
БРАМІН І БРАСЛЕТ 
 
Жадібність є бажанням отримати якомога більше. Оскільки бажання є нескінченим, жадібні люди 
бажають отримати все більше і більше. Спокуса і жадібність – згубні тенденції й їх необхідно 
уникати. Це історія про жадібного браміна. 
 
Колись жив дуже старий лев. Він не мав достатньо сил, щоб навіть здобути їжу. Тому він вирішив 
зіграти злий жарт за допомогою золотого браслету. Він подумав, що якщо запропонує золотий 
браслет, то зможе легко спокусити якусь дуже жадібну людину здобути цей браслет, щоб потім її 
з’їсти.  
 

 
 
Так розмірковуючи, він побачив браміна, який проходив поруч. Брамін був дуже бідним і блукав у 
пошуках їжі для своєї родини. Лев покликав браміна: «Шановний браміне, підійди сюди. Я зробив 
так багато зла у своєму житті. Неможливо перерахувати, скільки тварин я убив. Але тепер, я хочу 
позбутися усіх своїх гріхів, запропонувавши ось цей золотий браслет комусь, хто його заслуговує. І 
хто як не ти заслужив його найбільше?» 
 
Незабаром у браміна з’явилось бажання отримати браслет. Проте він не дуже довіряв справжнім 
намірам лева. Він сказав: «Усе своє життя ви вбивали тварин і людей. Як я можу вам довіряти?». 
 
Лев відповів з удаваним стражданням: «О шановний браміне, я дуже старий зараз. Це правда, що 
я вчинив багато гріхів замолоду, але зараз, розкаюючись за це, хотів би зробити шляхетну справу. 
Ти – святий брамін, тож я вирішив віддати цей браслет тобі. Іді і зроби омовіння в озері, а потім 
повертайся за браслетом».  
 
Брамін не міг більше встояти перед спокусою. Він пішов до озера, але воно виявилось 
забрудненим. Як тільки брамін зайшов в озеро, то застряг. Побачивши це, лев пішов до озера. Він 
вхопив жадібного браміна за шию. Брамін почав кричати, але нікого не було поруч, щоб допомогти 
йому. 
 
Ось так через свою жадібність брамін втратив життя. Якщо б він зміг подолати свою спокусу, то 
залишився б живим. На жаль, коли люди стають жадібними, вони втрачають здоровий глузд. Ми 
повинні бути обережними, щоб не потрапити під вплив жадібності. Цього можна досягнути, 
обмежуючи наше майно і бажання.  
 
 
Питання: 
1) Що веде нас до гріховних вчинків? 
2) Як брамін потрапив у пастку до лева? 
3) Що трапилось із браміном? 
4) Чому навчає ця історія? 


