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Peluncuran ratusan jaini muda di New Delhi-India adalah untuk menolak sukacita dunia yang selalu berjalan di atas bertelanjang kaki, hanya makan dan tidak pernah menggunakan mandi atau teknologi modern. Priyanka Paathawk menandai alasan mereka. Komunitas Jain di India, minoritas agama yang
berjumlah 4.500.000 orang. Saya tidak akan pernah bisa memeluk putri saya lagi, kata Andravaan Sangha. Dia menutup wajahnya, tidak memilih untuk mengungkapkan emosi sejatinya dan berkata, aku tidak akan pernah bisa melihat langsung di mataku. Pengunduran diri, ia melihat teman-teman dan
keluarganya, mendekorasi kamarnya dengan jumbai emas dan merah muda untuk merayakan reaksi dunia dan pengakuan sang putri dalam hidupnya sebagai biarawati. Pada hari-hari yang mencapai acara, keluarga dan kerabat dapat menghabiskan hari-hari terakhir mereka di taman terdekat,
mendengarkan musik dan makan di restoran favorit mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal ini. Sebagai biarawati, wanita berusia 20 tahun itu tidak akan pernah menyebut dirinya sebagai ayah dan ibu istrinya. Mereka akan menarik rambut mereka keluar, selalu berjalan tanpa alas kaki
dan makan amal. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan kendaraan apa pun, tidak akan pernah mandi, tidak akan pernah tidur di bawah kipas angin yang keren dan tidak akan pernah mengobrol menggunakan ponsel. Penolakan elemen dunia sedang melalui ritual keagamaan Jain deeshsha, (kiri)
sepenuhnya ditarik dari kematian dunia (keluarga Sangha benar-benar bagian dari komunitas Jain kuno, kelompok agama minoritas yang terbuat dari 4.500.000 orang. Mempraktikkan ajaran agama mereka di bawah bimbingan rohani para biarawan mutaijain. Ini termasuk resep terperinci untuk kehidupan
sehari-hari, terutama apa yang harus dimakan, tidak makan dan kapan harus memakannya. Dalam lima tahun terakhir, Andravadan Sangha dan istrinya hanya merasakan anak mereka yang suka memakai jain dan menghabiskan taint slot idola India untuk memenangkan pertunjukan dengan sangat
religius dan mengambil kembali. Melalui Deesha, ritual kembali dari gereja-gereja keagamaan Jain, dia tahu dia telah mengambil dirinya kembali dari kehidupan. Dia bukan satu-satunya. Jainies muda lainnya mengalami hal yang sama. Jumlahnya meningkat setiap tahun, di mana lebih banyak anak
perempuan melakukannya daripada anak laki-laki. Dulu setahun menjadi 10-15 untuk deesha, sampai akhirnya mulai mendapatkan beberapa tahun yang lalu, 'Dr Bipin Doshi, yang mengajar Filosofi Gen di Universitas Mumbai adalah 250, dan dia yakin bahwa tahun ini akan lebih dekat deeksha. Para
tokoh masyarakat Jain mengaitkan peningkatan tiga hal: meningkatnya perekat di kalangan anak muda dengan tekanan dunia modern, seorang guru agama yang mengadopsi teknologi modern untuk mempermudah orang mengekspresikan pandangan agama mereka, dan akhirnya, struktur super retret
agama yang telah memungkinkan anak muda untuk bereksperimen dengan kehidupan kanont, jauh sebelum dia adalah dokter untuk menjalankannya Joshi mengatakan, saham tekanan tekanan lafieconomic dan sosial modern di dunia yang lebih terhubung telah berpartisipasi dalam tren ini. Apa yang
terjadi di New York, atau apa yang terjadi di Eropa, Anda melihatnya pada saat yang sama. Sebelumnya, kompetisi kami terbatas pada cara kami tinggal. Sekarang ada persaingan dengan dunia, katanya, Budaya fumo (takut hilang) ketakutan akan ketidakcocokan, semakin banyak anak muda mencoba
dan melarikan diri dari segalanya. Deesha berkata, Ketika Anda menolak atau menolak tingkat gereja, tingkat arvahi, gelar sosial, gelar keagamaan Anda menjadi sangat tinggi, sampai orang-orang kaya akan turun dan bersujud Kepada Anda. Pooja Banakya, seorang phegiotipastwho yang dilakukan
Deesha bulan lalu, mengatakan bahwa pusat hidupnya benar-benar berubah setelah dia menjadi biarawati. Jika harinya penuh dengan masalah keluarga, persahabatan, penampilan, dan karier, ia mengatakan tidak lagi harus berpikir bagaimana ia bisa tampil di depan teman-temannya. Di sini kita
memikirkan hanya semangat, jiwa dan semangat, dia diam-diam mengatakan bahwa beberapa hari sebelum guru 'deesha media sosial, gurunya memiliki segalanya untuknya. Ini duniaku. Apapun yang dia katakan, dia adalah nya. Hampir semua biksu dan biksu Gene akan berbicara dengan panas yang
sama dengan guru mereka. Jelas bahwa para pemimpin spiritual ini mendorong kepatuhan dan kesetiaan yang besar. Dokter mengatakan itu tidak selalu terjadi. Sebelum itu ada yang sederhana lebih banyak dan hanya tertarik pada sumber daya, katanya. Tapi sekarang, tambahnya, dia lebih sibuk dan
aktif terlibat pada anak muda terutama. Mereka adalah oror yang baik dan menawarkan cara sederhana untuk anak muda, mereka tertarik. Sampai 10 tahun yang lalu, jainis hanya menulis dalam bahasa India kuno seperti Ardha HA Maagoda atau Sansekerta. Saat ini literatur agama terutama dalam
bahasa Inggris dalam banyak bahasa. Cerita tentang agama Jain membuat film pendek, yang dapat dibagikan di media sosial. Membaca buku tidak akan membuat perbedaan tetapi hanya menonton sedikit cerita benar-benar dapat mempengaruhi anak muda dalam beberapa menit. Video-video ini,
sebagian besar beredar melalui pesan WhatsApp, adalah film-film yang diproduksi dengan baik yang sering diproduksi Menyangkal tak tergukur dan kadang-kadang sebagai dar terlalu biksu / whati superhero. Dalam beberapa tahun terakhir, film yang diproduksi oleh berbagai LSM Jain telah memainkan
peran yang sangat penting dalam mendapatkan pengikut muda, kata Mouni. Dia telah mempublikasikan dirinya beberapa video YouTube, yang telah dilihat jutaan kali. Jika seorang anak muda ingin mendekati mereka, lebih mudah untuk mendekati mereka daripada mencoba membawa mereka ke sini,
katanya. YouTube adalah pilihan terbaik karena ini adalah tempat di mana anak muda menghabiskan sebagian besar waktu online. Keyakinan agamanya mengatakan bahwa ia telah menghadiri retret 48 hari lima tahun yang lalu, percikan awal bagi saya berpikir tentang kehidupan seorang biarawan.
Dipimpin oleh seorang guru, retret memungkinkan jainies biasa untuk mencicipi kehidupan biksu-sepatu, tanpa listrik dan mandi. Sebagian besar seniman menyoroti aspek bankir dari retret biksu di mana para guru mendesak mereka untuk menolak dunia yang merupakan momen penuh penderitaan
ketika mereka memutuskan untuk menjadi biksu. Tapi retret seperti ini tidak bisa dilakukan sekali. Hotish Mota, yang biasa menjadi tuan rumah deesha di Mumbai, mengatakan sebagian besar pesertanya secara singkat percaya bahwa itu akan menciptakan kepercayaan diri bahwa ya, saya bisa tetap
seperti ini untuk sementara waktu pada kesempatan lain. Kau tahu ketakutan akan kehidupan biksu, ketakutan akan mengorbankan segalanya. Ketakutan tercecer selama retret. Ini adalah langkah pertamanya, semacam kamp pelatihan menjadi biksu. Jumlah jin muda yang menolak ditangkap meningkat
setiap tahun) Bulan lalu, Nasik berakhir dengan prosesi perayaan mundur di kota Nasik di mana pembawa kuda-dicelup berpakaian 600 peserta dengan pakaian spektakuler. Sebagian besar berusia di bawah 25 tahun dan dilaporkan ratusan ingin melalui deesha. Salah satunya adalah H. Doshi yang
berusia 12 tahun. Sebagai siswa cerdas yang juga juara selancar, ia harus mengingat tiga ras selancar dan hilang beberapa minggu dari sekolah untuk beristirahat. Kakinya ditutupi sire dan alsar, dan ia kehilangan 18kg selama retret. Namun, dia mengatakan bahwa api telah dibawa ke hatinya. Guru
saya mengatakan bahwa tidak ada yang baik di dunia, dia mengatakan bahwa dia tidak benar-benar memahaminya. Aku tidak suka hal yang sama di dunia fini ini. Aku ingin melampaui karmaku, dosa-dosaku. Untuk itu aku ingin melalui deesha. Guru saya mengatakan apa yang ingin saya lakukan segera
setelah itu sebagai gantinya, jadi saya ingin melakukannya sebelumnya 15 tahun. Meskipun orang tuanya ingin anaknya menjadi biksu, tidak semua orang tua memiliki perasaan yang sama (SM) orang tuanya memandang dengan bangga. Tetapi tidak semua orang tua merasakan hal yang sama tentang
menolak adhesi orang tua anak-anak mereka. Itu harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Keluarga saya sangat kesal ketika saya memberi tahu mereka, katanya. Dia kemudian menyebutkan kata 'deesha' selama bertahun-tahun, mengetahui bahwa jika dia terus
memaksanya, dia bisa kehilangan kebebasannya untuk bepergian dengan guru. Meskipun mereka akhirnya berhasil menjalankan perlawanan keluarga mereka, kekhawatiran mereka terus melambaikan tangan di bawah level. Pada 'upacara penolakan duniawi' paginya, sang ayah memeluk terakhir kali
sebelum mengenakan organisasi biksu, wajahnya penuh. Semua kebesaran ini adalah satu hal, katanya. Kembali dalam dua tahun untuk melihat bagaimana hal itu. (Ita/Eta) (Ita/Eta)
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