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Mintis, surinktas !ia, pa"miau i# galyb"s k$rini% ir min!i% rinkini%. 
Mintys be para#o arba yra i#trauktos i# rinkini%, kuri% autoriai nenuro-
dyti, arba priklauso man. Kitos mintys pasira#ytos j% autori%, tik, deja, 
kai jas perra#iau, tiksliai nesi&ym"jau, i# kokio tiksliai k$rinio. Da&nai 
ver!iau autori% mintis ne i# original%, o i# vertim% ' kitas kalbas, tod"l 
mano vertimas gali pasirodyti ne visai tikslus. Kita prie&astis, d"l ko tos 
mintys gali ne visai atitikti originalus, – rinkdamas neretai pavienes min-
tis i# ilg% svarstym%, d"l ai#kumo ir 'sp$d&io vientisumo tur"jau praleisti 
kai kuriuos &od&ius ir sakinius, o sykiais ne tik pakeisti &od&ius kitais, bet 
ir i#reik#ti mint' savais &od&iais, nes mano knygos tikslas yra ne pateikti 
tikslius &odinius ra#ytoj% vertimus, o naudojantis did!iomis, vaisingomis 
skirting" ra#ytoj" mintimis suteikti gausiam skaitytoj" b$riui kasdien% skai-
tymo #altin%, aptariant% geriausias mintis ir jausmus.

Nor"!iau, jog kasdien skaitydami #i( knyg( &mon"s patirt% t( pat' ger(, 
pakil% jausm(, kur' jutau j( sudarydamas ir tebejau!iu tiek kasdien skai-
tydamas, tiek taisydamas antr(j' jos leidim(.

L)*+, T-.,/-01,, 1908 m. kovas. Jasnaja Poliana
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p~ìëáç=N

Geriau &inoti nedaug i#ties gera ir reikalinga nei labai daug vidutini#ka 
ir nereikalinga.

Koks didelis turtas gali b$ti nedidel"je rinktin"je bibliotekoje! I# vis% 
civilizuot% pasaulio #ali% per t$kstant' met% atrinkt% i#mintingiausi% ir 
ver!iausi% &moni% bendruomen" pateik" mums savo mokslo bei i#min-
ties rezultatus. Patys &mon"s nepasiekiami, jie, galimas daiktas, b$t% ne-
kantr$s, jeigu sutrikdytume j% vienatv2 ir nutrauktume u&si"mimus, gali 
b$ti, kad visuomenin"s s(lygos neleist% bendrauti su jais, bet mintis, ku-
rios jie neatskleid" netgi geriausiems savo draugams, u&ra#yta !ia ai#kiais 
&od&iais mums, pa#aliniams kito am&iaus &mon"ms. Taip, mes skolingi 
geroms knygoms u& svarbiausias dvasines m$s% gyvenimo geradarystes. 

R+.3+, V-.4+, E5)6,-7+,

Per daug knyg% bla#ko prot(. Tod"l skaityk tik tas, kurios negin!ijamai 
pripa&intos geromis. Jeigu kada nors kils noras laikinai pereiti prie kito-
ki% k$rini%, niekada nepamir#k gr'&ti prie pirm%j%. 

L18901, A7:01, S)7);+

I# prad&i% skaitykite tik geriausias knygas, nes vis% 'veikti nesp"site. 
H)769, D)9*94+, T-6-

Skirtumas tarp tikr" &zini" ir proto nuod" yra tas, kad dauguma &zini" 
nuod" b$na bjauraus skonio, o proto nuodai laikra#'i" ir kvail" knyg" 
pavidalo, deja, da!nai b$na patraukl$s.
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p~ìëáM=O

Vienas i# #iurk#!iausi% prietar% yra vadinam%j% m$s% laik% mokslinink% 
prietaras, kad &mogus gali gyventi be tik"jimo.

Visada, visais laikais &mon"s tro#ko &inoti, bent kiek nutuokti apie pra-
d&i( arba galutin' savo &emi#kojo egzistavimo tiksl(, ir religija radosi, 
kad patenkint% #' j% poreik', nu#viest% ry#', kuris sieja visus &mones kaip 
brolius, turin!ius vien( bendr( kilm"s #altin', vien( bendr( gyvenimo 
u&davin' ir vien( bendr( galutin' tiksl(. 

D<91=)>: M+4=979,

Kiekvienos religijos prasm" yra atsakymas ' klausim(: „Kod"l a# gyvenu 
ir koks mano santykis su supan!iu bekra#!iu pasauliu?“ N"ra n" vienos 
religijos, nuo ra?nuo!iausios iki pa!ios primityviausios, kurioje neb$t% 
#ito &mogaus santykio su pasauliu nustatymo. Vis% religij% #erdyje – vie-
nos am&inos tiesos #altinis.

Tegu persai ne#ioja savo taovidus, &ydai savo jarmulkas, krik#!ionys savo 
kry&ius, musulmonai savo pusm"nul', bet tegu visi atmena, jog tai tik 
i#oriniai &enklai, o tikrosios vis% religij% esm"s – artimo meil"s – vieno-
dai reikalauja Manu, Zaratustra, Buda, Moz", Sokratas, Galil"jus, J"zus, 
Povilas, Mahometas. 

E*+.4+, F.91@).9,

(mogaus gyvenimas be tik)jimo – gyv$no gyvenimas.
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p~ìëáç=P

Tas, kuris &ino sveiko proto taisykles, yra &emiau u& t(, kuris jas m"gsta. 
Tas, kuris jas m"gsta, yra &emiau u& t(, kuris jas vykdo. 

K97A >+/+6.:

Svarbiausias m$s% gyvenimo klausimas: „Ar #i( trumput2 mums skirt( 
gyvenimo atkarp( darome tai, ko i# m$s% nori Tas, kuris pasiunt" mus 
gyventi? Ar tai mes darome?“

Kai man sunku, pra#au Diev* pad)ti. Bet mano pareiga tarnauti Vie#pa'iui, 
o ne Jo pareiga tarnauti man. Kai tik prisimenu tai, na#ta palengv)ja.

Mums skirt( darb( turime atlikti s(&iningai ir nepriekai#tingai, nesvar-
bu, ar vien( dien( tikim"s tapti angelais, ar tikime es( kil2 i# #liu&%. 

D<-7+, R+,;97+,

Bsivaizduok, kad gyvenimo tikslas – tavo laim", ir gyvenimas tampa &iau-
ria beprasmybe. Pripa&ink tai, k( sako ir &moni% i#mintis, ir tavo protas, 
ir tavo #irdis: gyvenimas yra tarnyst" Tam, kuris pasiunt" tave ' pasaul', 
ir jis taps nuolatiniu d&iaugsmu.
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p~ìëáM=Q

Net ir nenor"dami negalime nejausti savo ry#io su visu &moni% pasauliu: 
mus sieja ir pramon", ir prekyba, ir menas, ir &inios, ir, svarbiausia, m$s% 
pad"ties bendrumas, santykio su pasauliu bendryst".

Geri !mon)s vieni kitiems padeda to nejausdami, o blogi ty'ia veikia vieni 
prie# kitus. 

K97A >+/+6.:

Viskam savas laikas, savi tr$kumai: niekas negali apsieiti be kit% pagal-
bos, tod"l ir turime pad"ti vieni kitiems paguoda, patarimais ir 'sp"ji-
mais. 

IC DIEVOT! MIN"I!

Visi Adomo vaikai – vieno k$no dalys. Kai ken!ia viena, kitos kankinasi. 
Jeigu esi abejingas kit% kan!ioms, nenusipelnei b$ti vadinamas &mogu-
mi. 

S+49,

Visa &monijos istorija, kiek mes &inome, yra jos jud"jimas ' vis didesn2 
vienyb2.
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p~ìëáç=R

Daizda, palikta #aunamojo ginklo, dar gali i#gyti, bet &aizda, padaryta 
lie&uvio, E niekada.

P)6,A >+/+6.:

Kas nenusideda kalb"damas, tas yra tobulas &mogus; jis sugeb"s pa&a-
boti ir vis( k$n(. Jei mes 'brukame &(slus arkliams ' nasrus, kad mums 
paklust%, mes suvaldome ir vis( j% k$n(. Ftai kad ir laivai: nors jie tokie 
dideli ir smarki% v"j% genami, ma&ytis vairas juos pakreipia, kur nori 
vairininkas. Taip ir lie&uvis yra ma&as narys, bet moka girtis did&iais da-
lykais. Di$r"kite, kokia ma&a ugnel" padega did&iausi( giri(; ir lie&uvis 
yra ugnis, nedoryb"s visetas. 

J-; G, H–I

I#gird2s, kaip &mon"s kalba apie kit% ydingum(, nepritark j% m"gavimuisi. 
I#gird2s apie blogus &moni% darbus, nesiklausyk iki galo ir stenkis pamir#-
ti tai, k( i#girdai. O klausydamasis apie geradarius, 'simink ir pasakok.

Taip elgdamasis greitai priprasi prie to, kad i#gird2s apie &moni% blo-
g' jausiesi toks pat 'skaudintas, lyg vainot% tave pat', ir, kai nuo tavo 
lie&uvio galo nutr$ks piktas &odis apie artim(, tau bus taip pat skaudu, 
kaip sk"lus sau antaus'. 

RJ/A 9C597/9,

Gin!% klausykis, bet ' juos nesiki#k. 
N9;-.+01, G-@-.9,

Tariau: „Apdairiai elgsiuosi savo kelyje, kad nenusid"!iau lie&uviu; savo 
burn( u&!iaupsiu, kai nedor"liai b$na arti.“ 

P, GK, H

Bijok b$ti !moni" vienyb)s griov)ju, !od!iais kelian'iu negerus jausmus.
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p~ìëáM=S

Daug pastang% reikia daryti gera, bet ne ma&iau ir susilaikyti nuo blo-
gio.

Kad pasiektum #ventum(, nieko n"ra svarbiau u& susilaikym(. Susilai-
kymas tur"t% b$ti ankstyvas 'protis. Jeigu tai ankstyvas 'protis, jis virsta 
dorybe. Tam, kuris tvirtai doras, n"ra nieko, ko negal"t% 'veikti. 

L+-4=9

Ramyb" pasiekiama ne tu#!i% tro#kim% patenkinimu, o, prie#ingai, to-
ki% tro#kim% atsisakymu. Jeigu nori 'sitikinti, kad tai tiesa, 'd"k ' i#si-
vadavim( nuo tu#!i% tro#kim% bent pus2 to darbo, kur' iki #iol #vaistei 
jiems i#pildyti, ir greitai i#vysi, jog #itoks elgesys suteiks gerokai daugiau 
ramyb"s ir laim"s. 

P+@+. E>9;/)/L

Flov" &mogui, nepasiduodan!iam pagundai. Dievas bando kiekvien(: 
vien( turtais, kit( skurdu; turtuol' – ar i#ties rank( vargstan!iajam, var-
guol' – ar nuolankiai k2s nemurm"damas savo kan!ias.

T+.514+,

Tik t( pavadinsiu tikru ve&"ju, kas sulaiko savo pykt', lekiant' tarsi ver&-
lus ve&imas; kiti, bej"giai, tik laikosi u& pavad&io. 

DHAMAPADA, B14-, 9C597/9), ;7J@+

Kad ir kiek kart" tekt" kristi nepasiekus pergal)s prie# savo aistras, nenusi-
mink. Bet kokios pastangos kovoti silpnina aistr* ir lengvina pergal+ prie# j*.
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p~ìëáç=T

Reikia b$ti geram su visokiais &mon"mis, kad ir kokie jie b$t%, ir nerei-
kalauti i# j% to, ko jie negali padaryti – tapti kitais &mon"mis. 

P+@+. A6/16L F->)7M+1)6N

Nieko neniekinkite, gniau!kite savo #irdyje nedorus vertinimus, u!gaulius 
artimo %tarimus, visada sau gerai ai#kinkite kit" poelgius ir !od!ius. 

IC DIEVOT! MIN"I!

1) Neatid"k rytojui to, k( gali padaryti #iandien. 2) Neversk kito daryti 
to, k( gali padaryti pats. 3) I#didumas kainuoja daugiau nei tai, ko reikia 
pavalgyti, atsigerti, apsirengti ir pernakvoti. 4) Kiek mes kankinom"s d"l 
to, kas ne'vyko, bet gal"jo 'vykti. 5) B#ird2s prie# k( nors sakydamas ar 
darydamas suskai!iuok iki de#imties. Jeigu #irdis neatly&o, suskai!iuok 
iki #imto, jei dar ne – skai!iuok iki t$kstan!io. 

P+@+. T-5L D<)3)6,-7L

Kuo &mogus protingesnis ir geresnis, tuo daugiau g"rio pastebi &mon"se.

Gerumas puo#ia gyvenim(, i#sprend&ia visus prie#taravimus, painiav( 
i#ai#kina, sunk% padaro lengv(, ni$r% – d&iaugsming(.
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p~ìëáM=U

Krik#!ioni% mokymas yra toks paprastas, kad net k$dikiai tiesiogiai j' 
supranta. Tik &mon"s, kurie nori atrodyti ir vadintis krik#!ionys, bet i# 
tikro n"ra, gali jo nesuprasti.

Buda sak": „Dmogus, kuris pradeda gyventi d"l sielos, pana#us ' &mog%, 
kuris 'ne#a #vies( ' tams% kambar'. Tamsa kaipmat i#sisklaido. Tik b$k 
atkaklus tokiame gyvenime, ir tavyje 'vyks visi#kas nu#vitimas.“

Paskutinis Kristaus pamokslas apibendrina vis( jo mokym(: „Myl"kite 
vieni kitus, kaip a# jus myl"jau, ir d"l to visi pa&ins jus kaip mano mo-
kinius, jeigu myl"site vieni kitus.“ Jis nesako, jei tik"site tuo ar kitkuo, 
tik „jeigu myl"site“. Tik"jimas kei!iasi kartu su nepaliaujama po&i$ri% 
ir &ini% kaita; jis susij2s su laiku ir kinta su juo. O meil" nelaikina, ji 
nepakei!iama, am&ina.

Mano religija – tai meil" viskam, kas gyva.

Iki krik#'ionyb)s %gyvendinimo tr$ksta tik sunaikinti jos nukrypimus. 
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p~ìëáç=V=

Dinios tikros yra tik tos, kurios 'gytos savo min!i% pastangomis, o ne 
atmintimi.

Tik visai pamir#2 tai, ko mok"m"s, pradedame i# tikro pa&inti. 
H)769, D)9*94+, T-6-

Nenutr$kstamas svetim% min!i% srautas turi sulaikyti ir slopinti savas 
mintis, o ilgainiui – netgi visai susilpninti minties gali(. <...> Ftai kod"l 
nuolatinis mokymasis mink#tina galv(. <...> Vaikyti savo mintis, kad 
b$t% vietos knygin"ms, man regis, tas pat, kas parduoti savo &emes, kad 
i#vystum svetimas. 

A6/16+, F->)7M+1)69,

Gyvenim( stumia tik ta mintis, kuri pasiekta savo protu arba bent jau 
atsako ' klausim(, kilus' dar sieloje. O svetima mintis, kuri( 'sileid&ia 
protas ir atmintis, nedaro 'takos gyvenimui ir susigyvena su bjauriais 
poelgiais.

Ma!iau skaitykite, ma!iau mokykit)s, daugiau galvokite. Mokykit)s ir i# 
mokytoj", ir i# knyg" tik to, k* norite su!inoti.
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p~ìëáç=NM=

Aukl"jimo pagrindas – santykio su visa kuo prad&ia ir to santykio lemia-
mo elgesio nustatymas.

O kas papiktint% vien( i# #it% ma&ut"li%, kurie mane tiki, tam b$t% ge-
riau, kad asilo sukam% girn% akmuo b$t% u&kabintas jam ant kaklo ir jis 
b$t% paskandintas j$ros gelm"je. 

M/ OP, I

Aukl"jant vaikus nereikia pamir#ti, kad aukl"jame juos ne gyventi dabar, 
o geresnei &monijos atei!iai, tai yra gyventi kitomis, geriausiomis s(lygo-
mis. Aukl"dami vaikus d"l b$simo, geresnio pasaulio tvarkos, mes kartu 
taisome b$sim( pasaulio s(rang(. 

P+@+. I5+71).N K+7/L

Man atrodo, kad did!iausia t)v" ir aukl)toj" pareiga yra i#mokyti vaik* 
suvokti savo dievi#k* prigimt%. 

V9.0+5+, E.)69, Q+797@+,

Religinis mokymas – aukl"jimo pamatas, o dabar m$s% krik#!ioni#kame 
pasaulyje mokoma to, kuo netikima. 
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p~ìëáç=NN=

Be nusi&eminimo ne'manomas tobulumas. „Kam man tobul"ti, jei a# ir 
taip geras?“

Kuo auk#!iau esi, tuo labiau nusi&emink. Daug &moni% gyvena kilniai 
ir #lovingai, ta!iau paslaptys atsiveria tik nusi&eminusiesiems. Neie#kok 
per sunki% ir ne tavo j"goms skirt% dalyk%. Bet apie tai, kas tau paskirta, 
m(styk pagarbiai. Neb$k smalsus ten, kur nereikia. Tau ir taip atverta 
daugiau, nei paj"gi suprasti. 

IC APOKRIF!

O J"zus, pasivadin2s juos pas save, tar": „J$s &inote, kad taut% valdovai 
engia tautas ir did&i$nai rodo joms gali(. Tarp j$s% to nebus. Jei kas 
nor"t% tapti did&iausias i# j$s%, teb$nie j$s% tarnas, ir kas panor"t% b$ti 
pirmas tarp j$s%, teb$nie j$s% vergas. Dmogaus S$nus irgi at"jo ne kad 
jam tarnaut%, bet pats tarnauti ir savo gyvyb"s atiduoti kaip i#pirkos u& 
daugel'.“ 

M/ HR, HS–HP

Dalis draug% giria tave, dalis smerkia ir kritikuoja; art"k prie t%, kurie 
kaltina, ir traukis nuo t%, kurie giria. 

T+.514+,

Kai str"l" nepataiko ' taikin', #aulys kaltina save pat', ne kit(. Taip elgiasi 
ir i#min!ius. 

K-7318901,

Prisimink visus blogus dalykus, kuriuos esi padar+s, ir stenkis blogai nesi-
elgti. Jeigu vis prisiminsi, k* nuveikei gera, tai ims kliudyti daryti gerus 
darbus.


