
АРИГАНТ 
 
Рита: Пане, багато моїх друзів у школі говорять про Бога. Бог одних – Ісус, Бог інших – Крішна. 
Можеш розповісти мені що-небудь про нашого Бога?  
 
Учитель: Багато релігій говорить: «Бог створив світ. Він підтримує і контролює його. Він дуже 
добрий і вибачає нам усі наші гріхи. Він робить нас щасливими». 
 
Рита: Джайнізм говорить те саме про Бога? 
 
Учитель: Ні, у джайнів інше розуміння Бога. Замість Бога визнається божественність, яку може 
досягнути кожна душа. Він/вона, хто досягає цього стану – всемогутній, знає усе про минуле, 
теперішнє і майбутнє одночасно. Він свобідний від чотирьох головних карм. Ми можемо називати ці 
великі душі аригантами. У попередні часи було багато аригантів. У теперішньому часовому циклі 
було двадцять чотири звільнені душі, які оновили релігійний порядок, задля того, щоб допомогти 
пройти нам цикли народження і смерті.  
Вони також відновили порядок джайн-тиртх, сформований з монахів (садгу і садгві) та мирян 
(чоловіків і жінок). Ось чому їх називають тиртханкарами. Джайни вклоняються їм. 
 
Рита: Це вони створили всесвіт? 
 
Учитель: Ні, світ – природне явище. Він вічний, а це означає, що світ був від самого початку і буде 
завжди.  
 
Рита: Пане, які імена у аригантів, і ким вони були? 
  
Учитель: У джайнізмі їх називають тиртханкари, джини, вітараґи чи ариганти. Вони ведуть нас 
духовним шляхом до остаточної мети – звільнення. Перед тим як відмовитися від мирського життя, 
дехто з них були королями, принцами, у той час як інші – звичайними людьми. 
 
У джайнізмі ми віримо, що кожна людина, так само як інші живі істоти, має потенціал стати 
досконалою і всемогутньою. Але не всі живі істоти мають таку можливість у своєму житті. 
 
Рита: Можете мені сказати, як це розуміти:, що Учитель Магавіра – «Бог джайнів»?  
 
Учитель: Так, Учитель Магавіра – «Бог джайнів». Перед ним у цьому часову циклі було двадцять 
три таких самих «Богів». Проте, їх не називають «Богами», маючи на увазі, що вони є творцями 
світу. Ми називаємо їх тиртханкарами або ж аригантами. 
 
Рита: О! Тепер я можу розповісти моїм друзям, що ариганти або ж тиртханкари – наші Боги. 
Можете розповісти мені більше про Учителів аригантів?  
 
Учитель: Звісно. Ви знаєте, що кожне ім’я має значення. Кумуд означає «лотос», Раві – «сонце». 
Слово ж аригант складається з двох слів, а саме: «ари» і «гант». Ари означає – «ворог», а гант 
«руйнівник». Тож буквально аригант означає «руйнівник ворогів». 
 
Паял: Але ж пане, в інший день ви казали, що джайни нікому не шкодять. Тож як може наш Учитель 
аригант бути руйнівником? Я не розумію цього. 
 
Учитель: Паял, ти правий. Як джайни, ми не підтримуємо, щоби будь-кому завдавати біль або ж 
навіть знищувати. Ворогами аригантів були не тварини, комахи чи люди, як ми з тобою. Ариганти 
не мали ворогів назовні, а вони були всередині.  
 
Амар: Вороги всередині!!! 
 
Учитель: Інколи, ми сердимось на друзів, братів, або ж сестер через різні дрібниці. Інколи, ми 
ховаємо наші іграшки, коли наші друзі прийшли у гості. Ми також вередуємо у торгівельному центрі, 
коли наші батьки не дозволяють нам купити іграшки. Деякі діти вихваляються у своєму класі і 
поводять себе так, ніби вони усе знають. І хоча така поведінка, може сприйматися нами позитивно, 
у той час, коли ми так вчиняємо, проте ці наші думки – негативні тенденції, і рано чи пізно завдяки 
їм у нас з’являться неприємності.  
 



Ці тенденції – наші хибні бажання. Вони не є добрими. Оскільки вони залишаються всередині нас, 
вони є нашими внутрішніми ворогами. 
 
Шила, це має сенс для нас? Чи можуть наші бажання бути нашими ворогами? 
 
Шила: Так, пане, тепер це має сенс. Я пам’ятаю день, коли розсердилась на мого найкращу 
подружку за тест, бо вона не допомогла мені, й я отримала оцінку «В».  
 
Учитель: Суніле, чи мав ти подібні неприємності?  
 
Суніл: Так. Одного дня, моя сестра й я були вдома. Сестра була голодною і хотіла замовити піцу, 
але у неї не було достатньо грошей. Проте я не хотів поділитися із нею частиною своїх грошей. 
Тому вона залишилась голодною. Кількома тижнями по тому, батьки узяли нас за покупками до 
супермаркету. Коли ми були у крамниці одягу, я помітив гарний піджак і захотів його придбати. Я 
подивився на цінник і зрозумів, що не маю достатньо грошей. Тоді я звернувся до сестри, щоб 
позичити у неї грошей. Вона відмовила, нагадавши мені ситуацію, коли хотіла замовити піцу. Я 
сказав собі, якби я свого часу поділився грошима і не був таким скупим, то сестра б могла дати 
мені гроші, щоб купити піджак. Пізніше вона сказала: «Не засмучуйся. Я не хочу бути схожою на 
тебе і запам’ятай, що ділитись потрібно». Тепер я знаю, що ділитись дуже добре. 
 
Учитель: Хтось ще хоче щось сказати? 
 
Гіна: Так, пане. Тепер я зрозуміло, що наші внутрішні вороги є. Ми маємо контролювати наш гнів. 
Ми не повинні бути жадібними. Ми не повинні нікого ображати. Ми не маємо нікого дурити. Інакше 
кажучи, ми повинні контролювати наші бажання. 
 
Учитель: Так, ми повинні мати повний контроль над нашими бажаннями. І, щоб не трапилось, не 
ставати сердитими, жадібними чи зарозумілими.  
 
Ариганти не знищують людей, тварин або ж комах, вони руйнують своїх внутрішніх ворогів, таких як 
гнів, жадібність, егоїзм та обман.  
 
Ашиш: Тепер я знаю, хто такі ариганти. Вони знищують своїх внутрішніх ворогів. Проте я досі не 
розумію, чому ми називаємо їх богами?  
 
Учитель: Зараз, ми переходимо до завершення розповіді. Після того, як людина стає аригантом, 
він/вона знає все і може осягнути усе в світі. Він знає, що трапилося зараз, що відбудеться у 
майбутньому і що трапилось у минулому одночасно. Нічого не існує про що він би не знав. Він 
вчить нас, що ми повинні бути свобідними від наших внутрішніх бажань. Коли ми помираємо, ми 
народжуємось як хтось знову. Коли Учитель аригант помирає, він/вона стає Учителем сидгою і 
ніколи не народжується знову. Він звільнився від земного/мирського циклу народження і смерті 
назавжди. Ось чому Учителів аригантів називають Богами.  
 
Ашиш: У мене ще одне питання. Коли ми ідемо до храму, наші батьки кажуть нам молитися Богам. 
Із чим ми маємо звертатися до них у молитвах? 
 
Учитель: Коли ми молимось, то у наших молитвах прохаємо свобідні душі звільнити живих істот від 
їхніх внутрішніх бажань. У наших молитвах ми не повинні бажати винагороди, молитви повинні 
нагадувати нам як жити добрим джайнським життям. Ми також молимось їм за те, що вони є 
нашими взірцями. Ми мусимо докладати зусиль, щоб наслідувати їхній приклад із досягнення 
вищої мети – звільнення. 
 
 
Питання: 
1) Чи вірять джайни у Бога? 
2) Що говорять інші релігії про своїх Богів? 
3) Чи вірять джайни у Бога – творця всесвіту? 
4) Які є імена у джайнських богів? 
5) Що означає аригант? 
6) Які наші внутрішні вороги? 
7) Чи може будь-хто стати аригантом?  
9) Хто такий Учитель сиддга? 


