
ЛЕВ І СТАДО КІЗ 
 
Одного разу чабан знайшов щойно народженого левеня. Він узяв його додому, годуючи козячим 
молоком і випасаючи разом зі стадом кіз. І хоча він був левом, проте завжди поводив себе як коза. 
Левеня думало, що воно – козеня. 
 
Одного дня левеня пішло до лісу разом із козами. У лісі з’явився новий лев, який заричав як 
завжди. Усі кози злякались і мерщій тікати. Левеня також почало бігти. Лев із лісу, побачивши 
левеня, запитав: «Привіт брате, кози біжать, коли я реву, але чому ти також тікаєш? Ти ж такий 
самий лев, як і я». Левеня, яке виростало разом із козами, відповіло: «Ви говорите не правду. Я 
козеня. Я вас боюся і хочу втекти». 
 

 
 
Лев зрозумів, що левеня, залишившись з козами, думало, що і воно також коза. Тоді лев сказав: 
«Приятелю, я не правий? Якщо моє гігантське тіло вас змушує так думати, то ви помиляєтесь. Твоє 
обличчя таке саме кругле, як і моє. Воно не таке довге, як у кіз. Твоя талія така ж тонка, як і моя, а 
твої ноги мають лапи, а не копита, як ті кози. Поглянь на свій дивовижний хвіст! Натомість коза має 
дуже маленький, потворний хвіст. У тебе є грива на шиї, а у кози її немає. Коза і лев – дві 
абсолютно протилежні тварини. Відкинь своє помилкове враження і реви як я. Тоді і переконаєшся, 
що ти – лев, а не коза. 
 
Ці слова у левеня розвіяли усі сумніви. Він заричав і почав думати про себе і жити як лев.  
 
Наче левеня, ми помилково залишаємось у злагоді з нашою фізичною самістю. Ми повинні 
пам’ятати, що фізичне тіло не створює нашу справжню «Самість». Ми – душа з безмежними 
можливостями, а тому повинні розвивати і проявляти наші здібності, пам’ятаючи про це. Щоб 
досягнути такого розвитку, ми повинні намагатись триматися подалі від мирських прив’язаностей.  
 
Питання:  
1) Чому левеня було підібране чабаном? 
2) Що трапилося з левеням, коли лев заричав? 
3) Що лев сказав левенятові?  
4) Який вплив має ця історія на наші життя?  
 


