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ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ՄԱՐԴԸ
(ծագումն անհայտ է)
Մի մարդ եկավ գազանանոց ու մոտեցավ կապկին։ Կապիկը նրան շատ դուր
եկավ, ու մարդը նրան մի կոնֆետ տվեց, որը կապիկը հաճույքով կերավ։ Նա նրան մի
կոնֆետ էլ տվեց, որը նույնպես կապիկը հաճույքով կերավ։ Այլևս կոնֆետ չկար, իսկ
կապիկը նրան էր մեկնել թաթիկներն ու էլի էր խնդրում։ Մարդը տարածեց ձեռքերն
ու ասաց. «Ոչ»։ Կապիկը նեղացավ, թքեց նրա երեսին ու գոհ մնաց իրենից. «Ահա, ես
նրան պատժեցի։ Չէ՞ որ նա վիրավորեց ինձ՝ կոնֆետ չտվեց»։ Իսկ մարդը գնաց դեպի
շատրվանը, լվացվեց ու ասաց. «Ի՞նչ կարող ես անել, նա կապիկ է»։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ
(արևելյան առակ)
— Ինձ փող է պետք, դու չե՞ս կարող ինձ հարյուր թուման պարտքով տալ, —
հարցրեց մի մարդ իր ընկերոջը։
— Ես փող ունեմ, բայց քեզ չեմ տա։ Դրա համար ինձ շնորհակալ եղիր։
Մարդը վրդովմունքով ասաց.
— Այն, որ դու փող ունես, բայց ինձ չես ուզում տալ, ես դեռ մի կերպ կարող եմ
հասկանալ։ Բայց այն, որ ես դրա համար դեռ պետք է շնորհակալ էլ լինեմ քեզ, ոչ
միայն անհասկանալի է, այլ ուղղակի լկտիություն։
— Թանկագին բարեկամ, դու ինձնից փող խնդրեցիր։ Ես կարող էի ասել. «Վաղը
արի»։ Վաղը ես կասեի. «Շատ ափսոս, բայց այսօր ես քեզ դեռ չեմ կարող փող տալ,
արի վաղը չէ մյուս օրը»։ Եթե դու նորից գայիր ինձ մոտ, ես կասեի. «Շաբաթվա
վերջում արի»։ Ու այդպես քթիցդ բռնած ման կտայի քեզ, մինչև աստված գիտի, թե
երբ։ Կամ էլ, ծայրահեղ դեպքում, այնքան ժամանակ, մինչև մեկ ուրիշը քեզ փող
կտար։ Բայց դու այդպիսի մեկին չէիր ճարի, քանի որ շարունակ ինձ մոտ կգայիր և
հույս կունենայիր ինձնից փող ստանալ։ Դրա փոխարեն ես ազնվորեն ասում եմ, որ
քեզ փող չեմ տա։ Այժմ դու կարող ես բախտդ ինչ–որ մի ուրիշ տեղ փորձել։ Այնպես
որ, շնորհակալ եղիր ինձ։

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՄԻՏՔԸ
(սուֆիստական1 առակ)

Աշխարհում մի խաղողի վազ կար, որը մտածեց. «Ինչու՞ մարդիկ ամեն տարի
իրենից խաղող են քաղում, տանում են այն, և ոչ ոք երբևէ իրեն շնորհակալություն չի
ասում»։
Գեղեցիկ մի օր նրա մոտով մի իմաստուն մարդ էր անցնում և նրանից ոչ հեռու
նստեց հանգստանալու։
«Ահա գաղտնիքը պարզելու իմ շանսը», — մտածեց վազը ու մրմնջաց.
— Իմաստո՛ւն մարդ, դու տեսնում ես. ես խաղողի վազ եմ։ Երբ իմ պտուղները
հասունանում են, մարդիկ գալիս և տանում են դրանք։ Նրանցից և ոչ մեկից ես
շնորհակալության ակնարկ անգամ չեմ ստացել։ Կարո՞ղ ես արդյոք դու ինձ
բացատրել այդպիսի վարքի պատճառը։
Իմաստունը մտածեց և ասաց.
— Ամենայն հավանականությամբ, պատճառն այս է. բոլոր մարդկանց մոտ
տպավորություն է ստեղծվել՝ իբր դու խաղող չծնել չես կարող։

ԴԻՄԱՀԱՐ ՆԱՅԵԼ ՎՏԱՆԳԻՆ
(արևելյան առակ)
Մի վաճառական իր ծառայի հետ ճամփորդում էր նավով։ Ծառան, որ առաջին
անգամ էր ծովով լողում, նավի տախտակամածին նստած բղավում էր, բողոքում ու
լաց լինում։ Նրան փորձում էին հանգստացնել, բայց ոչինչ չէր օգնում։ Այդ ժամանակ
մի բուժակ, որը նավարկում էր նրանց հետ, հանձն առավ բուժել նրան ու առաջարկեց
իր ծառայությունները։ Վաճառականը համաձայնեց։ Եվ այդտեղ բուժակը
նավաստիներին հրամայեց ծառային նետել ծովը։ Ծառան թափահարում էր ձեռքերն
ու ոտքերը, խեղդվելով բերանով ագահորեն որսում էր օդը։ Նրան դուրս քաշեցին ջրից
և նա լուռ նստել էր տախտակամածին։
Վաճառականն ապշել էր.
— Ի՞նչ իմաստություն է թաքնված այս արարքի տակ։
Բուժակը պատասխանեց.
— Հանգստության արժեքը հասկանում ես միայն այն ժամանակ, երբ թեկուզ մեկ
անգամ ուղիղ ես նայում վտանգի աչքերին։

ՊԱՐԶԱՊԵՍ ԳՆԱՑԵՔ ՁԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ
(բուդդիստական առակ)
Աշակերտներից մեկը Բուդդային հարցրեց.
— Եթե ինչ–որ մեկն ինձ խփի, ես ի՞նչ պետք է անեմ։
Բուդդան պատասխանեց.
— Եթե ծառից չոր ճյուղ ընկնի և հարվածի ձեզ, դուք ի՞նչ պետք է անեք։
Աշակերտն ասաց.

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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