
ВІДДАНА ЖАБКА 

Жив колись торговець на ім’я Наґдатта у місті Раджаґрига. Його дружину звали Бгавдатта. Вони 
любили одне одного, однак торговець мав занадто велику прихильність до дружини. Одного дня 
торговець помер. Його дружина дуже сумувала та ридала. Торговець через свою карму 
переродився у жабу. Випадково він народився у власному колодязі.  

Одного дня, коли Бгавдатта пішла набрати води у колодязі, жаба, побачивши її, раптово згадала 
своє минуле життя. Тепер жаба знала, ким вона була та почувала себе дуже щасливою. Жаба 
почала танцювати та пішла за Бгавдаттою, зайшовши за нею у будинок. Бгавдатта відчула 

співчуття до жаби. Вона перенесла жабу в бік, щоб часом не наступити на неї, але жаба 
повернулася назад. Скрізь, де йшла Бгавдатта, жаба йшла за нею. Це тривало протягом багатьох 
місяців. 

Якось Бгавдатта пішла вшанувати монаха на ім’я Суврат. Жаба пішла за нею. Після вшанування 

монаха допитлива Бгавдатта спитала у монаха про жабу. Вона сказала, що жаба переслідує її вже 
кілька місяців. 

Той монах, до якого пішла Бгавдатта, не був звичайним монахом. Він був авадгіджнані. Це означає,  
що він може знати щось незалежно від відстані. Він знав, ким була жаба. Монах сказав Бгавдатті,  

що її чоловік після смерті переродився у жабу і тепер, згадавши своє минуле життя, знав, що вона 
була його дружиною. Завдяки своїй любові та прихильності він стежив за нею.  

Бгавдатта обережно підняла жабу та віднесла додому. Вона почала піклуватися про жабу. 

Через декілька днів Бгавдатта почула, що Вчитель Магавіра прийшов на сусідню гору Віпулачал,  
зупинившись у Самавсарані. Майже кожен у місті, включаючи короля, збиралися віддати шану 

Магавірі. Бгавдатта приєдналася до тих, хто мав намір відвідати Самавсаран. Коли жаба почула 
цю новину, вона пострибала разом з усіма. Люди бачили жабу під ногами і намагалися зсунути її з 
дороги. Вони не знали, що жаба хотіла піти та побачити Вчителя Магавіру. Жаба продовжувала йти 
з натовпом, однак потрапила під ногу слона та померла. 

Оскільки жаба була такою відданою і так прагнула побачити Вчителя Магавіру, вона заслужила 
добру карму (пунья) та втілилася у ангела з численними здібностями на небі. Отримавши такі 
здібності, він подивився назад на свої минули життя та згадав усе, що сталося , і своє бажання 

побачити Вчителя Магавіру. Задля того, щоб здійснити це бажання, він зійшов на землю вшанувати 
Вчителя Магавіру та потім повернувся на небо. 

Повчальний зміст цієї історії – зв’язок має бути відкладений. Окрім того, ця історія нас вчить: якщо 
навіть така істота як жаба може мати відданість, то ми тим більше повинні мати відданість та 
прихильність. Відданість веде до духовного підйому душі.  

Питання: 

1) Що сталося з торгівцем після смерті? 

2) Чому жаба йшла скрізь за Бгавдаттою? 

3) Як вона поставилася до жаби на початку? 

4) Як вона з’ясувала, ким є жаба? 

5) Як Бгавдатта почала ставилася до жаби пізніше? Чому? 

6) Задля чого жаба стрибала по дорозі? 

7) Що далі сталося з жабою? 


