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МОРАЛЬНА ДОКТРИНА БУДДИЗМУ В СТРУКТУРІ КУЛЬТУРИ 

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Буддизм – найдавніша з трьох світових релігій. Буддизм – жива і життєдайна 

релігія. У різних частинах земної кулі і нині продовжують виникати нові 

буддистські общини, споруджуються храми. Як і всі інші релігії, буддизм обіцяє 

людям порятунок від страждань, нещасть, страху смерті. Проте він не визнає 

безсмертя душі, не вважає її вічною і незмінною, не вбачає ніякого сенсу в 

прагненні до вічного життя на небесах, оскільки, з погляду буддизму, вічне життя 

– це лише нескінчений ланцюг перероджень, зміна тілесних оболонок. 

З часом буддійський культ значно змінився, оскільки повинен був 

задовольняти національно-духовні потреби віруючих, цілком відмінні від 

інтересів і потреб аскетів. Поступово у буддизмі розвинулись елементи культу, 

подібні до існуючих в інших релігіях. Буддизм звів у культ численні реліквії. 

Згідно з буддизмом людина сприймає світ через свої відчуття, але вони – не 

суб'єктивні уявлення індивіда, а об'єктивний факт, наслідок збудження дхарм, 

часток світобудови. 

Людина народжується, живе і помирає. Смерть – розпад даного комплексу 

дхарм, народження – його відновлення, але вже в іншій формі. Це і є круговерть 

життя, цикл нескінченних перероджень. Сума добрих і злих вчинків визначає, у 

якій формі людина відродиться у наступному. Буддизм вшановує чимало рослин і 

тварин, вважаючи їх священними. Буддизм як релігія і міфологія обумовив 

виникнення прекрасного мистецтва: храмової архітектури, своєрідних живопису і 

скульптури. 

Для більшості прихильників буддизму характерною є миролюбність, яка 

відіграє у сучасному світі свою роль у боротьбі проти загрози нової надруйнівної 

війни. Шлях до миру, за буддизмом, пролягає значною мірою через внутрішнє 

моральне самовдосконалення особистості, тобто через зречення від усіх земних 

почуттів і пристрастей. Cвіту відомі такі популярні буддисти як Джордж 

Харрісон, Пол МакКартні, Джон Леннон, Джек Керуак, Річард Гір та інші. Своїм 

прагненням до духовного саморозвитку вони дають приклад поведінки справжніх 

буддистів. 

Великий демократизм буддизму полягає в тому, що він визнає (у більшості 

своїх течій та сект) за кожною людиною принципову можливість здійснити саме 

цей життєвий подвиг. Буддизм також викликає повагу до себе вже внаслідок того, 

що він виявляє надзвичайну толерантність у відношенні до всіх та всіляких 

шляхів духовного (в даному випадку – релігійного) пошуку. 
 

Науковий керівник – Мокляк Л. І., доц. НАУ 


