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«Ցանկությունների թասը» ժողովածուն, որն այժմ Ձեր ձեռքին է։
Առակների և ուսանելի պատմությունների մասին, հիրավի, կարելի է անվերջ
խոսել և չսպառել նյութը, քանզի դրանց թեմատիկան չափազանց բազմազան է, իսկ
ասելիքը նույնքան խորն է ու ծավալուն, որքան ինքը՝ կյանքը։ Դրա համար էլ որոշեցի
հրաժարվել «անընդգրկելին ընդգրկելու» փորձերից և ասելիքս սահմանափակել այս
կարճ նախաբանով։ Ավելի լավ է, թող առակներն իրենք խոսեն իրենց մասին։
Ցանկանում եմ ընդամենը երկու խոսք ասել այն մասին, թե ինչ կարող է տալ
առակների ընթերցումը և ինչպես առավելագույն օգուտ քաղել այս գրքից։
Արևելյան իմաստությունն ասում է. «Մարդը պետք է արժանի լինի ինքն իրեն»։
Ցանկացած սովորական, միջին մարդ սկզբունքորեն կարող է երջանիկ լինել։ Կարող է
հաջողակ լինել, իմաստուն լինել։ Կարող է ռեալիզացնել իրեն։ ԿԱՐՈՂ Է…
Ցանկացած սովորական, միջին մարդ ԸՆԴՈՒՆԱԿ Է դրան։ Իսկ թե ինչու նա դա չի
անում (կամ ինչու նրան չի հաջողվում անել դա), միանգամայն այլ հարց է։
Մարդը կարող է աստվածային գործեր կատարել (և կատարում է)։ Բայց մարդը
կարող է նաև հրեշավոր գործեր կատարել (և կատարում է)։ Ու որպեսզի մարդն
արժանի լինի ինքն իրեն, այսինքն՝ բարիք արարի, այլ ոչ թե ավերի կյանքը, նա պետք
է ներքին զարթոնք ապրի։ Պետք է իր իսկ ներսում գործող տարերային ուժերի
ստրուկը լինելուց դրանց լիիրավ տերը դառնա։ Ինչպես Բելինսկին էր ասում.
«Բանականությունը մարդուն տրված է նրա համար, որ նա բանականորեն ապրի, այլ
ոչ թե միայն հասկանալու համար, որ ինքը բանականորեն չի ապրում»։
Ներքին զարթոնք ապրելու համար մարդը պետք է սկսի կատարելագործել իրեն։
Ինչպես Տոլստոյն էր ասում. «Յուրաքանչյուր մարդ ադամանդ է։ Բավական է, որ նա
սկսի հղկել իրեն, և նա կսկսի շողարձակել հավիտենական լույսով»։
Շատ ու շատ մարդիկ իրականում հենց այդպես էլ վարվում են։ Միանգամայն
գիտակցաբար նրանք ներքին աշխատանք են տանում իրենց հետ՝ ձգտելով ավելի
կատարյալ ու ավելի լավը դառնալ։ Շատերն էլ, ենթագիտակցորեն զգալով խնդրի
կարևորությունը, կոնկրետ ուղենիշներ ու գործիքներ են փնտրում, բայց միանգամայն
սխալ (իսկ հաճախ նաև չափազանց վտանգավոր) ուղի են բռնում։ Նրանք զանազան
տոտալիտար աղանդների, ամեն տեսակ կեղծ գուրուների, իրենց հոգևոր առաջնորդ
հռչակող տնաբույս զեղծարարների ու դուրսպրծուկների, ինչպես նաև հոգևոր
ուսուցումը բացահայտ բիզնեսի վերածած ամեն տեսակ շորթողների ու խաբեբաների
զոհն են դառնում։ Ցավալի և մտահոգիչ հանգամանք…

Հոգեբանափիլիսոփայական առակների հրատարակումով ցանկացել եմ
օգտակար լինել բոլոր նրանց, ովքեր զբաղված են սեփական Ես–ի կառուցմամբ,
սեփական անկրկնելի ուղու որոնումներով։ Խոսքն այն մարդկանց մասին է, ովքեր
ցանկանում են սեփական կենսահաստատ ու ճշմարիտ կենսափիլիսոփայությունը
ստեղծել։ Այնպիսի կենսափիլիսոփայություն, որը մարդուն Մարդ և նրա ապրած
կյանքն էլ Կյանք է դարձնում։ Այդ առումով հոգեբանափիլիսոփայական առակներն ու
ուսանելի պատմությունները կարող են բավական օգտակար գործիքի դեր կատարել՝
հանդես գալով որպես կողմնորոշիչներ ներքին ինքնաշինարարության գործում։
Որպես գործիք՝ առակները շատ լավն են մի քանի առումներով։ Ի՞նչը նկատի ունեմ։
Ամենից առաջ այն, որ յուրաքանչյուր առակ կամ պատմություն ինչ–որ բան է
սովորեցնում։ Ամեն առակ ընթերցելով՝ մենք ինչ–որ նոր բան ենք հայտնագործում
արտաքին աշխարհի կամ ինքներս մեր մասին։ Դե իսկ որքան ավելի հարուստ,
ճշգրիտ ու դետալավորված է լինում իմացությունը մեր ներսի ու դրսի աշխարհների
մասին, այնքան ավելի է հեշտանում այդ աշխարհներում կողմնորոշվելը, այնքան
ավելի շատ ենք մենք մեզ ապահովագրում սխալներից։
Առակներն ընդլայնում են ընկալման դաշտը։ Որքան հիշում եմ, հայտնի ֆիզիկոս
Շվարցշիլդին է պատկանում հետևյալ ասույթը. «Յուրաքանչյուր մարդ ունի ինչ–որ
հորիզոն։ Երբ այդ հորիզոնն այնքան է նեղանում, որ վերածվում է կետի, մարդն
ասում է. «Սա իմ տեսակետն է»«։ Ուրեմն, չպետք է թույլ տանք, որ մեր ընկալման
դաշտը, մեր հորիզոնը նեղանալով վերածվի կետի։ Սա դեպի կատեգորիկությունը,
դոգմատիզմը, դեպի բութ անհանդուրժողականությունն ու կործանարար սխալները
տանող ամենակարճ ուղին է։ Ընկալման տեսադաշտի ընդլայնումն այնքան կարևոր
նշանակություն ունի, որ ես ցանկանում եմ պարզ օրինակով ցուցադրել դա։
Պատկերացնենք մի մարդ, որն ապրելու տեղ չունի։ Մի պահ մեզ պատկերացնենք
նրա փոխարեն (Աստված չանի՝ այդ վիճակում հայտնվենք)։ Իսկ հիմա
պատկերացնենք, որ նրան անհատույց բնակարան են առաջարկում, պարզապես
տուն են նվիրում։ Ահա այդ տունը (տե՛ս նկար 1)։ Հարկավոր է որոշել՝ ապրե՞լ այդ
տանը, թե՞ ոչ։ Դե ի՞նչ, անձամբ Դուք կապրեի՞ք այդ տանը։ Պատկերացնո՞ւմ եք, թե
ինչ բացառիկ շանս է։ Նայե՛ք նկարին և որոշեք…
Իսկ հիմա թերթենք էջը և նորից հայացք ձգենք այդ տան պատկերի վրա, բայց
ընդլայնելով ընկալման տեսադաշտը (տե՛ս նկար 2)։ … Դե՞, ի՞նչ կասեք... Ինչպես
ասում են, մեկնաբանություններն ավելորդ են։
Առակները սովորեցնում են նույն երևույթը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից։
Չինական իմաստությունն ասում է. «Կյանքին նայեք լուսավոր կողմերով։ Իսկ եթե
այդպիսիք չկան, ապա մութ կողմերը պրտեք այնքան, որ դրանք փայլեն»։ Լուսավոր
կողմերը տեսնելը ևս պրակտիկ կյանքում անչափ կարևոր նշանակություն ունի։ Ես
հոգեբան եմ, և մասնագիտությանս բերումով մարդիկ հաճախ են դիմում ինձ՝ իրենց
դժվարությունները հաղթահարելու գործում աջակցություն ստանալու համար։
Որքան էլ այդ մարդիկ և նրանց իրավիճակներն անկրկնելի լինեն, նրանց բոլորին
բնորոշում է մեկ ընդհանուր հատկանիշ։ Դա սեփական իրավիճակի, սեփական
դժվարությունների միակողմանի ընկալումն է։ Նրանք սևեռվում են իրենց

իրավիճակի միայն բացասական կողմերի վրա, միայն դա են տեսնում և,
բնականաբար, տառապում են դրանից։ Մինչդեռ ցանկացած դժվարություն,
ցանկացած պրոբլեմ միանշանակ կերպով նաև դրական ասպեկտներ ունի։
Հարկավոր է ընդամենը կարողանալ տեսնել այդ դրական կողմերը։ Հարկավոր է
ընդամենը ընդլայնել ընկալման դաշտը և ուշադրություն դարձնել այդ դրական
կողմերին։ Ցանկություն և մի փոքր իմաստություն ունենալու դեպքում այդ դրական
կողմերը պարզապես անհնար կլինի չտեսնել։ Հոգեբանական տրենինգների
ժամանակ ես մասնակիցներին հաճախ եմ մի վարժություն առաջարկում, որը
կոչվում է «Գտի՛ր պլյուսները»։ Ես նրանց տարբեր «բացասական» իրավիճակներ եմ
ներկայացնում (թեթև կենցաղային անախորժություններից մինչև հսկայական
կորուստներ ունենալը) և ստիպում, որ նրանք գտնեն ու թվարկեն այդ իրավիճակների
դրական կողմերը։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ցանկացած պրոբլեմ կամ դժվարություն,
պարտադիր կերպով դրական կողմեր ունենալուց զատ, նաև անձնապես աճելու և
զարգանալու հնարավորություն է ստեղծում։ Բայց շատ ու շատ մարդիկ սեփական
դժվարությունների ու պրոբլեմների դրական կողմերը համառորեն չեն տեսնում (կամ
չեն ցանկանում տեսնել)։ Նրանց համար «կիսով չափ լիքը» բաժակը միշտ էլ «կիսով
չափ դատարկ» է։
Առակների հմայքը նաև դրանց հակիրճության, սեղմության մեջ է։ Ընդամենը մի
քանի տող և… կարելի է ինչ–որ էական բաներ բացահայտել իր համար։
Առակներն առանձնապես սքանչելի են նրանով, որ ճշմարտությունը պատրաստի
չեն ձևակերպում, ընդամենը ակնարկում են, ստիպում են մտածել և ինքնուրույնաբար
հայտնագործել ճշմարտությունը՝ այդպիսով ընթերցողին լիիրավ մասնակից ու
համահեղինակակից դարձնելով իսկությունը բացահայտելու գործում։
Առակներից շատերը բազմանշանակ են և վերընթերցելիս հաճախ միանգամայն
նոր իմաստներ ու նրբերանգներ ես հայտնաբերում դրանց մեջ։ Դրանք լավ մշակված
անգին քարերի պես են, որոնք մի փոքր այլ տեսանկյունից դիտելիս հանկարծ սկսում
են շողարձակել նոր լույսով, նոր գույներով ու նրբերանգներով։
Ընթերցողներին
ինքնուրույն
խորհելու
և
ճշմարտությունն
անձամբ
բացահայտելու հաճույքից չզրկելու համար էլ առակների իմ անհատական
ընկալումները կամ դրանց վերաբերյալ իմ մասնագիտական մեկնաբանումները
ստորև չեմ ներկայացնում։ Իմ կողմից բերված սակավաթիվ մեկնաբանումները
տպագրված են շեղ, թավ տառատեսակով և վերցված են չակերտների մեջ։
Վերջապես առակներն օգնում են բացահայտ դարձնել այն, ինչը մենք գիտենք,
բայց չենք չենք օգտագործում, որովհետև մենք դա գիտենք ենթագիտակցության
մակարդակում։ Ենթագիտակցական իմացությունն աղոտ է, մշուշոտ և անհասանելի։
Մինչդեռ առակներն օգնում են բացահայտորեն, հստակորեն գիտակցել մեր
իմացածը։ Այդպիսի գիտակցումը համոզմունք է ձևավորում, վստահություն ու եռանդ
է հաղորդում մարդուն։
Դե ինչ, քանի որ ինքս էլ երկար–բարակ նախաբաններ չեմ սիրում, այսքանով
սահմանափակում եմ ասելիքս։ Ինչպես միշտ՝ միայն ուրախ կլինեմ, եթե առակների
Ձեր ընկալումները, դրանց ասելիքի վերաբերյալ Ձեր կարծիք–դիտարկումները,

տպավորությունները, խոհերն ու ցանկությունները կիսեք ինձ հետ։ Այդպիսի
ցանկություն ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (093) 541375
հեռախոսահամարով, ինչպես նաև Ձեր հաղորդագրություններն ուղարկել
hrachamiryan@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով։
Շնորհակալություն եմ հայտնում «Տաթև» գիտակրթական համալիրի տնօրեն
Սոկրատ Մկրտչյանին և «Զանգակ–97» հրատարակչության տնօրեն Մաշա
Մնացականյանին՝ ժողովածուի հրատարակման գործում ցուցաբերած մեծ
աջակցության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ընկերներիս,
գործընկերներիս և բազմաթիվ ընթերցողներիս՝ իրենց խոհերը, առաջարկները,
կարծիքներն ու տպավորությունները ինձ հետ կիսելու համար։

Հրաչյա Ամիրյան

ՏԱՆՏԵՐԸ
(Հրաչյա Ամիրյան)
Կար–չկար, սովորական մի մարդ կար։ Նա սքանչելի տուն ուներ, որում
բազմաթիվ սենյակներ կային, նկուղ, ձեղնահարկ, օժանդակ կառույցներ, տնամերձ
հողամաս։ Բայց, արի ու տես, որ այդ մարդու ամենասիրելի սենյակը ննջարանն էր։
Ոչ միայն գիշերները, այլև ցերեկվա ժամերի մեծամասնությունը նա այնտեղ էր
անցկացնում, որովհետև մեծամասամբ «քնած» էր լինում։ Ու թեև նա համոզված էր որ
ինքն արթուն է, միևնույն է, մեծամասամբ շարունակում էր «քնած» մնալ։ Դե, դուք
հասկանում եք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այդ «քնածության» արդյունքում ինչպես
ծառաները, որոնք հենց այդ տան մշտական բնակիչներն էին, այնպես էլ կողմնակի
մարդիկ ազատորեն ներսուդուրս էին անում և զբաղվում էին, ինչով ցանկանում էին։
Մարդը չգիտեր, թե կամակոր ծառաներին ինչպես ստիպի իրենց անմիջական
պարտականությունները կատարել, ինչպես նաև չգիտեր, թե ինչպես ազատվի
անցանկալի հյուրերից։ Ամեն ոք միայն իր սրտի ուզածն էր անում, և ոչ ոք չէր
մտահոգվում տունը կարգի բերելու և լավ վիճակում պահպանելու խնդրով։
Տիրոջ «քնածության» և ծառաների ինքնակամության արդյունքում տանը
խառնափնթոր վիճակ էր տիրում։ Իրերն ու կահավորանքը դրված էին, ինչպես
պատահի և որտեղ պատահի։ Բազմաթիվ օգտակար կարասիներ չօգտագործվելուց
ժանգոտվել էին։ Սենյակները փոշոտվել էին, որոշ տեղերում պատերը ճաքճքել կամ
մասամբ քանդվել էին։ Դռների ծխնիներն այն աստիճան էին ժանգոտվել, որ որոշ
դռներ ընդհանրապես չէին բացվում։ Լուսամուտներն այնքան էին կեղտոտվել, որ
տան ներսը լույս գրեթե չէր թափանցում։ Սենյակներից տհաճ հոտ էր գալիս… Դե,
դուք գիտեք, թե տունն ինչի է վերածվում, երբ նրանում կարգուկանոն չի լինում, և չեն
հետևում նրա մաքրությանը։ Այնպես որ այդ տանն ապրելն արդեն ամենևին էլ
հարմարավետ և հաճելի չէր։
Ինչ վերաբերում է նկուղին, ապա այնտեղ անհամար գանձեր կային։ Բայց արի ու
տես, որ տանտերը երբեք նկուղ չէր մտնում և չէր օգտվում այդ հարստությունից։ Նա
չգիտեր, որ իր նկուղում այդքան գանձեր կան կիտված և չէր օգտագործում դրանք։
Չգիտեր դեպի նկուղ տանող դռան տեղը, ինչպես և այն, թե այդ դռան բանալին որտեղ
է գտնվում։ Մինչդեռ բանալին տանն էր ու մշտապես ձեռքի տակ էր։
Ձեղնահարկում էլ ամեն տեսակ հնոտիքի հետ միասին շատ գանձեր կային
պահված, բայց տանտերն այնտեղ նույնպես խիստ հազվադեպ էր այցելում։
Ձեղնահարկում էլ ճիշտ նույնպիսի անկարգություն էր տիրում, այնպես որ նա
առավել հաճախ չէր գտնում իր ուզած իրը և ձեռնունայն իջնում էր ներքև։
Տնամերձ հողամասը շատ բերրի էր։ Նաև շատ օգտակար հանածոներ կային նրա
ընդերքում։ Բայց մարդն այդ մասին էլ չգիտեր։ Իսկ երբ նրան ասում էին իր

հողամասում գտնվող ստորգետնյա գանձերի մասին, նա թերահավատությամբ էր
վերաբերվում դրան։ Ոչինչ չէր անում իր հողամասը փորելու և նրանում գտնվող
գանձերը հանելու համար։ Հողամասը լցվել էր մոլախոտերով և նրա
բերքատվությունը խիստ ցածրացել էր։ Դե, ինչքա՞ն բերք կարող է տալ այգին, որն
ընդհանրապես չի խնամվում։ Պարզ է, որ շատ չնչին։
Հիմա հավանաբար կհարցնեք. «Լավ, այդ ամենը հասկանալի է։ Բայց այդ
դեպքում ինչպե՞ս էր ապրում այդ մարդը, ի՞նչ ճանապարհով էր հոգում իր ամենօրյա
կարիքները»։ Ասեմ. նա պարզապես ծախծխում էր իր ունեցվածքը։ Վաճառում էր
սենյակների կահ–կարասին, այգին չնչին գրոշներով վարձակալության էր տալիս
ուրիշներին։ Այդքանով բավարարվում էր։ Բնականաբար, լավ չէր ապրում։ Իսկ երբ
նրան այդ մասին ասում էին, նա սկսում էր բազմաթիվ պատճառաբանումներ բերել,
իբր. «Բոլորն էլ այդպես են վարվում»։
Իհարկե, դուք, որպես ողջամիտ մարդ, նրան ապաշնորհ ու վատ տանտեր
կհամարեք։ Եվ ես լիովին համաձայն կլինեմ ձեզ հետ։ Նա մի քանի թերություն ուներ,
որոնք ամենաիսկական փորձանք էին դարձել նրա գլխին։ Դրանցից ամենագլխավորը
«քնածությունն էր»։ Ինչպես նաև ծուլությունը, եղածով բավարարվելու նրա
սովորությունը։ Բայց դե ի՞նչ կարող ես անել։ Նա արդեն վարժվել էր այդպիսի
կյանքով ապրելուն և առանձնապես ջանքեր չէր թափում իր սովորական
ապրելակերպը փոխելու համար։
ՄԻՆՉԴԵՌ ՊԱՏԿԵՐԱՑՆՈ՞ՒՄ ԵՔ, ԹԵ ԻՆՉԻ ԿՎԵՐԱԾՎԵՐ ՆՐԱ ԿՅԱՆՔԸ, ԵԹԵ
ՆԱ ՈՐՈՇԵՐ ԼԱՎ ՏԱՆՏԵՐ ԴԱՌՆԱԼ, ՍԿՍԵՐ ԿԱՐԳԻ ԲԵՐԵԼ ԵՎ ԽՆԱՄԵԼ ՏՈՒՆԸ,
ԱՅԳԻՆ, ՆԿՈՒՂԸ, ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԸ… ՍԿՍԵՐ, ՎԵՐՋԱՊԵՍ, ՏՆՕՐԻՆԵԼ ԻՐ
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՏԵՐ ԿԱՆԳՆԵԼ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՆՀԱՄԱՐ
ՀԱՐՍՏՈՒԹՅԱՆԸ։
Հիրավի, ասելու բան չկա նրանց, ովքեր այդքան հարստություններ ունեն, բայց
չեն տնօրինում դրանք՝ գերադասելով «քնել»։ Ասելուց որևէ գործնական օգուտ չկա։
Մարդը կարող է լսել ձեր ասածները, չի բացառվում, որ նույնիսկ կհամաձայնվի ձեզ
հետ, և… կշարունակի «քնած» մնալ։ Ասելու փոխարեն հարկավոր է մի լավ ցնցել
նրանց։ Ցնցել, ինչպես հարկն է՝ տեղը–տեղին։ Այդ դեպքում շանս կա, որ նրանք
կթոթափեն իրենց արթմնի «քնածությունն» ու, ի վերջո, կսթափվեն։ Կսկսեն
գիտակցել, հասկանալ, թե ինչն ինչոց է։ Դա միանգամայն հնարավոր բան է։ Շատ ու
շատ մարդիկ կարողացել են արթնանալ, այնպես չէ՞։ Ուրեմն, ի գործ։
ՀԳ. Դուք, անշուշտ, կռահեցիք, որ ձեղնահարկը մարդու մտքերն են, նրա
երևակայությունն ու ֆանտազիան, ծառաները՝ տեսողությունը, լսողությունը,
ուշադրությունը, հույզերը, սովորությունները, նկուղը՝ նրա հսկայական կենսափորձն
ու ինտուիցիան, այգին՝ բազմազան ընդունակություններն ու ձիրքերը*։ Մնաց՝ վերջին
բանը ասեմ ձեզ։ Եկե՛ք մի պահ պատկերացնենք, որ օրերից մի օր մեր տանտերն
արթնացել է և որոշել է տեր կանգնել իր ողջ հարստությանը։ Մի պահ մեզ
պատկերացնենք նրա տեղը։ Ինչի՞ց պետք է նա սկսի…

***
(ԾԱԳՈՒՄՆ ԱՆՀԱՅՏ Է)
Բազմաթիվ անօգուտ բաներ կան, որոնցով մարդը ծանրաբեռնում է իրեն։ Ոչ
հարկավոր գիտելիքներ, ոչ հարկավոր գործողություններ, ոչ հարկավոր առարկաներ։
Մարդն այդ ամենն առնում է իր վրա ու գանգատվում է. «Այս ինչքա՜ն ծանր է ինձ
համար»։ Բայց անօգուտ ուռուցք–պալարները սեփական մարմնից չի տարբերում։
Որովհետև դրանք արդեն նրա մարմնի մասերն են դարձել և հաճախ թելադրում են՝
ինչպես վարվել։ Ոչ պիտանի գիտելիքները մարդուն ստում են ներսից՝ թաքցնում են
էությունը և ամրապնդում րոպեական իրավացիությունը՝ ընդդեմ հավերժական
Ճշմարտության։ Ոչ հարկավոր գործողություններն իրարանցում են ծնում և սպանում
են իմաստը։ Մարդն ինչ–որ տեղ է մեկնում, ինչ–որ բան է անում։ Նա շտապում է, նա
վախենում է ուշանալ։ Բայց վաղվա օր չեն փոխանցվում նրա այսօրվա ջանքերի
արդյունքները, որովհետև անիմաստ են դրանք։ Ոչ հարկավոր առարկաներն իրենց
վրա են ձգում ու խժռում են մարդու էներգիան։ Նա հաճախ նաև իր սերն է տալիս
առարկաներին։ Դրանցից հավաքածուներ կազմելով, ծառայելով գործվածքեղենին ու
փայտին, մետաղին ու ապակուն։ Արդեն չզգալով իր կողքին գտնվողների
ջերմությունը։ Սերմնահատիկի կտրվածքից հեշտությամբ կարելի է կանխատեսել
նրա ապագան։ Որը, ավաղ, արդեն չի կատարվի։ Բայց մարդը հորոսկոպներին է
մեղադրում։ Մարդը գուշակներին է մեղադրում՝ ինչու իր կյանքում ամեն ինչ այն
ձևով չի կատարվում, ինչպես նրանք են գուշակել։ Չնկատելով, որ հենց ինքը՝ կյանքը,
չկա էլ։ Եվ նա իր սապատի վրա կրում է իր իսկ գործող մոդելը, որը ոչ հարկավոր
գիտելիքներից, գործողություններից ու առարկաներից է հավաքած։ Եվ զրույցի
ժամանակ նա իր ուսերից իջեցնում է այդ տիկնիկը և դնում է քո առաջ։
Եվ քեզ հետ տիկնիկն է խոսում։ Իսկ ինքը՝ մարդը, հոգնած նստած է նրա
թիկունքում։ Սերմնահատիկի կտրվածքով հեշտ է կանխագուշակել նրա ապագան,
որը, ավաղ, արդեն չի կատարվի։

***
«Եթե ծանր պարկ ես քարշ տալիս, ապա մի՛ մոռացիր նայել նրա ներսն ու
համոզվել, որ ներսինը քաղցր է կամ դառն է։
Եթե պարունակությունն այնպիսին է, որ արժե կրել իր հետ, ապա կրի՛ր։
Հակառակ դեպքում թա՛փ տուր պարկը և ազատվի՛ր անպտուղ ջանքերից ու
անպատվությունից։
Քո պարկի մեջ դի՛ր միայն այն, ինչը վայել է պարկի առաքինի տիրոջը
հանձնելու»։

Ռումի

***

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