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ձեռքում է։
Աշխարհայացքային նշանակության բազմաթիվ կարևոր հարցեր կան, որոնք,
որոշակի տարիքից սկսած, անխուսափելիորեն ծառանում են ցանկացած մտածող
մարդու առջև։ Դրանք անչափ կարևոր հարցեր են, որոնց պատասխանները
պայմանավորում են մարդու մտածելակերպը, արժեքային համակարգը, նրա
վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ, նրա ընդհանուր ապրելակերպը, այլ կերպ ասած՝
նրա կյանքի բովանդակությունը։ Ահա այդպիսի հարցերի մի քանի նմուշներ։
Ինչպե՞ս աճել... ի՞նչ հիմքի վրա և ինչպե՞ս կառուցել փոխհարաբերությունները
շրջապատող աշխարհի և մարդկանց հետ ... ինչպե՞ս վերաբերվել անձիդ...
ուրիշներին... ամենատարբեր երևույթներին ու իրադարձություններին... ինչպիսի՞
արժեքներով ու չափանիշներով առաջնորդվել կոնկրետ իրավիճակներում ու
հանգամանքներում... ինչպե՞ս մշակել այդ չափանիշները... և ինչպե՞ս կիրառել դրանք
յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում... ի՞նչ է նշանակում ապրել իսկապես լիարժեք և
իսկապես երջանիկ կյանքով... ինչի՞ց է կազմվում այդ լիարժեքությունը... ի՞նչն է, որ
իսկական երջանկություն, այլ ոչ թե լոկ երջանկության պատրանքն է առաջացնում...
ինչի՞ է հարկավոր ձգտել և ինչի՞ց խուսափել մեր այս բարդ ու հարափոփոխ
ժամանակներում... ինչպիսի՞ նպատակներ դնել և ինչպե՞ս հասնել այդ նպատակների
իրականացմանը...
Բնականաբար, սա ոչ թե լրիվ ցանկն էր, այլ ընդամենը նմուշներ էին...
Համաձայնեք, որ սրանք շատ կարևոր, միանգամայն կոնկրետ և լիովին պրակտիկ
նշանակություն ունեցող հարցեր են, որոնց ճշգրիտ պատասխաններն ունենալն էլ
հենց օգնում է տիրապետել ապրելու արվեստին։
Ցավոք սրտի, մեր իրականության մեջ ներկայումս առկա արժեքային վակուումը
բնավ չի նպաստում այս հարցերի ճշգրիտ պատասխանները գտնելուն։ Դպրոցական
ու բուհական կրթությունը չի կարևորում աշխարհայացքի ձևավորման խնդիրը, չի

շեշտադրում այս հարցերի կարևորությունը և ոչ էլ մղում է այդ հարցերի
պատասխաններն ինքնուրույնաբար գտնելուն։
Զանգվածային լրատվամիջոցներն էլ իրենց հերթին զբաղված են փող
աշխատելով, այլ ոչ թե համապատասխան արժեքային դաշտ ձևավորելով և
հասարակությանը կրթելով։ Դե, երբ իսկապես որակյալ արժեքային դաշտ չի
ձևավորվում, ապա հոգևոր սնանկությունը, զուտ սպառողական արժեքներն ու
մտածելակերպը դառնում են գերիշխող։ Իսկ դա բացահայտորեն կործանարար է,
քանի որ արդեն վաղուց գիտականորեն ապացուցված է. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ
ԳԼՈԲԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ,
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԹԵ ԱՅԼ ԲՆՈՒՅԹԻ) ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ՀՈԳԵՎՈՐ
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆ Է։
Եվ եթե հոգեբանափիլիսոփայական առակների և ուսանելի պատմությունների
այս ժողովածուները թեկուզ ինչ–որ չափով նպաստեն առկա արժեքային վակուումը
լցնելուն, ապա ես կհամարեմ, որ կատարել եմ իմ առջև դրված խնդիրը։
Հոգեբանափիլիսոփայական առակների ընթերցումը կարող է շատ օգտակար լինել
սեփական ճշմարիտ ուղին ու ճշմարիտ կենսափիլիսոփայությունը մշակելու գործում։
Ինչ–ինչ, բայց ես հենց այդ մտայնությամբ եմ առաջնորդվել ժողովածուները
կազմելիս։
Առակները սքանչելի են նրանով, որ ոչինչ չեն պարտադրում։ Քանզի ճշմարիտ
աշխարհայացքը դրսից պարտադրվել չի կարող։ «Ճշմարտությունը պետք է ապրվի,
այլ ոչ թե մատուցվի»՝ (Լաո Ցզի)։ Ամեն ոք ինքը պետք է հեղինակի իր
կենսափիլիսոփայությունը։ Այս առումով առակներն ընդամենը հուշումներ են, որոնք
մարդուն մղում են խորհրդածելու և կարևոր ճշմարտություններն ինքնուրույնաբար
բացահայտելու։
Հիշեցնեմ, որ ժողովածուները ո՛չ կրոնական, ո՛չ էլ հակակրոնական որևէ
ուղղվածություն չունեն։ Նպատակս նաև այն չի եղել, որ ընթերցողներին
հանգամանորեն
ծանոթացնեմ
տարբեր
կրոնական
հոսանքներին
կամ
դավանաբանական ուսմունքներին։ Այդ է պատճառը, որ ժողովածուները չեմ
ծանրաբեռնել մանրամասն բացատրություններով ու ծանոթագրություններով։
Ամենատարբեր դարաշրջաններում և մշակույթներում ստեղծված իմաստությունների
այս պատառիկներն ընթերցողներին ներկայացնելիս խնդիրս եղել է կարևոր հարցերի
շուրջ մտորումների համար լոկ առատորեն նյութ տրամադրելը։ Այդ առումով
ամենևին կարևոր չէ, թե իմաստությունները որտեղից են քաղված։ Կարևորն այն է, որ
առակներից և ուսանելի պատմություններից յուրաքանչյուրն ինչ–որ բան է
սովորեցնում, ճշմարտության ինչ–որ բաժին է պարունակում իր մեջ։
Արդեն նշել եմ, որ ժողովածուները մտահղացվել են որպես յուրօրինակ
հուշումներ սեփական ճշմարիտ և կենսահաստատ կենսափիլիսոփայությունը
մշակելու գործում։ Ինչ–ինչ, բայց այդպիսի կենսափիլիսոփայությունն ամենից առաջ
իրատեսական պետք է լինի. ոչ մի խաբեություն, ոչ մի պատրանք։ Այլապես դա այն
ուժը չի ունենա և մի գեղեցիկ օր կարող է փլուզվել ավազի վրա կառուցված տան պես։
Իսկ իրատես լինելու դեպքում հարկավոր է ուղիղ նայել իրականության աչքերին,

առանց որևէ կանխակալության։ Այսինքն՝ ընդունել, որ մարդու մեջ կա և՛ լավը, և՛
վատը։ Ուստի չզարմանաք, եթե մարդու լավագույն կողմերն ու անսահման
հնարավորությունները բացահայտող առակների ու պատմությունների կողքին
հանդիպեք նաև այնպիսիններին, որոնք նկարագրում են մարդկային էության
վատագույն կողմերը։ Վստահ եմ՝ դա հոռետեսական տպավորություն ու
տրամադրվածություն չի ստեղծի ձեզ մոտ։
Առակների մասին կարելի է անվերջ խոսել և չսպառել նյութը, ուստի այսքանով
սահմանափակում եմ ասելիքս։ Չեմ ցանկանում չարաշահել ձեր համբերությունը,
քանզի գիտեմ, որ ծանոթ եք նախորդ հատորյակների նախաբաններին և արդեն
գիտեք, թե ինչ պետք է անել այս գրքերի ընթերցումից առավել մեծ օգուտ քաղելու
համար։
Շնորհակալություն եմ հայտնում «Տաթև գիտակրթական համալիրի» տնօրեն
Սոկրատ Մկրտչյանին և «Զանգակ–97» հրատարակչությանը՝ գրքաշարի
հրատարակման գործում ցուցաբերած աջակցության համար, իմ բազմաթիվ
ընթերցողներին, ովքեր իրենց խոհերն ու տպավորությունները սիրով կիսել են ինձ
հետ, բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպ ոգևորել են ինձ և նպաստել գրքաշարի
լույս աշխարհ գալուն։
Ինչպես միշտ, շատ ուրախ կլինեմ, եթե առակների վերաբերյալ ձեր խոհերը,
տպավորությունները, ցանկություններն ու մտքերը կիսեք ինձ հետ։ Այդպիսի
ցանկության դեպքում կարող եք ձեր նամակներն ուղարկել hrachamir@yahoo.com
էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել տողերիս հեղինակին (093)541375
հեռախոսահամարով։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր նամակներին և
հեռախոսազանգերին։
Մինչ նոր հանդիպում, բարեկամնե՛ր։

Հրաչյա Ամիրյան

ԱՌԱՆՑ ՍԻՐՈ
(ծագումն անհայտ է)
Պարտականությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է դյուրագրգիռ։
Պատասխանատվությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է անհարգալից։
Արդարությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է անողոք։
Ճշմարտությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է քննադատամոլ։
Բարեկրթությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է երկերեսանի։
Խելամտությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է խորամանկ։
Սիրալիրությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է կեղծավոր։
Կարգապահությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է մանրախնդիր։
Իրավասությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է անհողդողդ։
Իշխանությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է բռնակալ։
Պատիվն առանց սիրո մարդուն դարձնում է ամբարտավան։
Հարստությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է ագահ։
Հավատն առանց սիրո մարդուն դարձնում է մոլեռանդ։

***
ԱՐԾԻՎՆԵՐ ԵՎ ԽԵՑԵՄՈՐԹՆԵՐ
(առակ Օշոյի շարադրմամբ)
Երբ Աստված ստեղծեց մարդուն, նրան հարցրեց, թե նա ով է ուզում լինել։ Մարդը
դեռևս ջահել ու անփորձ էր և այդ պատճառով այդպիսի հարցից մի քիչ շփոթվեց ու
ասաց.
— Ես չգիտեմ։
Այդժամ Աստված մարդու թևից բռնեց ու տարավ ծովի մոտ։ Մարդուն մոտեցնելով
ափին՝ Աստված նրան ցույց տվեց ծովի ափին պառկած խեցիներն ու ասաց.
— Եթե ցանկանում ես, ապա կարող ես քեզ համար խեցու կյանք ընտրել՝
գտնվելու ես ամենախոր հատակում միլիոնավոր քեզ նմանների հետ, և քո սնունդը
լինելու է միայն այն, ինչ հոսանքը կբերի։ Քո այսօրվա օրը նման է լինելու երեկվա
օրվան, և քո ամբողջ կյանքը կանցնի առանց ռիսկի ու ցնցումների։ Ո՛չ
հաղթանակները, ո՛չ պարտությունները քեզ չեն հուզի։ Ամբողջ ժամանակ դու միշտ
պառկած ես լինելու հատակին՝ միայն բացուխուփ անելով քո փեղկերը։ Եվ այդպես
առավոտից երեկո. բացել, փակել, բացել, փակել։

Խեցու կյանքը ցույց տալով՝ Աստված մարդուն տարավ լեռները։ Եվ այնտեղ՝
բարձր գագաթների մոտ, նրան մատնացույց արեց արծվի բույնը։
— Բայց եթե դու ցանկանում ես, կարող ես այս կյանքն ընտրել։ Դու կարողանալու
ես ճախրել այնքան բարձր, որքան ցանկանաս, կկարողանաս ապրել այնպես, ինչպես
ցանկանաս,
կկարողանաս
հասնել
ամենաբարձր
գագաթներին
և
այդ
բարձունքներում կհանդիպես քիչ թվով այնպիսիններին, ինչպիսին դու ես։ Դու ինքդ
ես որոշելու, թե դեպի ուր և ինչպես թռչես, և այդ ամենի գինն այն է լինելու, որ երբեք
ոչ մի բան հենց այնպես չի տրվելու քեզ։ Դու ամեն օր գնալու ես սնունդ որոնելու և
արյուն–քրտինքով ես ձեռք բերելու այն։ Դու կարող ես նաև այս կյանքն ընտրել, եթե
ցանկանում ես։
Եվ այդ ժամանակներից ի վեր աշխարհում հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր ընտրում
էին խեցու կյանքը, և քիչ թվով նրանք, ովքեր արծվի կյանք էին ընտրում իրենց
համար։

***
ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(ներկայացնում է Էնտոնի դե Մելլոն)
— Դու լսում ես ոչ թե նրա համար, որ ինչ–որ նոր բան իմանաս, այլ նրա համար,
որ քո մտքերի հաստատումը գտնես։ Դու վիճում ես ոչ թե նրա համար, որ
ճշմարտությունը գտնես, այլ նրա համար, որ պաշտպանես քո համոզմունքները,—
ասաց Վարպետը ու պատմեց մի թագավորի մասին, որը մի ոչ մեծ քաղաքով
անցնելիս զարմանալիորեն դիպուկ նետահարումների արդյունքի ականատեսը
եղավ։ Ծառերի, խորդանոցների ու ցանկապատերի վրա նկարված թիրախները
խոցված էին ուղիղ ամենակենտրոնում։ Նա հրամայեց իր մոտ բերել այդ դիպուկ
նետահարին։ Պարզվեց, որ նետահարը տասնամյա մի տղեկ է։
— Չի կարող պատահել,— բացականչեց թագավորը։— Ինչպե՞ս է դա քեզ
հաջողվում։
— Տարրական ձևով,— պատասխանեց տղեկը։— Սկզբից ես նետահարում եմ, իսկ
հետո նետի շուրջը թիրախ եմ նկարում։
Վարպետն ավելացրեց.
— Այդպես և դու. սկզբից եզրակացություններ ես անում, իսկ հետո դրանց շուրջը
պատեր ես կառուցում։ Հենց այդ ձևով ես դու պահում քո գաղափարախոսությունն ու
կրոնը։

***

ԲՋԻՋԸ։ ՀԱՅԱՑՔ ՆԵՐՍԻՑ ԵՎ ԴՐՍԻՑ
(ծագումն անհայտ է)
Մի անգամ մարդու օրգանիզմի բջիջներից մեկը խորհրդածում էր կյանքի մասին։
Նա մտածում էր այն մասին, որ կյանքն այնքան էլ լավը չէ, չէ՞ որ կյանքում շատ
տառապանքներ կան։ Նա տեսնում էր, որ իրեն շրջապատում են նույնպիսի բջիջներ,
ինչպիսին ինքն է, որ բոլոր նրանք ծնվում, ապրում, աշխատում, ամուսնանում,
բազմանում ու մահանում են։ Եվ այդպես՝ սերնդեսերունդ։ Դրան գումարած՝
պատերազմները բակտերիաների ու միկրոբների դեմ։ «Եվ ինչի՞ համար ենք մենք
ապրում, ինչի՞ համար է այսպիսի կյանքը, որում այսքան տառապանքներ կան։
Ուրեմն ոչ մի Բարձրագույն գիտակցություն էլ գոյություն չունի, ոչ մի ՄԱՐԴ էլ
գոյություն չունի, որը մեզանից վեր կանգնած կլիներ, և որի գիտակցությունը կլցներ
մեր աշխարհն ու կկառավարեր այն,— եզրակացնում էր նա։ — Եթե ՄԱՐԴՆ
իսկապես գոյություն ունենար, ապա այս կյանքում և՛ նպատակ կլիներ, և՛ իմաստ, և
այսքան տառապանքները չէին լինի, քանզի այս ամենը կկառավարվեր այդ
բարձրագույն, բանական ու բարի Էակի կողմից»։
Մարդը, որի մի մասն էր կազմում բջիջը, լսեց այդ մտքերը և ժպտաց։ Նա հո
գիտեր, որ այն, ինչը տեսանելի է ներսից, տարբերվում է նրանից, ինչը դրսից է
երևում։
Բջիջը նայում էր այդ ՄԱՐԴՈՒՆ և չէր տեսնում Նրան, ապրում էր Նրա մեջ և
նույնիսկ չէր էլ կասկածում, որ Նրա մասն է։ Այն պատճառով, որ նա ներսից էր
նայում, նա բազմություն էր տեսնում, իսկ ՄԱՐԴԸ բազմությունը չէր տեսնում, Նա
Իրեն միասնական մի ամբողջություն էր զգում՝ չնայած և գիտեր, թե Իր մարմինն
ինչից է կազմված...
Կար–չկար մի մարդ կար, և մի անգամ նա սկսեց խորհրդածել կյանքի մասին։ Նա
կյանքը այնքան էլ լավ բան չէր համարում, քանի որ բազում տառապանքներ էր
տեսնում նրանում։ Նա տեսնում էր, որ իրեն շրջապատում են իր նման մարդիկ՝ իրենց
փոքրիկ ուրախություններով ու վշտերով, որ բոլոր նրանք ծնվում են, աշխատում,
ամուսնանում, բազմանում ու մահանում։ Եվ այդպես՝ սերնդեսերունդ։ Դրան
ավելացրած և՛ հիվանդությունները, և՛ կատակլիզմները, և՛ մարդկանց միջև
պատերազմները։ «Եվ ինչի՞ համար ենք մենք ապրում, ինչի՞ համար է այս կյանքը,
որում այսքան շատ տառապանքներ կան։ Ուրեմն ոչ մի Բարձրագույն գիտակցություն
էլ գոյություն չունի, ոչ մի ԱՍՏՎԱԾ էլ գոյություն չունի, որն այս ամբողջ աշխարհից
վեր կլինի,— եզրակացնում էր մարդը։ — Իսկ եթե Աստված գոյություն ունենար, ապա
այս կյանքը և՛ նպատակ, և՛ իմաստ կունենար, այսքան տառապանքներ չէին լինի,
քանզի այդ ամենը կկառավարվեր բարձրագույն, բանական և բարի Էակի կողմից»։
Աստված, որի մասն էր կազմում այդ մարդը, լսեց այդ մտքերը և ժպտաց։ Նա հո
գիտեր իսկությունը, որ այն, ինչը տեսանելի է ներսից, տարբերվում է նրանից, ինչը
դրսից է երևում։

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