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1. ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ РЕЛІГІЇ 
1. У світових релігіях у найбільш повному і завершеному вигляді присутній монотеїзм, 

уявлення про єдиного Бога як творця світу і законодавця людей. 

2. Остаточно складається єдина, цілісна система догматів віровчення, серед яких 

провідне значення надається вченню про загробну віддяку. У достатньо розвинуті за часів 

національно-державних релігій (особливо в Давньому Єгипті та зороастризмі) уявлення про 

«інший світ» з появою світових релігій вплітається новий мотив - ідея тілесного воскресіння 

й райського блаженства. Давні євреї, вавилоняни, греки і римляни уявляли собі потойбічний 

світ переважно як темне підземне царство, де бродять неприкаяні душі померлих, котрі без 

своєї тілесної оболонки перетворилися на бліді примари своїх колишніх «Я». Натомість 

християнство вже безпосередньо обіцяє тілесне воскресіння: «Але дехто скаже: Як мертві 

воскреснуть? І в якім тілі прийдуть? Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли 

сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, — пшениці або чого іншого, і 

Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його» (1 Кор. 15:35—38), а іслам кілька 

розділів Корану немов спеціально присвячує опису тілесних втіх, що їх зазнаватимуть 

праведники у райському саду. На перший погляд, буддизм вбачає посмертну долю людини в 

прямо протилежному - розчиненні в абсолютному спокої. Проте, з точки зору Сходу, з його 

традиційною перевагою внутрішнього світу людини над зовнішнім природним і соціальним 

світом, цей «духовний» варіант загробної віддяки є не менш привабливим, ніж варіант з 

«тілесною» віддякою для християн і мусульман. І це вже не кажучи проте, що підчас 

«проміжних» пере втілень людина відповідно до своєї Карми, суми поганих і добрих справ у 

теперішньому і колишньому життях, може опинятись або на райських небесах, або в 

пекельних катівнях. 

3. Автономна громада як переважна форма релігійної організації на етапі національно-

державних релігій змінюється більш централізованою і масштабною організацією — 

Церквою, що складається з мирян і священнослужителів. 

4. Але головна особливість світових релігій, завдяки якій вони, власне, і одержали свою 

назву, полягає в їхньому наднаціональному характері. Люди об'єднуються в релігійну 

організацію як одновірці, незалежно від національної, державної, мовної або соціальної 

приналежності. Ця характерна риса світових релігій тісно пов'язана з першою їхньою 

особливістю: віра в єдиного Бога якраз заснована на тому, що він є Богом для всіх людей. 

Релігійна статистика стверджує, що на рубежі XX—XXI ст.ст. до числа послідовників 

світових релігій — буддизму, християнства й ісламу — відносить себе більше половини 

населення планети: кожен третій житель земної кулі є християнином, кожен шостий — 

мусульманином, а кожен вісімнадцятий — буддистом. З тих, хто залишається, 1,3 млрд. 

людей можна вважати атеїстами (233 млн.), або просто байдужими до релігії (більше 1 

млрд.); інші люди сповідають різні форми первісних і національно-державних релігій. 

Відповідно може бути визначена і географія світових релігій. Християнство поширене в 

Європі й Америці (абсолютна більшість населення), в Африці. Очікується, що найближчими 

десятиліттями відсоток християнського населення Латинської Америки і Європи незначним 

чином знизиться, а в Африці - значно зросте завдяки об'єднаним зусиллям християнських 

місіонерів усіх напрямів. В Азії триватиме процес християнізації Північної Кореї та Китаю, 

якому сприятиме прискорений індустріальний розвиток цих країн за західними зразками. 



Відновлює свої позиції християнство й у країнах Східної і Центральної Європи, де тривалий 

час панували комуністичні режими з атеїстичною ідеологією. 

Іслам поширений на Близькому Сході й у Північній Африці (50% населення), а також у 

багатьох азіатських державах, об'єднуючи в цілому 20% населення цього континенту. 

Очікується, що у XXI ст. він зміцнить свої позиції по всіх континентах: у США і Канаді, 

Західній і Східній Європі, Середній Азії, Африці. Найранішою зі світових релігій є буддизм. 

Тому доцільно саме з нього почати розгляд феномена світових релігій. 

Основна зона поширення буддизму — країни Південної і Південно-Східної Азії. 

Вважається, що по усьому світі сповідають буддизм 360 млн чоловік. Більше всього 

буддистів у таких азіатських країнах: Китай (50—60 млн у самому Китаї, 20—25 млн 

етнічних китайців по всьому світі), Таїланд, Японія, Бірма, В'єтнам, Корея, Шрі-Ланка, 

Камбоджа, Тибет як автономна область Китаю, Лаос, Монголія й Бутан. У процентному 

відношенні за кількістю буддистів до загальної чисельності населення лідирують Таїланд 

(понад 90%), Бірма, Лаос, трохи відстає від них Шрі-Ланка (65—70%). 

  

2. ЖИТТЯ ГАУТАМИ БУДДИ 
Відправною точкою у розгляді буддизму для нас служитиме особа його засновника — 

Будди. 

Треба сказати, що існують як міфічна, так і реальна біографія Будди. Однак сучасна наука 

мало що може сказати про його реальну біографіїю. Усі відомі життєписи Будди з'явилися не 

раніше перших сторіч нашої ери. їхні укладачі спиралися не тільки на уривчасті відомості 

про нього з канонічних творів, що приписувалися самому «Просвітленому» або його учням, а 

й також використовували всілякі легенди і міфи, особливо «Розповіді про попередні 

переродження Будди» — Джатаки. Джатаки надзвичайно популярні в Індії й дотепер. Тому 

в розповіді про життя і проповідь Будди легенди й дійсність будуть і в нас тісно пе-

реплітатися. 

Відповідно до міфологічної версії біографії основоположника буддизму, майбутній Будда 

перероджувався 550 разів і щоразу в новій подобі — від царя до пацюка. Перелік 

перероджень підкреслював непохитність дії закону переродження і рівних можливостей 

кожної людини. Нарешті, боги вирішили, що прийшов час Будді стати людиною і принести 

світло Істини іншим людям. Так і сталося. Будда сам обрав час, частину світу, місце, родину 

й ту, котра стане його матір'ю в останньому переродженні — дружину царя Шуддходани, 

правителя індійського князівства у місті Капілавасту. 

Напередодні цієї події дружина царя на ім'я Майя побачила дивний сон: їй наснилося, що 

раптом з'явився білий слон і ввійшов у її правий бік. Мудреці потрактували її сон так: якщо в 

цариці народиться син і якщо він залишиться у світі, то буде царем царів, володарем усіх 

країн і народів, а якщо обере пустельництво, то стане Буддою і своїм вченням освітить ввесь 

світ. Цариця стала чекати народження сина, і коли настав час, вирушила в дім своїх батьків, 

щоб там народити дитину. Однак син народився в неї по дорозі, і народився він не 

звичайним шляхом, а вийшов з боку матері, коли вона стояла в гаю між двома квітучими 

віковими деревами, що схилили перед нею свої гілки, і самостійно зробив перших сім кроків. 

Натомість вважається, що засновник буддизму — реальна історична особа, котра жила 

між VII—V ст. до н.е. Він відомий під різними іменами: Сіддхартха (особисте ім'я, санскр. - 

той, хто досяг мети), Гаутама (родове ім'я, що означає «той, хто походить з роду Готамів»), 

Шак'ямуні (букв, мудрець із племені шак'я), нарешті — Будда (санскр. Просвітлений). 

Офіційні роки його життя — 624—544 pp. до н.е. За іншою, науково більш обґрунтованою 

версією, Будда жив між 566—486 pp. до н.е. 

Сіддхартха Гаутама належав до царюючого дому невеликого князівства Шак'я на Півночі 

Індії. Офіційне місце народження засновника буддизму розташоване у занедбалому селищі 

Лумбіні із суцільно небуддійським населеням в 10 км від індійсько-негельського кордону. 

Мати його померла на сьомий день після пологів, і хлопчика виховувала його тітка. Батько 

дуже любив сина і збудував йому три чудових палаци, по одному для кожної пори року: літа, 

зими і періоду дошів. Палаци, повні слуг, стояли посередині садів, а в садах були ставки, 

покриті різнобарвними лотосами. Царевич завжди був одягнений у найтонші дорогоцінні 



тканини, з голови до ніг прибраний коштовностями. Над його головою завжди тримали 

величезний білу парасольку, щоб не торкалися його промені сонця, краплі дощу або пилини. 

Безліч гарних дівчат постійно тішили царевича музикою, співом і танцями. Усе, що могло 

затьмарити погляд і душу царевича, за строгим наказом його батька, який пам'ятав 

пророкування про його долю, завжди забиралося подалі з його шляху. 

Так відбулися три зустрічі, що показали царевичу три найстрашніші лиха життя — старість, 

хворобу й смерть, і зустріч, що відкрила йому шлях до спасіння від цих лих. Незважаючи на 

любов до дружини й дитини, на обов'язок успадкувати батьківське царство, він уночі вийшов 

з палацу, сів на коня й поїхав геть з рідного дому. Мечем відрізав собі царевич волосся, зняв 

із себе коштовності, віддав їх єдиному слузі, що його супроводжував, і велів сповістити 

рідних про свій відхід. По дорозі він обміняв у зустрічного жебрака своє плаття на лахміття. 

На цей момент Гаутамі виповнилося 29 років. 

Бог зла Мара спробував зашкодити здійсненню цього шляхетного наміру — він то підсилав 

до нього трьох своїх дочок — Прагнення, Невдоволеність і Пристрасть в образах прекрасних 

дівчат, то оточував воїнством страшних бісів. Але все було марно — Гаутама залишався 

нерухомим і незворушним. Царевич згадав усі свої переродження, такі різні й у той же час 

завжди однакові — спершу народження, щастя або страждання, а потім — смерть, і нарешті 

на Сіддхартху Гаутаму Шак'ямуни зійшло просвітління щодо того, як можна все це 

припинити. Сталося це в день народження Будди. Легенда говорить, що через підступ бога 

зла Мари Будда одразу після осяяння подумав, наскільки важко буде захопленим 

пристрастями людям зрозуміти, що становить причину цих пристрастей, але потім дійшов 

висновку, що тільки проповідь відкритої ним істини може допомогти врятуватися й іншим. 

Чимало днів провів Будда під цим деревом, що одержало назву «Дерева Пізнання». Пізніше 

це дерево стало в буддизмі священним. У багатьох країнах Азії існують спеціальні храми, де 

головним предметом поклоніння є «Священне дерево», що виросло з пагона «Дерева 

пізнання». А найвідоміший в історії баньян показували західним мандрівникам ще в XIX ст., 

поки його не звалила буря. 

Потім Просвітлений вирушив у путь. Перед п'ятьма відлюдниками, котрих він знав по 

спільному пустельництву і яких здивував його здоровий і сяючий вигляд, у місцевості, 

званою «Оленячий парк», поблизу священного для індуїстів міста Бенарес на півшляху з 

Делі до Калькутти, промовив він свою першу проповідь. У цій проповіді Будда коротко 

виклав своє вчення про сутність світу і шляхи до спасіння. І п'ять колишніх аскетів стали 

першими членами заснованої ним чернечої громади — сангхи. Відтоді понад 40 років 

мандрував Будда з міста до міста. Він проповідував своє вчення, залучав до себе учнів і 

послідовників, створював чернецькі братства, лише час від часу для підтримки свого 

авторитету творив невеликі дива. 

При аналізі канонічної біографії Будди одразу ж звертають на себе увагу дві обставини. 

Перше — вона втілювала в собі давньоіндійський ідеал брахмана, що зобов'язаний був 

спершу нажити майно, створити родину і виконати свій релігійний обов'язок, тільки потім 

залишити земні радощі, щоб знайти в самоспогляданні можливість злиття з Брахмою. Друге 

— образ царя-пустельника, котрий розірвав усі сімейні зв'язки, наче уособлював думку про 

мінливість усіх земних благ, підкреслював рівність усіх варн і каст у справі спасіння. 

Але хоч би як там не було, Будда посідав особливе місце серед видатних духовних 

наставників свого часу. Він не був брахманом, чиє походження давало йому владу вчити 

інших, не став і святим аскетом, який агітував особистим прикладом, не вважав він себе і 

мудрецем, котрий запозичив своє знання в богів, тому що збагнув свої «благородні істини» 

самостійно. Не спустився він на землю у вигляді аватари, втілення якогось із тисяч божеств, 

а народився, хай у багатій і знатній, проте звичайній кшатрійській родині. Це незвичайне 

місце і статус всесвітньої значимості особи Сіддхартхи Раутами й підкреслював його титул 

Просвітленого — Будди, так само, як найменування Спасителя — Христа звеличуватиме 

через кілька століть у всесвітньоісторичному плані особу Ісуса з Назарета. 

  

3. БУДДІЙСЬКЕ ВІРОВЧЕННЯ І ПАНТЕОН 



Чого ж навчав Будда? Чому його вчення знайшло такий жвавий відгуку людей, що поступово 

перетворилося на світову релігію? 

Спочатку те, що проповідував Будда, і те, про що потім розповідали його учні, передавалося 

усно з покоління в покоління. І тільки через кілька сторіч після зародження буддизму на о. 

Цейлон були вперше зроблені записи зведень священних текстів буддизму, що отримали 

назву Типітака (букв, три кошики). За переказом, у І ст. до н.е. цар Цейлону зібрав 500 

кращих знавців усної традиції і змусив їх продиктувати те, що вони запам'ятали, такій же 

кількості кращих переписувачів. Ці записи були зроблені на пальмових листках, що потім 

складалися для збереження в плетені кошики. Для упорядкування Типітаки була використана 

народна мова Індії — палі, на якій мав би розмовляти сам Будда. Інша версія канону — так 

звана санскритська Типітака — була записана небагато пізніше в самій Індії. До наших днів 

від неї збереглися окремі фрагменти, відомі за перекладами на східні мови. 

У 1871 р. з метою упорядкування буддійського Священного Писання в Бірмі був скликаний 

спеціальний собор. 2400 його учасників шляхом порівняння різних списків і перекладів Ти-

пітаки створили єдиний уніфікований текст. Потім його вирізали на 729 мармурових плитах. 

Кожну плиту помістили в особливому храмі з гострим дахом. Так у цій країні виросло 

оригінальне місто-бібліотека — Кутодо, шановане буддистами всього світу. 

Найчастіше Типітаку поділяють на три великих частини: 

1. Віная-пітака («Кошик уставу», 110 плит). У ній описуються церемонії, обряди і правила 

поведінки, яких повинні дотримуватися ченці, перераховуються гріхи і покарання за них, 

найсуворіше з яких — виключення з громади. 

2. Сутта-пітака («Кошик настанов», 410 плит). У ній у формі кількох десятків тисяч 

приписуваних Будді і його найближчим учням притч і викладене вчення буддизму. Крім 

того, у цю частину канону включені й інші твори найрізноманітнішого характеру: збірки 

легенд і афоризмів, поеми, коментарі тощо. Найзначніший здобуток у цьому розділі Типітаки 

— Дхаммапада (тобто «виклад учення»). Дхаммапада складається з 423 коротких 

віршованих висловів — сутр, згрупованих у 26 главах. Матеріал Сутта-пітаки 

упорядкований за спеціальними розділами (нікайа) за довжиною. 

3. Абхідхамма-пітака («Кошик чистого знання», 209 плит). У семи трактатах цієї частини 

викладаються філософські міркування буддистів про світ і людську особистість. 

Крім палійської Типітаки, існують напівканонічні тексти широкого кола тем: це вже згадані 

Джатаки — історії про попередні життя Будди; запитання царя Мілинди, у яких 

відтворюється бесіда освіченого елліністичного царя Менандра (Мілинди, II ст. до н.е.) і 

буддійського мудреця Нагасени, традиційна біографія Будди — «Буддхачаріта» Ашвагхоши 

(100 р. н. е.). 

Сутність буддійського віровчення в найбільш концентрованому вигляді виражають так 

звані «чотири благородні істини буддизму», сформульовані Просвітленим в одній із перших 

проповідей. Ці істини, як думають самі буддисти, вказують на «Зло, походження Зла і 

подолання Зла, і благородний восьмеричний шлях, що веде до припинення Зла» 

(Дхаммапада, XIV, 191): 

• Перша благородна істина буддизму проголошує: «Сутність життя є страждання». Це 

страждання заподіює людині буквально все: «народження — страждання, старість — 

страждання, хвороба — страждання, смерть — страждання, єднання з неприємним — 

страждання, розлука з приємним — страждання, неотримання чого-небудь бажаного — 

страждання; коротше кажучи, п'ятерична прихильність до існування є 

страждання»[Типитака. Сутта-питака // Антология мировой философии: В 4 т. — М„ 1969.-Т. 

1.-Ч. 1.-С. 117- 118.]  

• Друга благородна істина говорить про джерело страждань: «це жага, що приводить до 

нових народжень, супроводжувана задоволеннями і пристрастями, що знаходить 

задоволення тут і там, а саме: жага насолоди, жага існування, жага загибелі»[ Типитака. 

Сутта-питака // Антология мировой философии: В 4 т — M., 1969.-T.l. -Ч. l.-C. 117-118.]. 

• Третя благородна істина пояснює, як можна знищити страждання: «це повне безслідне 

знищення цієї жаги, відмова [від неї], відкидання, звільнення, позбавлення [її]»[ Там само]. 



• Нарешті, четверта благородна істина стосується «серединного шляху», що веде до 

знищення страждання. Будда переконався, що обидві протилежності — і життя, повне 

задоволень і хтивості, і життя в добровільному обмеженні своїх бажань — однаково далекі 

від «правильного шляху». Цей шлях лежить посередині, тому називається «серединним». 

Зміст чотирьох благородних істин стане зрозумілішим, якщо розглянути буддійські погляди 

на людину і світ, з яких виходив у своїх міркуваннях Будда, і які значною мірою були 

запозичені з індуїзму. 

Світу, що оточує людину, вважали буддисти, притаманні: Страждання, Суб'єктивність і 

Мінливість. 

По-перше, матеріальний світ є ілюзія, створена нескінченними комбінаціями — дхамм (або 

дхарм), дрібних носіїв свідомості людини; своєрідна візерункова полотнина, виткана з нез-

численної кількості різнобарвних ниточок. Зі смертю людини тканина немов розпускається, а 

самі нитки знову з'єднуються в нову кольорову полотнину. По-друге, особистість людини та-

кож не тотожна сама по собі, вона не має ніякого постійного, стійкого ядра, її жодним чином 

не можна знайти за допомогою органів чуттів або описати. А по-третє, ніщо у світі не 

постійне, все минає, все перебуває в процесі безперервної зміни, а тому, прагнучи досягти 

чогось, мив кінцевому підсумку залишаємося ні з чим. 

На прохання царя Мілінди пояснити ці положення за допомогою прикладів буддійський 

мудрець Нагасена порівняв людину із світильником, який палає всю ніч, але полум'я у ньому 

на початку ночі не те саме, що опівночі або наприкінці ночі. «А хіба, о великий царю, на 

початку ночі був один світильник, опівночі інший, а наприкінці ночі ще інший?» (Запитання 

Мілінди, кн. II, гл. 2). 

Порятуватися людина зможе тільки тоді, коли йтиме «серединним шляхом». Буддисти 

полюбляють порівнювати рух по «серединному шляху» із колодою, яка пливе посеред річки 

й досягне моря лише тоді, «якщо вона не буде наближатися ні до правого, ні до лівого 

берега, не потоне посередині річки, не буде викинута на берег, не буде виловлена людиною, 

не буде затягнута у вир і не підгниє зсередини»[ Учение Будды. - Элиста, 1992. - С.55.]. 

«Серединний шлях» називають ще «восьмеричним шляхом», тому що він складається з 

восьми ступенів: правильні погляди, правильна рішучість, правильна мова, правильна 

поведінка, правильний спосіб життя, правильне зусилля, правильна увага, правильне 

зосередження. 

1. Правильні погляди — необхідно вірити в «чотири благородні істини», щоб не ухилитися 

від шляху, запропонованого Буддою. 

2. Правильна рішучість — готовність опанувати свої почуття і бажання, прагнення 

зосередитися на тому, щоб вести життя відповідно до «чотирьох благородних істин». 

3.Правильна мова — правдива, доброзичлива, миролюбна, позбавлена зайвої балаканини і 

ненормативної лексики. 

4. Правильна поведінка заснована на не заподіянні шкоди всьому живому; утримуванні від 

почуттєвих задоволень; утримуванні від навмисного зиску вигоди. 

5.Правильний спосіб життя — мирний, чесний, чистий; культивування некорисливого 

ставлення до життя і звички жити чесною працею, одержання тільки заслуженого. 

6. Правильне зусилля — спрямоване на досягнення чотирьох великих цілей: уникати усього, 

що заважає спасінню; перемогти те, що прив'язує до життя; розвити досягнуті успіхи; 

зберегти накопичені заслуги. 

7. Правильна увага — активна пильність людської свідомості, її концентрація на чотирьох 

завданнях: 

• зречення тіла, вироблення звички бачити в ньому лише зовнішній об'єкт щодо свого «Я»; 

• зречення від почуттів, звільнення від їх впливу, через який ми прив'язуємося до життя, 

розгляд їх як швидкоплинних тілесних функцій; 

• зречення від думок, що породжуються нашими почуттями й егоїстичним «Я» і спонукають 

людину до дій, які перетворюють її на заручника сансари; 

• зречення від об'єктів думок, тобто від схильності сприймати навколишній світ через його 

зовнішні матеріальні прояви. 



8. Правильне зосередження — правильні методи зосередження й медитації, що ведуть до 

знаходження внутрішнього спокою. 

«Восьмеричний шлях» буддисти звичайно поділяють натри частини: перша (ступені 1—2) 

пов'язана з мудрістю, друга — з моральною поведінкою (ступені 3—6), третя (7—8) 

належить до сфери особливого «тренування думки», до практики споглядання, «очищення 

розуму», або йоги, як вона традиційно називається в Індії. Будда неодноразово підкреслював, 

що «восьмеричний шлях» — не сходи, по яких потрібно підніматися, долаючи сходинку за 

сходинкою. Просвітлення на цьому шляху можна досягти тільки одночасним 

культивуванням кожного з його аспектів у єдності з усіма іншими. 

Людина, яка здолала «восьмеричний шлях», досягає спочатку просвітлення (самадхи), а 

потім і нірвани. Слово «нірвана» у перекладі із санскриту означає «згасанні». Нірвана — це 

внутрішній стан людини, при якому згасають, притупляються всі почуття і прихильності, а 

разом з ними і сприйняття навколишнього світу. Це внутрішнє згасання чуттєвості і 

тілесності наче звільняє людину від її страждаючого «Я» й від жаги життя, що тягне всі живі 

істоти до нескінченних перероджень. Тим самим скасовується влада Карми, і просвітлений у 

такий спосіб мудрець до кінця розчиняється в абсолютному спокої. 

Отож сутність віровчення буддизму зводиться до заклику кожній людині стати на шлях 

пошуку внутрішньої волі, скинути всі окови, якими сковує її життя. При цьому вказувалося й 

на те, що всі люди, незалежно від своїх національних або соціальних розходжень, мають у 

своєму розпорядженні рівні можливості для Просвітлення. Ця фундаментальна буддійська 

установка на індивідуальний праведний шлях до спасіння, відкритий для всіх людей, стане в 

наступному характерною для всіх світових релігій, що у своїх віровченнях однозначно 

зміщують акцент із колективного на індивідуальне релігійне життя. 

З людей, які опанували віровчення й «серединним восьмеричним шляхом» рухаються до 

нірвани, складається своєрідний пантеон буддизму: будди, бодхисатви та архани. 

Кожна жива істота, що досягла просвітління і змінила світ сансари, світ нескінченних 

перероджень, на світ нірвани, стає буддою. Живуть будди в тому, що можна було б назвати 

космічним простором. Лише іноді вони перевтілюються в земне тіло, щоб відкрити очі 

людям землі. Інакше люди з малими чеснотами (а таких, на жаль, більшість) «віддадуться 

самовпевненості, перебуваючи в пересиченості й лінощах, не зможуть породити думку про 

те, як важко зустріти Будду і віддавати йому почесті»[ Сутра Лотоса Сокровенного Закона // 

Религии Китая: Хрестоматия. -СПб., 2001.-С. 397-398.]. Будди проповідують Істинне Вчення 

і наставляють людей на благородний «восьмеричний шлях» до порятунку. З тисяч відомих у 

Цій релігії будд, найбільш шановані — вже відомий нам Шак'ямуні, будда майбутнього 

світового періоду Майтрейя, п'ять будд, що уособлюють частини світу, поміж ними — 

Будда заходу Амітабха. 

Бодхисатва (букв, істота, що прагне до просвітлення) — людина, якій залишився всього 

один крок до нірвани, але яка свідомо не хоче його робити, щоб з більшим успіхом 

просвітлювати ще не просвітлених. Таким бодхисатвою слід вважати й Будду з того 

моменту, як він одержав своє останнє втілення, й до того, коли він занурився в нірвану. 

Шлях, що повинний пройти майбутній бодхисатва, поділяється на багато етапів. Однак на 

шляху бодхисатви, подібно благородному «серединному шляху», ці етапи людина долає не 

послідовно, а одночасно. Прагнучи до звільнення, майбутній бодхисатва спочатку дає 

своєрідну обітницю рухатися в наміченому напрямку, не звертаючи уваги на втому, не 

заспокоюючись на досягнутому. В очах буддистів на кожному з рівнів бодхисатва опановує 

якоюсь із шести найважливіших досконалостей: щедрістю, моральністю, терплячістю, 

мужністю, здатністю до медитації, мудрістю. Перша ступінь — щедрість, вимагає роздачі 

милостині всім, хто її потребує; інша — дотримання всіх загальнолюдських і буддійських 

моральних розпоряджень. Це потребує також мужності, безмежної терплячості й володіння 

мистецтвом медитації. Всі попередні ступені, разом узяті, стають основою для шостої — 

мудрості. 

Піднявшись на цю ступінь, людина стає уже святою — архатом. «Почуття в нього спокійні, 

як коні, приборкані візником. Він відмовився від гордості і позбавлений бажань. Такому 



навіть боги заздрять» (Дхаммапада, VII, 93-95). До особливо популярних 16—18 архатів 

зараховуються учні і найближчі послідовники Шак'ямуні. 

Як бачимо, буддизм не належить ані до монотеїстичних, ані до політеїстичних релігій. 

Правда, Будда не заперечував існування богів та інших надприродних істот, але вважав, що 

вони підлеглі дії закону Карми і не можуть допомогти людині вийти з колеса перероджень. 

Будди і бодхисатви не схожі на богів інших релігій. Будди не можуть, подібно до богів інших 

релігій, створювати світ, керувати стихіями; вони, як правило, не можуть карати грішників 

або винагороджувати праведників. 

  

4. РЕЛІГІЙНИЙ КУЛЬТ І РЕЛІГІЙНА  

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДДИЗМУ 
Релігійний культ у буддизмі підпорядкований одній меті - досягненню нірвани. Релігійна 

організація розглядається як засіб допомоги на цьому шляху. 

Умовно кажучи, людина, яка прагне зануритися у нірвану, має пройти у своєму релігійному 

житті три основних ступені. 

На першому ступені вона повинна увірувати в Триратну (букв, три скарби): Будду, вчення 

Будди (Дхарму) і буддійську громаду — Сангху, повірити, що тільки в цих скарбах полягає 

для неї єдине спасіння від потоку перероджень. Увірувавши в Будду, людина прагне 

осягнути його вчення. Об'єднавшись з однодумцями вдалині від суєтності світу, послідовник 

буддизму буде з успіхом слідувати буддистській Дхармі, що повинна привести його до стану 

Будди. 

На другому ступені певною мірою розходяться шляхи основної маси віруючих мирян і 

ченців. Мирський послідовник Будди зобов'язаний насамперед вести праведне життя, що 

зводиться до п'яти заповідей:  

1) не заподіювати шкоди нічому живому; 

2) не красти;  

3) не чинити перелюб;  

4) не говорити неправди; 

5) не пити спиртних напоїв і не вживати дурманних речовин. 

Ці заповіді дуже близькі до іудейського Декалога, що пізніше запозичить християнство. 

Разом з тим між мораллю двох світових релігій існує і певне розходження: християнство й 

іудаїзм відносять заповідь «Не убий!» тільки до людей, в той час як буддизм поширює її на 

всі живі істоти, оскільки всі вони рівною мірою включені в потік перероджень. Тому, 

полюючи на звірів, ловлячи рибу або навіть просто зриваючи квітку, ти ризикуєш знищити 

нинішнє втілення того, хто колись був такою ж, як і ти, людиною. 

Власне культова практика, обов'язкова для усіх віруючих, у буддизмі не одержала такої 

деталізації і регулярності, як у християнстві або ісламі. Ступінь регулярності культу дуже 

залежить від сангхи: у тих країнах і регіонах, де сангха численна і впливова, культ 

упорядкований і має буддійський зміст, за відсутності ж сангхи чи її слабкості, в культі дуже 

помітними стають не-буддійські релігійні компоненти. 

Основне завдання простих віруючих — постійна моральна і матеріальна підтримка членів 

буддійської громади. Інші форми релігійного життя віруючих: відвідування місцевого храму, 

відвідування «святих» місць — народження, просвітлення, смерті Будди, ступ з якоюсь 

реліквією, прийняття обітниць. 

Центральне місце в буддійських святилищах, як правило, займає багатометрова статуя Будди 

з дерева, каменю, коштовних металів з інкрустаціями з дорогоцінних каменів. Найчастіше 

Будда зображується в позі лотоса, хоча відомо більше 40 його улюблених поз, кожна з яких 

несе в собі зрозумілий тільки віруючій людині глибинний релігійний зміст. А в одному з 

храмів столиці Таїланду Бангкоку знаходиться скульптурне зображення Будди висотою в 3 м 

і вагою 5,5т, виготовлене з чистого золота. Одна тільки вартість матеріалу цієї статуї 

оцінюється приблизно в 40 млн доларів, що дозволило занести неї до «Книги рекордів 

Гіннесса» як «найдорожчий культовий об'єкту світі». Вибір дорогоцінного матеріалу 

пояснюється просто: світло Просвітлення, що виходить від Будди, найкраще 

матеріалізується в блиску золота. 



 

Зображення Будди вшановуються обрядами поклоніння і принесення. Перший обряд полягає 

в тому, що буддисти встають на коліна і тричі вклоняються цим зображенням, доторкаючись 

чолом землі, що символізує буддійські «три скарби». Принесення статуї Будди, як правило, 

роблять потрійні — у вигляді свічок, що символізують світло вчення в пітьмі звичайного 

людського неуцтва, квітів, що вказують на мінливість світу, та ароматів, що уособлюють 

поширення вчення. Цілком припустимо просто поставити перед статуєю їжу, що символізує 

милосердя. 

Урочисті служби провадять за традиційним місячним календарем кожного разу в дні нового і 

повного місяця. Присутні на цих богослужіннях віруючі приходять на них з принесеннями 

Будді і подарунками для ченців. В ці дні вони дуже часто також приймають особливі 

обітниці — певний час вести більш аскетичне життя (утримуватися від споживання м'яса, 

відмовитися від прикрас і розваг тощо). 

Нарешті, останньою умовою досягнення нірвани, вищим і останнім ступенем культової 

практики є в буддизмі медитація. В одній із Джатак Будда влучно порівняв призначення 

медитації із завданням людині з чашею, до самого краю наповненою олією, пройти крізь 

скупчення народу, повз сільську красуню. Буквально по п'ятах її переслідуватиме інша 

людина з оголеним мечем, яка має відтяти невдасі голову, якщо хоча б крапля олії прол-

лється. «Чашу слід нести обережно, не вихлюпуючи ні краплі, так і чернець нехай належним 

чином зосередить свої думки, не розхлюпуючи їх у суєтності»[ Джатаки. - М., 1979. - С. 237-

238.]. 

У буддизмі вперше в історії релігії з'являється чернеча організація. За своїм укладом 

буддійська сангха копіює давньоіндійську сільську громаду. Чернеча громада бере свій 

початок в об'єднаннях мандрівних проповідників, що на період дощів збиралися перебути 

негоду в сухому місці, віддаючись спільним медитаціям і благочестивим міркуванням. 

Члени громади, умовно говорячи, поділялися на три категорії: 

1. Хлопчики, які одержували початкову освіту, привчалися до дисципліни й іноді рятувалися 

таким способом від голодної смерті. 

2. Послушники, що повинні були вивчити під керівництвом наставника основні положення 

вчення й статутних вимог, довести справою свою готовність стати ченцем. Саме вони 

виконували в монастирі всю основну господарську роботу. 

3. Повноправні члени громади, якими послушники могли стати тільки після досягнення 20-

літнього віку. Зрілі чоловіки, як правило, стають ченцями тимчасово — заради публічного 

очищення від вантажу накопичених за своє життя гріхів, чим іноді спекулюють 

високопоставлені політики країн Південної і Південно-Східної Азії. 

Переважна більшість буддійських ченців — чоловіки. Однак є й жінки-черниці. Але навіть у 

Бірмі, де функціонують єдині у своєму роді жіночі монастирі, на 25 тис. жінок-черниць 

випадає в 11 разів більше чоловіків-ченців! Відповідно до буддійських текстів чоловік і 

жінка рівні між собою, однак сам Будда був проти прийому до громади жінок — чи то через 

більшу моральну нестійкість жінок, чи то через поширене упередження, що сама жінка є 

важко переборною перешкодою на шляху до Просвітлення. У цьому зв'язку часто наводиться 

розмова Будди з улюбленим учнем Анандою щодо ставлення до жінок. На питання Ананди, 

як буддійські ченці повинні поводитися в присутності жінок, Будда відповів: «Так, начебто 

ви їх не бачите». Що мав на увазі Будда, стає ясно з наступної притчі про двох ченців. 

Тандзан та Екідо йшли якось брудною дорогою. Була злива. Проходячи повз перехрестя, 

вони зустріли красиву дівчину в шовковому кімоно і шарфі, яка не могла перейти через 

вибоїну. 

Буддійські свята не такі численні, як в інших релігіях, оскільки три найбільш знаменні події 

в житті Будди — народження, просвітлення і занурення в нірвану — відбулися в один 

травневий день повного місяця: 

• У лютому-березні за європейським календарем святкується відкриття Буддою основних 

принципів свого вчення людям. 



• У квітні-травні відзначається Весок — головне свято у буддизмі, день народження його 

фундатора. Це свято прикметне грандіозними карнавальними ходами, добовими читаннями 

священних текстів, присвячених життю й переродженням Будди. 

• У червні-липні відбувається свято, що знаменує початок тримісячного посту періоду дощів. 

За переказом, у цей період Будда піднявся у своєму медитативному спогляданні на сьоме 

небо і проповідував там своє вчення богам і своїй матері, яка одержала внаслідок 

передчасної кончини сприятливе переродження. Тому вважається, що ченці, яким 

заборонено в цей день залишати стіни монастиря, прагнуть повторити духовний подвиг 

Будди. Саме сезон дощів вважається особливо сприятливим для прийняття тимчасових 

чернечих обітниць. У ці дні ченці одержують особливо багато дарунків, їм також видається 

одяг, яким вони будуть користуватися протягом усього наступного року. Власне кажучи, 

тканину чернеча громада підбирає попередньо, а потім за добу з неї потрібно зшити 

чернечий одяг. Готове вбрання віддається мирянам, щоб вони мали ще одну нагоду зробити 

підношення ченцям. Така складна церемонія повинна спонукати ченців подавати своїм 

мирським послідовникам духовний приклад, а їхніх мирських послідовників — демонст-

рувати своє милосердя. 

• У жовтні-листопаді закінчення посту святкується пишними процесіями довкола пагод 

(буддійська меморіальна споруда і сховище реліквій) з читанням сутр, що знаменує успішне 

повернення Будди на Землю. У багатьох буддійських країнах поширений звичай знімати 

статуї Будди з п'єдесталу і возити їх по вулицях. Вулиці, будинки, монастирі, ступи, 

священні дерева ілюмінуються олійними лампами, свічами й кольоровими електричними 

лампочками, що символізують привнесене у світ просвітлення. 

Крім того, святковими вважаються щомісячні чотири фази Місяця, не кажучи вже про те, що 

всі скільки-небудь значимі події повсякденного життя людей супроводжуються обов'язко-

вими релігійними церемоніями. 

  

5. ПОШИРЕННЯ БУДДИЗМУ. ОСНОВНІ  

НАПРЯМКИ В БУДДИЗМІ 
Поширення буддизму починається тільки з кінця IV—III ст. до н е і пов'язано з ім'ям 

індійського царя Ашоки, який зміг об'єднати під своєю владою майже всю територію індії і 

проголосив буддизм офіційною релігією у своїй імперії. З III ст до н.е. буддизм з'явився на 

острові цейлон (суч. Шрі-Ланка) з І-ІІ ст. н.е., ІІ—ІІІ ст. н.е. — у В’єтнамі, Лаосі, Камбоджі, 

Таїланді, Бірмі, з IV ст. - у Кореї, з VI ст. - в Японії, з VII ст. -у Тибеті, з xii ст. - у монголи. 

З процесом поширення буддизму пов'язані кілька цікавих особливостей, одна з них полягає в 

тому, що чим далі просувався буддизм на Схід і чим міцнішими ставали його позиції в краї-

нах Південно-Східної Азії, тим помітніше зменшувався його вплив на батьківщині - індії, де 

зараз кількість буддистів не перевищує кількох відсотків від загальної чисельності 

населення.  

 «Механізм» проникнення Закону Будди в інші країни на прикладі Китаю полягав у 

наступному. Чернець-місіонер морським або сухопутним шляхом прибував у країну, маючи з 

собою тільки поклажу канонічних текстів — сутр. Знайшовши багатих і впливових 

заступників, подвижник з оригіналу (а іноді і просто по пам'яті) відтворював канонічний 

текст. Великий штат перекладачів і переписувачів здійснював власний переклад, що 

обростав численними коментарями, покликаними полегшити розуміння його змісту. 

Виданий і прокоментований текст ставав базовим для публічної проповіді — основної форми 

пропаганди Вчення в широких масах. Довкола нього організовувалися громади ченців і 

мирян, а потім і самостійні школи буддизму. Зумівши прижитися в багатьох країнах і врешті-

решт перетворившись на світову релігію, буддизм поділився на численні напрямки, що 

помітно відрізняються один від одного. 

Перший напрямок — тхераваду (букв, школа старої мудрості) — називають ще «малою 

колісницею». Його прихильники вбачають у Будді Великого Вчителя, який тільки вказав 

шлях до спасіння, але не повів цим шляхом. Досягнення нірвани уявляється їм можливим 

тільки для деяких обраних ченців, що беззастережно дотримуються букви буддійського 

ритуалу. Всі інші, вважають послідовники тхеравади, випробують на собі дію «закону 



залежного існування», що трактується надзвичайно широко: вважається, що Карма 

обумовлює цикл Всесвіту і Землі, злети і падіння в історії держав і народів, окремих родин і 

індивідів, викликає соціально-економічні зміни, міжнародну напруженість, війни, аварії, 

катастрофи, стихійні лиха. Припустімо, через злодійство йдуть дощі і випадає град, через 

брутальні слова виникають засоленість ґрунту і пустелі, через порожню балаканину — 

плутанина в порах року, через користолюбство — неврожаї (Васубандху. Абхидхармакоша, 

гл. 4:85). 

З інших положень віровчення тхеравади цікава картина нашого Всесвіту, що складається з 

незліченної кількості світів, кожний з яких являє собою самостійний універсум. У кожному 

універсумі — 31 рівень трьох світів: реального світу, де діє закон Карми, ілюзорного світу, 

або світу небуття, і світу чистої свідомості. 

Реальний світ, що населяється людьми, — плоский диск, що лежить на воді. У центрі світу 

— гора Меру, навколо якої обертаються Сонце, Місяць і зірки. Меру оточують сім гірських 

хребтів, за якими розміщені чотири континенти, що омиваються Світовим океаном і 

відділені від інших світів кам'яною стіною. 

Реальний світ, у свою чергу, розділяється на 4 нижніх і 7 верхніх рівнів. Нижні рівні 

призначені для істот, контрольованих тільки емоціями, верхні, починаючи з людей, — для 

тих, у кого емоції переважають над розумом. 

Рівні з 12-го по 27-й складають форми, що виникають у свідомості медитатора, тому їх зміст 

достатньо індивідуалізований. Однак, як правило, сфери ілюзорного світу становлять по-

слідовність спроб віруючого осмислити за допомогою кожної з чотирьох істин зміст трьох 

інших. 28-й рівень складає сфера нескінченного простору; 29-й — сфера безмежної 

свідомості; 30-й — порожнеча; останній, 31 -й рівень взагалі не описується. Це, власне, і є 

рівень нірвани. 

Тхераваду ще називають «південним буддизмом», оскільки вона поширена в країнах, що 

розташовані на південь від Індії: Таїланд, Шрі-Ланка, Камбоджа, Лаос. 

Другий напрямок — махаяна (букв, велика колісниця) має власне коло священних текстів — 

«Праджня параміта сутри» (Сутри Позамежної Мудрості), що вважалися Одкровеннями 

самого Будди. Сутри махаяни в основному створювались між І ст. до н.е. й VI ст. н.е. 

Найпліднішими у творчому відношенні були II-IV cт.  

Праджняпараміта сутри — канонічні тексти, що розповідають про вищу позамежну мудрість, 

досконале розуміння, що переводить на інший берег існування — у нірвану, їхня відмінна 

риса полягає в тому, що текст сутри не просто викладає релігійну доктрину, а прагне 

породити у людині особливий, вищий стан свідомості, стан безпосереднього переживання, 

бачення реальності, якою вона є, — порожньою, незаповненою ані матеріальними речами, 

ані ідеальними думками, атому тотожною нірвані.  

Найвідоміші Сутри Позамежної Мудрості — Алмазна сутра, Лотосова сутра, Сутра 

Намиста, Махапаринірвана сутра («Вчення про великий перехід до нірвани»). 

Махаяна розглядає Будду не як конкретну особистість, а як уособлення вищого начала — 

абсолютної мудрості, абсолютної досконалості тощо, і припускає можливість спасіння не 

тільки для ченців, а й для мирян. Це стає можливим завдяки трьом віронавчальним і 

культовим моментам: 

• вченню про тотожність нірвани й сансари; 

• вченню про бодхисатв; 

• вченню про майбутній прихід Майтрейї. 

Відповідно до першого положення махаяни, між нірваною і сансарою немає ні просторових, 

ні тимчасових кордонів. Індивід, що крутиться, немов білка у колесі сансари, колесі пе-

рероджень, одночасно перебуває й у нірвані, однак через «затьмареність» його свідомості 

ілюзією «Я» і матеріальності світу вона залишається для нього недоступною. Проте слід 

зробити рішучий крок, очистити свою свідомість, і ти опиняєшся там, де тобі належить бути. 

Але навіть для того, щоб цей крок зробити, не потрібно прикладати надзвичайних зусиль. 

Махаяна — це «північний буддизм», оскільки вона має поширення в країнах, розташованих 

на північний схід від його прабатьківщини — у Кореї, Китаї, Японії, Непалі. 



Третій напрямок у буддизмі — вад/краяна, або тантричний буддизм. Саме слово «ваджра», 

від якого походить назва цього напрямку, спочатку означало удар блискавки бога Індри; 

пізніше воно стало вживатися в переносному значенні особливої субстанції, якій властиві 

яскравість, прозорість і незруйновність діаманта. Тому ваджраяна часто перекладається як 

«діамантова (алмазна) колісниця». Разом з тим, наставники ваджраяни завжди 

підкреслювали, що цей шлях є дуже небезпечним, подібним прямому сходженню до 

вершини гори по канату, натягнутому над всіма гірськими ущелинами і проваллями. 

Найменша помилка на цьому шляху призведе невдалого йогина до безумства або на-

родження в особливому «пеклі». Запорукою успіху є прихильність ідеалу бодхисатви і 

прагнення досягти цього стану, щоб швидше отримати здатність врятовувати живих істот від 

страждань сансари. Якщо ж йогин вступає на шлях діамантової колісниці заради власного 

успіху, в гонитві за магічними силами і могутністю, його кінцева поразка і духовна 

деградація невідворотні. 

Цей напрямок зародився в Індії на початку І тисячоріччя н.е. Через свою таємничість він 

майже не досліджений. Можливо, що джерела цього вчення сховані в глибині історії Індії в 

ритуальних традиціях індійської сільської громади, пов'язаних з магічним збільшенням 

родючості. Але якщо тантрична практика сходить до примітивних вірувань, то філософія 

Тантри являє собою одне з відгалужень буддійської філософії. 

Філософію Тантри, що виникла в середині І тисячоріччя н.е., можна охарактеризувати як 

різновид махаяни, обкутаний містичним і магічним туманом. Вона робить наголос на 

дуалістичне, чоловіче і жіноче начало, що лежить в основі Всесвіту. Два основних різновиди 

тантризму розрізняються як раз тим, якому началу вони віддають перевагу: тантризм «лівої 

руки», власне ваджраяна, — жіночому, тантризм «правої руки» — чоловічому. 

Один з найвідоміших пізньотантричних творів (X—XI ст.) — Калачакратантра (букв. 

Колесо Часу). Вчення, що в ній міститься, за традицією приписуване Будді, набуло особливо 

широкої популярності у тибетському буддизмі (ламаїзмі), про який йтиметься нижче. 

Ламаїзм — усталений термін для позначення різновиду буддизму, що укоренився головним 

чином у Тибеті — гористій області в Центральній Азії площею 3 млн 800 тис. кв. км, насе-

ленням 3,5—4 млн чол. На сучасній політичній карті світу ця територія належить Китайській 

Народній Республіці[Самі тибетці називають свою релігію «гелгупта» що означає «школа 

доброчесності».  

Порівняно з іншими напрямками, тибетський буддизм має свої особливості, до яких ми 

відносимо:  

1. Релігійний синкретизм, органічне поєднання в ламаїзмі місцевої релігії бон з основними 

напрямками буддизму. Не дивно, що для мандрівника Тибет може з'являтися й у вигляді за-

паскуджених культових споруд, ченців-лам, що поводять себе як звичайні жебраки, й у 

вигляді поширених усередині вузької групи посвячених таємничих обрядів, що вимагають 

найвищої духовної і фізичної досконалості. 

2.Створення більш централізованої і розгалуженої релігійної організації, ніж в інших 

країнах, де панує буддизм. 

3.Зрощування державної і світської влади, що не зовсім вписується в загальнобуддійський 

принцип неприйняття матеріального світу. 

2.Шанування і звеличування ролі наставника ченця-лами, тому що тільки за його допомогою 

вчення Шак'ямуні може дійти до розуму і серця слухача. 

Завдяки такій ролі лам, за тибетським буддизмом закріпилася назва ламаїзму. Віруючі під 

загрозою «поганих» перероджень повинні звільняти лам від непотрібного їм вантажу повсяк-

денних справ, бути готовими віддати ламі все своє майно, вшановувати ламу як самого 

Будду. У цьому вони присягають на урочистій церемонії проголошення Обітниць Притулку, 

не забуваючи прибігати одночасно й до Будди, Дхарми, Сангхи. Бували часи, коли більш як 

у 6200 тибетських монастирях проживало до 25—30% усього дорослого населення Тибету. 

Головна збірка священних текстів у ламаїзмі — Ганджур (Канджур) (тибетськ. переклад 

одкровень (Будди), налічує 108 томів. Томи Ганджура, як і інші книги ламаїстської 

літератури, являють собою довгі аркуші паперу, уздовж яких іноді з обох, іноді з однієї 

сторони написаний текст. Ці аркуші скріплюються двома дошками-обкладинками або просто 



обертаються шматком кольорової матерії. Текст Ганджура, написаний від руки, цінується в 

108 разів (по числу томів) більше, ніж друкований. Укладання священного ламаїстського 

канону, що завершилося в першій третині XIV ст., відбувалося шляхом перекладу 

найважливіших буддійських текстів. 

На другому місці після Ганджура, за своїм авторитетом стоїть Данджур (Танджур) (букв, 

переклад тлумачень або навчань). Він налічує 225 томів творів, також перекладених із 

санскриту, китайської та деяких інших мов. Ці твори мають в основному коментаторський 

характер щодо основних священних текстів буддизму. Розміри свого священного канону 

ламаїсти визначають так: для перевезення Ганджура потрібно 14 мулів, Данджура — 28. 

Почесне місце у священній ламаїстській літературі займають також Калачакра-тантра і твори 

«засновника» ламаїзму Цзонхави. 

У жодному іншому напрямку, в жодній іншій країні, де буддизм є релігією більшості 

населення, його пантеон не розрісся до таких масштабів, як у ламаїзмі. Це неминуче впадає 

в око будь-кому, хто зазирнув в ламаїстське святилище, — настільки багаточисельні 

зображення різноманітних божеств і святих він там зустріне. Пояснюється це злиттям у 

пантеоні ламаїзму загальнобуддійських божеств із шанованими божествами махаяни, 

тхеравади, ваджраяни і місцевими богами та духами ще добуддійського періоду. Втім, для 

послідовників буддизму, що по-справжньому далеко просунулися на шляху спасіння, всі 

божества є тільки відображеннями їхнього власного розуму в різних аспектах. 

Учені лами поділяють свій пантеон на чотири розряди, у кожному з розрядів існують свої 

внутрішні підрозділи. 

Достеменно про перебування буддистів в Україні історичні джерела вказують, починаючи з 

середини XVII ст. Спочатку ними були військові загони калмицької кінноти, які брали 

участь у бойових діях на території України у складі російських військ під час сумнозвісної 

Руїни. У 70—80 pp. цього ж століття поблизу Чугуєва Харківської області виникло і перше 

поселення, переважно із калмиків-буддистів. 

Надалі буддизм був поширений серед кількох народів Російської імперії — калмиків, бурят, 

тувинців, і за межі території їхнього проживання не виходив. Лише наприкінці XIX - початку 

XX ст. у зв'язку із активізацією східного напряму колоніальної політики імперії виник 

певний інтерес до буддизму у колах «освічених класів» Російської імперії, у тому числі серед 

українських інтелектуалів. Певною мірою цьому сприяла просвітницька діяльність самих 

буддистів, зокрема Агвана Доржиєва (1853— 1938). Він здобув блискучу релігійну освіту в 

Тибеті і певний час був одним із наближених Далай-лами XIII. Тоді ж були видані й перші 

книжки про буддизм українською мовою. Серед них ми зустрічаємо переклад з французької 

праці Люсьєна Фера «Будда і буддизм», зроблений Іваном Франком і виданий у Львові 1905 

року, нарис Григорія Коваленка «Велика віра Азії. Оповідання про Будду», виданий у 

Черкасах у 1918 р. Щонайменше двічі відвідував Україну у перших роках XX ст. вже раніше 

згадуваний буддійський ієрарх Доржиєв. 

Радянська влада у 30-і pp. майже повністю викоренила буддизм у себе в державі. Лише після 

Другої світової війни було відбудовано два храмових комплекси в Забайкаллі — Агинський 

та Іволгніський дацани з приблизно двома десятками священнослужителів. Окрім цих 

центрів, в усіх буддійських регіонах діяли нелегально кількасот колишніх монахів-лам, 

котрим пощастило повернутися із сталінських концтаборів. У деяких лам знайшлися 

послідовники і за межами традиційних буддійських територій. Найбільш відома група, що 

склалася навколо бурятського лами Б. Дандарона. До складу групи входили особи з 

європейскої частини Росії, України, Прибалтики. У 1972 р. Дандарона було заарештовано за 

організацію «буддійської секти». Через два роки він загинув у таборі. 

Між буддизмом і християнством, на перший погляд, знаходиться не тільки часове, а й 

глибоке культурне провалля. Проте особливе буддійське шанобливе ставлення до світу й 

людей, які тебе оточують, є цілком прийнятним для будь-яких епох і цивілізацій. Дійсно, 

західна цивілізація другої половини XX ст., в основі якої лежить християнська мораль, також 

починає визнавати самоцінність усього живого на Землі і підводить під нього певне 

філософське обґрунтування. Правда, спонукальним мотивом західноєвропейського 

гуманізму є, як ми гадаємо, не голос совісті, а завуальований прагматизм — тому що 



породжені егоїстичним ставленням західної людини до світу, глобальні проблеми сучасності 

поставили на межу катастрофи виживання всього людства. Однак звертаючись до себе, 

нехай і вимушено, людина тим самим мимохіть замислюється про своє «Я» і сенс власного 

життя.  

КОРОТКІ ПІДСУМКИ 

1. Світові релігії (буддизм, християнство, іслам) — релігії, що одержали поширення у всьому 

світі й об'єднують людей незалежно від національної, державної, расової, мовної, соціальної 

та ін. приналежності. 

2. Світові релігії — вища стадія розвитку релігії. У них набуває логічного завершення 

віровчення у формі монотеїзму (єдинобожжя), стає регулярним і стійким культ, 

з'являється централізована й ієрархізована форма релігійної організації— Церква. 

3. Буддизм — перша за часом виникнення зі світових релігій. Він виникає в середині І 

тисячоріччя до н.е. на півночі сучасної Індії. 

4. Основоположником буддизму був напівлегендарний індійський принц на ім'я Сіддхартха 

Гаутама (Будда Шак'ямуні). 

5. Буддизм формується в середовищі індуїзму і запозичає в нього основні положення 

віровчення і почасти культової практики. Але в той же час він відмовляється від кастової 

системи індуїзму. Саме це й дозволило йому в короткий термін перетворитися з 

індуїстської секти на світову релігію. 

6. Віровчення буддизму засноване на уявленні про ілюзорність і мінливість навколишнього 

світу. Сприйняття цього світу як реального приводить людину до страждань. 

7. Метою існування людини є нірвана — повна відмова від будь-яких прихильностей і зв'язків 

з матеріальним світом. 

8. Буддизм розглядає шлях звільнення від страждань як серединний (між крайнощами 

аскетизму і чуттєвих надмірностей). 

9. Основним принципом буддійської етики проголошується принцип ненасильства (ахімса), 

незаподіювання шкоди всім живим істотам. 

10. У буддизмі, вперше в історії релігії, зароджується інститут чернецтва — людей, які 

цілком присвятили себе і своє життя служінню Богові і відмовилися від земних благ. 

11. Основні напрямки в буддизмі — тхеравада (1/3 віруючих) і махаяна (1/2 віруючих) 

розходяться в питанні про шляхи спасіння: перший напрямок визнає вузький шлях спасіння 

лише для тих, хто цілком присвятив себе релігії (ченців), відповідно до другого напрямку на 

спасіння заслуговують усі без винятку віруючі. 

12. Протягом XX cm. питома вага буддистів у загальній кількості населення Землі помітно 

зменшилася. 
 


