
ЙДЕМО ДО ПАТХШАЛИ 
 
Амі: Шило, більшість інших джайнських центрів проводять релігійні заняття раз на тиждень, але 
ваш центр проводить їх двічі на тиждень, і ви ніколи їх не пропускаєте. Вам дійсно подобається 
навчання? Чи ви відвідуєте заняття заради забав та їжі?  
 
Шила: Я не турбуюся про їжу. Мені дійсно подобаються релігійні заняття. 
 
Амі: Що ж там такого цікавого? 
 
Шила: Усе. Там мені розповідають про те, як стати кращою людиною. Я навчаюсь, як досягнути 
справжнього щастя. 
 
Амі: І чому вони навчають вас там? 
 
Шила: Багато чому. Вони навчають нас як ділитись з іншими, як бути добрим до інших, як поважати 
батьків і учителів, як контролювати свій настрій, як залишатися щасливою і задоволеною, і ще 
багато чому, що допоможе тобі у житті.  
 
Амі: Тобі не потрібно марнувати свої вихідні, щоб дізнатися про все це! Вони навчають вас тому ж, 
що і у школі.  
 
Шила: У школі нам викладають граматику, математику, природничі науки, історію і соціальні 
дисципліни. Проте ми не маємо занять з етики, якій нас навчають на наших джайнських уроках. 
 
Амі: Я думаю, ти права. Вони повинні гарно вас навчати. Оскільки днями, коли Маніша 
засуджувала тебе за щось, що ти не зробила, ти не розсердилась на неї. Ти навіть не сказала про 
це своїй мамі. Коли я сказав мамі Маніши про це, вона посварила Манішу, і я дійсно пишався 
тобою. Б’юся об заклад, що ви навчилися володіти собою у джайнській школі! 
 
Шила: Ти правий! Наші джайнські учителі такі чудові! Тобі варто прийти і побачити їх самому. 
 
Амі: Я піду додому і запитаю відразу ж у мами. Зачекай хвилину! Я забув запитати у тебе, чи 
існують у джайнській школі правила, які я маю знати? 
 
Шила: Так, є деякі правила, яких ми маємо дотримуватися. Багато з них – це ті самі правила, яких 
ми дотримуємось у школі. Але деякі інші правила використовуються тільки у джайнських 
патхшалах. Головні правила такі: 
 
Приходити у клас щонеділі або в будь-який інший день, встановлений у центрі. 
 
Бути у патхшалі вчасно. 
 
Одягати чистий і простий одяг. 
 
Брати з собою на заняття книжки. 
 
Не жувати жувальну гумку, або ж цукерки на уроках. 
 
Знімати взуття перед входом до центру. 
 
Сказати «джай-джинендра» учителям і учням. 
 
Бути люб’язним з усіма у класі. 
 
Не сваритися і не кричати на уроках. 
 
Бути ввічливим із кожним і не вживати поганих слів. 
 
Не вихвалятися у класі. 
 
Бути уважним на уроках. 
 



Зберігати свої книжки у відведеному місці і не розкидати їх навкруги. 
 
Не носити будь-якого шкіряного одягу і взуття. 
 
Не носити виробів із шовку. 
 
Брати участь в обговореннях. 
 
Якщо учителі дають тобі домашню роботу, завершувати її перед наступним заняттям.  
 
Запрошувати друзів до патхшали. 
 
Амі: Я можу дотримуватись цих правил легко. Я вже бачу себе на наступному занятті у патхшалі. 
 
Шила: Я буду рада бачити тебе там. «Джай джинендра». 
 
Амі: «Джай джинендра». 
 
Питання:  
1) Як часто проходять уроки патхшали у вашому джайнському центрі? 
2) Ви ходите до патхшали? 
3) Можете написати про те, що ви почули на вашому останньому занятті? 
4) Чи хочете ви запросити своїх друзів прийти на уроки? 
5) Чи є щось, що ви можете робити у патхшалі? 
6) Чи є щось, що ви не можете робити на уроці? 


