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Սիրելի՛ ընթերցող, ես չգիտեմ, թե Դուք ով եք, բայց հաստատապես գիտեմ, որ
Դուք մարդկանց այս վերջին խմբին չեք պատկանում։ Հակառակ դեպքում այս գիրքը
Ձեր ձեռքում չէր լինի։
Մարդիկ, բազմաթիվ ընդհանրություններով հանդերձ, միաժամանակ նաև շատ
տարբեր են լինում։ Առավել ընդհանուր դեպքում մարդկանց պայմանականորեն
երկու մեծ խմբի կարելի է բաժանել՝ փիլիսոփաների և ոչ փիլիսոփաների։
Առաջինները սիրում են Մտածել, վերլուծել, ճշտել իրենց հայացքներն ու
վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ, բաց են նոր գիտելիքների ու մտածողության
հանդեպ, ձգտում են սեփական տեսակետ, մոտեցում ու սկզբունքներ ունենալ, կարճ
ասած՝ սեփական փիլիսոփայություն մշակել։ Ինքնին հասկանալի է, որ դրա համար
փիլիսոփայական կրթություն ունենալը ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ։
Երկրորդ խումբն այն մարդիկ են, ովքեր փիլիսոփայելը դատարկ զբաղմունք կամ
ժամանակի անտեղի վատնում են համարում։ Նրանք Մտածել և փիլիսոփայել չեն
սիրում և համարում են, որ դրանով միայն փիլիսոփաները պետք է զբաղվեն։ Նրանք
իրենց «պրակտիկ» մարդ են համարում, մտածելու փոխարեն նախընտրում են գործել
կամ էլ ապրել այնպես, ինչպես կթելադրեն իրավիճակներն ու հանգամանքները։ Սա
ևս որոշակի փիլիսոփայություն է. տրվել կյանքի հորձանքին՝ նախապես չիմանալով,
թե փոփոխուն իրավիճակներն ու հանգամանքներն ի վերջո ուր կարող են հասցնել
քեզ։ Այո՛, սա ևս որոշակի փիլիսոփայություն է, միայն թե այսպիսի մոտեցումն իր
բնույթով անհետևողական է, և դրա բացերն ակնհայտ են։ Ակնհայտ են, քանզի որքան
ավելի շատ լինեն Մտածող մարդիկ մեր շրջապատում, այնքան ավելի լավ կլինի
բոլորիս համար։
Սիրելի՛ ընթերցող, հավանաբար նկատեցիք, որ մտածել բառը մինչ այժմ
մեծատառով էր գրվում։ Սա թյուրիմացություն կամ տպագրական վրիպակ չէ։ Բանն

այն է, որ մտածելու և Մտածելու միջև էական տարբերություններ կան։ Եթե խոսքը
շրջապատող աշխարհից ինֆորմացիա ընկալելու, մշակելու և դրա հիման վրա
նպատակային գործողություններ ձեռնարկելու մասին է, ապա դա, ինչ խոսք, մտածել
է, բայց դեռևս Մտածել չէ։ Այդ ձևով կենդանիներն էլ են մտածում և հաճախ մեզանից
ոչ պակաս հմուտ ձևով։ Սովորական մտածելը Մտածելու է վերածվում այն դեպքում,
երբ դրա արդյունքում մենք ինչ–որ նոր, էական մի բան ենք բացահայտում մեզ
համար։ Դե իսկ այժմ հարցնում եմ Ձեզ. արդյոք ամեն օ՞ր ենք մենք էապես նոր և
կարևոր ինչ–որ բան բացահայտում մեզ համար։ Խոստովանենք, որ ոչ։ Մենք ամեն օր
չէ, որ Մտածում ենք։ Այդ մասին լավ է ասել Բեռնարդ Շոուն. «Ես սովորական
մարդկանցից մի բանով եմ տարբերվում։ Ես նրանցից մի քանի տասնյակ անգամ
ավելի հաճախ եմ մտածում։ Ամսվա ընթացքում մեկ–երկու անգամ»։ Քիչ անց ես
կպատմեմ մտածելու և Մտածելու տարբերությունները բացահայտող հոգեբանական
մի տրենինգի մասին, որն այդպես էլ կոչվում է՝ Մարդ Մտածող կամ «Ես խոտ չեմ, ոչ
էլ կենդանի»։ Բայց մինչ այդ ցանկանում եմ ասել հետևյալը։
Սիրելի՛ ընթերցող, այս գիրքը ուշադիր և հանգամանալից ընթերցում է
պահանջում, քանզի առակներից յուրաքանչյուրը խորհրդածությունների է մղում և
թեմա է հանդիսանում մեդիտացիայի համար։ Յուրաքանչյուր առակ ընթերցելուց
հետո արժե փոքր–ինչ խորհրդածել դրա իմաստի շուրջ կամ, ինչպես ասում են,
մեդիտացիա անել։ Հակառակ դեպքում կարող եք որևէ խաչբառ վերցնել, հարմար
տեղավորվել բազմոցին և սկսել լուծել այն։ Միայն թե նկատի ունեցեք, որ այդ
դեպքում Դուք ոչ մի նոր բան չեք սովորի։ Միանգամից ցանկանում եմ ներկայացնել
այս գրքում տեղ գտած առակներից մեկը, որից պարզ կդառնա, թե ինչպես պետք է
վերաբերվել այս գրքին։

ՄԱՐԴՈՒ ԵՐԵՔ ՏԵՍԱԿ
Մի անգամ Հնդկաստանի թագավոր Ակբարին որպես նվեր ուղարկել էին երեք
լրիվ միատեսակ ոսկյա արձանիկներ և նամակ։ Գրության մեջ ասվում էր, որ
արձանիկներից յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունը և արժեքը։
Ակբարը կանչեց իր խորհրդականներին ու հրամայեց գտնել տարբերությունները։
Ուսյալ այրերը երկար ժամանակ կշռում էին դրանք, չափում էին երկարությունները,
ստուգում էին ոսկու հարգանիշը, բայց այդպես էլ չկարողացան ոչ արտաքին, ոչ էլ
ներքին տարբերություններ գտնել։ Նրանք միայն ձեռքերն էին տարածում՝ ընդունելով
իրենց անօգնականությունը։ Միայն Բիրբալ անունով իմաստունը շարունակում էր
չհանձնվել։ Նա արձանիկների ականջներում փոքրիկ անցքեր գտավ և դրանց մեջ
ոսկյա բարակ լար մտցրեց։ Առաջին արձանիկի դեպքում լարի ծայրը դուրս եկավ
մյուս ականջից, երկրորդի մոտ՝ բերանից, իսկ երրորդի մոտ՝ պորտից։ Մի փոքր
մտածելով՝ նա ասաց.
— Հանելուկի լուծումը գտնված է։ Առաջին արձանիկը խորհրդանշում է այն
մարդուն, որի մի ականջից մտնում է, մյուսից դուրս է թռչում։ Երկրորդը հիշեցնում է
այն մարդուն, որը, հազիվ լսելով ասվածը, միանգամից շտապում է պատմել դա

ուրիշներին՝ իրեն նեղություն չտալով մտածել դրա մասին։ Դե, իսկ երրորդ
արձանիկը նման է նրան, ով հիշում է լսածը և աշխատում է այն անցկացնել
սեփական սրտի միջով։ Այդ արձանիկը երեքից ամենաարժեքավորն է։
Ինչ վերաբերում է մեդիտացիային, ապա վերջին ժամանակներս բավական
մոդայիկ դարձած այս բառի տակ մարդիկ շատ տարբեր բաներ են հասկանում՝
երբեմն նաև միստիկական ինչ–որ բաներ նկատի ունենալով։ Իրականում
մեդիտացիա նշանակում է կենտրոնանալ, խորասուզվել ինչ–որ բանի մեջ, և դրանում
միստիկական ոչինչ չկա։ Երբ Դուք կլանված հեռուստացույց եք դիտում, Դուք
մեդիտացիայի մեջ եք, երբ պարում եք որևէ շատ հաճելի աղջկա կամ տղայի հետ,
ապա մեդիտացիա եք անում, երբ կենտրոնացած մտածում եք որևէ հարցի շուրջ,
մեդիտացիա եք անում և այդպես շարունակ։ Ասենք, ինչ եմ բացատրում. պարզապես
կարդացեք «Հենց հիմա» առակը մեդիտացիայի վերաբերյալ 35 էջում, և ամեն ինչ
պարզ կդառնա։
Երբ Ճշմարտությունը մատուցվում է պատրաստի տեսքով, բացահայտ
ձևակերպմամբ, այն մի տեսակ կորցնում է իր հմայքը և հարկ եղած չափով
ազդեցություն չի թողնում մարդու հոգում։ Այլ բան են առակները։ Դրանք սքանչելի են
նրանով, որ ճշմարտությունը մինչև վերջ չեն ասում։ Դրանք մարդուն մղում են
խորհրդածությունների, ստիպում են Մտածել և ճշմարտության բացահայտման
բերկրալից գործում մարդուն լիիրավ մասնակից ու համահեղինակ են դարձնում։
Սեփական ուղու որոնման մեջ ինքնուրույն խորհրդածելը և հոգեբանորեն ինքն
իր վրա աշխատելը ինքնազարգացման ձևերից են։ Ժամանակակից հոգեբանությունը
ինքնազարգացման բազմազան և արդյունավետ ձևեր ու մեթոդներ է առաջարկում։
Դրանք կարող են գործադրվել ինչպես անհատական աշխատանքի ձևով, այնպես էլ
այլ մարդկանց հետ համատեղ խմբային գործունեության շրջանակներում։ Այս վերջին
ձևը հաճախ շատ ավելի հետաքրքիր ու արդյունավետ է լինում։ Ահա այդպիսի
խմբային մի տրենինգի մասին պատմելով էլ ցանկանում եմ եզրափակել այս
նախաբանը։
Հոգեբանական ակումբի հերթական պարապմունք–հանդիպումն սկսված է։ Շուրջ
տասնհինգ մարդ շրջանաձև նստած սպասում են, թե հոգեբանն ինչ կառաջարկի այս
անգամ։ Ես տրենինգը սկսում եմ մասնակիցներին ուղղված հարցով. «Ի՞նչ եք
կարծում, մարդ պետք է մարդավարի՞ ապրի, թե՞ անասունի պես» («անասունի պես»
կոպիտ բառակապակցությունը ես դիտմամբ եմ գործածում. դա հարկավոր է
մասնակիցների պատվախնդրությունը շարժելու և հետագա աշխատանքի համար)։
Այսպիսի գռեհիկ ձևակերպումով հարցադրմանը ոչ ոք հարկ չի համարում
պատասխանել, և հարցը մնում է օդում կախված։ Շատերը քամահրանքով ուսերն են
թոթվում։ Իբր «դա ի՞նչ հարցնելու բան է որ։ Իհարկե՝ մարդավարի»։ Բայց ես
համառորեն կրկնում եմ հարցս՝ անվանապես դիմելով մասնակիցներից շատերին։
Կարճ ասած, հասնում եմ այն բանին, որ տրենինգի բոլոր մասնակիցները
բարձրաձայնեն, թե «մարդը պետք է ապրի մարդավարի, այլ ոչ թե կենդանու պես»։

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