
ЩЕДРА ЛАКШМІБЕН 

 

Ця правдива історія сталася близько вісім століть тому.  

Одного дня сумний та похмурий відвідувач сидів за дверима джайнської упашраї у місті Карнаваті. 

Він був бідним джайном, який шукав притулку.  

Того дня, як і завжди, джайнська шравіка на ім’я Лакшмібен прийшла до упашраї. Після виконання 

ритуалів, виходячи з упашраї, вона побачила відвідувача. Вона ласкаво запитала його: «Я ніколи 

не бачила Вас раніше. Ви прийшли з-за міста?». Чоловік відповів: «Так, пані, я прийшов із 

Раджастхану». 

Вона спитала: «Ви самі?». 

 «Ні, я з дітьми». 

 «Що привело Вас сюди?». 

 «Я шукаю роботу». 

 «О!!!» Лакшмібен подумала хвилинку, а потім спитала: 

 «Як Вас звати?». 

 «Уда». 

 «Де Ви зупинились?». 

 «Мені немає де зупинитись».  

 «Не хвилюйся, брате, пішли зі мною. Мій будинок – це Ваш будинок. Ви можете зупинитись у нас 
на деякий час. Я зроблю усе, що у моїх силах, щоб допомогти Вам». 

Уда з подивом слухав цю щедру та добру жінку. Він дуже високо оцінив це місце, де люди щедрі 
навіть з незнайомцями. Уда почувався добре та подумав, що йому пощастило.  

Чоловік із дітьми пішли з Лакшмібен до неї додому. Вона дала їм їжі та розмістила у одному зі своїх 

вільних будинків. Уда інтенсивно працював та почав потроху зберігати гроші. Через деякий час він 
подумав, що треба дещо полагодити у будинку, який він займав.  

Він пішов до Лакшмібен та спитав дозвіл щодо ремонту будинку. Вона відповіла, що дала йому 
будинок, і він може робити, що забажає. Уда почував себе вдячним та виконав деякий 
найнеобхідніший ремонт будинку.  

За декілька місяців будинок, у якому проживав Уда, усе ж вийшов з ладу через свою давність.   

Уда вирішив перебудувати будинок і почав копати котлован під фундамент. Під час копання 

котловану від знайшов коштовний скарб під землею. Уда вирішив, що цей скарб належить 
Лакшмібен, оскільки це був її будинок.  Він пішов до Лакшмібен та запропонував їй скарб. 
Лакшмібен була насправді Лакшмідеві (богинею багатства) у серці.  Вона відмовилась узяти скарб 

та сказала: «Чи Ви жартуєте? Це більше не мій будинок. Я віддала його Вам вже давно. То яке я 
маю відношення до нього тепер?». 

Як не намагався Уда переконати її, але Лакшмібен залишалася непохитною. Вона навіть не 

доторкнулася до скарбу. Нарешті Уда змушений був узяти скарб з собою. Відтепер, Уда більше не 

був бідним. Він став Удаяном Шетхом. 



Лакшмібен є гідною похвали. Вона мала дуже щедре серце. Хоча, вона була звичайною жінкою, 

проте допомагала безкорисливо іншим. Вона віддала один зі своїх будинків незнайомцю, тому що 
він належав до тієї самої релігії. Вона навіть не подумала про те, щоб забрати скарб собі. Щедрість 

є великою чеснотою та є знаком справжнього релігійного почуття. Лакшмібен будуть пам’ятати за її 
щедрість. Ми повинні бути щедрими як Лакшмібен.  

Питання: 

1) Де сидів незнайомець? 

2) Послідовником якої релігії був чоловік?  

3) Хто помітив чоловіка, коли він сидів за дверима джайнської упашраї? 

4) Що Лакшмібен запропонувала йому? 

5) Як Лакшмібен поставилася до нього та його дітей? 

6) Що сталося, коли Уда перебудовував будинок? 

7) Що зробив Уда зі скарбом, який він знайшов? 

8) Що Лакшмібен зробила зі скарбом? 

9) Чому навчає ця історія? 

 


