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Притчі — це практичний посібник
для психолога, вчителя, вихователя, книжка
для кожного, хто бажає
запастися досвідом, набутим багатьма
поколіннями народів світу.
Не сумніваємося в тому, що збірники притч
(«Притчі з глибин життя»,
«Притчі про досвід і винахідливість»,
«Притчі про мудрість і знання»,
«Притчі про диваків і дружбу») стануть
настільними книгами
читачів будь-якого віку.

Віник
не могли вжитися разом. Чоловіку дуже хотілося,
щоб після його смерті сини жили у злагоді. Він
вирішив навчити їх цьому.
Одного разу батько покликав їх до себе й
попросив розламати навпіл віника. Спочатку
спробував старший син, але, як він не намагав
ся — нічого не вийшло. Така ж невдача чекала
на середнього й молодшого. Тоді батько розв’язав
віник і попросив кожного сина розламати по кіль
ка соломинок. Це, звичайно ж, їм легко вдалося
зробити.
Після цього батько сказав:
— Отак і в житті. Якщо будете разом, вас ні
хто не зламає, а окремо вас дуже легко перемог
ти, як і зламати соломинку.



В одного старого було троє синів. Вони ніяк
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Мешканці одного села захотіли покарати сво
го односельця й кинули його у яму. Ті, кому він
нашкодив, вирішили, нехай кожен сам учинить
суд над ним. Стоячи на краю ями, одні плюва
ли на лиходія, інші кидали в нього грудки землі.
Раптом у нещасного полетів камінь. Здивовано
подивився той на чоловіка, котрий його кинув, і
запитав:
— Усіх тутешніх я знаю. А ти хто такий, що ки
даєш у мене камінь?
Чоловік відповів:
— Я той, кого ти скривдив двадцять років тому.
Звинувачений здивувався:
— Де ж ти був увесь цей час?
— Увесь цей час, — була відповідь, — я носив
цей камінь у своєму серці. А тепер, коли я побачив
тебе в такому жалюгідному стані, то взяв камінь
у руку.

Не міг зупинитися



Ендрю Карнегі, одного з найбагатших людей
у світі, одного разу запитали:
— Ви могли б зупинитися в будь-який момент,
чи ні? Адже капіталу у вас завжди було цілком до
статньо для життя.
Карнегі відповів:
— Так, ви праві. Але я не міг зупинитися.
Я просто забув, як це зробити.
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Один астроном, який був марнославним і вва
жав себе неперевершеним знавцем своєї науки,
відвідав, подорожуючи, мудреця Куш’яра, вчителя
Авіцени. Однак Куш’яр, вислухавши астронома,
відмовився його навчати. Коли дуже засмучений
вчений зібрався йти, Куш’яр сказав:
— Ваша впевненість у тому, що ви так багато
знаєте, зробила вас схожим на посудину, до країв
наповнену водою. Як і ця посудина, ви не в змо
зі вмістити в себе ще щось. Однак, наповнює вас
лише марнославство, і насправді ви порожній, що
б ви не відчували.

Знаний філософ щодня намагався збагнути
сенс життя. Присвятив розгадуванню цієї загад
ки найкращі роки свого життя. Радився зі славет
ними мудрецями людства, та не знайшов жодної
відповіді, яка б його задовольняла.
Одного вечора він відпочивав у своєму саду.
Узяв на руки п’ятирічну донечку, яка весело гра
лася, і запитав її:
— Доню, для чого ти живеш на цій землі?
Дівчинка відповіла, усміхаючись:
— Щоб тебе любити, татку!
Загадка була розгадана.



Запитання
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