
Delhissä sijaitsevan Punaisen temppelin yhteydessä 
toimii lintusairaala.

 KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Temppelit ovat avoimia kaikille uskonnosta 
riippumatta.
Jalkineet riisutaan ennen temppeliin 
astumista.
Temppelissä ei saa käyttää mitään 
nahkatuotteita.
Temppelit ovat hiljentymisen ja mietiskelyn 
paikkoja, eikä niissä pidä puhua turhaan.
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Tutustu jainalaisuuteen

 JAINALAISTEMPPELIT

Jainalaiset temppelit muistuttavat ulkoisesti hindu-
temppeleitä. Ne ovat usein rikkaasti ja taidokkaas-
ti koristeltuja.
Jainalaiset palvovat jumalien sijaan temppeleis-
sään tirthankaroja, jotka ovat täydellisyyden saa-
vuttaneita ihmisiä. Tirthankarojen ei ajatella vas-
taavan rukouksiin tai auttavan palvojaa, vaan pal-
vonnan tarkoitus on kehittää palvojassa askeettisia 
ihanteita. 
Jainalaisia kehotetaan käymään temppeleissä 
osoittamassa kunnioitustaan varhain aamulla, kylvyn jälkeen ja 
ennen aamu ateriaa. Jokainen vierailija suorittaa omat palvon-
tatoimituksensa oman aikataulunsa mukaisesti. 
Monissa temppeleissä on erityinen alttarihuone keskellä 
temppeliä niin, että se voidaan kiertää myötäpäivään kunnioi-
tuksen osoituksena. Kierrosten jälkeen palvoja levittää sante-
lipuutahnaa eri kohtiin patsasta, asettelee sen päälle kukkia 
sekä tarjoaa sille suitsukkeita ja lamppu-uhrin. Viimeisenä uh-
rilahjana palvoja tarjoaa riisiä, makeisia ja hedelmiä asettamal-
la niitä pienelle pöydälle. Riisit asetellaan hakaristin muotoon, 
jota on ammoisista ajoista lähtien pidetty erityisen hyväentei-
senä symbolina jainalaisuudessa. Seremonian 
päätteeksi resitoidaan palvontamantra ja saate-
taan laulaa jokin suosikkihymni.
Jainalaisuudessa temppelit ovat maallikoiden hal-
linnoimia, munkit ja nunnat eivät saa toimia niis-
sä. Varsinaisia pappeja ei ole, mutta temppeleissä 
on temppelipalvelijoita avustamassa vierailijoita 
ja pitämässä huolta temppeleistä. Joissain temp-
peleissä he voivat olla jopa hinduja. 

 USKONNOLLISIA  
 ASIANTUNTIJOITA

munkit ja nunnat
 temppelipalvelijat

ei papistoa

Bahubalin patsas Shravana-Belgolan kau-
pungissa. Legendan mukaan Bahubali oli 
jainalaismunkki, joka saavutti vapautuksen 
ensimmäisen tirthankaran esimerkin innoit-
tamana.

Shatrunjaya-vuorella Palitanan 
kaupungin lähellä on satoja  
jainalaistemppeleitä.

Vierailija levittää santelipuutahnaa 
tirthankaran patsaaseen Ranakpurin 
temppelissä.

Pyhiinvaeltajat, jotka eivät 
selviydy Shatrunjaya-vuorelle 
noususta omin jaloin, voivat 
vuokrata kantotuolin.
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Lodruvan jainalaistemppeli on omistettu 
23. tirthankaralle, Parsvanathille.

Temppelipalvelija tarjoaa vettä Mahaviraa edustaville 
hahmoille Mahaviran syntymän juhlapäivänä.

 TÄRKEIMPIÄ PYHIINVAELLUS- 
 KOHTEITA JA TEMPPELIALUEITA

Sammeta Shikhara (Bihar)
Pavapuri (Bihar)
Girnar-vuori (Gujarat)
Shatrunjaya-vuori (Gujarat)
Abu-vuori (Rajahstan)
Shravana-Belgola (Karnataka)
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