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Įžanga

!ia surinktos mintys i" daugyb#s skirting$ k%rini$ ir rinkini$. 

Jeigu citatos autoryst# nenurodyta, vadinasi, mintys paimtos i" kny-
g$, kuriose autoriai nebuvo nurodyti, arba tai tiesiog mano mintys ir 
pasvarstymai. 

Vis$ kit$ sentencij$, pasvarstym$ ar pamokym$ autoriai nurodyti. 
Deja, nenurod&iau k%rini$, i" kuri$ cituoju, tiesiog rinkdamas man pa-
tikusias mintis tiksliai nepasi&ym#jau, i" kur jos. 

Da&nai ver'iau autori$ mintis ne i" originali$ kalb$, o i" verstini$ 
knyg$, tod#l mano fraz#s gali b%ti ne visai tikslios. Kita prie&astis, d#l 
kurios pateiktos mintys gali "iek tiek skirtis nuo originalo, yra ta, kad 
rinkdamas atskiras mintis i" ilg$ tekst$ ir svarstym$ d#l ai"kumo ir pa-
veikumo praleisdavau kai kuriuos &od&ius ar sakinius, keisdavau vienus 
&od&ius kitais, o kartais tiesiog perpasakodavau mint( savais &od&iais. 
)ios knygos tikslas – ne pa&od&iui pateikti prasmingus ir (kvepian'ius 
i"kili$ autori$ tekstus, o tiesiog pasinaudoti ne(kainojama skirting$ ra-
"ytoj$ k%ryba, idant suteik'iau skaitytojams galimyb* kiekvien+ dien+ 
atrasti skaitin(, su&adinant( geresnes mintis ir jausmus. 

Nor#'iau, kad skaitytojai, kiekvien+ dien+ versdami "ios knygos pusla-
pius, patirt$ tok( pat dvasin( pakyl#jim+ ir palaim+, kuri+ jau'iau sudari-
n#damas "i+ knyg+ ir kuri+ vis dar patiriu kiekvien+ dien+ j+ skaitydamas. 

L,-./ T01/2034/, 1908 m. kovas, Jasnaja Poliana
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SAUSIO 1

Tikėjimas 

Kad &mogus gerai gyvent$, jis turi suvokti ir (sis+moninti, k+ privalo 
ir ko neprivalo daryti. Kad tai su&inot$, jam reikia tik#jimo. Tik#jimas – 
tai &inojimas, kas yra &mogus ir kod#l jis gyvena "iame pasaulyje. Toks 
yra vis$ m+stan'i$ &moni$ tik#jimas.

Religijos esm# – skleisti vienintel( (statym+, kuris vir"esnis u& visus 
&moni$ (statymus ir galioja visiems pasaulio &mon#ms.

Egzistuoja daugyb# klaiding$ tik#jim$, bet tikrasis tik#jimas yra tik 
vienas. 

I5.64,17/ K.62./

Kuo tvirtesnis &mogaus tik#jimas, tuo tvirtesnis &mogus. Be tik#jimo 
&mogaus gyvenimas tampa tik gyvulio egzistencija.

Tikrasis ir klaidingas tik#jimai skiriasi tuo, kad klaidingo tik#jimo ve-
damas &mogus tikisi u& savo maldas ir aukas Dievo pataikavimo, tikrasis 
tik#jimas moko &mog$ i"mokti (siteikti Dievui.
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SAUSIO 2 

Siela 

Tai, kas neap'iuopiama, nematoma, neturi k%no, bet savo esatimi 
suteikia gyvyb* viskam, mes vadiname Dievu. Neap'iuopiam+, nema-
tom+, bek%n( savo pradmen(, kuris skiriasi nuo k%no ir yra mums suvo-
kiamas, mes vadiname siela. 

Kai sakome „a"“, kalbame ne apie savo k%n+, bet apie tai, kas tame 
k%ne gyvena. Kas i" tikr$j$ yra „a"“? Tiksliai neatsakytume, bet &inome 
apie t+ „a"“ geriau u& visk+, k+ apskritai &inome. Mes suprantame, kad 
be „a"“ nieko niekada nesuprastume, nes be jo ir m%s$ pasaulyje neb%t$.

Jeigu &mogus nepripa&(sta savo sielos, tai nerei"kia, kad jos neturi, tie-
siog jis dar nei"moko sav*s pa&inti ir jos atrasti.

Gele&is tvirtesn# u& akmen(, akmuo tvirtesnis u& med(, medis tvirtes-
nis u& vanden(, vanduo tvirtesnis u& or+. Tai, kas neap'iuopiama, ne-
matoma, negirdima – tvir'iau u& visk+. Tai visada buvo, yra ir niekada 
nei"nyks. Kas tai? Tai &mogaus siela. 

)vari s+&in# sukelia gerov#s ir saugumo jausm+. Da&nai i"gyvenimai, 
kuriuos &mon#s laiko savo s+&in#s pa&adinta kalte, i" tikr$j$ yra ne kas 
kita, kaip baim#. Paprastai tariant, tokie &mon#s jau'ia ne kalt*, o baim*.
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SAUSIO 3 

Sielos dieviškumas

La"as, (krit*s ( vanden(, tampa j%ra. Siela, susijungusi su Dievu, (gauna 
dievi"kumo.

 A68,1./ S71,97,27/

N#ra tokio pikto veiksmo, u& kur( b%t$ nubaustas tik tas, kas nusikal-
to. :mogus nepaj#gus taip nusi"alinti, kad blogis nesklist$. M%s$ geri 
ir blogi darbai, kaip m%s$ vaikai, tarpsta be m%s$ valios, patys savaime. 

 D;0<=;./ E1702./

Dievas linki gero ir laimina visus. Jeigu tu taip pat linki &mon#ms 
gero, vadinasi, tu myli, kai myli, tavyje gyvena Dievas. 

Kad i"vystum tikr+j+ "vies+, pats turi tapti "viesa. 
 A68,1./ S71,97,27/

Visi m%s$ vargai atsiranda d#l to, kad mes pamir"tame savo dievi"k+j+ 
prigimt( ir parduodame siel+ u& l#k"t* k%ni"k$ malonum$.
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SAUSIO 4 

Dievas

Siela – tai stiklas. Dievas – tai "viesa, kuri spindi per stikl+.

Pa&inti Diev+ galima tik savyje, kol nerasi Dievo savy – nerasi niekur. 
Dievas neegzistuoja tam, kuris jo neranda savo sieloje.

Neie"kok Dievo "ventyklose, jis daug ar'iau – tavyje. Dievas gyvena 
tavyje, atsiduok jam – visos laim#s ir nelaim#s nublanks. 

Bijoti Dievo yra gerai, bet dar geriau j( myl#ti. O geriausia, k+ gali 
&mogus – prikelti savyje Diev+. 

 A68,1./ S71,97,27/

Egzistuoja esyb#, be kurios neb%t$ nei dangaus, nei &em#s. Ta esyb# 
rami, bek%n#, jai priskiriamos meil#s ir i"minties savyb#s, bet pati esyb# 
bevard#. Ji labiausiai nutolusi ir pati artimiausia. 

 L.0=97

Jeigu &mogus rypauja ir aimanuoja prie vis$: „Dieve, Dieve“, &inok, 
kad tas &mogus dar neatrado Vie"paties. Tas, kuris rado Diev+ – tyli. 

 R.5.><7?6.
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SAUSIO 5 

Dvasinė vienybė 

Kai sakome: „Taip buvo, taip bus arba gal#t$ b%ti“, mes kalbame apie 
k%ni"k+ gyvenim+. Be k%ni"ko gyvenimo, kur( pa&(stame, yra ir dvasinis. 
Apie dvasin( gyvenim+ mes nesakome nei „buvo“, nei „bus“, o vartojame 
tik &od( „yra“. Nes tai i" ties$ yra tikrasis gyvenimas. Gerai gyvena tas 
&mogus, kuris gyvena dvasin(, o ne k%ni"k+ gyvenim+. 

Aistros balsas gali nustelbti s+&in#s bals+, bet aistra klykia, o s+&in# kal-
ba ramiai ir u&tikrintai. Nors aistra garsiai r#kia, bet ji nu"'i%va susid%-
rusi su tyliu, ramiu ir atkakliu s+&in#s balsu. )iuo balsu kalba am&inyb#, 
dievi"kumas ir &mogi"kumas.

 V713.5./ E1,<7/ !,6768./

Ar mes suvokiame dvasin* vienyb*? Ar suprantame, kad visus &mones 
jungia tas pats dievi"kasis pradas? Ne, mes dar nepaj#giame to suprasti. 
Nors b%tent "is supratimas suteikt$ mums tikr+j+ laisv* ir gerov*. Neb%-
sime nei laisvi, nei laimingi, kol nesuvoksime dvasin#s &moni$ vienyb#s. 
Jei &mon#s pripa&int$ "i+ pagrindin* krik"'ionyb#s ties+, &moni$ gyve-
nimas pasikeist$, pasikeist$ santykiai. Skriaudos, (&eidimai, prievartos 
aktai, kurie dabar atrodo (prasti gyvenime, b%t$ nepriimtini ir kelt$ 
pasibjaur#jim+. Taip, mums dar reikia daug k+ pa&inti, bet ne roj$ ir 
pragar+, o &mogi"kosios sielos gelmes – tos sielos, kuri mumyse gyvena. 

 V713.5./ E1,<7/ !,6768./

Kristaus mokymas atskleid# &mon#ms, kad juos vienija tas pats dva-
sinis pradas ir visi &mon#s yra broliai ir seserys, toks &inojimas sujungia 
&mones bendram laimingam gyvenimui. 

 R0@,<2./ =, L.5,6A
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SAUSIO 6 

Visuotinė meilė

:mogaus siela, kuri+ k%nas atskyr# nuo Dievo ir kit$ siel$, ver&ia-
si susijungti su tuo, nuo ko yra atskirta. Kai &mogaus siela susijungia 
su Dievu, &mogus pajunta dievyb#s alsavim+ savyje ir pajunta begalin* 
meil* &mon#ms.

Myl#ti galima tik tobulyb*. Kad myl#tume, reikia pasirinkti vien+ i" 
dviej$: laikyti tobulybe tai, kas n#ra tobula, arba myl#ti tobulyb* – ki-
taip tariant, Diev+. Jei manysime, kad tai, kas netobula, yra tobulyb#, 
m%s$ klaida anks'iau ar v#liau i"ai"k#s, o meil# pasibaigs. Meil# Die-
vui – tobulybei – yra begalin# ir niekada nesibaigia.

Sakoma, kad reikia bijoti Dievo. Netiesa. Nereikia bijoti Dievo, reikia 
J( myl#ti. Ne(manoma myl#ti to, kurio bijai. Ir dar, argi galima bijoti to, 
kuris yra meil#. Kas gi bijo meil#s? U&uot bijojus Dievo, reikia J( pajusti 
savyje. Jeigu tavyje gyvena Dievas, argi galima ko nors bijoti pasaulyje?

Kaip &mogaus k%nas reikalauja maisto ir ken'ia badaudamas, taip ir 
&mogaus siela trok"ta meil#s ir kankinasi be jos. 

Myl#kite savo prie"us ir j%s netur#site prie"$. 
 „BC .D.?2.1E 50>F5./“
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SAUSIO 7 

Puikybė

:mogus nepaj#gus pa&inti savo gelmi$, tod#l neturi prie&as'i$ save 
auk"tinti. 

Semkit#s i"minties i" j%r$ ir gilumini$ "altini$, kurie teka kalnuose; 
triuk"mingai garma ma&i upeliukai, o bekra"t# j%ra tik tyliai banguoja.

 B4=7/2E /G2<0/ 

:mogus auk"tina save prie" kitus tik tada, kai gyvena k%ni"k+ gyveni-
m+. K%nas gali b%ti stipresnis, stambesnis, gra&esnis u& kitus, bet dvasin-
gas &mogus juo nesipuikuoja prie" kitus, nes siela vis$ vienoda.

H &mones kreipiamasi „J%s$ didenybe“, „J%s$ "viesybe“, „Ekscelenci-
ja“, „Maloningasis karaliau“, „kunige“, bet &mogui tinkamiausias kreipi-
nys yra „broli“ arba „sese“.

Puiku, kad &mogus gerbia save u& tai, kad jame gyvena Dievo dvasia, 
vargas, jei &mogus did&iuojasi savo protu, mokytumu, kilmingumu, tur-
tais ar gerais darbais.

 G,0<8./ L7IJ2,6@,<8./ 

Svarbiausias gyvenimo tikslas – tobulinti savo siel+. I"puik*s &mogus 
visada b%na (sitikin*s, kad yra pakankamai geras. Tod#l puikyb# j( ir 
gniu&do. Ji trukdo &mogui siekti pagrindinio gyvenimo tikslo – tobul#ti 
ir tapti geresniam.
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SAUSIO 8 

Tuštybė ir šlovė 

Kas gyvena tikr+j( gyvenim+, tam &moni$ pagyros nereikalingos.

:mogus turi sav+j( teism+ – tai jo s+&in#. Svarbus ir reikalingas tik jos 
verdiktas.

Did&iausias pastangas ir daugiausiai i"laid$ eikvojame tam, kad b%-
tume pana"%s ( kitus. Nei protui tobulinti, nei "ird&iai mes tiek neau-
kojame.

 R.1K./ V01=./ E5,</06./ 

Jeigu daugyb# &moni$ laikosi vienos nuomon#s, tai dar ne(rodo, kad 
ta nuomon# yra teisinga.

Jeigu minia ka&ko labai neken'ia, u&uot kaltinus, reikia gerai apsvars-
tyti, kod#l taip nutiko. Jeigu minia ka&kam pataikauja, irgi reikia gerai 
(vertinti kod#l. 

 K06K4I734/ 

Kart+ vienas &mogus paklaus# kito, kod#l tasai dirba nem#gstam+ dar-
b+. 

– Tod#l, kad visi taip daro, – atsak# tas.
– Na, tarkim, ne visi. A", pavyzd&iui, taip nedarau, ir kiti nedaro.
– Jeigu ir ne visi, tai daugelis, did&ioji dauguma. 
– Tada pasakyk man, koki$ &moni$ daugiau: proting$ ar kvail$?
– Be abejo, kvail$.
– Jei taip, vadinasi, tu darai visk+, kad pam#gd&iotum kvailius.
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SAUSIO 9 

Godumas ir turtai 

Gera tur#ti tai, ko trok"ti, bet netrok"ti nieko, ko neturi. 
 M,6,=,54/

Kuo labiau linkstame ( prabang+, tuo didesniais vergais tampame. 
Kuo daugiau mums reikia, tuo labiau ribojame savo laisv*. I" tikr$j$, 
laisvas tas, kam nieko nereikia, o po jo tas, kuriam reikia labai nedaug. 

 J06./ A4>/.@4<67/ 

Vienintelis tikrasis turtas &mogaus gyvenime yra meil#. Jo netenkama, 
kai &mogus r%pinasi tik k%no poreikiais ir lepinasi laikinais malonumais, 
u&uot dalin*sis meile.

Nemarinkite savo "ird&i$ besaikiu g#rimu ir maistu. 
 M.J05,2./

Gyvyb# nepriklauso nuo sukaupto turto. 
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SAUSIO 10

Išdidumas

Jeigu esi stipresnis, turtingesnis, protingesnis u& kitus, stenkis tarnauti 
tiems, kurie "i$ savybi$ stokoja. Jei esi stiprus, pagelb#k silpnesniems, 
jeigu protingas, pamokyk kvailesnius, jeigu turi daug turto, su"elpk 
varg"us. Bet i"did%s i"puik#liai taip nesielgia. Jie mano, kad turi did&iuo-
tis prie" kitus ir rodyti savo gali+.

Kvaila, jei &mogus puikuojasi savo i"vaizda, dar kvailiau, jeigu di-
d&iuojasi t#vais, kilme, draugais, tautybe. Blogis ir piktumas atsiranda 
d#l tokio kvailo did&iavimosi. D#l jo kyla pyk'iai, nesantaika, karai ir 
"eimose, ir valstyb#se. 

Kvailys gali neb%ti i"didus, bet n#ra pasip%t#lio, kuris neb%t$ kvailas.

Kuo lengvesn# ir retesn# substancija, tuo daugiau vietos ji u&ima. I"di-
dumas yra lygiai toks pat.

Sul%&*s ratas garsiai darda, tu"'ia varpa auk"tai kyla. Blogas &mogus 
irgi.

Lengviau i"mokyti kvail( nei pasip%t#l(. 

Savimeil# s#ja i"didumo gr%dus. I"didumas – tai nekontroliuojama 
meil# sau.
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SAUSIO 11 

Teisingumas ir bausmė

Bausti, pasak rus$, rei"kia mokyti. Mokyti galima tik geru &od&iu ir 
tinkamu pavyzd&iu. Atlygindami blogiu u& blog( nieko nei"mokome, tik 
dar labiau sugadiname. 

Bausme ir bauginimu galima i"g+sdinti &mog$, laikinai sulaikyti j( 
nuo blogo poelgio, bet bausdami jo neperaukl#sime.

Bausm# niekada nepasiekia to tikslo, d#l kurio ji b%na pritaikoma.

Dievas labiausiai vertina tuos, kurie atleid&ia nusikalt#liui, ypa' jeigu 
nusikalt#lis yra jam pavaldus.

 M.J05,2./ 

:mon#s sako, kad galima blogiu atlyginti u& blog(, idant nusikalt*s 
&mogus pasitaisyt$. Netiesa. :mon#s apgaudin#ja save. Blogiu u& blog( 
atlyginama ne d#l peraukl#jimo, o i" ker"to. Blogio negalima nuslopin-
ti blogiu. Bausm# u& nusikaltim+ nesulaiko n# vieno &mog&ud&io. Tas, 
kuris eina &udyti kaimyno i" ker"to ar d#l naudos, nesusim+sto apie pa-
sekmes. :udikas visada (sitikin*s, kad i"vengs persekiojimo. Jeigu kada 
nors b%t$ paskelbta, kad &udikai nebus baud&iami, &mog&udys'i$ nepa-
daug#t$. Visai tik#tina, kad j$ skai'ius net suma&#t$, nes nelikt$ nusi-
kalt#li$, kuriuos &lugdo kal#jimai.

 P702<./ K<0D02>76./ 

Gerumas nugali visk+, o pats yra nenugalimas. Galima atsilaikyti prie" 
visk+, tik gerumas nuginkluoja. 

 P.8.1 :.6L :.>L R4/0


