
XXI

India bölcsei mondták

Buddha
(i.e. 544 – i.e. 464) indiai vallásalapító

A bölcs ember semmit sem nevez rossznak. Az élet 
minden csapása a fejlődéséhez vezető újabb lépést je-
lenti számára, feltéve, ha tudja, hogy minként használ-
ja fel.

Ha a folyóhoz érsz, és találsz egy csónakot, kelj át vele, 
de semmiképp ne hurcold magaddal keresztül a siva-
tagon, mert a folyónál olyan jó szolgálatot te"  neked!

Ha valamit el tudsz képzelni, azt képes vagy megva-
lósítani is.

Kalidásza
(IV. század) indiai költő

A táncban benne van kicsiben a világ: a jóság, az erő, a 
lassúság – mind együ" . Az egyik ember ezt szereti, a 
másik azt, de nincs, akire ne hatna a tánc.

Rabindranath Tagore
(1861–1941) Nobel-díjas indiai költő, író

Minden újszülö"  azzal az üzene" el érkezik, hogy Is-
tennek még mindig nem ment el a kedve az embertől.

Amennyiben valamennyi tévedést kizárnál az ajtód-
nál, az Igazságodat is kizárnád.

Szigorú tekintetét a büszkeség kövekbe vési, a szeretet 
virágokban rejti el.

Nem kelhetsz át a tengeren úgy, ha mindig csak a hul-
lámait bámulod.

Mohandász Karamcsand (Mahátma) Gandhi
(1869–1948) jogász, politikus, 

az indiai függetlenségi mozgalom szellemi vezetője

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy meg-
őrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted 
meg, hogy elveszítsd.

Minden ország kultúrája lengje körül a házamat, de 
egyik se szakítson el szülőföldem talajától!

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során 
mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik 
egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig 
elbuktak. Mindig! 

Olyan sok az éhező ember a világon, hogy Isten csak a 
kenyér alakjában jöhet hozzájuk.

A szegénység a legnagyobb erőszak.

Először fi gyelmen kívül hagynak, aztán nevetnek raj-
tad. Majd küzdenek ellened, s végül te nyersz.

A világ hét baklövése: a jómód munka nélkül; az élve-
zet lelkiismeret nélkül; a tudás szilárd jellem nélkül; a 
kereskedelem erkölcs nélkül; a tudomány emberiesség 
nélkül; az imádat áldozat nélkül és a politika alapelv 
nélkül.

A világon minden van, hogy az ember kielégíthesse a 
szükségleteit, de annyi nincs, hogy kielégítse a kapzsi-
ságát.

A különbség aközö" , amit teszünk, és amire képesek 
lennénk, elegendő lenne, hogy a világ legtöbb problé-
máját megoldjuk.

A szemet szemért felfogás csak oda vezet, hogy végül 
mindenki elveszíti a szeme világát. A szemet-szemért 
az egész világot vakká teheti. 

Ha meg akarod változtatni a világot, változtasd meg 
önmagad!

Nincs semmi, ami oly mértékben pusztítaná a testet, 
mint az aggodalom…

A lelkiismeret kérdéseiben a többségi törvényeknek 
nincs helye.

Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele 
háromszor! Először, hogy legyőzd a félelmedet. Má-
sodszor, hogy megtanuld, hogyan kell csinálni. Har-
madszor, hogy kiderítsd, szereted-e csinálni.

A legfontosabb találmányok meghonosítását a legsze-
gényebbek közö"  kell elkezdenünk, mert a gazdagok 
úgyis megszerzik maguknak.

Dzsaváharlál Nehru 
(1889-1964) az indiai függetlenségi mozgalom vezetője, 

az Indiai Nemzeti Kongresszus elnöke, 

a független India első miniszterelnöke

Az élet olyan, mint egy kártyajáték: a kioszto"  lapok 
ado" ak, de hogy miként élsz velük, hogyan forgatod 
őket, az csakis tőled függ.

Többnyire azok sikeresek, akik bátran cselekszenek.

Hogy kik vagyunk valójában, az lényegesen többet 
jelent annál, mint hogy mások minek hisznek ben-
nünket.


