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Լավ է ասել չին իմաստուն Հուն Ցզիչենը. «Եթե չձգտել գոնե մի փոքր բարձրանալ
ինքն իրենից, ապա ամբողջ կյանքում հագուստ ես մաքրելու փոշու մեջ և ոտքեր ես
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աշխարհից, ապա կնմանվես դեպի կրակը թռչող թիթեռին և դարպասները
պոզահարող ոչխարին։ Այդ ձևով ինչպե՞ս հանգստություն ու երջանկություն կգտնես»։
Մարդու կոչումը երջանիկ լինելն է, և բոլոր մարդիկ դրան են ձգտում իրենց
կյանքում։ Միայն թե նրանք տարբեր կերպ են պատկերացնում երջանկությունը և
առավել հաճախ պատրանքային ուղի են ընտրում այդ բաղձալի նպատակին
հասնելու համար։ Դրա համար էլ իրական կյանքում հազվագյուտ մարդկանց է
հաջողվում, իսկապես, երջանիկ լինել։ Խոսքը, բնականաբար, «պահի երջանկության»
անցողիկ ակնթարթների մասին չէ, այլ գոյության լիակատարության զգացումի՝ որ
ինքնաիրացման ծնունդ և արգասիք է։ Իսկ դրան հասնելու համար մարդուց,
իսկապես, շատ բան է պահանջվում։
Անկախ այն բանից, թե մարդիկ ինչի հետևից են վազում իրենց կյանքի
ընթացքում՝ իշախանության, փառքի, դրամի, ճանաչման, սիրո, առողջության,
ծառայության, թե մեկ այլ բանի, նրանք առաջին հերթին պետք է իմաստություն ձեռք
բերեն։ Որովհետև միայն այդ դեպքում է հնարավոր դառնում հասկանալ
թվարկվածներից յուրաքանչյուրի իրական արժեքը, իրական կարևորությունն ու
նշանակությունը։ Այլապես պատրանքներն ախուսափելի են և ստիպված ես լինելու
ամբողջ կյանքում հագուստ մաքրել փոշու մեջ։ Դեռ լավ է, եթե բանը միայն այդքանով
վերջանա։ Հիասթափությունը, ճգնաժամերը, անիմաստ ապրված կայնքի դառը
զգացումը, հոգու և մարմնի հիվանդություններն այն գինն են, որը մարդիկ վճարում են
այդ պատրանքների դիմաց՝ որպես օրինաչափ փոխհատուցում։
Եթե երջանկությունն անհնար է առանց իմաստության, ապա իմաստությունն, իր
հերթին, անհնար է առանց ճանաչողության, առանց շրջապատող աշխարհի և
սեփական էության ճանաչման։ Եվ եթե ինքնաճանաչումը բարձրագույն
իմաստություն է, ապա սեփական կամակոր էության նկատմամբ տարած
հաղթանակն այդ իմաստության գագաթնակետն է։
Սիրելի՛ բարեկամներ։ «Ինքներդ լույս եղեք ձեզ համար» ժողովածուն նախկինում
հրատարակված «Ապրելու արվեստը։ Փիլիսոփայական առակներ» և «Ապրելու
արվեստը։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Հոգեբանափիլիսոփայական առակներ»
ժողովածուների շարունակությունն է։ Առակների թեմաները նույնքան բազմազան են,
որքան ինքը՝ կյանքը։ Առօրյա, կենցաղային թեմաներից սկսած՝ մինչև
փիլիսոփայական և աշխարհայացքային կարևորագույն հիմնահարցերը։ Շատ մեծ
գայթակղություն ունենալով հանդերձ՝ այս անգամ ևս զերծ եմ մնում առակների իմ
ընկալումը կամ դրանց իմաստի վերաբերյալ իմ մասնագիտական

մեկնաբանությունները ընթերցողներին ներկայացնելուց։ Տեքստում իմ կողմից
բերված սակավաթիվ մեջբերումները վերցված են չակերտների մեջ և տպված են շեղ
տառատեսակով։
Ինչպես միշտ, միայն ուրախ կլինեմ, եթե իմ ընթերցողներն ու գործընկերները
առակների իմաստի վերաբերյալ իրենց մտքերը, ընկալումներն ու դիտարկումները
կիսեն ինձ հետ։ Այդպիսի ցանկություն ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել
«Զանգակ–97» հրատարակչություն՝ 23–25–28 հեռախոսահամարով, կամ անմիջապես
հեղինակին՝ (0+32) 3–21–70 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև ձեր
հաղորդագրություններ ուղարկել hrachamir@yahoo.com էլեկտրոնային հասցեով։ Ոչ
միայն հաճելի, այլ առաջին հերթին արդյունավետ ընթերցանություն եմ մաղթում Ձեզ,
քանզի այս նյութը հենց այնպես, ի միջի այլոց, ընթերցման համար չէ։ Առակները
խորհրդածելու տեղիք են տալիս, մղում են մտորումների, և եթե այդ գործընթացում
ձեզ մոտ լուսավորման պահեր առաջանան, ապա ես կհամարեմ, որ ցանկալի
արդյունքը ձեռք է բերված։
Շնորհակալություն եմ հայտնում «Զանգակ–97» հրատարակչության տնօրեն
Սոկրատ Մկրտչյանին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են ժողովածուի լույս
ընծայմանը։

Հրաչյա Ամիրյան

ՎՍՏԱՀԵԼ ՀՈՍԱՆՔԻՆ
(դաոսիստական1 առակ)
Կոնֆուցիոսը2 կամուրջի մոտ նայեց գետին. բարձունքից ջրվեժ էր գահավիժում։
Ջրապտույտը փոթորկում էր։ Իսկ մի մարդ փորձում էր անցնել նրա ծանծաղ մասով։
Կոնֆուցիոսն իր աշակերտներին ուղարկեց նրա մոտ, որպեսզի ետ պահեն նրան և
ասաց.
— Նրա համար, ով կփորձի անցնել ջրապտույտի միջով, շատ դժվար կլինի։
Բայց մարդը նրանց չլսեց. նա անցավ հոսանքի միջով և մյուս ափը դուրս եկավ։
— Ինչքան ճարպիկ եք դուք, — բացականչեց Կոնֆուցիոսը։ — Դուք, ըստ
երևույթին, ձեր գաղտնիքն ունեք։ Ձեզ ինչպե՞ս հաջողվեց մտնել այդպիսի
ջրապտույտի մեջ ու այնտեղից անվնաս դուրս գալ։
Եվ մարդն այսպիսի պատասխան տվեց.
— Հենց որ ես մտնում եմ հոսանքի մեջ, ամբողջովին տրվում եմ դրան ու
վստահում եմ։ Տրվելով ու վստահելով՝ մարմինս դասավորում եմ ալիքների ու
հոսանքների մեջ՝ չհամարձակվելով ինքնակամություն դրսևորել։ Ահա թե ինչու
կարող եմ մտնել հոսանքի մեջ ու նորից դուրս գալ։
— Հիշե՛ք սա, աշակերտնե՛ր, — ասաց Կոնֆուցիոսը։ — Հիրավի, նույնիսկ ջրի
հետ, տրվելով ու վստահելով, կարելի է հարազատանալ, իսկ մարդկանց հետ՝
առավել ևս։

***
ԴԱՈՅԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
(դաոսիստական առակ)
Բազմաթիվ հայտնի մարդիկ էին ցանկանում սովորել Լաո–Ցզիից3, բայց դա
անհնար էր։ Մարդիկ չափազանց որոշակի էին, Իսկ Լաո–Ցզին տեղով մեկ
բնականություն էր, նա ինքը բնությունն էր։ Բնությունից սովորելու համար պետք է
լինես կամ ոչինչ, կամ էլ ամեն ինչ։ Լինես Միասնական։ Հակառակ դեպքում միայն
կհերքես Բնությանը։
Պատմում են, որ երբ Չժուան–Ցզին4 եկավ Լաո–Ցզիի մոտ, Լաո–Ցզին ասաց.
— Սքանչելի է։ Դու եկել ես, որ իմ Վարպե՞տը լինես։
Չժուան–Ցզին պատասխանեց.
— Թողնենք դա։ Ինչո՞ւ մենք չենք կարող պարզապես լինել։
Ու նա հպվեց Լաո–Ցզիի ոտքերին։ Վերջինս բացականչեց.

— Դու ի՞նչ ես անում։
Չժուան–Ցզին պատասխանեց.
— Մեր միջև ոչ մի բան մի դրեք։ Եթե ես զգում եմ, որ պետք է հպվեմ ձեր ոտքերին,
այդ դեպքում ոչ ոք չի կարող խանգարել ինձ՝ ոչ դուք, ոչ էլ ես։ Մենք պարզապես
դիտում ենք, թե դա ինչպես է կատարվում։

***
ՉՈՐՍ ԾԱՌԱ
(դաոսիստական առակ)
Ցզի–Սին հարցրեց Ուսուցչին.
— Ի՞նչ մարդ է Յեն–Յուն։
— Իր բարությամբ նա ինձանից լավն է։
— Իսկ Ցզի–Կո՞ւնը։
— Պերճախոսությամբ նա ինձ գերազանցում է։
— Ցզի–Լո՞ւն։
— Քաջությամբ նա ինձանից լավ է։
— Ցզի–Չա՞նը։
— Արժանապատվությամբ նա ինձանից լավն է։
Ցզի–Սին վեր կացավ իր կարպետի վրայից ու հարցրեց.
— Այդ դեպքում այդ չորս հոգին ինչո՞ւ են ծառայում քեզ։
— Նստի՛ր, և ես կասեմ քեզ։ Յեն–Յուն բարի է, բայց չի կարողանում զսպել մղումը,
երբ այն բարու չի հանգեցնում։ Ցզի–Կունը պերճախոս է, բայց չի կարողանում զսպել
իր լեզուն։ Ցզի–Լուն քաջ է, բայց չի կարողանում զգուշավոր լինել։ Ցզի–Չանը իրեն
արժանապատվությամբ է պահում, բայց չի կարողանում ընկերախմբում մի կողմ
թողնել խստաբարոյությունը։ Եթե ես նույնիսկ կարողանայի այս չորս մարդկանց
արժանիքները մի տեղ հավաքել, ես չէի ցանկանա դրանք փոխել իմ սեփականների
հետ։ Ահա թե ինչու նրանք ծառայում են ինձ մաքուր սրտով։

***
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՎՈՐԸ
(դաոսիստական առակ)
Չինաստանի կայսրը հանդիպեց Լաո–Ցզիի հետ և այնքան հմայված էր նրանով,
որ նրան գերագույն դատավոր նշանակեց։ Լաո–Ցզին փորձեց հրաժարվել
նշանակումից, բայց ապարդյուն։ Այդ ժամանակ նա համաձայնվեց և ասաց.

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