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Притчі — це практичний посібник 
для психолога, вчителя, вихователя, книжка 

для кожного, хто бажає 
запастися досвідом, набутим багатьма 

поколіннями народів світу. 
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«Притчі про досвід і винахідливість», 
«Притчі з глибин життя») стануть 

настільними книгами читачів 
будь-якого віку.
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Криниця мудрості

Притча — це коротка історія, зміст якої зна-
чно глибший, ніж здається на перший погляд. Це 
спресована мудрість віків. Персонажами її є про-
сті, іноді не дуже освічені люди, а також мудреці 
й видатні постаті свого часу. Їхні історії або роз-
повіді дають нам уроки мурості. Думки, закладені 
в притчах, не захмарні, вони пов’язані з нашим 
повсякденним життям.

Притчі всіх часів і народів завжди давали лю-
дям поживу для роздумів про сенс життя і при-
значення людини на землі. Це напрочуд ефек-
тивний спосіб виховання, навчання й розвитку. 
Мудрість, подана в простій, доступній формі на-
вчить думати, шукати вирішення проблем, розви-
не уяву та інтуїцію. Притчі змусять замислитись 
над своєю поведінкою і, може, навіть посміятися 
над власними помилками.
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Притча про пряму лінію

Одного разу великий індійський імператор 
Акбар прийшов до суду, намалював на стіні лінію 
і запитав у членів суду:

— Як зробити цю лінію коротшою, не торка-
ючись до неї?

Усі мовчали. Лише один чоловік засміявся. Це 
був відомий жартівник Бірбал. Він підвівся, пі-
дійшов до стіни й намалював над тією лінією, що 
накреслив Акбар, свою лінію, але трохи довшу 
за першу, і сказав:

— От я й зробив твою лінію коротшою, 
не торкаючись її, адже величина й довжина — 
речі відносні.
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Виховання почуттів

До одного села прийшов мудрий чоловік і за-
лишився там жити. Він любив дітей і проводив 
з ними багато часу. А ще він полюбляв робити 
їм подарунки, але дарував тільки крихкі речі. Як 
не намагалися діти бути акуратними, їхні нові 
іграшки часто ламалися. Вони засмучувалися 
і гірко плакали. Проходив якийсь час — мудрець 
знову дарував їм іграшки, ще більш тендітні.

Одного разу батьки не витримали і прийшли 
до цього чоловіка:

— Ти мудра людина і бажаєш нашим дітям 
тільки добра. Але навіщо ти робиш їм такі дарун-
ки? Вони стараються, як можуть, але іграшки все 
одно ламаються, і діти від того плачуть.

— Настане час, — мовив мудрець, — і ко-
лись хтось подарує їм своє серце. Можливо, мої 
іграшки навчать їх поводитися з таким безцінним 
даром хоч трохи обережніше…
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Чому потрібно  
робити добро?

Одного разу вчитель сказав учням:
— Ми з вами говорили про те, чому все по-

трібно робити по-доброму. Тепер ідіть і доведіть, 
що ви вмієте робити людям добро. 

Учні розійшлися в різні кінці, а через тиждень 
повернулися.

— Я допомагав людям похилого віку. Вони не-
мічні, і їм треба допомагати, — сказав один.

— Я доглядав хворого, тому що він потребу-
вав співчуття, — пояснив інший.

— Я нагодував бідного, аби підтримати 
його, — розповів третій.

— Я захистив дитину. Дітям потрібен захист 
дорослих, — озвався четвертий.

— Я намагався робити добро всім. Напевно, я 
був неправим, — зізнався останній учень.
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Дорогоцінний час

У приймальні лікаря юрмилися люди. Один 
літній джентльмен встав і підійшов до адміністра-
тора.

— Мадам, — ввічливо сказав він, — мені 
призначили зустріч на десяту ранку, а зараз уже 
майже одинадцята. Я довше не можу чекати. Чи 
не могли б ви записати мене на інший день?

Одна жінка, котра стояла в черзі, нахилилася 
до сусідки і прошепотіла:

— Йому щонайменше років вісімдесят. Які у 
нього можуть бути термінові справи, що йому ні-
коли навіть почекати?

Чоловік почув це здивування. Він повернувся 
до жінки, вклонився і відповів:

— Мені вісімдесят сім років, леді. Саме з цієї 
причини я не можу дозволити собі витрачати 
жодної хвилини свого дорогоцінного часу.
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