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ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ողջո՛ւյն, բարեկամնե՛ր։
Սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հոգեբանափիլիսոփայական
առակների հերթական ժողովածուն։ Թող այս գրքի ընթերցումը հաճելի
բացահայտումներ ու լուսավորման պահեր պարգևի ձեզ։ Բոլոր նրանց, ովքեր ծանոթ
չեն «Ապրելու արվեստը» շարքի նախորդ հատորյակների բովանդակությանը,
հորդորում եմ անպայման կարդալ այս կարճ նախաբանին հաջորդող ներածությունը։
Բանն այն է, որ առակի ժանրն իր բնույթով յուրօրինակ է և ընթերցելիս արժե որոշ
կանոններ պահպանել։ Ներածության մեջ խորհուրդներ և ցուցումներ են այն մասին,
թե ինչպես առավելագույն օգուտ քաղել առակների ընթերցումից։
Առակների ընթերցման ժամանակ ընթերցողների ընկալումները չուղղորդելու
նպատակով զերծ եմ մնում առակների ասելիքի վերաբերյալ իմ ընկալումները կամ
մեկնաբանությունները ներկայացնելուց։ Առակների վերջում իմ կողմից բերված
սակավաթիվ մեջբերումներն սկսվում են Հ. Ա. տառերով։
Ավելացնեմ նաև, որ որոշ առակների և պատմությունների ծագումը կամ
հեղինակը անհայտ են։ Իսկ որոնք հայտնի են, փակագծերում նշվում է վերնագրի
տակ։
Շնորհակալություն եմ հայտնում «Տաթև» գիտակրթական համալիրի տնօրեն
Սոկրատ Մկրտչյանին, «Զանգակ–97» հրատարակչության աշխատակազմին՝ գրքի
հրատարակման հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Մեծապես շնորհակալ
եմ իմ ընկերներից, գործընկերներից, իմ բազմաթիվ ընթերցողներից՝ իրենց
կարծիքներն ու մտորումներն ինձ հետ կիսելու համար։
Ինչպես միշտ, շատ ուրախ կլինեմ, եթե առակների վերաբերյալ ձեր մտքերը,
տպավորությունները, ցանկություններն ու կարծիքները կիսեք ինձ հետ։ Այդպիսի
ցանկություն ունենալու դեպքում կարող եք ձեր նամակներն ուղարկել
hrachamiryan@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով, զանգահարել կամ SMS
հաղորդագրություններ
ուղարկել
(093)541375
հեռախոսահամարին։
Սիրով
կպատասխանեմ ձեր բոլոր նամակներին և հեռախոսազանգերին։

Միշտ ձեր՝ Հրաչյա Ամիրյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱԼ ԱՌԱԿՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ
• Յուրաքանչյուր առակ ինչ–որ բան է սովորեցնում։
• Առակները խթանում են մտածողության կատարելագործմանը։
• Առակներն օգնում են պոզիտիվ մտածողության ձևավորմանն ու զարգացմանը։
• Առակներն ընդլայնում են ընկալման դաշտը։
• Առակները սովորեցնում են իրերն ու երևույթները դիտարկել տարբեր
տեսանկյուններից։ Իսկ դա, իր հերթին, նպաստում է միակողմանի ընկալումներից և
մոտեցումներից խուսափելուն։
• Առակներն ընդլայնում են գիտակցվածության դաշտը, օգնում են բացահայտ
դարձնելու այն, ինչը մենք գիտենք, բայց չենք օգտագործում, որովհետև դրանք
գտնվում են մեր ենթագիտակցության շերտերում։ Իսկ ենթագիտակցական
իմացությունն աղոտ է, մշուշոտ և անհասանելի։ Մինչդեռ առակներն օգնում են
բացահայտորեն, հստակորեն գիտակցելու մեր իմացածը։ Այդպիսի գիտակցումը
համոզմունք է ձևավորում, վստահություն ու եռանդ է հաղորդում մարդուն։
• Վերջապես, ինչպես նշում են բազմաթիվ ընթերցողներ, առակների ընթերցումը
նաև հոգեկան խոր բավարարվածություն է պատճառում։

ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԱՅՍ ԳՐՔԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻՑ
Նկատի՛ ունեցեք, որ առակները սովորական ընթերցանության համար չեն։
Դրանք անշտապ, ուշադիր և հանգամանալի ընթերցում են պահանջում, որովհետև
յուրաքանչյուր առակ մտորելու նյութ է։ Ուստի…
1. ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՌԱԿ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՄԻ ՊԱՀ ԽՈՐՀԵՔ, ԹԵ
ԽՈՍՔԸ ԻՆՉԻ ՄԱՍԻՆ Է։
Առակներից շատերը բազմանշանակ են, և վերընթերցելիս հաճախ միանգամայն
նոր իմաստներ ու նրբերանգներ ես հայտնաբերում։ Դրանք լավ մշակված անգին
քարերի պես են, որոնք մի փոքր այլ տեսանկյունից դիտելիս հանկարծ սկսում են
շողարձակել նոր լույսով, նոր գույներով ու նրբերանգներով։ Ուստի…
2. ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵ՛Ք ԱՌԱԿՆԵՐԸ։
Առակներն այլ մարդկանց հետ բովանդակալից շփման լավ միջոց են։ Ուստի…
3. ՔՆՆԱՐԿԵ՛Ք ԱՌԱԿՆԵՐՆ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ։
Դա նաև շատ է հարստացնում առակների միջոցով ստացվող մեր անհատական
փորձառությունը, քանի որ յուրաքանչյուրի ընկալումը բացառիկ է և անկրկնելի։ Դրա
շնորհիվ հաճախ կարելի է այլ տեսանկյունից դիտարկել առակները և նոր իմաստներ
հայտնաբերել դրանց մեջ։ Բանն այն է, որ առակները տարբերվում են ընկալման

բարդության աստիճանով։ Որոշ առակների ասելիքը շատ թափանցիկ է, իսկ
որոշներինը՝ ոչ։ Վերջապես, կան առակներ, որոնք բազմանշանակ են և բազմիմաստ։
Սեփական փորձից գիտեմ, թե ուրիշների հետ առակների քննարկումը որքան
օգտակար կարող է լինել։
Երբեմն այս կամ այն առակն ընթերցելիս այնպիսի զգացողություն է առաջանում,
ասես դա հատուկ քեզ համար գրված լինի՝ քո զգացումների և խնդիրների մասին է։
Նման պահերին ուզում ես ասել. «Սա կարծես հատուկ ինձ համար գրված լինի»։ Ասել
կուզի՝ արժե զուգահեռներ անցկացնել առակների ասելիքի և այն իրավիճակների ու
հանգամանքների միջև, որում մենք գտնվում ենք։
4. ԱՌԱԿՆԵՐՆ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԵՐԲԵՄՆ ԿԱՐԵԼԻ է ՀԱՐՑ ՏԱԼ. «Իսկ ի՞նչ է
սովորեցնում ինձ այս առակն այն կենսական իրավիճակի կապակցությամբ, որում ես
հիմա գտնվում եմ»։
Որոշ առակներ կարող են բարդ և մշուշապատ թվալ։
5. ԵԹԵ ԱՌԱԿԸ ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ ԿԱՄ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԹՎԱ, ԱՊԱ
ՉԱՐԺԵ ՇԱՏ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՏՆԵԼ ԴՐԱ ԻՄԱՍՏԸ ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ՆՈՐԻՑ ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵԼ ԱՅԴ ԱՌԱԿԸ ԿԱՄ ԱՅՆ
ՔՆՆԱՐԿԵԼ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ։

ՀԱՅԱՑՔ ԴԵՊԻ ՆԵՐՍ
«Նա, ով նայում է դեպի դուրս՝ քնած է,
նա, ով սկսում է նայել դեպի իր ներսը՝ արթնանում է»։

Կարլ Գուստավ Յունգ (1875–1961)
XX դարի մեծագույն հոգեբաններից մեկը, անալիտիկ հոգեբանության հիմնադիրը

ՍԵՓԱԿԱՆ ԼԱՊՏԵՐ
Աշակերտներից մեկն անհամար հարցերով հանգիստ չէր տալիս Վարպետին։
Վերջինս նրան ասաց.
— Քո բոլոր հարցերի պատասխանները քո սրտում են, և միայն դու գիտես, թե
ինչպես գտնես դրանք։
Հաջորդ օրը նա ավելացրեց.
— Դեպի Ճշմարտություն տանող քո ուղին չի կարող լուսավորվել մեկ ուրիշի
կողմից։ Դու ուզում ես պարտքով վերցնել իմ լապտերը։ Իսկ ես ուզում եմ քեզ
սովորեցնել, թե ինչպես պատրաստես քո լապտերը։

ՁԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔԸ
Մահվան մահճում գտնվելով, ձենի ուսուցիչն իր մոտ կանչեց իր
ամենամերձավոր աշակերտին և բարձի տակից մի գիրք հանեց։ Բոլորին էլ
հետաքրքրում էր, թե դա ինչ գիրք է, որովհետև նա երբեք ոչ ոքի թույլ չէր տալիս
տեսնել այդ գիրքը։ Երբեմն աշակերտները գիշերով բանալու անցքից նայում էին, թե
նա ինչպես է կարդում այդ գիրքը։ Ուուսիչը միշտ փակ էր պահում իր սենյակը և ոչ
ոքի թույլ չէր տալիս առանց իրեն մտնել այնտեղ։ Այնպես, որ ոչ ոք չգիտեր այդ գրքի
բովանդակության մասին։ Եվ ահա, նա կանչեց իր մերձավորագույն աշակերտին և
ասաց.
— Պահպանի՛ր այս գիրքը։ Այս գրքում կա այն ամենը, ինչը ես սովորեցնում էի։
Պահպանի՛ր սա այնպես, ինչպես ես էի պահպանում։ Այս գիրքն ինձ տվել է իմ
ուսուցիչը։ Հիմա ես այն փոխանցում եմ քեզ։ Այս գիրքը ժառանգություն է։
Աշակերտը վերցրեց գիրքն ու նետեց կրակի մեջ։ Տեսնելով այդ, մյուս
աշակերտները զարմանքից քարացան։ Նրանք ապշել էին։ Բայց ուսուցիչը ձեռքը դրեց
աշակերտի գլխին և օրհնելով նրան, ասաց.
— Դու հասկացել ես։ Եթե դու պահպանեիր գիրքը, ապա իմ աշակերտը չէիր լինի։
Իրականում այդ գրքում ոչինչ չկար։ Այն դատարկ էր։ Դու շպրտեցիր այն՝ լավ է։ Դու

հասկացել ես իմ ուսմունքը՝ ոչ ոք չպետք է հետևի որևէ մեկին։ Յուրաքանչյուրը պետք
է իր հոգու ներսը խորանա։

ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կույր դերվիշը նստած էր տաճարի ստվերում։ «Նա մեծ իմաստուն է»,— ասում
էին նրա մասին մարդիկ։ Մի հետաքրքրասեր մոտեցավ նրան և հարցրեց։
— Ո՜վ արաժանավորագույն, ներիր ինձ հարցիս համար, ինչպե՞ս ես դու
կուրացել։
— Ես կույր եմ ծնվել,— պատասխանեց ծերունին։
— Իմաստության ո՞ր ուղով ես դու ընթանում,— շարունակում էր հարցուփորձ
անել անցորդը։
— Ես աստղագետ եմ,— պատասխանեց իմաստունը։— Ես հետևում եմ արևին ու
աստղերին։
Լսելով ծերունու պատասխանը, անցորդը մտորումների մեջ ընկավ։
— Դրանք այստեղ են,— ձեռքն իր կրծքին դնելով՝ ավելացրեց ծերունին։

ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒՄ
(հրեական առակ)
Այն ժամանակից ի վեր, երբ ռաբբին իմաստության հասավ, նա սկսեց համեստ
ապրել, նրան դուր էր գալիս պարզ կյանքը։ Բայց նա ծիծաղում էր իր աշակերտների
վրա, որոնք որոշել էին համեստ ապրելակերպ վարել՝ փորձելով ընդօրինակել իրեն։
— Ի՞նչ իմաստ ունի ընդօրինակել իմ արարքները՝ չիմանալով դրանց
դրդապատճառները,— ասում է ծերունին։— Մի՞թե այծը ռաբբի է դառնում այն բանից,
որ ինքը ևս մորուք ունի։

ՀԱՆԿԱՐԾ ՈՒ ՍԽԱԼ ԲԱՆ ՉԱՆԵՄ ՍԵՂԱՆԻ ՇՈՒՐՋ
(Էրիկ Օլսոն)
Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ Կալվին Կուլիջը մի անգամ մի խումբ
բարեկամների ընթրիքի էր հրավիրել Սպիտակ տուն։ Անհանգստանալով, որ
հանկարծ որևէ վրպում թույլ չտան սեղանի շուրջը, հյուրերը որոշեցին ամեն ինչում
ընդօրինակել Կուլիջին։ Նրանց ստրատեգիան արդարացնում էր իրեն այնքան
ժամանակ, մինչև սուրճ մատուցեցին։ Պրեզիդենտը սուրճը լցրեց ափսեի մեջ։
Հյուրերը նույն բանն արեցին։ Կուլիջն ափսեի մեջ շաքար ու սերուցք ավելացրեց։
Հյուրերը կրկնեցին նույն բանը։ Այնուհետև Կուլիջն ափսեն դրեց հատակին՝ իր
կատվի առջև։

ԳԱՂՏՆԻՔԸ
(ներկայացնում է Էնտոնի դե Մելլոն)
Մի անգամ Վարպետը պատմություն պատմեց հինավուրց մի թասի մասին, որն
աճուրդում վաճառվել էր մի ամբողջ կարողության գնով, իսկ դրանից առաջ
պատկանել էր մի թափառաշրջիկի, որն իր կյանքն ավարտել էր թշվառության մեջ։
Թափառաշրջիկը պատկերացում չուներ, թե իրականում ինչ արժեր այդ թասը, որի
մեջ նրան որպես ողորմություն՝ խղճուկ գրոշներ էին նետում։
Աշակերտը Վարպետին հարցրեց, թե ինչ է խորհրդանշում այդ թասը։
— Քո «ես»–ը,— պատասխանեց նա։
Աշակերտը չհասկացավ և Վարպետը բացատրեց։
— Դու չափազանց բարձր ես գնահատում գրոշի արժեք ունեցող գիտելիքները,
որոնք դու ստանում ես գրքերից և ուսուցիչներից։ Ավելի լավ է ուշադրություն
դարձրու անոթին, որի մեջ դու դրանք պահում ես։

ԵՍ ԱՆՈՒՄ ԵՄ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԱՆՈՒՄ ԵՄ
Եթե ինչ–որ մեկը հազար տարի շարունակ հարց տար կյանքին. «Դու ինչի՞ համար
ես ապրում», և նա ընդհանրապես որևէ պատասխան տար, ապա այդ պատասխանը
կլիներ այսպես. «Ես ապրում եմ նրա համար, որ ապրեմ»։ Եվ դա նրանից է, որ կյանքն
ապրում է իր սեփական խորությամբ, հենց իրենից է բխում։ Այդ պատճառով էլ նա
ապրում է առանց որևէ «ինչու»–ի։ Եվ եթե որևէ մեկը հարցներ մի ազնիվ մարդու,
այնպիսի մեկին, որը սեփական խորությունից է գործում. «Ինչի՞ համար ես դու անում
քո գործը», եթե նա ճիշտ պատասխաներ, ապա այլ բան չէր ասի, բացի. «Ես անում եմ,
որովհետև անում եմ»։

Մեյստեր Էկհարտ (մոտ 1260–1328),
գերմանացի հայտնի փիլիսոփա և աստվածաբան

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
«Իմ սերնդի կատարած մեծագույն հայտնագործությունն այն է, որ մարդը կարող է
փոխել իր կյանքը՝ նրա նկատմամբ իր վերաբերմունքը փոխելով»։

Ուիլյամ Ջեմս (1842–1910),
ամերիկացի հայտնի փիլիսոփա և հոգեբան

ԴՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ԵՍ
Մի շատ հայտնի հոգեբան իր մասնագիտական սեմինարն սկսեց 500 ռուբլիանոց
թղթադրամը վեր բարձրացնելով։ Դահլիճում մոտ 200 մարդ էր հավաքվել։ Հոգեբանը

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