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Тема: Давньоіндійська філософія 

Філософські ідеї Індії, як і кожної культури, своїми витоками сягають міфологічного та 

релігійного світосприйняття. Джерелом давньоіндійської філософії є ведична література. 

Ведична література формувалась близько 900 років (1500 – 600 рр. до н. е.). Власне філософські 

ідеї формуються в так званому епічному періоді (600 – 200 рр. до н. е.). Вони вкорінені у ведичну 

збірку «Упанішади»(VІІІ – VІ ст. д. н. е.), а на їх основі формуються філософські системи – 

даршани. До основних філософських шкіл належать: міманса, йога, ньяя, санкх'я, веданта, санкья, 

буддизм, джайнізм.  

Основна світоглядна ідея індійського мислення, яку виражають системи філософії – 

це переконання, що життя нерозривно пов’язане зі стражданням. Це переконання є вихідним 

у релігійній філософії буддизму (засновник – історична постать, принц Ґаутама-Будда, VI ст. до 

н. е.). Причина страждань – природа людських бажань. Вихід з цього: вироблення такої 

поведінки, яка усуває страждання.  

Основа світу – світовий дух Брахман, який все утримує, у людині він присутній як Атман 

(індивідуальна душа). Життя людини – це нескінчений ланцюг перероджень – Сансара, що 

підпорядкований закону відплати – Карми: кожне нове народження залежить від того наскільки 

попереднє життя узгоджувалося з моральними законами. Це визначає у котрій з каст 

проходитиме життя людини: як брахман (служителі культу), кшатрія (воїни та владці), вайш'я 

(землероби, ремісники, торговці) чи шудря (найнижча каста), або ж тварина. Якщо душа успішно 

пройде весь шлях від шудрі до брахмана, це зрештою приведе до нірвани – людина позбувається 

страждань, ланцюг сансара переривається. Атман зливається зі світовим духом Брахманом - цей 

стан повного знечулення і позбавлення власного Я, злиття з усім, втрата персонального 

існування, і є нірвана.  

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть традиційні філософські школи Стародавньої Індії.  

2. Визначте характерні особливості давньоіндійської філософії. 

3. Яку основну світоглядну ідею виражають системи філософії Давньої Індії? 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net.  

У темі листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату 
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