
ПРАВДИВЕ НАВЧАННЯ 
 
Давним-давно поблизу пагорба був гуртожиток Магариші Сатьяка. Кільки студентів жили у ньому. 
Це був не великий будинок, а кілька маленьких хатин. Студенти вивчали науки і релігію. Вони 
осягнули важливість моральних цінностей. Студенти харчувались молоком і тим, що вони 
виростили на фермі. Вони не залежали ні від кого, крім себе.  
 
Одного дня, король Вікрам, королева і кілька слуг прогулювались у цій місцевості. Вони зупинились 
на березі річки поблизу гуртожитку. Коли усі сіли їсти, кілька студентів з гуртожитку проходило повз. 
Король побачивши студентів, запропонував їм їжу. Студенти з повагою сказали: «Ми не можемо 
нічого узяти». Король був дуже задоволений тим, що вони не виказують жодної спокуси. Через 
деякий час король, королева і слуги повернулись до свого міста. Незабаром через те місце, де 
зупинявся король, проходили студенти. Вони помітили блискуче золоте намисто. Студенти 
принесли намисто своєму вчителю і запитали його: «Що ми повинні зробити з намистом?» Учитель 
спокійно відповів: «Повісити його на цвях за межами гуртожитку. Той, кому належить намисто, 
зможе його узяти». Студенти повісили намисто на цвях і кожен із них повернувся до своїх справ.  
 
Тим часом по дорозі додому королева помітила, що намисто зникло. Вона злякалась, що загубила 
його, відпочиваючи біля річки. Королева розповіла про втрату чоловіку, і король повернувся назад 
до річки, щоб знайти намисто. Він також почав турбуватися, бо довго не міг знайти цінне намисто. 
Король пішов до гуртожитку, щоб запитати у його мешканців. 
Побачивши короля, учитель привітав його.  
Король запитав у вчителя: «Чи бачив хтось зі студентів золоте намисто королеви?» 
 

 
 
Учитель відповів: «Якщо ми знаходимо щось, що не належить нам, ми вішаємо на цвях за межами 
гуртожитку. Тож іди і подивись он там». 
Король пішов поглянути на цвях і побачив, що намисто висить на ньому. 
Він почав думати: «Ці люди не мають багато, проте вони живуть так, наче у них усе є». Король 
зрозумів, що ці люди живуть простим і мирним життям, у той час як він, маючи усе, позбавлений 
миру у своєму житті. Він жив життям сповненим спокус, тоді як ці люди були задоволені тим, що 
вони мали.  
 
 
Питання: 
1) Що студенти вивчали у гуртожитку?  
2) Що студенти зробили, коли король запропонував їм їжу? 
3) Чому студенти не сховали намисто? 
4) Про що король думав, порівнюючи своє життя з життям студентів? 


