, проте в їхніх храмах
зберігаються священні книжки для вшанування. Вони не підносять фрукти
та квіти під час поклонінь. Окрім священних книг диґамбарів, таранапантхи
також вшановують чотирнадцять священних книг, написаних Тарана-свамі.
Вони надають більшої ваги духовним цінностям і вивченню священної
літератури. Ось чому у них відсутні зовнішні релігійні практики. Крім того,
ще Тарана-свамі був категорично проти кастових відмінностей, фактично
відчинивши двері піднапрямку таранапантхів навіть для мусульман і людей
низьких каст.
Ці три головні риси таранапантхів, тобто: а) відраза до поклоніння
9

Ера Вікрам(а) розпочалася в Індії у 59 р. до н.е. У сучасній Індії використовується кілька систем
літочислення, включаючи Григоріанський календар та календар Вікрама (Самватський
календар) (Прим. пер.).
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статуям, б) відсутність зовнішньої релігійної практики і в) заборона
кастових відмінностей, розвинулися як бунт проти релігійних вірувань і
практик, що існували у джайнів диґамбарів. Не виключено, що їх
сформулював Тарана-свамі під безпосереднім впливом ісламських учень та
вчення Лонкашаги (loṅkāshaha), засновника піднапрямку стханакаваси
(sthānakvāsī) шветамбарів, який заперечував поклоніння статуям.
Таранапантхів досить мало. Переважно вони мешкають у
Бунделькханді, окрузі Мальва штату Мадг’я Прадеш та у регіоні Кхандеш
штату Магараштра.
Ґуманапантха
Ґуманапантха – не такий важливий піднапрям і про нього дуже мало
відомо. Відомо, що його заснував пандит (paṇḍit) Ґумані Рама (gumānī rāma)
чи Ґумані Раї (gumānī rāi), який був сином пандита Тодарамала (ṭoḍaramal)
з міста Джайпур штату Раджастхан. Ґуманапантхи (pantha) сурово
забороняють запалювати свічки або ж лампади у джайнських храмах, бо це
порушує засадничий принцип джайнізму – ненасильство. Вони тільки
відвідують храми, оглядаючи зображення, але не роблячи підношень.
Піднапрям ґуманапантха ще відомий як шуддга амная (śuddha
āmnāya), тобто чиста або священна традиція. Тому прихильники цього
піднапрямку завжди роблять наголос на чистоті поведінки, самодисципліні
та суворому дотриманні приписів.
Ґуманапантха виник і зазнав розквіту у XVIII ст. Цей піднапрям був
поширений у деяких частинах штату Раджастхан. Сьогодні його
представників можна знайти у кількох районах навколо Джайпуру.
Тотапантха
Піднапрям тотапантхів виник у результаті різниці між піднапрямами
бісапантхів та терапантхів. Було покладено багато зусиль, щоб досягнути
компромісу між біса (bīsa, тобто двадцять) та тера (тера, тобто тринадцять)
пантха. У результаті виник садгесолага (sadhesolaha), тобто шістнадцятий з
половиною пантха або ж тотапантха. Ось чому послідовники тотапантхи
деякою мірою вірять у вчення і бісапантхів, і терапантхів.
Послідовників піднапрямку тотапантхів, які мешкають у кількох
районах штату Мадг’я Прадеш, вкрай мало.
Беручи до уваги основні і другорядні піднапрямки, переважно серед
диґамбарів, варто відзначити, що в останні роки формується ще один
піднапрям серед основних, відомий як канаджи-пантха (kānajī-pantha). Він
складається з послідовників Канаджи (kānajī) свамі і набув особливої
популярності серед освічених людей. Святий Канаджи свамі, власне за його
ім’ям і названо піднапрям, був народжений у родині шветамбарів
піднапрямку стханакавасів. Він досягнув значних успіхів у популяризації
давніх священних текстів великого диґамбарського святого з південної Індії
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ачар’ї Кундакунди (kundakunda). Але Канаджи під час інтерпретації робіт
ачар’ї Кундакунди надав перевагу нішчая-наї (niśchaya-naya, тобто
реалістична точка зору) над в’явагара-наєю (vyavahāra-naya, тобто
практична точка зору). Запропонована інтерпретація Канаджи не була
затверджена диґамбарами в цілому, бо вони надають однакове значення
обом точкам зору. Проте вплив канаджи-пантхи невпинно зростає.
Центрами його діяльності є місто Сонаґарг у штаті Ґуджарат і Джайпур у
штаті Раджастхан.
Піднапрямки шветамбарів
Як і диґамбари, шветамбари також розділені на три головні
піднапрямки:
1. Муртіпуджака (mūrtipūjaka).
2. Стханавакаси (sthānakavāsī).
3. Терапантхи (terāpanthī).
Муртіпуджака
Із самого початку шветамбари відомі як муртіпуджака шветамбари у
зв’язку з тим, що віддано вклонялись статуям тиртханкарів. Мурті божеств
(тобто тиртханкарів – Прим. пер.) вони пропонують фрукти, квіти, шафран
тощо, незмінно прикрашаючи їх багатим одягом і коштовностями. Коли
послідовники піднапрямку муртіпуджака говорять, вони прикривають
свого рота тканиною, яку тримають у руках. Вони перебувають у храмах
або у спеціально побудованих будинках, відомих як упашраї (upāśraya).
Муртіпуджаки збирають їжу від шраваків або ж домогосподарів у горщики
й їдять її у місцях свого перебування.
Муртіпуджаки також відомі своєю термінологією, наприклад:
віруючі (pujerā), храмові мешканці (devā-vasī), (chaitya-vasī), відвідувачі
храму (mandira-mārgī).
Найбільше муртипуджаків шветамбарів можна знайти у великих
містах по всій Індії, оскільки в них сконцентрована ділова активність.
Найбільше їх мешкає у штаті Ґуджарат.
Стханакаваси (sthānakavāsī)
Піднапрям стханакаваси виник не безпосередньо з напрямку
шветамбарів, а у наслідок реформування лонкі (loṅkā) – більш раннього
піднапрямку джайнізму. Лонку було засновано близько 1474 р.
Лонкашагою (loṅkāśāha), багатим та добре начитаним купцем з Агмедабаду.
Не практикувати поклоніння статуям було головним принципом цього
напрямку. Пізніше, деякі члени лонкі засудили спосіб життя їхніх аскетів,
заявивши, що ті жили менш суворо, ніж заповідав Магавіра. Мирянин
Віраджи (vīrajī) з Сурату (surat), який отримав посвяту в яті (yatī), тобто в
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аскети, набув великої підтримки завдяки суворості свого способу життя.
Багато послідовників лонкі приєдналися до Віраджи, узявши ім’я
“стханакаваси”, що означає тих, хто проводить свою релігійну активність
не у храмах, а у місцях, відомих як стханаки (sthānaka), тобто молитовних
залах.
Піднапрям стханакаваси також називають дгундгія (ḍhūṇḍhiyā), тобто
дослідники, і садгумарґі (sādhumārgī), тобто послідовники садгу, аскети.
Окрім важливого моменту ідолопоклонства, стханакаваси не істотно
відрізняються від інших джайнів шветамбарів. Себе вони неодмінно
називають як шветамбара стханакаваси.
Однак, існують відмінності між піднапрямком стаханакаваси та
шветамбарами муртипуджака у дотриманні деяких практик. Стханакаваси
не визнають поклоніння будь-яким образам. Вони не мають храмів, а тільки
стханакаси, де проводять пости, свята, практики, молитви, лекції тощо.
Крім того, подвижники стханакаваси весь час прикривають свій рот
тканиною, а в одязі не використовують іншого кольору, окрім білого. Також
вони визнають тільки 31 священний текст шветамбарів, відкидаючи
важливість паломництва. Не беруть вони участі й у фестивалях
муртипуджака шветамбарів.
Головним чином шветамбара стханакаваси мешкають у штаті
Ґуджарат, Пенджаб, Гар’яна і Раджастхан.
Цікаво відзначити, що два піднапрямки, які не визнають поклоніння
статуям тиртханкарів: таранапатхи у диґамбарів та стханакаваси у
шветамбарів, виникли дуже пізно. Імовірно, що на їхню появу в Індії
вплинув іслам. У цьому зв’язку доречно зауважує С. Стівенсон: “Якщо
одним результатом мусульманського завоювання було об’єднання багатьох
джайнів в один тісний союз, то іншим результатом було відокремлення усіх
інших від тих, хто поклонявся статуям. Ми спостерігаємо пристрасний
східний протест проти ідолопоклонства, який cтав правомірним в очах його
послідовників. Дійсно, хоча місто Агмедабад у Ґуджараті найбільше
перебувало під мусульманським впливом, ми можемо простежити появу
цих сумнівів. Близько 1474 р. з’являється піднапрямок лонків, перший не
ідолопоклонницький піднапрямок у джайнізмі, з якого у 1653 р. постане
піднапрямок дгундгія чи стханакаваси. Ці дати разюче збігаються з
лютеранським і пуританським рухами в Європі” (“Серце джайнізму”. – С.
19).
Терапантхи
Піднапрям терапантхи походить від піднапряму стханакаваси. Його
заснував свамі Бгікканаджи магараджа (bhīkkanajī maharāja). Перед тим
свамі Бгікканаджи був святим стханакавасом, маючи посвяту від свого ґуру,
ачар’ї Раґгунатхи (raghunātha). У свамі Раґгунатхи були розбіжності зі своїм
ґуру з деяких аспектів джайнської практики піднапрямку стханакаваси.
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Коли ці розбіжності набули серйозного характеру, свамі Бгікканаджи
заснував піднапрям терапантхи у день повного місяця ашвадга у 1760 р.
Як ачар’я, Бгікканаджи наполягав на дотриманні 13 принципів: 1)
п’яти магаврат; 2) п’яти саміті і 3) трьох ґупт. Його піднапрям був відомий
як терапантха (terā), тобто тринадцятий. У цьому зв’язку цікаво згадати дві
інші інтерпретації, які були надані для використання терміну “терапантха”
як піднапряму. За однією з версій вважається, що було 13 ченців і 13 мирян
у пантхсі, коли цей піднапрям засновувався. Звідки і “терапантх” –
тринадцятий шлях. За іншою інтерпретацією назва “терапантх” походить
від двох слів: “тера” (terā), тобто “твоє” і “пантх” (panth), тобто “шлях”, що
разом означає: “О, Господь Магавіра! Це – Твій шлях”.
Терапантхи – не ідолопоклонники і чітко організовані під
керівництвом ачар’ї, тобто релігійного голови. За свою понад двохсотлітню
історію у піднапряму терапантхи було дев’ять ачар’їв: від першого
Бгікканаджи (bhīkkanajī) до теперішнього Туласі (tulasī)10. Ця практика
регулювання всієї пантхи одним ачар’єю стала характерною рисою
терапантхи та прикладом для інших пантх. Прикметно, що монахи і
монахині терапантхи скрупульозно слідували наказам своїх ачар’їв, читали
проповіді під його керівництвом та проводили всі види релігійної
діяльності згідно з його інструкціями. Крім того, вони регулярно проводять
фестиваль, відомий як Мар’яда маготасава (maryādā mahotasava). Цей
своєрідний фестиваль відзначається щороку на сьомий день світлої
половини місяця маґга (māgha), коли всі аскети та послідовники-миряни,
чоловіки і жінки зустрічаються разом у встановленому місці й обговорюють
різні проблеми терапантхів.
Покарання у терапантхів дуже суворе. Сукні монахів і монахинь
нагадують вбрання монахів і монахинь стханакавасів. Але існує різниця у
довжині мумгапатті (muṁhapaṭṭī), білої тканини, якою завжди покривають
вуста. Терапантхи вірять, що ідолопоклонство не веде до звільнення і
приділяють увагу практиці медитації.
Терапантхи також відомі своєю дисципліною, яка характеризується
керівництвом одного ачар’ї (тобто, релігійного голови), одним кодексом
поведінки та однією думкою. Через те, що вони дотримуються простоти в
релігії, їх вважають реформаторами. Наприклад, терапантхи навіть не
будують монастирів для монахів, які натомість проживають в частині
будинку домогосподаря. Нещодавно їхній релігійний голова, ачар’я Туласі
(tulasī), розпочав ануврата андголану (aṇuvrata āndholana) – невеликий рухобітницю з метою використання духовного вчення джайнів для морального
піднесення населення Індії.
Поява терапантхів – останній великий розкол серед шветамбарів.
10

Тобто на час написання цієї книги (Прим. пер.).
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Самі ж терапантхи стають популярною джайнською течією. Прихильників
терапантхів не дуже багато, в основному вони зосереджені у Біканері,
Джодгпурі і Марварі (штат Раджастхан).
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РОЗДІЛ 8. СТАТУС ДЖАЙНІЗМУ В ІНДІЇ
Відтоді, як джайнізм розповсюдився Індією, джайни мають власну довгу
й безперервну історію. Розглянемо статус чи високу позицію джайнізму по
відношенню до інших вчень та релігій, а також важливість внеску окремих осіб
джайнського походження, таких як правителі, міністри, воєначальники тощо у
різних частинах Індії у Давні та Середні віки.
Джайнізм у Східній Індії
Бігар
У політичній історії Індії у давні часи Східна Індія фігурувала більш
виразно, аніж будь-яка інша частина Індії. З середини VII ст. до н.е. царство
Маґадга (південна частина сучасного штату Бігар) стало визнаним політичним
центром Індії. Так сталося, що Магавіра належав до цієї частини Індії. Багато
царів, представників знаті та інших верств Східної Індії підтримали джайнізм.
Династія Шишунаґів
Найвидатнішим серед царевичів ліччхавів був цар Четака, правитель
Відеги зі столицею у місті Вайшалі – великий покровитель джайнізму. Він видав
свою сестру, принцесу Тришалу, заміж за Сиддгартху. Згодом в їхній родині
народився Магавіра. Оскільки цар Четака був родичем Магавіри і ліччхави часто
згадуються у джайнській літературі, робиться припущення, що майже усі
ліччхави були послідовниками джайнізму.
Династія Нандів
Династія Нандів (413–322 рр. до н.е.) змінила династію Шишунаґів у
Маґадзі. Представники цієї династії, згідно з надписами царя Калінґи Кхаравели,
були послідовниками джайнізму, оскільки в надписах говориться про царя Нанду
I, який здійснював загарбницькі війни в царстві Калінґа та вивіз статую АдиДжини, тобто статую першого джайнського тиртханкара Адинатхи чи Ришабги.
В. Сміт у роботі “Рання історія Індії” також згадує, що представники династії
Нандів були джайнами.
Династія Маур’їв
Джайнська традиція, яка має давні витоки та зберігла свою автентичність
по сьогоднішній день, стверджує, що імператор Чандраґупта Маур’я (322–298
рр. до н.е.), засновник династії Маур’їв, навернувся у джайнізм та зрікся трону.
Він приєднався до джайнської міграції, яку проводив ачар’я Бгадрабагу на
південь, став старшим учнем Бгадрабагу, прийняв аскезу та помер згідно
джайнських приписів, тобто дотримуючись обітниці салекхани чи мирної смерті,
у Шравана-белаґолі після дванадцятирічного аскетичного життя. Ця версія
береться за основу відомими істориками Б. Райсом та В. Смітом. Щодо ранньої
віри імператора Ашоки (237–236 рр. до н.е.), то деякі історики поділяють версію
за якою він сповідував джайнізм до навернення у буддизм. Відомі едикти Ашоки
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доводять цей факт. Згідно з Аін-і-Акбарі11, завдяки імператору Ашоці відбулося
знайомство Кашміру з джайнізмом. Це підтверджується Раджатаранґіні, відомою
працєю12, що відбиває історію Кашміру. Багато інших аргументів наводиться на
підтвердження цього твердження.
Старший син та наступник Ашоки, імператор Сампраті, за видатне
покровительство і зусилля у розповсюдженні джайнського вчення у Східній
Індії, вважається джайнським Ашокою.
Орисса
Подібно до Маґадги, царство Калінґа чи Орисса було твердинею джайнів
із давніх часів. Стверджується, що джайнізм проклав свій шлях до Південної
Індії саме через Калінґу. Магавіра, двадцять четвертий тиртханкар, відвідав
Калінґу та проповідував джайнізм людям, вже належали до джайнської санґги. Її
заснував двадцять третій тиртханкар Паршванатха. Варто зауважити, що у II ст.
до н.е. царство Калінґа було центром потужної імперії, якою правив Кхаравела –
один із найвидатніших покровителів джайнізму. Навіть після того, як джайнізм
втратив царське покровительство, він продовжував бути домінуючим вченням.
Про це свідчить відомий китайський мандрівник Сюань-Цзан (629 р.), який
зауважив, що у Калінзі “серед невіруючих найбільше нірґрантхів (тобто
джайнів)”.
Бенґалія
Джайнізм мав також вплив і в Бенґалії. Сюань-Цзан відзначає, що у
Пундравардгані та Самататі, тобто у Західній та Східній Бенґалії, дуже багато
оголених аскетів-нірґрантхів. Навіть і зараз у різних частинах Бенґалії можна
знайти джайнські реліквії, надписи, статуї тощо. А один із районів Бенґалії так і
називається – “Вардгамана”. Відзначається, що корінне населення Західної
Бенґалії, відоме як “сарака”, є індуїзованими рештками місцевих джайнів. У
деяких регіонах Бенґалії джайнські статуї шануються як індуїстське божество
Бгайрава. Вплив джайнізму на звички жителів Бенґалії дуже помітний і сьогодні.
Джайнізм у Південній Індії
Карнатака
Незаперечним фактом є те, що джайнізм прийшов до Карнатаки та
Південної Індії за часів імператора Чандраґупти Маур’ї. Це сталося завдяки
Бгадрабагу, визнаному лідеру джайнів і останньому джайнському святому,
відомому також як шрута-кевалі. Він передбачив дванадцятирічний голод у
Північній Індії та очолив міграцію джайнів на південь. Стверджується, що
джайнська історія на півдні починається з III ст. до н.е. Згідно з усіма
джайнськими авторами, ачар’я Бгадрабагу помер у 297 р. до н.е. у Шраванабелаголі. Всупереч цьому у пізніших історичних дослідженнях пишеться про те,
що традиція Бгадрабагу є відправною точкою відродження, а не початком
11

Аін-і-Акбарі – “конституція Акбара”, яка датується XVI ст. (Прим. пер.).
“Раджатаранґіні” – кашмірська хроніка, написана Кальханою на санскриті в середині XII ст. (Прим.
пер.).
12
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діяльності джайнів у Південній Індії. Тому Бгадрабагу виступає тим, хто
омолодив джайнську традицію у Південній Індії. У зв’язку з цим стверджується,
що якби у Південній Індії не було джайнів до того, як Бандрабагу прийшов туди,
то навряд чи він зміг би завдяки статусу ачар’ї привести санґгу джайнів сюди
заради дгарма-ракші (dharma-rakṣā), тобто захисту вчення. Існують різноманітні
археологічні, епіграфічні та літературні свідчення давності джайнізму у
Південній Індії, а також стверджується, що джайнізм досяг Південної Індії
задовго до шрутакевалі Бгадрабагу.
У III ст. до н.е. джайнізм домінував у Південній Індії. Починаючи з перших
століть н.е., джайнізм залишався популярним вченням та відігравав важливу
роль в історії Південної Індії аж до XIV ст.
Династія Кадамбів
Правителі Бенавасі династії Кадамбів (III–VI ст. н.е.) сповідували індуїзм.
Однак царська родина Кадамбів мала декількох монархів, які були відданими
джайнами. Завдяки їм джайнізм у Карнатаці поступово розвивався. Зрештою
джайнізм став популярним вченням в імперії Кадамбів.
Династія Ґанґів
Правителі династії Ґанґів (350–999 рр.) Талакади у Карнатаці у значній мірі
покровительствували джайнізму. Фактично, царство Ґанґів було сформоване
завдяки джайнському святому ачар’ї Сімгананді (siṃhanandi). Практично всі
монархи династії Ґанґів відстоювали джайнізм.
Династія Чалук’їв
Під час царювання представників династії Чалук’їв у місті Бадамі в
Карнатаці (500–757 рр.) джайнізм був впливовим, а багато джайнських ачар’їв
перебували під покровительством царських осіб, включаючи Пудакеші II.
Династія Раштракутів
Багато імператорів династії Раштракутів, а також їхні князі-васали і
сановники, були вірними джайнами. Як наслідок, період правління Раштракутів
у місті Малакхеда в Карнатаці (757–973 рр.) розглядається найвидатнішим та
найквітучішим періодом в історії джайнізму в Деккані.
Династія Західних Чалук’їв
З XX по XII ст. правителі династії Західних Чалук’їв міста Кальян у
Карнатаці відновили своє панування після падіння Раштракутів. Вони повернули
поважне ставлення до джайнізму, якого дотримувалися Кадамби, Ґанґи та
Раштракути.
Правителі династії Гоясалів
Під час свого правління з 1006 р. до 1345 р. правителі династії Гоясалів у
царстві Галебід у Карнатаці значно розширили свою підтримку джайнізму. Як і
раннє царство Ганґи, царство Гоясалів в XI ст. також зобов’язане своїм
утворенням джайнському святому ачар’ї Судатті. Багато царів династії Гоясали
та їхніх воєначальників підсилили підтримку джайнізму, уважно слідкувавши за
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дотриманням інтересів джайнів.
Правителі династії Калачурів
На додаток до щойно згаданих головних династій та їхніх правителів
наголошується, що правителі династії Калачурів (1156–1183 рр.) міста Кальян
були джайнами. Природньо, що під час їхнього правління джайнізм був
державною релігією.
Малі правителі
Як і вищезгадані правителі, царі династії Алупи району Тулуви (сучасний
район Південної Канари, штат Карнатака) виявляли прихильність до джайнізму.
Зокрема, про це свідчать тогочасні надписи. Окрім того, джайнізм був
державною релігією малих держав Пуннати, Сантари, ранніх Чанґалвів і
Конґалів. Про це також свідчать тогочасні надписи. Ратти Саудатти, Бельґаум, а
також Шилагари Колгапуру були джайнами.
Таким чином, з давніх часів різноманітні царські родини виступали
опікунами джайнізму. Тому не має дивувати те, що їхній приклад наслідувався
князями-васалами.
Андгра та Тамілнаду
На далекому півдні, у Тамілнаду майже скрізь виявлені риси домінування
джайнізму, а на багатьох узбіччях можна побачити кам’яні статуї тиртханкара як
у положенні стоячи, так і зі схрещеними ногами. З найдавнішої та важливої
санґама літератури й інших археологічних і епіґрафічних джерел очевидно, що
джайнізм процвітав у країні тамілів з найдавніших часів. Джайнські епіграфічні
написи можна знайти в Анатапурі, Белларі, Чуддапазі, Ґунтурі, Крішні, Курнолі,
Неллорі, Північному Аркоті, Південній Канарі та районах Візаґапаттаму
колишньої провінції Мадрас. Ці джайнські епіграфічні написи та інші реліквії
чітко вказують на більшу популярність, яку джайнізм колись мав у цій частині
країни.
Таким чином, уся Південна Індія у складі Деккану, Карнатаки, Андгри і
Тамілнаду була великим оплотом джайнізму, особливо джайнів-диґамбарів,
більш ніж тисячу років. Окрім провінційних столиць, Шравана-белаґола у
Карнатаці була центром їхньої діяльності. Цю позицію вона займає до
теперішнього часу.
Проте, популярність джайнізму у Південній Індії, починаючи з XII ст.,
пішла на спад через зростаючу важливість шривайшнавізму та вірашайвізму.
Джайнізм у Західній Індії
Джайнізм мав дуже тісні зв’язки із Західною Індією, насамперед у
Ґуджараті і Катх’яварі, де ми знаходимо найбільшу концентрацію джайнів і
сьогодні. Тут, на горі Ґімар в районі Джунаґарг, двадцять другий тиртханкар
джайнів Джива Немінатх досяг звільнення, а після того, як минуло 993 роки від
уходу Магавіри, тобто у 466 р. н. е., відбувся собор джайнських аскетів на чолі з
Валабгою, на якому уперше було укладено джайнський канон. Як Південна Індія
є твердинею джайнів диґамбарів, так Західна Індія є центром діяльності джайнів
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шветамбарів.
Щодо міграції джайнів у цю частину Індії, то вважається, що вона
відбувалася у IV ст. до н. е. зі Східної Індії. У зв’язку з цим “Кембріджська історія
Індії” пропонує такий висновок: “Факти свідчать, що джайни згадують про
правління Чандраґупти Маур’ї і його сина Біндусари, і в той же час вони
практично нічого не повідомляють про правління Ашоки і його наступників у
Східній Індії, як і про поділ джайнів на диґамбарів і шветамбарів, який імовірно
розпочався після правління Чандраґупти Маур’ї. Звідси випливає, що імовірно
вже у IV ст. до н. е. джайни, поступово втрачаючи свої позиції у царстві Маґадга,
почали міграцію у Західну Індію, де вони оселилися і зберегли свої позиції по
сьогоднішній день”.
Ґуджарат
У Ґуджараті джайнізм розквітнув за часів династії Раштракутів, багато
представників якої були відданими джайнами. Окремий поштовх джайнізм
отримав завдяки правителю-джайну Ванараджі з династії Чавадів. Значного
впливу джайнізм набув близько 1100 р., коли цар Сиддгараджа з династії
Чалук’їв і його наступник Кумарапала відкрито сповідували джайнізм,
заохочуючи до літературної діяльності, і сприяли будівництву джайнських
храмів.
Під час правління Баґгелів у XIII ст. джайнізм отримав заступництво
завдяки двом тогочасним відомим міністрам: Ваступалі і Теджапалі. Вони
відповідали за будівництво прекрасних міст-храмів у Шатрунджаї, Ґірнарі й Абу.
Хоча з часом джайнізм і втратив царську підтримку, проте він продовжував
утримувати свої позиції, а вагома фінансова потужність забезпечила джайнізму
почесне місце, яке зберігається і посьогодні.
Магараштра
Як і в Ґуджараті, в регіоні Магараштри джайнізм також з’явився і процвітав
із давніх часів. У джайнізмі сиддга-кшетра – це місця, де джайнські аскети і
великі душі досягли звільнення, й які вважаються священними місцями
поклоніння. Сиддга-кшетр у Магараштрі відомо чотири: Ґаджапантха (район
Насик), Манґі Тунґі (район Кхандеш), Кунтхалаґірі (район Османабад) і
Муктаґірі (район Амраоті). Подібні сиддга-кшетри в Південній Індії більше не
зустрічаються. У той час як у давній джайнській пракритській літературі ідеться
про те, що Джина Магавіра, двадцять четвертий тиртханкар, відвідував регіон
Маратхавади Магараштри під час своєї подорожі Індією. Крім того, у джайнізмі
більш давніми і священними вважаються гірські печери та печерні храми. У
Північній Індії джайнські печери зустрічаються тільки в районі пагорбів Удаяґірі
і Кхандаґірі в Оріссі. У той час як у Магараштрі давні печерні храми
зустрічаються значно частіше, наприклад, в Еллорі (район Ауранґабад), в Тері
(район Османабад), Анджанері (район Насик) і в багатьох інших місцях. У
звя’зку з цим, спираючись на останні археологічні дослідження, стверджується,
що із загальновідомої кількості джайнських печер і печерних храмів в Індії понад
75% припадає на Магараштру. Також слід зазначити, що з давніх часів місця
перебування джайнських лідерів, тобто шанованих бгаттараків, й їхні матхи,
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тобто монастирі, розташовувались у різних місцях Магараштри, як-от Колгапур
і Нандані у західній частині, Латур у регіоні Маратхавада, а також Каранджа і
Наґпур у регіоні Відарбга. Так само, завдяки літературним джерелам відомо, що
з давніх часів такі найвідоміші і найвпливовіші джайнські ачар’ї, як
Самантабгадра, Вірасена, Джинасена і Сомадева, були тісно пов’язані з
Магараштрою і свої сакральні тексти та літературні шедеври також писали у
цьому регіоні. Прикметно, що до появи мусульманського правління у
Магараштрі, починаючи з III ст., могутні правлячі династії Сатаваганів
Пайтхани, Чалук’їв Кальяни, Раштракутів Малакхеди, Ядавів Деваґірі,
Шилахарів Колгапури і Конкану здійснювали своє царське покровительство
джайнізму.
Ми бачимо, що джайни і джайнізм посідали престижне місце в Магараштрі
як у давні часи, так і в Середні віки. Цю позицію вони зберігали і пізніше. В
результаті, найбільша кількість джайнів в Індії на сьогодні проживає у
Магараштрі. Згідно перепису населення Індії від 1981 р., із загальної чисельності
джайнів 3 млн 206 тис. в усій Індії, їхня найбільша кількість – понад 939 тис.
проживає у Магараштрі і в сусідніх штатах: Раджастхан (понад 624 тис.),
Ґуджарат (понад 467 тис.), Мадг’я Прадеш (понад 444 тис.), Карнатака (понад
297 тис.), Уттар Прадеш (понад 141 тис.) і в Делі (понад 73 тис.). Це означає, що
із загальної кількості джайнського населення Індії 29,3% проживає у
Магараштрі, 19,5% – у Раджастхані, 14,6% – у Ґуджараті і 13,9% – у Мадг’я
Прадеш. Інакше кажучи, 43,9% від загальної кількості джайнів Індії зосереджено
у Західній Індії, у штатах Магараштра і Ґуджарат. Тому очевидно, що Західна
Індія – це твердиня джайнізму.
Джайнізм у Північній Індії
Коли у 300 р. до н.е. почалася міграція джайнів зі Східної Індії до різних
частин країни, одна з цих груп осіла в регіоні Матхури у Північній Індії в
середині II ст. до н. е. Шравана-белаґола для джайнів півдня був тим, чим
Матхура в давньому царстві Шурасена була для джайнів півночі. Численні
написи, знайдені в цьому місті, говорять нам про те, що джайнізм був широко
поширеним і міцно утвердився при підтримці відданих, які докладали чимало
зусиль під час церемоній та освячення образів і храмів, присвячених Магавірі і
його попередникам. Оскільки ці написи датуються періодом від II ст. до н. е. до
V ст. н. е., стає зрозуміло, що Матхура була оплотом джайнів на протязі майже
тисячі років.
Ще одним осередком джайнської діяльності на Півночі була Удджайна –
столиця імператора династії Маур’їв Сампраті, який був Ашокою джайнів.
Оскільки ми знаходимо багато згадувань про Удджайну в джайнській літературі,
то цілком імовірно, що це місто зіграло важливу роль в історії джайнізму.
Археологічні та інші джерела допомогли зрозуміти, що правителі з різних
частин Північної та Центральної Індії підтримували тісні відносини з
джайнизмом. У період мусульманського завоювання джайнізм не зміг отримати
царську і народну підтримку, як це було раніше, але йому вдавалося бути
успішним, адже вчення підтримувалось, самостійно, без особливих проблем.
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Джайни навіть могли забезпечити деякі пільги для своїх святих місць і практик
від таких ліберально налаштованих Могольських імператорів, як Акбар Великий
і Джаганґір.
Відомо, що імператор Акбар дуже прихильно ставився до джайнського
вчення. У 1583 р. він зробив тяжким злочином убивство тварин під час відомого
джайнського свята Пар’юшана на території всієї своєї неосяжної імперії. Але
толерантна політика Великих Моголів була скасована його наступником
Джаганґіром. Делегація джайнів, яка відвідала Джаганґіра у 1610 р., була в змозі
отримати новий імперський фірман або ж рескрипт, який знову заборонив забій
тварин під час святкування Пар’юшани.
У період мусульманського правління кількість джайнів найбільше зросла
в раджпутських державах, в яких джайни посідали важливі державні посади
воєначальників і міністрів. У зв’язку з цим Дж. Тод зауважує: “Державними
службовцями в основному є джайни-миряни. Головний суддя і податківці в
Удайпурі і більшості міст Раджастхану також є представниками джайнів. У
багатьох давніх містах, в яких джайнізм існував, знайдені написи свідчать про
процвітання цього вчення. Врешті-решт, збережені некрологи також
повідомляють про те, що джайни посідали гідне місце в суспільстві раджпутів, а
привілеї, якими джайни і досі користуються, доводять, що про них не забувають”
(Тод Дж. Анали та старовина Раджастхану. Т. II. – С. 603–605).
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РОЗДІЛ 9. ВНЕСОК ДЖАЙНІЗМУ В ІНДІЙСЬКУ КУЛЬТУРУ
Очевидно, що джайнізм є давнім ученням Індії. Ще з глибокої
давнини і до наших днів він продовжував процвітати поряд з іншими
вченнями в різних частинах Індії. Послідовників джайнізму можна знайти
по всій Індії з давніх часів. Вони відомі суворим дотриманням ритуальних
практик у своєму повсякденному житті. Саме тому джайнізм зміг
зберегтися в Індії протягом багатьох століть, а джайни продовжували
існувати як віддані послідовники самостійного вчення в Індії.
Але це не єдина відмінна риса джайнів в Індії. Найвідомішою
особливістю джайнізму в Індії вважається його вражаючий внесок в
індійську культуру. У порівнянні з невеликою кількістю джайнів, їхнє
досягнення в збагаченні різних аспектів індійської культури дійсно велике.
Мови і література
Мабуть, найбільш вагомий вклад джайни залишили в царині
індійських мов і літератури. Цілком очевидно, що вже у ведійські часи
беруть витоки дві різні течії думки і способу життя, відомі як а) культура
брагманів і б) культура шраманів, згодом поширені по всій Індії. Культура
шраманів була представлена в основному джайнами і буддистами. Але
джайни були першими, хто почав пропагувати цю культуру. Ось чому з
давніх часів ми маємо не тільки брагманську, а і шраманську літературу,
характерними рисами якої є заперечення каст та ашрамів. Головними ж
героями джайнської літератури, як правило, виступають не боги і риші, а
царі, купці і навіть шудри. Джайнська поезія спирається не на міфи і
легенди брагманів, а використовує популярні історії, казки і притчи. У ній
наголошується на нещастях і стражданнях сансари. Твори джайнів
навчають співстражданню й агімсі, що істотно відрізняє їх від брагманської
етики, зосередженої довкола ідеалів значних жертвопринесень, щедрої
винагороди жерців і суворого дотримання кастової системи.
Автори літератури шраманів зробили істотний внесок у релігійну,
етичну, поетичну і наукову літератури Давньої Індії. Уважне вивчення
великого корпусу релігійної літератури джайнів було зроблено М.
Вінтерніцем в “Історії індійської літератури”. У цьому фундаментальному
огляді давньої індійської літератури М. Вінтерніц стверджував, що
найбільшу увагу джайни приділяли таким розповідним жанрам, як пурана
(purāṇa), чаритра (charitra), катха (kathā), прабандга (prabandha) та інші. До
того ж велика частина поетичних оповідань, неканонічної літератури
джайнів містила величезну кількість коментарів і самостійних робіт,
присвячених догматиці, етиці та дисципліні аскетів. Вони також складали
легенди про святих та роботи з історії джайнізму. Люблячи розповіді,
джайни були гарними оповідачами і зберегли для нас численні індійські
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казки, які інакше були б втрачені. Широко відомі кав’ї (kāvya)13 і магакав’ї
(mahakāvya)14 були складені джайнськими поетами. Лірична і дидактична
поезії також добре представлені в літературі джайнів.
Поряд із цим, найцінніші внески були зроблені джайнами до
індійської наукової літератури з різних предметів: логіки, філософії,
поетики, граматики, лексикографії, астрономії, астрології, географії,
математики та медицини. Джайни звернули особливу увагу на артхашастру
(або ж наука про політику), яка переважно вважається “мирською наукою”.
Таким чином, навряд чи існує яка-небудь галузь знання, яка не була б
належним чином розглянута джайнами.
Література джайнів також дуже важлива з точки зору історії
індійських мов, адже джайни завжди дбали, щоб їхні твори були доступні
для усіх верств населення. Тому канонічні джайнські писання і найранніші
коментарі були написані на різних діалектах пракриту, а в більш пізній
період – на санскриті і сучасних індійських мовах. Ось чому не є
перебільшенням висловлювання відомого індолога Ґ. Вілсона про те, що
кожна провінція Індостану може запропонувати джайнський твір або на
санскриті, або місцевими мовами. Загальновідомо, що джайни збагатили
різні регіональні мови, особливо гінді, ґуджараті, каннада, тамільську і
телуґу.
Щодо внеску джайнів у літературу мовою каннада, то великий
дослідник мови каннада Р. Нарасимгачар’я висловився з цього приводу:
“Тими, хто найраніше почав розвивати мову каннада, були джайни. Будьякі відомі нам найраніші роботи, були написані свого часу джайнами.
Період домінування джайнів в літературній царині може по праву
називатися “століттям наслідування у літературі каннада”. Джайнських
авторів на мові каннада набагато більш за тих, хто писав тамільською
мовою. Серед них: Пампа, Понна, Ранна, Ґунаварман, Наґачандра, Наясена,
Наґаварман, Аґґала, Немічандра, Джанна, Андаяя, Бандгуварма, Медгура,
чиїми творами захоплюються як відмінними взірцями поетичної
майстерності. Тільки на мові каннада існують “Рамаяна” і “Бхарата”,
засновані на джайнській традиції у доповнення вже існуючої брагманської
традиції. Окрім художніх творів, написаних джайнськими авторами, існує
безліч робіт, написаних із таких дисциплін, як граматика, риторика,
просодія, математика, астрологія, медицина, ветеринарія, кулінарія тощо.
Відомі імена майже двохсот джайнських авторів, які залишили після себе
трактати мовою каннада”.
По мірі того, як джайни створювали свою обширну літературу на
вищезгаданих мовах, починаючи з давніх часів, вони відіграли дуже
13

Кав’я – термін давньоіндійської поетики, який вживають по відношенню до художніх творів
(Прим. пер.).
14
Магакав`я – цей термін, як правило, вживають по відношенню до більш значущих художніх творів
(наприклад, роман, епос) (Прим. пер.).
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важливу роль у розвитку й інших мов Індії. Мовою священних текстів і
проповідей брагманів був санскрит, у той час як буддійських текстів – палі.
Але тільки джайни використовували мову тієї місцевості, де вони мешкали,
окрім санскриту, пракриту й апабграмши, для розповсюдження та
збереження вчення. Тому цілком очевидно, що джайни посідають важливе
місце в історії літератури і цивілізації Індії.
Мистецтво й архітектура
Окрім літератури, джайни також зробили значний внесок у розвиток
мистецтва в країні. Вони зробили свій внесок у підвищення величі Індії в
кількох галузях мистецтва. У порівнянні з кількістю джайнів, їхній внесок
досить відчутний та оригінальний.
Архітектура
Слід пам’ятати, що джайнізм не створив особливої власної
архітектури. Там, де джайни з’являлися, вони приймали місцеві будівельні
традиції. Наприклад, у той час як у Північній Індії джайни в будівництві
залучали вайшнавські елементи, то у Південній Індії вони дотримувалися
дравідійського типу. Ступи джайнів відрізняються за формою від
буддійських ступ. Криволінійний джайнський шпиль у загальних рисах
ідентичний шпилям брагманських храмів.
Незважаючи на те, що джайни не виробили особливого стилю в
архітектурі, їхня заслуга полягає у тому, що вони залишили численні і
вишукані архітектурні взірці в різних частинах країни. Тому абсолютно
очевидно, що більше за будь-яку іншу релігію в Індії, джайни проявили
сильну любов до мальовничих місць при виборі майданчиків для
будівництва своїх сакральних будівель, таких як храми, храмові міста,
печерні храми, ступи, колони і вежі. Храми вони зводили або на самотніх
вершинах пагорбів або в глибоких і відокремлених долинах.
Храми
Оскільки джайнізм вважає будівництво храмів похвальним вчинком,
джайнські храми збудовані по всій Індії. Майже дев’яносто відсотків усіх
споруджених храмів є дарами багатих людей. Тому вони відрізняються
складними деталями та вишуканим оздобленням.
З усіх незліченних джайнських храмів, два мармурові храми на горі
Абу в Раджастхані вважаються найвидатнішим внеском джайнів у сфері
архітектури. Ці два храми є неперевершеними взірцями західного або
ґуджаратського стилю архітектури, який відомий вільним використанням
колон, оздоблених надзвичайно багатим і вишуканим різьбленням, і
вишуканими мармуровими стелами з підвісками. Храми також відомі своєю
красою, тонкістю різьблення і багатством дизайну. Як зауважує Г. Кузенс:
“Кількість красивих декоративних деталей миттєво поширилася по всім
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храмам, різьблений декор стель, колон, дверних отворів, панелей і ніш – на
диво хрусткий, тонкий, напівпрозорий. Обробка мармуру, яка нагадує
морські раковини, перевершує все, що можна побачити в інших місцях, а
деякі з конструкцій є справжнім втіленням мрії про красу. Робота настільки
делікатна, що звичайна обробка мармуру не дала б такого ефекту. Кажуть,
велику частина мармуру видалили, що дало можливість розплатитись з
каменярами мармуровим пилом”.
Також доречно згадати про джайнський храм у Ранакпурі (Мевар,
штат Раджастхан), який було збудовано у 1440 р. Він є найскладнішим і
найбільшим джайнським храмом в Індії, найзручнішим для виконання
ритуалів. Храм розташовано на 48000 кв. футах15 землі та, як зауважив
видатний історик мистецтва доктор Джеймс Фергюссон: “Величезна
кількість частин будівлі, а також їхні малі розміри не претендують на
архітектурну велич; але їхня різноманітність, їхня краса, полягає у деталях.
Так, не має двох однакових колон в усій споруді. Витонченість, з якою
розташовані деталі і частини будівлі, додані зі смаком куполи різної висоти
з пласкими перекриттями, а також режим, в якому вводиться світло, усе це
об’єднане, щоб справити відмінний ефект. Дійсно, я не знаю жодної іншої
сакральної споруди в Індії, яка справляла б таке приємне враження і
використовувала б стільки вдалих прикладів витонченого використання
колон в інтер’єрі”.
До числа величних джайнських храмів також належать: храм
Паршванатхи в Кхаджураго (штат Мадг’я Прадеш); храм у Лаккунді
(північна частина штату Карнатака), храм Джинатхапура Басаді поблизу
Шравана-белагола (південна частина штату Карнатака), храм Сетх
Гатхисинґджи в Агмедабаді і храм Госе Васаді в Мудабідрі (район Південна
Канара штату Карнатака).
Із приходом ісламу до Індії кількість джайнських храмів істотно
скоротилася: чимало джайнських храмів завдяки своїй структурі було
перетворено на мечеті. Мечеті, які замінили джайнські храми, не
поступалися ані зручностями, ні красою оригінальним мусульманським
храмам, зведеним в Індії. Величні мечеті Аджмер, Делійська, Канаудж і
Агмедабадська також є реконструйованими джайнськими й індуїстськими
храмами.
Міста-храми
Поява міст-храмів завдяки концентрації джайнських храмів на
окремій території – риса, властива джайнізму, можливо, більшою мірою,
ніж іншим індійським традиціям. До числа найвідоміших міст-храмів
належать: Шатрунджая чи Палітана і Ґірнар (штат Ґуджарат), СаммедаШикхара (штат Бігар), Сонаґірі в Бунделакханді (штат Мадг’я Прадеш),
15

Дорівнює 4459 кв. м. (Прим. пер.).
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Муктаґірі у Відарбзі та Кунтхалґірі у Маратхваді (штат Магараштра),
Шравана-белаґола у районі Гассан (штат Карнатака) і Мудабідрі у районі
південна Канара (штат Карнатака).

Печера Раніґумпха, Удаяґірі, штат Орисса. ІІ ст. до н. е.

Голова бронзового Ришабгадеви, Акота, музей Вадодара. VIII ст. н. е.
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Тиртханкара Магавіра з “парикарою”, Чандкхеді, Раджастхан. Х ст.

Пара якша-якши, храм Шантинатха, Кхаджураго. Х ст.
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Чамундарая Басаді, Шравана-белаґола, Карнатака. Х ст.

Шрута-деві Сарасваті, Паллу, Раджастхан, Національний музей, Нью Делі
ХІ ст.
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Джайнські храми на горі Абу, Раджастхан. ХІ ст. і пізніше.

Кірті-стамбга, джайнський пам’ятник, Читторґарг, Раджастхан. XVI cт.
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Печерні храми
Як і буддисти, джайни збудували кілька печерних храмів, вирізавши
їх у скелях багато століть тому. Але своїми розмірами джайнські печерні
храми були меншими за буддійські, тому що джайнізм надав перевагу
індивідуальному, а не соборному ритуалу. Найбільша кількість печерних
храмів знаходиться в Удаяґірі і Кхандаґірі в штаті Орисса. Мальовничість
їхніх форм і характер скульптури, а також наявні архітектурні деталі в
поєднанні з глибокою давниною, роблять ці печерні храми однією з
найважливіших печерних груп в Індії. Як і вищезгадані печерні храми в
штаті Орисса, так і печерні храми в Джунаґадзі у штаті Ґуджарат належать
до ІІ ст. н. е., у той час як інші відомі печерні храми було збудовано в значно
пізніші часи. Це – Айхол і Бадамі (район Біджапур, штат Карнатака), Анкай
і Патана (район Кхандеш, штат Магараштра), Еллора та Османабад
(Маратхавада, штат Магараштра), Чамар Лена (поблизу міста Насик, штат
Магараштра) і Калуґумалаї (район Тинневеллі, штат Таміл Наду).
Ступи
Так само як і буддисти, джайни зводили ступи на честь своїх святих.
Зазвичай ступи мали кам’яні перила і були прикрашені воротами,
кам’яними парасольками, різьбленими стовпами і багатьма статуями. Більш
ранні приклади таких ступ вдалося виявити під насипом Канкалі біля міста
Матхура в штаті Уттар-Прадеш. Ці ступи датуються приблизно І ст. н. е.
Орнаментовані колони
Ще одним вагомим внеском джайнів в індійську архітектуру є
створення багатьох колон із вишуканим орнаментом і особливими
прикрасами, які можна знайти у багатьох джайнських храмах. Щодо
“орнаментованих колон”, як їх часто називають, відомий авторитетний
дослідник джайнської архітектури доктор Дж. Фергюссон стверджує, що
через іконоборні нахили мусульман, ці колони не дуже відомі там, де
мусульмани панували. Найчастіше орнаментовані колони зустрічаються в
південній Індії, ніж у будь-якій іншій частині країни. Він висловлює думку
про те, що може існувати якийсь зв’язок між джайнськими колонами й
обелісками єгиптян. Що ж до цих джайнських колон у районі Південна
Канара штату Карнатака, науковий співробітник Волхаус зауважив, що
“капітель, верхня частина колони – це чудо світла і витонченості. Вони
багато прикрашені кам’яним оздобленням і ніщо не може перевершити
статну благодать цих прекрасних колон, чиї пропорції й адаптація до
навколишнього пейзажу такі досконалі, і чиє багатство обробки нікого не
залишає байдужим”. Відповідно до думки іншого видатного авторитета з
історії індійської архітектури доктора В. Сміта, у всьому індійському
мистецтві немає нічого, що б нагадувало ці колони в районі Канара своєю
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вишуканістю.
Вежі
Доведено, що окрім колон, особливо у Північній Індії, було збудовано
велику кількість прекрасних веж, присвячених тиртханкарам. Так, існує
вежа, яка досі прикрашає Читтор (район Мевар, штат Раджастхан). Вона
вважається однією з найбільш добре збережених пам’яток в Індії. Вежа
джайнів у Читторі є надзвичайно елегантним взірцем серед всіх інших
відомих веж в Індії, сягаючи близько 75 футів16 висоти, та прикрашені
скульптурою і ліпниною від основи до вершини. Вежу збудували у XII ст.,
присвятивши Адинатху, першому тиртханкару. Оголені постаті різних
тиртханкарів сотні разів повторюються на фасаді вежі.
Скульптура
Незліченні зразки джайнської скульптури, знайдені практично в усіх
частинах Індії, показують, що джайни користувалися послугами
скульпторів із дуже давніх часів. Найбільш поширеною формою
джайнської скульптури і досі є статуї тиртханкарів. Але скульптори були
позбавлені можливості вільного формування образу тиртханкарів, оскільки
з самого початку в джайнізмі існують правила, що стосуються форми і пози
статуй тиртханкарів. Отже, практично всі джайнські статуї належать до
одного типу. Тому джайнські скульптури легко сплутати, навіть якщо вони
належать до різних історичних епох.
Важливо відзначити, що джайнські скульптури, виготовлені різних
розмірів і з різного матеріалу, майже завжди відносно незмінні: або сидячі,
або стоячі. Якщо невеликі статуї зроблені з кришталю, алебастру, стеатиту,
геліотропу, а також різних інших коштовних і напівкоштовних матеріалів,
то великі зображення, вирізані з будь-якого роду каміння, зустрічаються
вкрай рідко.
Безсумнівно, самим чудовим зразком джайнських статуй є знаменита,
велетенських розмірів, що у південній Індії, найбільша з усіх трьох окремих
статуй в Азії: в Шравана-белаґолі (округ Гассан, штат Карнатака),
збудована в 981 р., висотою 56,5 футів; в Каркала (Південна Канада),
збудована в 1432 р., висотою близько 41 футів і в Єнура або Венура (район
Південної Канари), збудована в 1604 р., висотою 35 футів. Усі три статуї
зображують Багубалі (bāhubalī), сина першого тиртханкари Адинатха.
Статуї встановлено на вершині височини, завдяки чому їх видно на багато
миль навкруги. Не дивлячись на властиву їм однотипність, статуї
привертають до себе шанобливу увагу завдяки величності і гідному спокою.
Ось чому ці три скульптури розглядаються доктором Дж. Фергюссоном і
доктором В. Смітом одним із найбільш чудових взірців південно16

1 фут – 0,3048 метра (Прим. пер.).
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індійського мистецтва.
Декоративна скульптура
Щодо неперевершеного прогресу джайнів у сфері декоративної
скульптури, яка відрізняється від індивідуальних скульптур тиртханкарів,
доктор В. Сміт зазначає, що “джайни сприяли роботі вищого порядку
досконалості і краси, яка використовувалась для прикраси з максимально
можливою пишністю і колонними залами, яка була їхньою улюбленою
формою архітектури. Ніщо в світі не може перевершити за багатством і
тонкощами деталей мармурові колони і перекриття храмів Маунт Абу. У
багатьох місцях можна легко знайти інші приклади вишуканої роботи”.
Живопис
Поряд з архітектурою і скульптурою, джайни зробили свій значний
внесок у розвиток мистецтва живопису Індії. Традиція джайнського
живопису така сама давня, як і буддійський живопис. Незліченні джайнські
картини вишуканої якості можна знайти на стінах, на пальмовому листі,
папері, тканині, дереві тощо. Важливо відзначити, що джайни мають дуже
великий скарб рукописних картин, зроблених в ранньо-західному
індійському стилі, який іноді називають “ґуджаратський стиль” або ж
“джайнський стиль”.
Філософія
Джайнізм – це оригінальна, цілком окрема і незалежна від усіх інших
традиція. Джайни розвинули окрему філософію, яка вважається цінним
внеском в індійську філософію.
Джайнська філософія цілком відмінна від філософських систем
брагманів і буддистів. Це дуже яскраво у своїй роботі “Метафізика й етика
джайнів” показав Г. Якобі. Відомо, що існують три різні точки зору щодо
розуміння проблеми буття. Представники школи веданта вважають, що в
основі усіх речей знаходиться одне абсолютне, незмінне і постійне буття.
На противагу їм буддисти вважають, що усі речі миттєві. У той час як
джайни стверджують, що буттю властиве виникнення, існування і
руйнування. Своє бачення вони називають теорією неоднобічності (тобто,
анеканта-вада) на противагу теорії незмінності (тобто, нітьявада (nityavāda)) ведантистів і теорії миттєвості (тобто, кшаніка-вада (kṣaṇika-vāda))
буддистів.
Джайни вважають, що існуючі речі є постійними тільки з точки зору
субстанції, у той час як їхні якості з’являються і зникають. Для того, щоб
ще раз підкреслити значення джайнської теорії “буття”, необхідно
зупинитись на вченні сьядвади і наявади. Згідно з ученням сьядвади, будьяке судження про існуючі речі, так чи інакше відображає багатобічність
“буття” частково. Тобто, будь-яке метафізичне твердження вірне тільки
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щодо однієї точки зору. Так само вірною виявляється і протилежна точка
зору. Наї є способами вираження природи речей, всі ці способи судження,
на думку джайнів, однобічні, бо містять лише частину істини. Вчення про
наї є логічним доповненням до сьядвади, яке підкреслює теорію
багатобічності буття. Джайнську теорію буття доктор Г. Якобі вважає
прикладом вартим уваги.
Етичний кодекс
По мірі того як джайни розвивали свою власну філософію, вони
починали дотримуватись етичного кодексу, заснованого на їхній
філософській думці. Етика джайнів – це єдина система, яка заснована на
головному принципі агімси. Як зазначалося раніше, принцип агімси лежить
в основі різних правил поведінки, запропонованих як для мирянина, так і
для аскета.
Культура агімси, яку джайни плекають з давніх часів, є одним з їхніх
значних внесків. Безперервність практики агімси вдалося зберегти завдяки
зусиллям багатьох поколінь джайнських аскетів і домогосподарів. Там, де
з’являлись джайни, особливо у великій кількості, неодмінно відчувався
вплив культури агімси. Саме тому штати Ґуджарат і Карнатака, які від
початку були джайнською твердинею, в основному вегетаріанські.
Завдяки тривалим зусиллям джайнів, культура агімси стала
субстратом індійського характеру.
Політичний поступ
Джайни також доклали зусиль в наданні безмежної підтримки для
поліпшення політичного та економічного життя в країні. Джайни, особливо
в Південній і Західній Індії, сприяли появі великій кількості видатних й
ефективних монархів, міністрів і воєначальників, тим самим підтримуючи і
підвищуючи політичне значення народу. Не тільки звичайні джайни, а й
ачар’ї, тобто святі, також суттєво допомогли у створенні належної
політичної обстановки на основі культури агімси, необхідної для життя в
країні.
Вважається, що завдяки великому інтересу, з яким джайнські ачар’ї
долучились до політичних справ країни, джайнізм посів важливе місце в
історії Індії. Джайнські аскети ніколи не були байдужі до світських справ в
цілому. Завдяки Меґасфену17 ми знаємо, що в IV ст. до н. е. джайнські
аскети, які жили в лісах, часто консультували царів через їхніх посланців
щодо причини речей. Перебуваючи під впливом джайнізму майже тисячу
років, Карнатака продемонструвала, як можна практикувати вчення без
17

Меґасфен – давньогрецький мандрівник, який наприкінці IV ст. до н. е. – на початку V ст. до
н. е. відвідав Індію (Прим. пер.).
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привнесення його в жертву політичній кон’юнктурі. Саме в Карнатаці
джайнські ачар’ї перестали бути виразниками лише релігійних догм,
перетворившись на творців держави. А такі царства, як Ґанґа (ІІ ст.) і
Гойсала (ХІ ст.), взагалі виникли завдяки джайнським святим.
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РОЗДІЛ 10. ДЖАЙНІЗМ ТА ІНШІ ВЧЕННЯ
Джайнізм, як індійське вчення, має дуже тісні відносини з іншими
основними вченнями Індії, такими як індуїзм і буддизм. Раніше вважалося,
що джайнізм походив від буддизму або від індуїзму. Але тепер точно
встановлено, що джайнізм – окреме вчення Індії, а не відгалуження якогось
іншого. Також визнано, що джайнізм стародавнє індійське вчення: він
старший не тільки за буддизм, а і за ведійське вчення.
Джайнізм, індуїзм і буддизм – три давні важливі індійські вчення, що
розвивалися пліч-о-пліч протягом багатьох століть. Цілком природно, що
вони впливали одне на одне. Також відомо, що з приходом ісламу до Індії в
період Середньовіччя між джайнізмом та ісламом почався період
взаємовпливу. У результаті було закладено зв’язки між джайнізмом та
іншими основними вченнями Індії: індуїзмом, буддизмом та ісламом. Тому
варто розглянути природу цих відносин так, щоб наше розуміння вчень
стало більш ясним, а наша концепція джайнського вчення – більш
досконалою.
Джайнізм та індуїзм
У таких питаннях, як теорії перевтілення і звільнення, описи неба,
землі і пекла, віра в те, що пророки релігії народжуються відповідно до
встановлених правил, ми знаходимо схожість між джайнізмом та індуїзмом.
Після втрати буддизмом своїх позицій в Індії, джайни й індуїсти
зблизилися, і тому здається, що соціальне та релігійне життя джайнів в
цілому не сильно відрізняється від індуїстів. У таких питаннях, як одяг і
прикраси, професії і спеціальності, ігри і розваги, мова і література, погляди
на життя і поведінку, забобони, вірування і практики, релігійні свята і
пости, таїнства й обряди існує спільне між джайнами й індуїстами,
особливо вегетаріанство індусів в різних регіонах Індії. Також існують
певні касти, члени яких перебувають і серед індуїстів, і серед джайнів, як і
шлюбні відносини підтримуються між джайнськими й індуїстськими
представниками тієї ж касти.
Але не треба думати, що через ці подібності, джайни є частиною
індуїстів або джайнізм філія індуїзму. Навпаки, якщо ми порівняємо
джайнізм й індуїзм, побачимо, що відмінності між ними дуже великі, а їхня
схожість у кількох деталях стосується тільки відносно звичайного режиму
життя. Навіть церемонії, які здаються близькими, в дійсності мають різну
сутність, якщо вивчати їх ретельно.
Значні відмінності між джайнізмом й індуїзмом можна визначити у
наступних пунктах.
Сакральні тексти. Такі священні книги індусів, як Веди, смриті,
пурани тощо не приймаються джайнами, як й індуїсти не визнають жодного
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священного писання джайнів.
Походження світу. У той час як джайни розглядають світ як вічний,
індуїсти вважають його створеним творцем.
Предмети поклоніння. У джайнізмі поклоніння не пропонується до
вічного і нескінченно чистого Бога, але до тих, великих, хто реалізував свій
високий ідеал, досягнувши богоподібності; в індуїзмі поклоніння
виконується багатьом формам єдиного Бога, який є творцем і правителем
світу.
Мета поклоніння. Значення поклоніння в індуїзмі і джайнізмі
відрізняються. У джайнізмі немає підношення їжі або поклоніння Богу
заради благ. В індуїзмі, щоб досягти бажаного, треба умилостивити
божественних істот.
Практика жертвоприношень. Індуїзм є релігією жертвоприношень,
які здійснюються з різною метою і тривалістю, посідаючи у ньому важливе
місце. Натомість у джайнізмі жертвоприношення не практикуються,
особливо принесення у жертву тварин.
Досягнення звільнення. У той час як індуїсти вірять, що тільки боги
можуть досягнути звільнення18, джайни вважають, що звільнення
досягають тільки люди.
Шлях звільнення. У джайнізмі існує тільки один шлях звільнення,
відомий як ратнатрая-марґа (ratnatraya-mārga), тобто потрійний шлях
правильної віри, правильного знання і правильної поведінки, якого
дотримуються усі послідовники. У той час як в індуїзмі немає єдиного
чіткого й ясного шляху звільнення. Замість цього в індуїзмі існує багато
різних способів, що були запропоновані для досягнення звільнення різними
вчителями у різний час.
Ідея карми. Індуїсти вважають карму невидимою силою. Натомість
джайни думають, що це така особлива форма речовини, яка проникає у
душу.
Релігійні поняття. У джайнізмі існують такі поняття, як дгарма
(dharma), адгарма (adharma), леш’я (leśyā)19, ґунастхана (guṇasthāna)20 тощо,
які не зустрічаються в індуїзмі21.
Принципи логіки. Джайнській логіці властиві такі принципи, як
сьядвада (syādvāda), наявада (nayavāda), нікшепа (nikṣepa) тощо, які не
зустрічаються в індуїзмі.
Звільнення душі. За індуїзмом, звільнена душа насолоджується
вічним щастям на небі чи об’єднується з Брагманом, тобто Первісним
Сущим, творцем світу. У той час як у джайнізмі душа після звільнення
залишається назавжди у верхній частині локи (loka), тобто всесвіту.
18

Згідно сучасних наукових знань про індуїзм, це твердження є хибним (Прим. пер.).
Леш’я – своєрідна аура душа (Прим. пер.).
20
Ґунастхана – стадія духовного звільнення. Виділяється 14 ґунастхан (Прим. пер.).
21
Поняття дгарма й адгарма в індуїзмі зустрічаються (Прим. пер.).
19
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Релігійні об’єкти. Джайнські божества, храми, місця паломництва,
святі дні, пости, свята, обряди і церемонії цілком відрізняються від
індуїстських.
Релігійні обряди. Такі своєрідні індуїстські обряди, як нійоґа
(niyoga), тобто левірат, і саті (sati), тобто самоспалення удови після смерті
чоловіка, не схвалюються джайнами. Крім того, багато індуїстських
релігійних практик, несумісних із джайнізмом, були визнані як мудгати
(mūḍhatā) або дурні звичаї, вірування, і справжні джайни зобов’язувались
бути абсолютно вільними від них. Серед цих мудгат, зокрема: поклоніння
сонцю, вогню, коровам і деревам, віддавання грошей після сонячних
затемнень, урочисте омовіння у річках та в океані, підношення вареного
рису предкам, релігійні самогубства.
Вище наведені факти переконливо засвідчують, що існують ключові
розбіжності між джайнізмом та індуїзмом. Також доречно зазначити, що ці
відмінності існують аж по сьогоднішній день.
Джайнізм і буддизм
Погляди європейських учених ХІХ ст. на існування зв’язків між
джайнізмом і буддизмом розділилися. У той час як Томас (Thomas),
Стівенсон (Stevenson), Кольбрук (Colebrook) та інші думали, що джайнізм
старше буддизму, Вільсон (Wilson), Лассен (Lassen) та інші вважали, що
джайнізм був лише відгалуженням буддизму, бо джайнізм і буддизм мали
спільною не тільки територію свого походження, а і ранню діяльність.
Питання, чи був джайнізм попередником буддизму, чи не був – вирішено
назавжди двома великими німецькими сходознавцями: Г. Якобі і Ґ.
Бюлером (G. Buhler). Тепер вже точно встановлено, що джайнізм – не
відгалуження буддизму, а незалежна релігія, яка розквітла у ті часи, коли
Ґаутама Будда заснував буддизм.
Між джайнізмом і буддизмом існує багато спільного. Обидва вчення
– індійські в повному розумінні цього слова, які представляють культуру
шраманів в Індії, у той час як індуїзм представляє культуру брагманів в
Індії.
Ось кілька спільних рис джайнізма і буддизма:
1. Не вважають Веди індусів авторитетними й обов’язковими.
2. Не приймають ідею про Бога як творця світу.
3. Категорично проти насильства та принесення тварин у жертву.
4. Визнають чільне місце садгу і cадгві, а отже релігійні аскетичні
організації. Крім того, і тиртханкара Магавіра, і Ґаутама Будда
провели багато часу в Маґадзі, а також були сучасниками і мали
багато спільного в своєму житті і діяльності.
Незважаючи на ці подібності, між джайнізмом і буддизмом існують
істотні відмінності. Розглянемо деякі з них.
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Природа релігії
Буддизм належить до релігій, заснованих конкретною людиною,
Ґаутамою Буддою, в VI до н. е. Але цього не можна сказати про джайнізм,
який, як традиційна релігія, постійно існував в Індії з давніх часів22.
Концепція душі
Джайнізм – вчення “атмавади” (ātmavādī, тобто вчення про існування
душі). Також джайнізм бере до уваги різні аспекти, умови і розвиток душі,
поки вона не досягне свого найвищого стану після отримання звільнення
від пут карми. Буддизм має повністю протилежні погляди. Тому його
називають вченням “анатмавади” (anātmavādī, тобто вчення про відсутність
душі). За буддизмом душа непостійна і відмирає з часом.
Принципи агімси
Хоча буддизм і джайнізм розглядаються як релігії, засновані на
фундаментальному принципі агімси, існує важлива відмінність у
застосуванні цього принципу на практиці обома релігіями. Буддизм має
справу з принципом ненасильства в обмеженому вигляді, в тому сенсі, що
він наказує своїм послідовникам самим не здійснювати насильство. Ось
чому буддист може з’їсти рибу, спійману іншими. Але джайнізм розглядає
принцип агімси не тільки у всіх його аспектах, а і робить для послідовників
обов’язковим утримання від заподіяння насильства дев’ятьма можливими
шляхами. Інакше кажучи, передбачається, що джайни не повинні вчиняти
насильство за допомогою розуму (manas), мови (vacana) і тіла (kāya);
особисто (kṛta), за чиєюсь допомогою (arita), а також не давати порад
(anumodita), що призводять до вчинення насильницьких дій.
Практика покаяння
Дійсно, і джайнізм, і буддизм вважаються аскетичними вченнями, бо
вони приділяють увагу аскетичному способу життя і практиці покаяння.
Але є велика різниця в ступенях практики покаяння в обох цих ученнях.
Джайнізм завжди наголошує на суворому дотриманні аскетизму усіма
можливими способами. Джайнський аскетизм вважається найважчим у
світі, бо для його належної практики були створені складні правила і норми,
відомі як чернеча юриспруденція. Натомість буддизм продемонстрував
повну відразу до крайньої аскези, запропонувавши мадг’яма-маргу
(madhyama-mārga), тобто “серединний шлях”, що лежить між розбещеністю
і надмірним аскетизмом.

22

Висловлюється думка, властива джайнським авторам (Прим. пер.).
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Джайнізм та іслам
На відміну від джайнізму іслам – релігія не індійського походження,
до того ж вона – монотеїстична. Фактично, іслам процвітав в Індії протягом
багатьох століть як релігія правителів Індії. Таким чином, джайнізм й іслам
тривалий час перебували у тісному контакті і мали місце взаємовпливи. В
результаті, ми знаходимо, що мусульманська архітектура і живопис сильно
вплинули на джайнську архітектуру і живопис. Так само, архітектура та
живопис, розроблені джайнами, впливали на мусульман. Ось чому
мусульманам було дуже зручно і легко перетворювати джайнські храми на
мечеті. Багато прикладів такого перетворення можна побачити в штатах
Раджастхан і Ґуджарат. Але найпомітнішим і тривалішим вплив ісламу на
джайнів був у сфері обрядовості. Враховуючи суворе ставлення мусульман
до богослужіння й їхню практику руйнування ідолів, деякі джайнські
мислителі, як Лонка Шах (Lonka Shah), стали виявляти схильність до
властивого ісламу не-ідолопоклонства. В результаті, це призвело до
створення не-ідолопоклонницького напрямку стханакавасів серед
шветамбарів і піднапрямку таранапантхів серед диґамбарів у період
середньовічного мусульманського панування в центральних і західних
районах Індії.
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РОЗДІЛ 11. ВАЖЛИВІСТЬ ДЖАЙНІЗМУ
Історія Індії переконливо свідчить, що тиртханкара Магавіра зробив
кілька соціально значущих вчинків, для того щоб вирішити нагальні
проблеми часу. Після досягнення стану всезнання у сорок два роки, він
безперервно подорожував Індією упродовж тридцяти років, зустрічаючись
і спілкуючись із містянами, селянами, представниками племен, та
проповідуючи їм принципи і правила поведінки, встановлені джайнізмом.
Постать Магавіри і його проповіді мали величезний вплив на усі верстви
індійського суспільства, особливо на найбільш пригнічені. Він не тільки
відкрив їм шлях до звільнення, тобто шлях із досягнення вічного щастя, яке
було головною метою людини, а і вказав засіб, завдяки якому всі люди,
незалежно від будь-яких соціальних відмінностей, могли досягнути цієї
вищої мети. Його щира мета, шлях її досягнення, метод пояснення,
піднесена мова, чіткі філософські та етичні вчення, з якими він звернувся
до людей, були настільки переконливими, що люди почали приймати
джайнізм, стаючи або світськими послідовниками, або аскетами.
Таким чином, тиртханкара Магавіра відкрив нову еру надії і сподівань
пересічних людей та був успішним в інших настановах для увічнення
соціального порядку, різних нових концепцій та ідей, які суттєво змінили
життя людей. Значущість Магавіри полягає в успішному запровадженні
соціальних, інституційних та інших змін задля увічнення соціального
порядку. І після Магавіри джайнські ачар’ї, мислителі та наступники
продовжували відстоювати нову соціальну політику, зробивши відчутний
внесок у соціальну сферу.
Встановлення соціальної рівності
Встановлення соціальної рівності серед чотирьох варн, тобто класів,
які охоплюють майже все суспільство, – найзначущий внесок джайнізму у
соціальній області. Тиртханкару Магавірі вдалося організувати велику
кількість послідовників у цілісну спільноту, відмінну від існуючого на той
час брагманічного соціального порядку.
Ведійське суспільство складалось із чотирьох варн: брагманів,
кшатріїв, вайш’їв та шудр. Вони, як було сказано у Ведах, з’явились із рота,
рук, стегон та ступень Творця, тобто Брагмана23. Окремі частини тіла
описані в тій послідовності, який вони мали статус у давньоіндійському
суспільстві. Той факт, що чотири варни були описані, як такі, що мають
божественне походження, може бути розглянутий як достатнє свідчення
їхнього давнього існування та чіткого розподілу між ними. Варни були
окремими та самостійними. Пізніше між ними виникло суперництво. Навіть
23

Очевидно, мається на увазі гімн Ріґведи Х. 90, в якому розповідається про створення варн із
тіла першолюдини Пуруші (Прим. пер.).
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у часи Ріґведи брагмани мали особливий статус, що говорить про різні права
поміж варн. Очевидно, що привілейованість варни брагманів привносила
розколи у суспільство. Якщо кшатрії мали вищу позицію у суспільстві
поруч із брагманами, то вайш’ї з шудрами посідали нищу. Таким чином,
розшарування давньоіндійського суспільства на варни сприяло
закріпленню привілейованості брагманів за рахунок інших варн. Ніхто не
міг змінити варну, в якій народився.
У боротьбі цих кричущих практик, які базуються на визнанні
соціальної нерівності та дискримінації, тиртханкара Магавіра та пізніші
джайнські ачар’ї зміцнили свою опозицію. Тиртханкара Магавіра, хоча і
визнав поділ індійського суспільства на чотири варни, проте на підставі
характеру людей, а не за їхнім народженням. Він дав повну свободу всім і
кожному, включаючи жінок і шудр, допустивши їх до практики вчення і
ордену аскетів. Таким чином, тиртханкара Магавіра відкрив двері
джайнізму усім, надавши рівні можливості кожному, незалежно від варни
або народження, вивчати та практикувати вчення. Ті, хто дотримувався
вчення, будучи домогосподарем (і чоловіки, і жінки), відомі як шраваки та
шравіки, а ті, хто присвятив ученню усе своє життя, залишивши власні
домівки, стали аскетами: садгу та садгві.
Суспільство, яким його бачив тиртханкара Магавіра та інші
джайнські вчителі, було таким, в якому належність до варн не була
спадковою, і де повна свобода була надана людям для того, щоб змінити
свою варну та професію. Усі варни розглядалися як різні шляхи життя, і
першорядне значення надавалося індивідуальному характеру та поведінці.
У результаті, не було місця для того, щоб хтось відчував себе забутим або
міг деградувати, бо кожен був вільним для вибору тієї професії, яка йому
подобалась, та міг виконувати усі ритуали і практики з іншими.
Варнова система, запропонована тиртханкарою Магавірою, мала
велике значення і відзначалась істотним соціальним впливом. Принцип
соціальної рівності серед варн було нарешті втілено і соціальна мобільність
серед представників різних варн істотно зросла, а народження як критерій
приналежності до варни, був відкинутий. Ці зміни мали сприятливий вплив
на шудр, стан яких був дуже важким через істотне обмеження у правах
(наприклад, позбавлення можливості набувати освіту) через своє низьке
положення у суспільстві. Раніше шудри повністю ігнорувались у релігійних
питаннях, також існували обмеження на їхнє вільне пересування та спосіб
життя. Очевидно, що вчення тиртханкари Магавіри стало великою втіхою
для шудр. Втілення положень джайнізму призвело до зростання
соціального статусу великої кількості знедолених людей, включаючи і не
арійців. Поволі також з’явилась сильна опозиція продовженню практики
рабства у будь-якій формі.
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Незалежність від духівництва
Разом зі встановленням соціальної рівності вчення тиртханкара
Магавіри і джайнських ачар’їв мало вплив на привілейований стан
брагманів, які складали верству професійного духівництва. Починаючи з
ведійських часів, брагмани мали високий соціальний статус, соціальні
пільги, економічні й релігійні привілеї та можливість здобувати освіту. З
огляду на свій привілейований стан, брагмани зберігали популярність у
суспільстві та використовували її для експлуатації населення у різних
сферах, особливо у релігійних питаннях, які мали найважливіше значення
для людей.
У цих умовах тиртханкар Магавіра розпочав відкритий і рішучий
наступ на брагманство, на їхні витончені практики надмірної експлуатації
більшості населення. Водночас він зробив джайнізм доступним для
більшості індійців, надавши усім рівну можливість не тільки практикувати
вчення, незалежно від станової приналежності, а і досягнути вищої мети
життя – звільнення, завдяки дотриманню правил поведінки, що
приписуються вченням, а не завдяки різноманітним жертвоприношенням.
Цей практичний та етичний підхід до вчення, енергійно й ефективно
проголошений тиртханкарою, зробив людей незалежними від домінування
брагманів та створив у них відчуття самодостатності. У такий спосіб
Магавіра виступив проти варни брагманів та їхньої експлуатації індійців,
більшість з яких перебувала у невігластві і повній залежності від брагманів.
Важливо зауважити, що опозиційна критика тиртханкара Магавіри
була прикута не до варни брагманів як такої, а до прошарку
священослужителів серед брагманів. Дійсно, він завжди цінував
інтелектуальні здібності брагманів, заохотивши багатьох освічених
представників даної варни стати джайнами (наприклад, Індрабгуті Ґаутама,
відомий своєю високою освіченістю брагман, став першим ґанадгарою,
тобто апостолом чи головним учнем). У цьому зв’язку слід відзначити, що
тиртханкар Магавіра свою першу упадешу (upadeśа), тобто проповідь,
виголосив через 66 днів після досягнення ним всезнання і тільки у
товаристві найталановитіших брагманських учителів (наприклад,
Індрабгуті Ґаутами) задля правильного тлумачення свого вчення серед
людей. Таким чином, Магавіра завжди ставився з повагою до брагманської
вченості й освіченості, водночас суворо і послідовно виступаючи проти
їхнього засилля.
Релігійна емансипація жінок
Інші зміни, запропоновані тиртханкарою Магавірою та джайнськими
ачар’ями у соціальній сфері, були спрямовані на підвищення статусу жінок.
Наприкінці ведійського періоду статус жінок нагадував положення шудр.
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Як і шудри, жінки були позбавлені права на ініціацію та носіння
священного шнура. Також їх не допускали до священних текстів. Із
багатьох свідчень випливає, що жінки вважались несприятливими, і
чоловіки намагались їх уникати, як власне шудр та померлих. Таким чином,
жінки практично були позбавлені місця у релігійному житті суспільства,
будучи зневаженими людьми.
Від часів Ришабги упосліджене становище жінок істотно змінилося
завдяки тиртханкару Магавірі. Він зняв ряд обмежень, які накладались на
жінок, зокрема, у релігійній сфері. Насправді, Магавіра не робив жодної
відмінності між чоловіками та жінками у питаннях релігії. Правила
поведінки, приписані чоловікам та жінкам, були однаковими. Обом статям
були надані рівні можливості у різних релігійних питаннях, таких, як
вивчення священних текстів, дотримання необхідних обов’язків, практиці
врата (тобто обітниць), вступу до ордену аскетів, практиці покаяння,
духовного розвитку тощо. В ордені тиртханкари Магавіри чоловіківдомогосподарів називали шраваками, а жінок – шравіками. Як перші, так і
другі були рівними у дотриманні своїх релігійних обов’язків і у підготовці
себе до аскетичного життя в належний час. Тобто жінкам не заборонялось
ставати аскетами. Тиртханкара Магавіра завжди дотримувався рівного
ставлення до жінок і визнавав за ними право вільного долучення до
аскетичної спільноти, незалежно від того, якого походження був кандидат:
царського, аристократичного чи із загальних верств суспільства. Природно,
що багато жінок скористалося цією можливістю, досягнувши звільнення як
це прийнято у джайнських аскетів. Ось чому у джайнізмі за тиртханкара
Магавіри виникло, поряд з домогосподарями, два аскетичні ордени: садгу
(аскети-чоловіки) та садгві (аскети-жінки). Стверджується, що у чотирьох
релігійних орденах Магавіри було близько 14000 садгу, 36000 садгві,
100000 шраваків та 300000 шравік. Наведені факти свідчать, що джайнів
жінок як серед домогосподарів, так і серед аскетів було значно більше, ніж
серед чоловіків. Це чітко вказує на те, що жінки дуже прагнули
скористатися можливістю, наданою їм тиртханкаром Магавірою. Багато
жінок із царських родин та близькі родичі Магавіри приєдналися до
джайнських аскетів як рядові члени. Наприклад, Чандана (chandanā) та
Дж’єштха (jyeṣṭhā), дві молодші сестри цариці Тришаладеві (triśalādevī),
мати тиртханкара, Яшасваті (yaśasvatī), дружина дядька по материнській
лінії вступили до лав джайнських аскетів. Зрештою, Чандана (chandanā)
стала головою садгві, усіх жінок-аскетів. У такий спосіб тиртханкара
Магавіра здійснив емансипацію жінок, надавши їм ті самі можливості, що і
чоловікам, щоб вони врешті решт могли досягнути головну мету життя –
звільнення. Жінки якнайкраще скористалися цією можливістю і багато з
них стали видатними вчителями та проповідниками.
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Поштовх для жіночої освіти
Те, що жінки отримали релігійну незалежність, мало свої наслідки і в
інших сферах також. Жінки зосередили увагу довкола кількох соціальних
напрямків. Так, вони отримали рівні права з чоловіками в освіті. Виняткова
важливість надання освіти жінкам нарівні з чоловіками, була втілена ще у
давні часи Ришабгадевою, першим тиртханкаром, який порадив двом своїм
донькам Брагмі (brāhmī) та Сундарі (sundarī) таке: “Тільки тоді, коли Ви
прикрасите себе освітою, Ваше життя буде плідним. Оскільки освічена
людина перебуває в пошані, то й освічена жінка також посяде найвище
місце серед жінок”. За джайнською традицією, жінки повинні були володіти
64 мистецтвами, серед яких танці, живопис, музика, естетика, медицина,
домашнє господарство та ін. Здобуваючи таку високу освіту, жінки, як це
мало місце у джайнізмі, використовували її для того, щоб ставати учителем.
У такому разі у них з’являлась можливість здійснювати свою духовну
практику безперешкодно все життя. Як записано у джайнських текстах,
Джаянті (jayantī), донька царя Сагасраніки (sahasrāṇīka) з Каушамбі
(kauśāmbī), залишалася незаміжньою через свою любов до релігії та
філософії. Коли Магавіра уперше відвідав Каушамбі, вона обговорювала з
ним кілька складних метафізичних питань, ставши згодом монахинею. Так
само, і в пізніші часи жінки у джайнізмі залишались освіченими, зробивши
помітний внесок у літературу. Наприклад, це можна сказати про літературу
мовою каннада (kannaḍa). Канті (kāntī) – найвідоміша серед монахиньпоетес. Вона разом з великим поетом Абгінавою Пампою (abhinava pampa)
була коштовністю, що прикрашала двір Гойшали (hoysala) царя Балли І
(balla, 1100–1106) у Карнатаці. Канті була блискучим оратором, яка
завершила вірші Абгінави Пампи при дворі правителя. У той час як
Аввайяра (avvaiyāra), “поважна матрона”, вважається однією з
найшанобливіших тамільських поетес.
Втілення впевненості
Внесок тиртханкара Магавіри та джайнських учителів був дійсно
революційний, бо він повністю змінив ставлення людей до Бога, а відтак
зародив дух впевненості в головах людей. На той час більшість людей
дотримувалась панівної ідеології, за якою світ було створено Богом, який
продовжує контролювати усі події, що відбуваються у світі. Ця популярна
віра породила у людей відчуття Божественного закону. Тому вони були
переконані, що Бог може робити або не робити нічого в світі згідно своїх
бажань. Така позиція породила відчуття повної залежності людей від Бога
як у своїх щоденних справах, так і в захисті у цьому, чи в майбутньому
житті. Очевидно, що така залежність від Бога спонукала людей знаходити
ті шляхи і засоби, які б сприяли прихильності Бога до них у мирських та
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духовних справах. Також вони уникали незадоволення чи гніву Бога, який,
як вважалось, може привнести у життя не тільки звичайні складнощі, а і
викликати цілковите лихо. У результаті такого ставлення люди почали
сліпо вірити у всемогутність Бога та забезпечувати Його прихильність
виконанням різних ритуалів й обрядів. Ці ритуали були настільки детально
виписані, що вимагали залучення священників, які б володіли спеціальним
знанням і були уповноваженими їх виконувати у належний спосіб. Таким
чином, кодекс поведінки людей був повністю підпорядкований виконанню
різноманітних ритуалів в їхньому житті, а священники, чия допомога
розглядалась більш необхідною, працювали посередниками між людьми і
Богом, гарантуючи виконання Його бажань.
Тиртханкара Магавіра та джайнські вчителі розпочали енергійний
наступ на цю цілковиту залежність людей від Бога в досягненні ними
головної мети життя, себто звільнення. Магавіра стверджував, що цей світ
– вічний і не створений жодною з сил на зразок Бога, а все, що у світі
відбувається – не залежить від Нього. Тиртханкара Магавіра чітко
наголошував на тому, що ніщо на Землі не залежить від схильності Бога, а
тільки від дій людини. Також він впевнено заявив, що усі люди незалежно
від варни, сім’ї чи соціального статусу, можуть досягнути звільнення.
Досягнення кінцевої мети життя залежить від них самих завдяки
дотриманню етичного кодексу, а не від виконання різних ритуалів за
допомогою інших. З цією метою він проклав шлях звільнення, який містить
правильну віру, правильне знання і правильну поведінку та звернувся до
людей із закликом слідувати цим шляхом, покладаючись на власну
ініціативу та зусилля, а не на допомогу посередника.
Окрім того, він проповідував теорію карми, яка базувалась на вірі у
власні сили. Це вчення пояснює причини, які породжують і ведуть до появи
результатів. Воно стверджує: все, що відбувається у цьому світі – результат
деяких попередніх причин. Оскільки індивідуальна душа є діючою, вона
повинна мати відношення до наслідків цих дій рано чи пізно. Іншого шляху
не існує. Відповідальність за наслідки не може бути скасована ким-небудь.
Душа повинна насолоджуватися плодами карм у цьому чи в наступному
житті. Звільнення відсутнє доти, доки душа не призупинить притік нових
карм і не позбудеться вже існуючих. Це вона повинна робити, спираючись
на власні продумані зусилля, не покладаючись на будь-яку допомогу,
включаючи допомогу Бога. Тож не існує потреби у завоюванні
прихильності Бога чи його представників, оскільки вони не мають влади
над наслідками карм і не можуть вплинути на те, щоб людям були пробачені
майбутні наслідки минулих дій.
Ця теорія карм була складовою частиною джайнського вчення, і
тиртханкара Магавіра переконав людей у необхідності її прийняти та
підпорядкувати своє життя на її засадах. Він наголошував на індивідуальній
дії людей і повністю заперечував існування Божественного втручання.
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Магавіра не втомлювався підкреслювати, що людина є архітектором своєї
долі, і не існує зовнішньої сили, яка б могла прийняти плоди добрих або
поганих дій. Він гарантував людям, що досягнення звільнення їм підвладно
і цілковито залежить від зусиль, які вони докладають на шляху до
звільнення. Тиртханкара Магавіра хотів, щоб кожен індивідум став
справжнім героєм на полі битви самозавоювання. Таким чином, Магавіра
передав дух впевненості людям там, де вони відчували себе абсолютно
залежними від Бога. Ця істотна зміна у ставленні до своїх можливостей
викликала докорінну зміну у житті людей, які почали у своїй поведінці
надавати значно більшу увагу етичним аспектам, ніж обрядовим.
Наголос на ненасильстві
Найбільш відчутний внесок тиртханкара Магавіри і джайнських
учителів полягає в їхньому чіткому наголосі на дотриманні агімси, тобто
незаподіянні шкоди живим істотам усіма людьми настільки, наскільки це
можливо. Агімса у всій своїй повноті була реалізована і проповідувалась
двадцятьма трьома тиртханкарами, попередниками тиртханкара Магавіри.
Дійсно, філософія і правила поведінки, встановлені у джайнізмі, базуються
на міцному фундаменті агімси, якому в усіх відношеннях і послідовно
слідували до логічного завершення. Ось чому джайнізм став синонімом
агімси і розглядався як вчення агімси. Важливість цього базового принципу
агімси була надзвичайно енергійно повторена тиртханкаром Магавірою у
той час, коли практики насильства під різними приводами істотно
поширились.
Найважливішим у пізньоведійські часи було поєднання виконання
жертвопринесень із поглядом на надійну прихильність Бога та відвернення
Його гніву. Жертвопринесення були детально регламентованими,
складними та мали різноманітні обмеження. Вони стали характерною
рисою життя людей. Ключовою складовою цих жертвопринесень було
вбивство тварин. Оскільки зазвичай у жертву приносили тварин, то
відбувалось істотне втягування у практику гімси. Разом із цією практикою,
вживання м’ясної або не вегетаріанської їжі було вкрай популярним серед
різних верств населення. У ті дні люди полюбляли вживати м’ясо і
практично на усіх важливих церемоніях відбувалось заклання тварин.
Учасники жертвопринесень часто пропонували м’ясо богам.
Тиртханкара Магавіра та джайнські вчителі розпочали потужну
кампанію проти споживання м’яса і здійснення жертвопринесень,
пропагуючи принцип агімси. В усіх своїх проповідях Магавіра незмінно
наголошував на дотриманні агімси, бо цей принцип – логічний результат
основної джайнської метафізичної теорії про те, що усі душі потенційно
рівні. Також він стверджував, що не існує того, хто полюбляв би біль та
потрібно вчиняти по відношенню до інших так, як ти хочеш, щоб інші
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вчиняли по відношенню до тебе. Оскільки у всіх живих істот є душа, було
доречно принципом ненасильства охопити їх усіх, а не тільки людей.
Вчення агімси Магавіра пояснював систематично і докладно. Він виділяв
три види насильства: 1) фізичне насильство, до якого належить вбивство,
поранення та завдання фізичного болю; 2) вербальне насильство, яке
відбувається під час вживання грубих слів; 3) ментальне насильство, яке
полягає у неприязному ставленні до інших. Також він прояснив, що
насильства та завдання шкоди треба уникати трьома способами: їх не
вчиняти, не сприяти і не дозволяти. Серед п’яти основних врат (обітниць)
агімса посідає перше місце, у той час як чотири інші вважаються такими,
що тільки її пояснюють.
Усі ці проповіді джайнізму щодо суворого дотримання принципу
агімси у максимально можливій мірі кожною людиною спричинили
далекосяжні наслідки у суспільному житті. Практика виконання
жертвопринесень, особливо ритуальне вбивство тварин, вже вийшла з
ужитку. Полювання на тварин, їхнє вбивство заради спорту і прикрас також
істотно зменшилось. Поволі непопулярним стає і вживання в їжу м’яса
тварин і птахів. У такий спосіб завдання шкоди живим істотам було істотно
зменшене, а вегетаріанство набуло популярності у значній кількості
населення по всій країні. У цьому зв’язку доктор Н. Дутт (N. Dutt) у своїй
книжці “Витоки та розвиток каст в Індії” зауважує: “Принесення тварин у
жертву так довго тривало серед аріїв, спираючись на авторитет Вед, що
зробило їх обов’язковим. Тому заборона на принесення в жертву таких
тварин як корів, вилилась у дуже повільний процес, яка вплинула тільки на
дуже незначну інтелектуальну меншість. Імовірно, ця заборона не
досягнула б успіхів, якби буддизм і джайнізм не поширились всією Індією,
безліч людей, не навчились агімсі і не переконались у неефективності
кривавих жертвопринесень”.
Отже, тиртханкара Магавіра підкреслив важливість того, що кожна
жива істота має святість і власну гідність. Тому її потрібно поважати. Кожен
має шанувати іншого тією мірою, якою він очікує, що будуть шанувати
його. Він також наголосив, що життя є священним незалежно від касти,
кольору шкіри, віросповідання чи національності. На цих засадах
тиртханкара Магавіра проповідував принцип “Живи і давай можливість
жити”. Він переконав людей у тому, що практика агімси є як
індивідуальною, так і колективною чеснотою, показавши, що агімса має
позитивну силу і всезагально приваблива.
Наполегливість у толерантності
Відстоювання принципу релігійної толерантності було конкретним
внеском тиртханкара Магавіри та джайнських ачар’їв. Коли він
проповідував джайнізм, то ніколи не виступав проти інших учень і ніколи
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не намагався доводити їхню хибність. Фактично, він висунув учення
анекантавади про багатосторонність, показавши, що факт може бути
розглянутим із багатьох точок зору. Ось чому Магавіра завжди радив людям
знаходити відповідь на будь що, лише після того, як вони подивляться на
це питання з різних точок зору. Очевидно, що такий підхід значно
розширює кругозір людей. Одночасно, анекантавада не викликає відчуття
ворожнечі або ненависті по відношенню до інших релігій, оскільки
вважається, що інші релігії також можуть володіти істиною з їхньої точки
зору. Проголошуючи вчення анекантавади, тиртханкара Магавіра і
джайнські ачар’ї відстоювали принцип толерантності, стверджуючи його в
інтелектуальній, соціальній, релігійній та інших сферах діяльності. Як
результат, ми бачимо, що анекантавада безперечно впливає на психічне і
духовне життя людини, не опікуючись вирішенням тільки онтологічної
проблеми. Завдяки анекантаваді думка людини стала терпимою,
переконуючи її у тому, що жодна з релігій не володіє монополією на істину.
Вона також надає релігійному подвижнику чесноту інтелектуальної
толерантності, яка є частиною агімси.
Людські істоти мають обмежене знання і неправильну поведінку. Ось
чому більшість учень є неадекватними, бо вони відображають тільки один
погляд на істину, яка не може бути виражена словами чи поняттями.
Джайнізм завжди вважав, що неправильно, навіть небезпечно припускати,
що своя власна віра представляє всю істину. Толерантність, – це складова
джайнізму, яку проповідував тиртханкара Магавіра. Навіть джайнські
монархи та вельможі мали схвальні відгуки щодо їхнього внеску з
дотримання толерантності. Політична історія Індії не знає жодного випадку
переслідування джайнськими правителями, у той час як джайнські монахи
і миряни неодноразово страждали від рук фанатиків інших релігій. Доктор
Б. Сейлтор (B. Saletore) справедливо зауважує з цього приводу: “Принцип
агімси – це значна частину внеску джайнів в індійську культуру, всього
того, що стосується терпимості. Що б хто не казав про суворість, з якою
вони оберігали свої догмати і цінності та майстерність, з якою зустріли і
перемогли своїх релігійних опонентів, але не можна заперечувати, що
джайнізм сприяв принципу толерантності більш щиро та більш успішно,
ніж будь-яке інше вчення в Індії”.
Заохочення соціального добробуту
Тиртханкара Магавіра та джайнські ачар’ї не тільки наголошували на
дотриманні агімси, а і значно розширили її застосування, підкреслюючи як
позитивні, так і негативні аспекти агімси. Вони рішуче виступали за те, щоб
концепція агімси не обмежувалась тільки своєю негативною стороною,
тобто прагненням не завдавати шкоди різноманітним живим істотам. Але
водночас докладали зусиль, щоб розвивати і позитивний бік агімси, дбаючи
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про підвищення добробуту усіх живих істот. Тиртханкара Магавіра та
джайнські ачар’ї завжди зверталися до людей, щоб повідомляти їм про
добробут інших, заохочували заможніших поліпшувати добробут тим, хто
мав у цьому потребу. Окрему увагу вони спрямовували на те, щоб
поліпшувати жалюгідні умови таких стражденних живих істот, як комахи,
птахи, тварини. Таке заохочення заходів, спрямованих на поліпшення
соціального добробуту, було найпомітнішим та найкориснішим внеском
джайнізму в індійську культуру.
Цей гуманний підхід по зменшенню страждань живих істот було
включено до врата, а саме, до апариґраги, тобто стримування себе від
жадібності щодо володіння мирськими речами. Обітниця апариґрага –
остання з п’яти головних обітниць, якої послідовно мають дотримуватися
усі джайни. Апариґрага передбачає уникнення недоліку париґраги, який
полягає у бажанні людиною більшого, ніж необхідно. Накопичення навіть
необхідних речей у великій кількості, заздрість до добробуту інших,
надмірна жадібність, прагнення до заволодіння чужого майна – усе це
форми апариґраги, тобто мирські прив’язаності. Дана обітниця покликана
обмежити майно людей у відповідності до їхніх реальних потреб. Ось чому
обітницю апариґрага часто називають париґрага-паримана-врата (parigrahaparimāṇa-vrata), тобто обітницею, що обмежує мирські прив’язаності.
Обітниця париґрага-паримана заслуговує на всебічну увагу, бо у
непрямий спосіб спрямована на економічне вирівнювання мирним шляхом,
запобігаючи надмірному накопиченню капіталу в одних руках. Вона
рекомендує, щоб домогосподар заздалегідь встановив максимальні межі
того, що йому може належати, жодним чином не переступаючи їх. Якщо
раптом трапиться, що домогосподар заробить більше, ніж очікувалось, то
надлишок він мусить витратити на дану (dāna), тобто благодійність. Cеред
найкращих форм благодійності, приписаних джайнізмом, агара-абгаябгаішадж’я-шастра-дана (āhāra-abhaya-bhaiṣajya-śastra-dāna), тобто давати
їжу голодним та бідним, рятувати життя людей у небезпеці, розподіляти
ліки і поширювати знання. Ця благочинність також називається чатурвідгаданою (caturvidha-dāna), тобто чотирьохскладовими дарами джайнізму,
заповідених домогосподарям, щоб вони докладали спеціальних зусиль
здійснити цю благочинність для нужденних, незалежно від їхньої касти чи
віросповідання.
Від самого початку джайнські домогосподарі зробили париґрагапариману одним із головних принципів, надаючи ці чотири дари усім тим,
хто мав у них потребу. Дійсно, допомога була спрямована на захист і
благополуччя комах, птахів та тварин. Для цього джайни заснували
богадільні, будинки відпочинку, благодійні медичні пункти й аптеки та
освітні установи, розмістивши їх скрізь у достатній кількості. Анначххатралаї (anna-chhatrālayas), тобто богадільні, були супутні
паломницьким та іншим центрам задля допомоги бідним. У дгарма-шалах
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(dharma-śālā), тобто будинках відпочинку, притулок надавався без будь-якої
платні у важливих містах, містечках та місцях паломництва. Аушадгалаї
(auṣadhālaya), тобто благодійні медичні пункти й аптеки, безкоштовно
роздавали ліки хворим. Разом з аптеками для чоловіків, джайни створили
спеціальні інститути, відомі як пінджараполи (pinjarāpola), для захисту та
догляду за безпорадними і немічними тваринами та птахами. У небезпечні
часи повені та голоду пінджараполи здійснювали різні заходи по захисту
тварин. Навряд чи існує містечко чи селище у Ґуджараті чи Раджастхані, в
якому був би відсутній пінджарапола у будь-якій формі. Поширюючи
освіту, джайни посідали керуючу роль в освітніх процесах в Індії. Різні
реліквії показують, що раніше джайнські аскети брали велику участь у
навчанні дітей у таких південних індійських штатах, як Андгра, Тамілнаду,
Карнатака та Магараштра. У зв’язку з цим доктор А. Алтекар (A. Altekar)
справедливо зауважує у своїй книжці “Раштракути та їхній час” (rāṣṭrakūṭa),
що перед тим, як вивчати абетку, діти повинні були вшанувати божество
Ґанешу, повторюючи формулу “Шри Ґанешая намага” (śrī gaṅeśāya namaḥ),
що було звичайним для індуїстського суспільства. Але у Деккані навіть і
сьогодні вивчення абетки супроводжується джайнською формулою “Ом
намага сиддгам” (om namaḥ siddhaṁ). Це свідчить, що джайнські лідери й у
Середні віки контролювати загальну освіту, а індуси продовжували навчати
своїх дітей щойнонаведеній джайнській формулі, яка збереглась після
занепаду джайнізму. Навіть і сьогодні джайни суворо дотримуються
традиції, виконуючи чатурвідгу-дану в усіх частинах Індії. Таким чином,
спадщина Магавіри зберігається і по цей день.
Як ми могли побачити, обітниця апариґрага чи париґрага-паримана
мала велике значення з соціальної точки зору. У той же час дана обітниця
має велике значення у виробленні належної ментальної установки у
ставленні до володіння речами, формуючи справжню шкалу цінностей та
розвиваючи відчуття міри в ставленні до особистого майна. Апариґрага
підкреслює, що людина не повинна відчувати занадто велику прив’язаність
до власного майна, чинячи опір усім спокусам. Ця обітниця нас вчить, що
кожен може зберегти багатство і товари, задля задоволення власних потреб,
не втрачаючи при цьому себе в гонитві за прибутком. Апариґрага закликає
нас піднятися над жадібністю, марнославством, хіттю тощо, прищеплюючи
людині стриманість щодо задоволень, стоїцизм перед спокусами та
неприв’язаність до надмірностей і надлишковостей. Такий склад розуму,
очевидно, більш потрібний сьогодні, ніж будь-коли раніше.

119

СЛОВНИК ДЖАЙНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Абг’янтара тапа (ābhyantara tapa) – внутрішній аскетизм
Абрагма (abrahma) – вседозволеність
Авадгі-джняна (avadhi-jñāna) – безпосереднє знання речовини завдяки
ясновидінню
Авамодар’я (avamodarya) – споживання меншої кількості їжі
Авасарпіні (avasarpiṇī) – низхідний
Аватара (avatāra) – інкарнація
Аваш’яки (āvaśyaka) – щоденні необхідні обов’язки
Авівека (aviveka) – бажання дискримінації
Авідья (avidyā) – невігластво
Авіраті (avirati) – життя без обітниць
Агімса (ahiṁsā) – утримання від заподіяння шкоди живим істотам
Аґама (āgama) – священні тексти
Аґгатія карма (aghātiyā karma) – недеструктивна карма
Адана-нікшепа-саміті (ādāna-nikṣepa-samiti) – належне поводження з речами
аскетів (правила щодо того, як брати і класти речі)
Адгарма (adharma) – умова спокою
Аджива (ajīva) – не душа, нежива субстанція
Айлака (ailaka) – найвищий стан диґамбара мирянина на шляху аскези, коли
він залишає собі тільки один шматок тканини
Акаша (ākāśa) – простір
Акшата (akṣata) – священний рис
Аманаска дживи (amanaska jīva) – душі, що не мають розуму
Анаґара-дгарма (anagāra-dharma) – етичний кодекс для аскетів, а не для
домогосподарів
Ананта-вір’я (ananta-vīrya) – безмежна сила
Ананта-даршана (ananta-darśana) – нескінчене сприйняття
Ананта-джняна (ananta-jñāna) – безмежне знання
Ананта-чатуштая (ananta-chatuṣṭaya) – нескінчена четвертина
Ананта-сукха (ananta-sukha) – безмежне блаженство
Анартхаданда-врата (anarthadaṇḍa-vrata) – обітниця не чинити ненавмисний
гріх; відмова від п’яти другорядних типів діяльності, пов’язаної зі злом
Анатмавада (anātmavāda) – вчення про неіснування душі
Анашана (anaśana) – піст
Анґа (aṅga) – сутнісно необхідний, член, складова; група з дванадцяти
джайнських канонічних текстів
Анеканта (anekānta) – різноманітність
Анекантавада (anekāntavāda) – точка зору, яка враховує багато позицій; вчення
про різноманітні аспекти
Анігнава (anihnava) – не приховуючи знань
Антарая карма (antarāya karma) – перешкоджаюча карма
120

Ану-врата (anu-vrata) – мала обітниця
Ану-врата андолана (anu-vrata andolana) – розповсюдження малої обітниці
Анумана (anumāna) – висновок
Анупрекша (anupreksā) – відображення
Апавадикі нівриті (āpavādiki nivṛti) – часткова відмова
Апариґрага (aparigraha) – утримання від жадібності до мирського майна
Апаурашея (apauraṣeya) – нелюдське походження.
Ап-кая дживас (ap-kāya jīva) – душі, що мають тіла з води
Апта (āpta) – Тирханкар
Араті (āratī) – розмахування вогниками перед зображенням тиртханкара
Арджика (arjikā) – жінка-аскет
Артха (artha) – багатство, земне процвітання, значення
Асатья (asatya) – брехливість
Асрава (āsrava) – залучення кармічної речовини до душі
Астея (asteya) – утримання від крадіжки
Атитхі-самвібгаґа-врата (atithi-saṁvіbhāga-vrata) – обітниця годувати аскетів
та благочестивих домогосподарів
Атичара (atichāra) – недолік
Атмавада (ātmavāda) – віра в існування душі
Атман (ātman) – душа, дух
Аутсаргикі нівриті (autsargikī nivṛti) – повна відмова
Ачар’я (āchārya) – голова групи садгу (sādhu)
Ашрама (āśrama) – життєвий етап
Ашубга-асрава (aubha-āsrava) – приплив поганих карм до душі
Аю-карма (āyu-karma) – карма, що визначає тривалість життя
Багумана (bahumāna) – велика честь або завзяття
Баг’я-париґрага (bāhya-parigraha) – володіння мирськими статками
Баг’я-тапа (bāhya-tapa) – зовнішні аскези
Баддга дживи (baddha jīva) – душі у рабстві
Бала-мада (bala-mada) – гордість від сили
Бандга (bandha) – забрудення душі кармічною речовиною
Бгавана (bhāvanā) – споглядання
Бгакті (bhakti) – віра, відданість
Бгарата-варша (bhārata-varṣa) – Індія, тобто країна названа на честь Бгарати,
старшого сина першого Тиртханкара джайнів – Адинантхи
Бгаттарака (bhaṭṭāraka) – дгарма-ґуру у дигамбарів
Бгаша-саматі (bhāṣā-samіti) – регулювання мовлення
Бгоґабгумі (bhogabhūmi) – сфера насолоди
Бісапантха (bīsapantha) – піднапрям дигамбарів
Брагмачарі-ашрама (brahmachary-āśrama) – перший етап в житті вивчення і
підготовки
Брагмачар’я (brahmacharya) – утримання від блуду і сексуальності
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Ваґ-ґупті (vāg-gupti) – припинення мовлення
Вайявриттья (vaiyāvṛttya) – надання послуг святим
Ванапрастха-ашрама (vānaprasth-āśrama) – третій етап в житті, який полягає у
відході від мирської діяльності
Ванаспаті-кая джива (vanaspati-kāya jīva) – рослинна душа і душа у бактерії
Вапу-мада (vapu-mada) – гордість від тіла або гарної форми, зовнішнього
вигляду
Вачана йоґа (vachana yoga) – діяльність мови
Ваю-кая джива (vāyu-kāya jīva) – душа у тілі, створеного з повітря
Веданія карма (vedanīya karma) – карма, що формує відчуття
Вібграма (vibhrama) – невизначеність; незрозумілість
Вівікта-шайясана (vivikta-śayyāsana) – сидіння і спання в затишному місці
Вікала-чаритра (vikala-chāritra) – дотримання правил часткової аскези,
характерної для поведінки мирян
Вімога (vimoha) – прихильність; омана
Віная (vinaya) – трепетне ставлення; скромна поведінка
Віродгі гімса (virodhī hiṁsā) – ушкодження, нанесене під час самозахисту
Вічикітса (vichikitsā) – відраза до всього
Врата (vrata) – обітниця
Враті (vratī) – людина, яка дотримується врата
Вритті-парисамкх’яна (vṛtti-parisaṁkhyāna) – прийняття обітниці щодо
прийому їжі
В’ютсарґа (vyutsarga) – відмова від прив’язаності до тіла тощо (внутрішня
аскеза); відмова від егоїстичних думок
В’явагара-ная (vyavahāra-naya) – практична точка зору
В’яя (vyaya) – руйнування, зникнення
Гімса (hiṁsā) – завдання шкоди; вчинненя насильства
Ґанадгара (gaṇadhara) – речник Тиртханкара
Ґаті (gati) – форма існування
Ґгатія карма (ghātiyā karma) – руйнівна карма
Ґотра карма (gotra karma) – карма, яка визначає сім’ю
Ґрантха (grantha) – книга; правильне використання слів
Ґригарамбгі гімса (gṛhārambhī hiṁsā) – випадкове побутове ушкодження
Ґригастха-ашрама (gṛhasthāśrama) – другий життєвий етап; етап
домогосподаря
Ґуна (guṇa) – якість
Ґуна-врата (guṇa-vrata) – спеціальна обітниця, спрямована на обмеження в
повсякденній роботі, їжі та задоволеннях
Ґупті (gupti) – регулювання; контроль
Ґуру (guru) – вчитель; наставник; провідник
Ґурупасті (gurūpāsti) – поклоніння наставнику
122

Дана (dāna) – благодійність
Даршанаваранія-карма (darśanāvaraṇīya-karma) – сприйняття, затьмарене
кармою
Даша-лакшана-дгарма (daśalakṣaṇa dharma) – дотримання десяти чеснот
Двіндрія дживи (dvīndriya jīva) – душі, що мають перші два відчуття – дотик і
смак
Дгарма (dharma) – священний закон; праведність; дотримання закону, звичая
тощо; принцип руху
Дгарма-ґуру (dharma-guru) – джайнський авторитет
Дграув’я (dhrauvya) – сталість
Дгундгіа (dhūṇḍhiā) – дослідники; інша назва течії стханакавасинів
шветамбарів
Дг’яна (dhyāna) – медитація; концентрація розуму
Дева-ґаті (deva-gati) – неземна умова існування
Дева-мудгата (deva-mūḍhatā) – віра у несправжніх богів
Дева-пуджа (deva-pūjā) – вшанування тиртханкарів
Деравасі (derāvāsī) – жителі храму; інша назва течії муртипуджаків
шветамбарів
Деша-врата (deśa-vrata) – обітниця обмежити свою мирську діяльність на
короткий період часу, наприклад, на тиждень чи один день
Джайн (jaina) – послідовник джайнізму
Джайна-дгарма (jaina-dharma) – вчення джайнів
Джаті-мада (jāti-mada) – гордість касти
Джива (jīva) – душа, дух, жива істота (субстанція)
Джина (jina) – духовний переможець; синонім для слова тиртханкар
Джина-дгарма (jina-dharma) – вчення джайнів
Джина-калпі садгу (jina-kalpī sādhu) – аскет, що виконує запропоновані
правила поведінки у найсуворішій формі
Джняна (jñāna) – знання
Джнянаваранія карма (jñānāvaraṇīya karma) – карма, що обмежує знання
Джняна-мада (jñāna-mada) – гордість навчання
Дигамбар (digambara) – одітий у небо, оголений, назва одного з головних
напрямків джайнізму
Диґврата (digvrata) – обмеження щодо відстані, на яку людина може
подорожувати; довічна обітниця з обмеження своєї мирської активності у
світі, зафіксована в усіх 10 напрямках: схід, захід, північ, південь, південнийсхід, північний-захід, південний-захід, північний-схід, верх і низ
Дикша (dīkṣā) – ініціація
Дикша-відгі (dīkṣā-vidhi) – ритуал ініціації
Драв’я (dravya) – субстанція
Драв’я-ная (dravya-naya) – істотна точка зору
Евамбгута ная (evaṁbhūta naya) – точка зору на зразок “так, як”
Ешана саміті (eṣaṇā samitі) – правила пошуку та вживання їжі
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Ір’я-саміті (īryā-samiti) – піклування про те, щоб не зашкодити живим істотам
під час ходіння
Йоґа (yoga) – діяльність розуму, мови і тіла
Кайотсарґа (kāyotsarga) – практикувати покаяння стоячи
Кала (kāla) – час, період, вік
Калпа (kalpa) – вимір (одиниця) космічного часу
Кама (kāma) – задоволення, бажання (потреба)
Камандалу (kamaṇḍalu) – дерев’яний горщик води
Канкша (kāṅkṣā) – бажання чуттєвого задоволення
Карма (karma) – тонкі частки речовини
Карма-бгумі (karma-bhūmi) – життя, засноване на зусиллі
Карунья (kāruṇya) – співчуття до страждаючих істот
Кашая (kaṣāya) – пристрасть
Кая-ґупті (kāya-gupti) – регулювання тілесної діяльності
Кая-йоґа (kāya-yoga) – діяльність тіла
Кая-клеша (kāyakleśa) – омертвління тіла
Кевала-джняна (kevala-jñāna) – чисте нескінченне знання
Кевала-джняні (kevala-jñānī) – всезнаючий
Кевалі (kevalī) – всезнаючий
Кевалі-джина (kevalī-jina) – джина; досягнувший кевала-джняни
Кродга (krodha) – гнів
Кулакара (kulakara) – законодавець
Кула-мада (kula-mada) – гордість сім’ї
Кшуаллака (kṣullaka) – найнижчий ступінь аскетів дигамбарів
Ланчххана (lāñchhana) – емблема; знак
Лобга (lobha) – жадібність
Лока (loka) – всесвіт
Лока-мудгата (loka-mūḍhatā) – віра в забобони
Мага-врата (mahā-vrata) – велика обітниця
Мада (mada) – гордість, зарозумілість
Мадг’я-марґа (madhya-mārga) – середній шлях
Мадг’ястха (madhyastha) – байдужий до людей, що погано поводяться
Майтрі (maitrī) – дружба
Майя (māyā) – обман, ілюзія
Мана (māna) – гордість
Манагпар’яя-джняна (manaḥparyaya-jñāna) – здатність розуміти думки інших
Мандира-марґі (mandira-mārgī) – відвідувачі храму; інша назва течії
муртипуджаків шветамбарів
Мано-ґупті (mano-gupti) – контроль розуму
124

Мано-йоґа (mano-yoga) – активність розуму
Ману (manu) – законодавець
Мануш’я-ґаті (manuṣya-gati) – людська форма
Маті-джняна (mati-jñāna) – смисл; знання
Матха (maṭha) – монастир
Мітх’ядаршана (mithyādarśana) – помилкова віра
Моганія карма (mohanīya karma) – карма, що перешкоджає істинному
сприйняттю реальності та чистоті душі; карма, що забруднює якість
блаженства душі
Мокша (mokṣa) – досягнення душею повної свободи від кармічної речовини;
звільнення
Мокша-марґа (mokṣa-mārga) – шлях до звільнення
Мудгата (mūḍhatā) – забобонна віра
Мукта джива (mukta jīva) – звільнена душа
Мукті (mukti) – повне звільнення
Мула-гуни (mūla-guna) – вісім базових обмежень джайна-мирянина
Мумгапатті (muṁhapaṭṭī) – шматок білої тканини, яким завжди прикривають
рота аскети шветамбари
Муні (muni) – аскет
Муні-дгарма (muni-dharma) – етичний кодекс аскетів
Муртипуджака (mūrtipūjaka) – головна течія шветамбарів
Наіґама-ная (naigama-naya) – образна точка зору
Нама карма (nāma karma) – карма, що визначає долі та різновиди тіл
Нарака-ґаті (naraka-gati) – пекельна форма
Ная (naya) – погляд; часткове вираження істини
Наявада (nayavāda) – доктрина наї; cистема опису реальності з різних точок
зору
Нійоґа (niyoga) – левірат
Нірвана (nirvāṇa) – звільнення
Нірґрантха (nirgrantha) – оголений аскет; найвища ступінь аскетів-диґамбарів
Нірджара (narjarā) – поступове видалення кармічної речовини з душі
Нішчая ная (niśchaya naya) – реалістична точка зору
Пакханді-мудгата (pākhaṇḍi-mūḍhatā) – віра у неправдивих аскетів
Панч-ендрія дживи (pañch-endriya jīva) – душі, що мають усі п’ять відчуттів:
дотик, смак, нюх, зір і слух
Папа (pāpa) – недолік, вада; нездорові карми
Парама-шравака (parama-śrāvaka) – кращий домогосподар
Паригара-вішудгі (parihāra-viśuddhi) – чистий і абсолютно ненасильницький
Париґрага (parigraha) – володіння майном; мирська прив’язаність
Париґрага-паримана
(parigraha-parimāṇa)
–
обмеження
мирських
прив’язаностей
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Париґрага-паримана врата (parigraha-parimāṇa vrata) – обітниця, що фіксує
мирські прив’язаності
Парисага-джая (parīṣaha-jaya) – підкорення страждань
Паришага (parīṣaha) – cтраждання; втрати; скорботи
Пар’яя (paryāya) – звичай або форма
Пар’яя-ная (paryāya-naya) – модальна точка зору
Пічхі (pīchhī) – віничок з пір’я павича
Прамада (pramāda) – недбалість
Прамада-йоґа (pramāda-yoga) – необережнa діяльність розуму, мови або тіла
Прамана (pramāṇa) – засоби придбання знань
Прамода (pramoda) – захоплення від істоти більш кваліфікованої та більш
просунутої
Пратикрамана (pratikramaṇa) – ритуальна сповідь, яка полягає у повторенні та
визнанні хибних дій у минулому
Пратима (pratimā) – стадії етичного вдосконалення для мирянина
Пратьякх’яна (pratyākhyāna) – зречення, що означає відмову від певних думок
та дій у майбутньому, які ведуть до порушень у дотриманні суттєвих
обов’язків (або повторення певних фраз для уникнення хибних дій у
майбутньому, що можуть призвести до відмови у зреченні від їжі, пиття, а
також різних зручностей)
Праяшчитта (prāyaśchitta) – спокута
Притхві-кая дживи (pṛthvī-kāya jīva) – душі, що вийшли тілом із землі
Прошадгопаваса врата (proṣadhopavāsa vrata) – обітниця поститися чотири дні
у місяць, тобто два восьмих та два чотирнадцятих дні кожного місячного
циклу раз на два тижні
Пудгала (pudgala) – речовина
Пуджа (pūjā) – поклоніння
Пуджа-мада (pūjā-mada) – гордість у поклонінні
Пуджара (pujarā) – шанувальники, інша назва течії муртипуджаків
шветамбарів
Пунья (puṇya) – заслуга
Пурана (purāṇa) – біографія великих вчителів або осіб
Раса-паритьяґа (rasa-parityāga) – щоденна відмова від одного або більше з
шести видів делікатесів: топлене масло (масло ґгі), молоко, сир, цукор, сіль та
олія – зовнішній аскетизм; відмова від смачної їжі
Ратна-трая (ratna-traya) – три коштовності, а саме, сам’яг-даршана, джняна і
чарітра (або три перлини джайнізму: правильна віра або бачення, правильне
знання, правильна поведінка)
Риддгі-мада (ṛddhi-mada) – гордість за багатства або досягнення
Риджусутра ная (ṛjusūtra naya) – точка зору миттєвості; прямий погляд
Саґара-дгарма (sāgāra-dharma) – етичний кодекс домогосподаря
Садгві (sādhvī) – жінка-аскет
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Садгу (sādhu) – чоловік-аскет
Садгу-марґі (sādhu-mārgī) – послідовники садгу; інша назва стханакавасинів
Сакала-чаритра (sakala-chāritra) – досконала поведінка аскетів
Салекхана (sallekhanā) – ритуальна смерть завдяки посту
Самабгірудга ная (samabhirūḍha naya) – специфічна точка зору
Самаїка (sāmāyika) – незворушність; медитація
Саманаска дживи (samanaska jīva) – душі, що мають розум
Саманья кевалі (sāmānya kevalī) – Джина або всезнаючий на шляху до
звільнення
Самвара (saṁvara) – зупинка притоку кармічної речовини до душі
Саміті (samiti) – акуратність; обережність
Самньяса-ашрама (saṁnyāsa-āśrama) – останній етап життя, який полягає в
абсолютному самозреченні
Самсара (saṁsāra) – цикл перероджень
Самсарі дживи (saṁsārī jīva) – мирські душі; втілені душі
Самшая (saṁśaya) – сумнів
Сам’яґ-даршана (samyag-darśana) – правильне бачення
Сам’яґ-джняна (samyag-jñāna) – правильне знання
Сам’як (samyak) – правота
Сам’яктва (samyaktva) – міцна віра в джайнізмі; правильне розуміння
Сам’як-чаритра (samyak-chāritra) – правильна поведінка
Сам’яма (saṁyama) – практика самоконтролю
Санґрага ная (saṅgraha naya) – узагальнюючий погляд
Санкальпа (saṅkalpa) – упереджена думка
Санкальпі гімса (saṅkalpī hiṁsā) – умисне ушкодження
Сапта-бганґі (sapta-bhaṅgī) – інша назва анекантавада; вчення про семикратне
твердження
Сат (sat) – реальність
Сатья (satya) – істина; правда; реальність
Сачитта (sachitta) – квіти, фрукти і зелені овочі
Свадг’яя (svādhyāya) – вивчення священних писань
Свастика (svastika) – особливий сприятливий знак
Сиддга джива (siddha jīva) – звільнена душа
Сопадганата (sopadhānatā) – правильність поведінки
Стхавара джива (sthāvara jīva) – нерухома душа
Стхавіра-калпі садгу (sthāvirа-kalpī sādhu) – аскети, що дотримуються правил
поведінки в більш м’якій формі
Стханака (sthānaka) – будівля, призначена для молитви та релігійної діяльності
Стханакаваси (sthānakavāsī) – головна течія дигамбарів
Сукшма-сампарая (sūkṣma-sāmparāya) – повна свобода від пристрастей
Сутра (sūtra) – афористичне висловлення
Сьядвада (syādvāda) – позиція, що враховує багато точок зору
Сьят (syāt) – деяким чином
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Тапа (tapa) – покаяння, аскетизм
Тапа-мада (tapa-mada) – гордість від покаяння чи аскези
Тарана-пантха (tāraṇa-pantha) – назва течії дигамбарів
Таттва (tattva) – принцип, реальність
Теджага-кая джива (tеjaḥ-kāya jīva) – душа, тілом якої є вогонь
Тера-пантха (terāpantha) – назва головної течії у дигамбарів, а також течія у
шветамбарів
Тиртха (tīrtha) – засіб, який допомагає перетнути великий океан мирського
життя
Тиртханкара (tīrthaṅkara) – той, хто робить тиртху через потік існування;
Великий провідник
Тиртханкара кевалі (tīrthaṅkara kevalī) – кевалі, що вказує шлях звільнення всім
живим істотам
Тир’янча-ґаті (tiryañcha-gati) – нелюдська форма
Траса-джива (trasa-jīva) – рухлива душа
Три-індрія дживи (trīndriya jīva) – душі, що мають перші три відчуття: дотик,
смак і запах
Удамі гімса (udyamī hiṁsā) – виробнича травма
Упабгоґа-парибгоґа-паримана-врата (upabhoga-paribhoga-parimāṇa-vrata) –
обітниця обмежити використання споживчих і неспоживчих речей
Упадг’яя (upādhyāya) – садгу, який відповідає за навчання
Упамана (upamāna) – аналогія
Упашрая (upāśraya) – будівля, призначена для перебування аскетів
шветамбарів
Утпада (utpāda) – виникнення, поява
Утсарґа-саміті (utsarga-samiti) – регулювання поведінки, пов’язаної з
відповіддю на поклики природи
Утсарпіні (utsarpiṇī) – висхідний
Уттама акінчанья (uttama ākiñchanya) – вища неприв’язаність
Уттама арджава (uttama ārjava) – вища простота
Уттама брагмачар’я (uttama brahmacharya) – вища цнотливість
Уттама дгарма (uttama dharma) – вища доброчинність, чеснота
Уттама кшама (uttama kṣamā) – вище прощення
Уттама мардава (uttama mārdava) – вища смиренність
Уттама сам’яма (uttama saṁyama) – вища стриманість
Уттама сатья (uttama satya) – вища правдивість
Уттама тапа (uttama tapa) – вища аскеза
Уттама тьяга (uttama tyāga) – вища відмова
Уттама шауча (uttama śaucha) – вища чистота
Чайтья (chaitya) – зображення або статуя
Чайтьявасі (chaityavāsī) – жителі храму, інша назва течії муртипуджаків
шветамбарів
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Чайтьялая (chaityālaya) – храм
Чакраварті (chakravartī) – ідеальний всесвітній правитель
Чаритра (charitra) – біографія великих учителів і діячів
Чатур-індрія дживи (chatur-indriya jīva) – душі, в яких є перші чотири відчуття:
дотик, смак, нюх і зір
Чатур’яма дгарма (chāturyāma dharma) – чотириступеневе вчення
Чаур’я (chaurya) – крадіжка
Чххедопастхапана (chhedopasthapānā) – відновлення втраченої незворушності
Шабда ная (śabda naya) – словесна точка зору
Шанка (śaṅkā) – сумнів, скептицизм
Шастра (śāstra) – текст
Шветамбара (śvetāmbara) – одягнений у біле, назва одного з головних
джайнських напрямків
Шикша-врата (śikṣā-vrata) – дисциплінарні обітниці
Шила-врата (śīla-vrata) – додаткові обітниці
Шравака (śrāvaka) – домогосподар, мирянин
Шравака-гуни (śrāvaka-guṇa) – якості ідеального домогосподаря
Шравака-дгарма (śrāvaka-dharma) – етичний кодекс для мирян
Шравіка (śrāvikā) – домогосподиня; мирянка
Шрута-джняна (śruta-jñānа) – духовне знання
Шубг-ашрава (śubh-āsrava) – приплив чеснот або гідних карм
Шудга амная (śuddha āmnāya) – чиста і священна традиція
Шукла дг’яна (śukla dhyāna) – чиста медитація
Яті (yati) – чоловік-аскет
Ятхакх’ята (yathākhyāta) – ідеальна і безпристрасна поведінка
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