
ПОВАГА 
 
Шила: Пане, я читала у книжці, що «повага (віная, vinay) – це доповнення до знання». Будь ласка, 
поясніть мені, як це розуміти? 
Учитель: Це дуже гарне питання. Для кожного важливо вчитись поважати інших. Ви не зможете 
зберегти знання, якщо не будете поважати своїх батьків, учителів, релігійну літературу тощо. 
Повага виражається у різний спосіб, наприклад: поклоніння тиртханкарам, вшанування монахів і 
старших, наслідування достойних прикладів із ваших книг, бути уважним на заняттях, слухати 
ваших батьків, бути з кожним ввічливим і дотримуватись гарних манер – це усе приклади поваги.  
Повага руйнує егоїзм, повертає позитивне мислення, допомагає говорити ввічливо, формуючи 
доброту по відношенню до інших живих істот. Усі ці фактори допомагають у підйомі душі. 
 
Раві: Пане, можете розповісти нам, як проявляти повагу до старших за віком? 
 
Учитель: Кожен, хто старший за вас – старійшина для вас. Батьки, учителі, дядьки і тітки – ваші 
старійшини. Ви повинні вітати їх «джай джинендра», «привіт», де б Ви їх не зустріли. Ви повинні 
запропонувати їм сісти, коли вони відвідують вас. Завжди є ввічливим запропонувати їм склянку 
води або соку. Слухати старійшин уважно, не перебиваючи, і відповідати чемно.  
 
Раві: Пане, а чи до старійшин віднести ще когось? 
 
Учитель: Так, тих людей, хто більше знає – також називають старійшинами. Вони можуть бути 
нашими учителями. Ті, хто навчає і дотримується етичних цінностей – також наші старійшини. Усі 
монахи і монахині є нашими старійшинами. Вони можуть не бути дуже поважними за віком, але у 
них вищий духовний рівень. Тому ми повинні їх поважити.  
 
Раві: Ви можете нам розповісти про те, як виявляти повагу до старійшин? 
 
Учитель: Коли старійшини ідуть, проводжати їх до дверей. 
Не сміятися чи глузувати з них. 
Не перебивати їх, коли вони говорять. 
Не сперечатися з ними.  
Не висміювати їх.  
Ніколи не казати погано про старійшин. 
Ви знаєте, шанобливі діти викликають захоплення людей у всьому світі. І коли вони стануть 
старійшинами, то також будуть отримувати повагу до себе як до старійшин. 
 
Питання: 
1) Що означає повага (віная, vinay)? 
2) Що відбувається, коли ми поважаємо старійшин? 
3) В який спосіб можна висловити повагу? 
4) Кого ми маємо поважати? 
5) Як ми вітаємо друзів, учителів чи старійшин? 
6) Можете навести кілька прикладів неповаги? 


