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Նա խա բա նի փո խա րեն

Ին չ�  է տիե զեր քը մե զ հետ խո ս� մ պա տա-

հա կա ն� թ յան լեզ վով.

Ինչ պես նյ"  թի կա ռ" ց ված ք" մ է գե րակշ-
ռ" մ դա տարկ (չբա ցա հայտ ված) տա րա ծ" թ յ"  նը 
(ա տո մի  կա ռ" ց վածք), այն պես էլ մե ր գի տակ-
ց" թ յան մե ջ՝ ան գի տակ ցա կա ն" թ յ"  նը, ինչն 
ի րա կա ն" մ տիե զե րա կան ԱՄԵՆՆ Է՝ ԷՆԻԳՄԱՆ 
(ա ռեղծ վա ծը), ո րին կո չ" մ ենք ՈՉԻՆՉ, քան զի 
ա ռա վե լա գ" յ նը, ո րին, եր բեմն , կա րո ղա ն" մ ենք 
հաս նել, հա ղոր դակց վել, են թա գի տակ ց" թ յ" նն 
է, ին չը, ըստ նյ"  թի կա ռ" ց ված քի, հա մա հ" նչ 
կլի նի ըն դա մե  նը մո լե կ"  լին: Ըստ այդմ, տիե զեր-
քից՝ ԱՄԵՆԻՑ մե նք հա ճախ կա րո ղա ն" մ ենք 
ճա նա չել մի այն այն, ին չը ըն կա լ" մ ենք զգա յա-
րան նե րով, հաս կա ն" մ՝ գի տակ ց" թ յամբ, եր բեմն  
էլ են թա գի տակ ց" թ յամբ՝ ֆիլտ րե լով պատ ճա ռա-
հետ ևան քա յին հաս տո ցով, իսկ այն ա մե  նը, ին-
չը մն " մ է այդ հա մա կար գից դ" րս, կո չ" մ ենք 
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆO  O Ն (ՆՇԱՆ), ինչն էլ, ըստ 
է" թ յան, պար զա պես ԱՆՀՐԱԺԵՇՏO  O ՆՆ 
Է, ո րը չենք հաս կա ն" մ:

Ու սրա նով, գ"  ցե, մի ա ժա մա նակ տրվ" մ է 
տիե զե րա կան լեզ վի այ բ"  բե նը, ո րով հնա րա վոր 
է կար դալ "  ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ՝ ճեղ քե լով գի տակ ց" թ-
յ" ն-են թա գի տակ ց" թ յ" ն սար դոս տայ նը, որն 
ի րենց կեղ տով գոր ծ" մ են սար դե րը՝ մե զ խան-
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գա րե լ"  հա մար,  և հա րա բեր վել տիե զե րա կան 
ա ռեղծ վա ծին, "  բնավ կար ևոր, նաև հնա րա վոր 
չէ այն դարձ նել մե ր լեզ վի հա մար ար տա հայ տե-
լի, բա վա կան է տես նել, զգալ, ըն դ"  նել ՆՐԱՆ, 
ին չը կո չ" մ են նաև եր րորդ աչ քի հա յացք, ո րից 
հե տո բո լոր հայտ նի, ան հայտ զգա ց" մն  ե րը կամ-
բող ջա նան մե  կ" մ "  կար տա հայտ վեն մի ա ժա-
մա նակ՝ որ պես ՈՌՆՈՑ, երբ իս կա պես կա ռերս-
վես մե կ ճշմար տ" թ յան հետ, որ այն, ինչ քե զա-
նից դ" րս է, քո մե ջ է, ան գի տակ ցա կա ն" թ յ" նդ 
ա տո մի  մե  ջի ն" յն դա տար կ" թ յ" նն է, Դ"  ինքդ 
ո չինչ ա մե ն ինչն ես ..., իսկ ոռ նոցդ ԱՄԵՆ Է՝ առ 
Է՜ՆԻ՜ԳՄԱ՜Ա՜Ա՜…

1.

Նե րառ յալ ժա ռան գա ծը՝ սկսած ծնվե լ"  պա-
հից, երբ ա ռա ջին դի մա կը, ո րը, գ"  ցե, ձեռք ես 
բե րել բժշկից, ով հեր թա փո խից զզված դեմ քով է 
ըն դ"  նել ծն" նդդ, յ"  րա քանչ յ" ր նո րը չի փո խա-
րի ն" մ հի նը՝ ա վե լա ն" մ է որ պես հեր թա կա նը՝ 
ժա մա նա կի ըն թաց ք" մ սեր տա ճե լով է" թ յանդ՝ 
հաս տաց նե լով այն թա ղող շեր տը։ (Ինք նա)ճա-
նա չո ղ" թ յ"  նը, ո րը, մի ա ժա մա նակ, վերև վա-
նող հա յացք է " ղղ ված անց յալ, այլ կերպ՝ դի մա-
կա թափ ման վի րա հա տ" թ յ" ն, չի կա րող լի նել 
ա ռանց ցավ և  ար յ" ն՝ շեր տա զատ ման խո ր" թ-
յան հետ " ժգ նա ցող ա վե լի։ 
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Հետ ևա բար, նրանք, ով քեր երբ ևէ պի տի ըն-
դ"  նեն բարձ րա գ" յն Ես-ի (ինքն)ա րար մա նը 
ձգտե լ"  գո յ" թ յան ի մաս տը, պետք է վարժ վեն 
տա  ռա պան քին, ա պա՝ տեն չան այն՝ որ պես ապ-
րե լ"  կիր քը շրջա նա ռող սրտի կծկ" մ։ Պետք է 
ա զատ վեն փրկե լ"  հպար տ" թ յ"  նից և չս պա նե-
լ"  խղճից, քան զի հեր ձա դա նա կի շեղ բը, ա ռա ջին 
իսկ կտր"  մի ց սկսած, սա հ" մ է նաև հա րա զատ 
դեմ քե րով՝ հաս նե լով ծնող նե րին "  նրանց թո ղած 
ժա ռան գ" թ յա նը …

2.

... և  ոչ էլ ար հա մար հե լով "  րիշ նե րի սահ ման-
նե րը՝ անձ նա հա տ" կ լի նե լ"  հա մար, ա ռա վել 
ևս, ոչ էլ են թարկ վե լով դրանց, պար զա պես, " -
նե նալ սե փա կա նը, էլ ա վե լի լավ՝ չ"  նե նալ ընդ-
հան րա պես:

3.

Ամ բողջ տիե զեր քի գո յաձ ևը մե կ բա ռով կոչ-
վ" մ է «սեքս», իսկ մե նք ապ ր" մ ենք «օ նա նիզ-
մով», "  դա կո չ" մ ենք ի մաստ ն" թ յ" ն մարդ կա-
յին. հի մա ր" թ յ" ն է, այդ պես չէ՞ :

Իսկ ինչ պե՞ս կո չել նրան, ով հի մա ր" թ յ"  նը 
հաս կա նա լով է ն" յն կերպ ապ ր" մ. «լավ» մարդ 
կամ «վատ» ա նա ս" ն : 
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4.

Գա ռը դի մ� մ է գայ լին.

- Ո՞ր կտա կա րա նը կար դամ՝ հին, թե՞ նոր:
- Կար դա Նից շեի «Զ րա դաշ տը»:
- Որ ա նեմ, ինչ գրված է, կդառ նա՞մ աստ ծո սի-

րե լին:
- Ո՛չ, աստ վա ծա նա լ" ՛դ մա սին կի մա նանք՝ քո 

խաչ վե լով …

5.

Ինք նաոչն չա ց" մն  ինք նա րար ման՝ ն" յնն է 
թե, ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆԻՆ հաս նե լ"  մի ակ ճշմա րիտ 
"  ղին է, բայց ինք նաս պան վե լը՝ "  ղ" ց շե ղ" մ, և, 
"  րեմն , ն" յնն "  րի շի ձեռ քե րով. այս պես "  ս" -
ցա նեց բո լո րիս հայտ նի խաչ վա ծը:

6.

Աշ նա նա յին ճա շակ.

Իմ դնչին հաս ն" մ են մի այն հա սած պտ" ղ-
նե րը " , ան պայ ման, գետ նին բախ վե լ" ց հե տո, 
քան զի ծա ռի վրա յին նե րը չա փից ա վել կաշ կանդ-
ված են տերև նե րով, այլ պտ" ղ նե րով, իսկ քա մի ն՝ 
իմ սի րո բեր քա բեր մե  ղե դին, թրջվա՜ծ ենք …

7.

Ս� րբ զա տիկ.

Այ սօր խաչ վե լ"  հրա շա լի օր է, ին չը հնա րա-
վոր է լոկ մի  հայ տա րա ր" թ յամբ՝ աստ վա ծա տենչ 
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ամ բո խի ա ռաջ կանգ նել "  ա սել՝ ա հա՛, ես՝ ձեր 
աստ վա ծը ...

Ու ո չինչ չի փոխ վի, ե թե ան գամ այն մի ակ իս-
կա կա նը հայտն վի, քան զի մարդ կանց նա մե  ռած 
է պետք, իսկ հայտ ն" թ յ"  նը կլի նի ան ցան կա լի-
կաս կա ծե լի՝ որ պես հիմք ի րենց հա վատ քի:

8.

Կա նաչ/կա պ" ՞յտ, ոչ՝ կար մի ր հետ քե րով 
մոխ րա գ" յն, ա հա ի րա կան գ" յ նը ներ դաշ նա-

կ" թյան ...

9.

Ս պի ներն են հ"  շ" մ դե պի սիրտ տա նող ճա-
նա պար հը ...

10.

Դ րախ տա յին հա մա կե ց� թ յ� ն.

Ա նա տամ գայլ, անդ մակ ոչ խար. «ներ դաշ նա-
կ" թ յ" ն», ո րը կոչ վ" մ է ռա խի տիզմ:

11.

Իսկ նպա տա կը մե կն է՝ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ.

Հիշ վ" մ է մի այն չհաղ թա հար ված ցա վը, "  
ինչ քան "  նես այդ պի սիք, նշա նա կ" մ է՝ "  նես 
այդ քան սան դ" ղ ներ, ո րոնք դեռ նպա տա կա յին 
չես օգ տա գոր ծել:
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12.

Ա ռա ջի նը լի նե լ"  մղ" մն  էլ է պայ մա նա վոր ված 
մի ա կը լի նե լ"  ցան կ" թ յամբ, իսկ վեր ջի նիս հա-
մար բնավ պար տա դիր չէ շար ք" մ տե ղը, " /բայց 
վա զ" ՜մ ենք ...

13.

Վս տա հ" թ յ" ն, ո րին հան գ" մ ես հ" յ սի իս-
պառ բա ցա կա յ" թ յամբ, "  մն " մ է ա ռանց սպա-
ս"  մի  ապ ր" մ՝ "  նե ցա ծի, և չ"  նե ցա ծի՝ այդ թվ" մ:

14.

Ա ս" մ են՝ հ"  սա հա տ" թ յ"  նը մի  բան է, ո րը 
պետք է հաղ թա հար վի, բայց ձեռ քով հեն վել, 
ոտքն անց կաց նե լը, եր բեմն , հնա րա վոր չէ, "  
պառ կել, գլոր վե լ"  փո խա րեն մն " մ ենք ցան կա-
պա տին ճող ված, և, առ հա սա րակ, եր բեմն  " ղ ղա-
կի հնա րա վոր չէ, " ղ ղա կի ՈՉ ...

15.

Թ վ" մ է՝ աշ խար հի ծռ" թ յ"  նից է, որ թարսն 
ա սե լով՝ ցան կա ն" մ ենք հաս կաց վի շի տա-
կը, բայց ոչ՝ " ղ ղա կի լռե լը տա լիս է հ" յս, ո րից 
սկս" մ ես զրկվել ա ռա ջին իսկ խոս քից սկսած և 
դ րան հա մա մաս նո րեն: 

Իսկ լե զ"  նե րի բա ժա ն"  մը ճա նա չո ղ" թ յան 
դեմ " ղղ ված հեր թա կան քայլն էր. դրա նա խոր դը 
հենց լե զ"  տալն էր:
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16.

Բո լոր կա նանց տի րե լ"  տղա մար դ"  մի ակ մի -
ջո ցը ձեռ նա շար ժ" թ յ" նն է, իսկ բո լոր տղա մարդ-
կանց տի րե լ"  կնոջ մի  ջո ցը՝ լի նել ան սահ ման 
ցան կա լի, բայց պատ կա նել մե  կին, քան զի առ-
նան դա մը տղա մար դ"  մո լո ր" թ յան պատ ճառն է, 
հեշ տո ցը` կնոջ ընտ ր" թ յան մի  ջո ցը:

17. 
Պոռ նիկն ինք նին է պոռ նիկ, ս" ր բը պոռ նի կով 

է ս" րբ. հի մա ո՞վ է "  մի ց կախ ված, հետ ևա բար 
ո՞վ է "  մի ց բարձր:

18. 
Հ րա ժար վելն այն քան հեշտ է, որ քան շա տը 

ցան կա նա լը, դժվա րը ցան կ" թ յ" ն նե րի կա ռա-
վա ր" մն  է՝ ապ րելն այն, ինչ, երբ և  ինչ քան կա, 
"  սրա նով ո րոշ վ" մ է, թե ինչ չա փով է ստաց վել 
հա րա բե ր" թ յ"  նը, և ս տաց վել է արդ յոք, առ հա-
սա րակ:

19.

Ոչ ոք իր հա մար չի ապ ր" մ՝ այս պի սինն է սահ-
ման ված պար տա կ" թ յ" նն ա մե ն քիս, բայց կան 
նրանք, " մ հա մար հատ կա պե՛ս ես "  զ" մ ապ րել 
և կան նրանք, ով քեր հատ կա պես քե՛զ հա մար են 
"  զ" մ ապ րել, "  դրա նով ե րա նե լի է դառ ն" մ ճա-
նա պար հը, ո րը կոչ վ" մ է մե ռ նել ինքդ քեզ հա մար:
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20.

Բ ն" թ յան մե ջ մի ակ ար հես տա կան դար ձա ծը 
գի տակ ց" թ յ" նն է, թե պետ ծա գ"  մը տիե զե րա-
կան է(ր) ...

 21.

Խոս քը հա ճախ ճշգրիտ չի ար տա հայ տ" մ 
մի տ քը՝ լի ն" մ է ա վել կամ պա կաս, մի տքն էլ, իր 
հեր թին, հա ճախ ճշգրիտ չի ըն կա լ" մ խոս քը՝ եր-
ևա կա յ" թ յամբ ա վե լաց ն" մ է կամ պա կա սեց ն" մ, 
" , արդ յ" ն ք" մ, հա ճախ էլ կանգ ն" մ ենք զար-
ման քի ա ռաջ՝ փո խա դարձ հար ցե րով՝ չէ՞ որ բա-
ցատ րել էի - չէ՞ որ հաս կա ցել էի, և  եր կ"  դեպ ք" մ 
էլ ճշմա րիտ հնչող ա յո-ն  երկ խո ս" թ յ"  նը տա ն" մ 
է փա կ"  ղի, երբ չենք գի տակ ց" մ վե րոգր յա լից 
ար ված հետ և" թ յ"  նը՝ հաս կա ցել ենք ա մե նքս, 
բայց ոչ ն" յ նը, ո րին դեռ կա րող ենք ձգտել, ինչն 
էլ կոչ վե լ"  է ՄԻԱՍԻՆ՝ ՄԵՐԸ: 

 
 22.

Հա լ" մ եմ, սա ռ" մ, ա պա՝ հղկվ" մ, ո րից հե տո 
նրանք փախ ն" մ են սե փա կան ար տա ցո լան քից. 
ա հա ամ բողջ ըն թա ցա կարգն ինձ հան դի պող հա-
րա բե ր" թ յ" ն նե րի:

 23. 
Սի րո զար գաց ման ճա նա պար հին կա մի  բար-

ձ" նք, որն, ան շ" շտ, վեր ջի նը չէ, բայց ա ռանձ-
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նա հա տ" կ եմ սի ր" մ. այն տեղ հանգ չ" մ է ե սա-
սի ր" թ յ"  նը, ո րի շի րի մի ն սրճե լը և  ան պայ ման 
նրա հետ, ով մաս նա կիցն է ե ղել այդ փա ռա հեղ 
սպա ն" թ յա նը, ա ներկ րա յին բերկ րանք է տա լիս 
ինձ:

 24.

Չի լի ն" մ պաշտ պա ն" թ յ" ն՝ ա ռանց ինք նա-
զա տազրկ ման, քան զի պա րիս պը ներս մտնե լ" ն 
խո չըն դո տե լով՝ մի ա ժա մա նակ դժվա րաց ն" մ է 
դ" րս գա լը, և, ըստ այդմ, վստա հա բար կա րե-
լի է ա սել, որ մարդ կանց ա վե լի շատ ա զա տ" թ-
յան մա սին ե րա զելն է պետք, քան ա զա տ" թ յ" նն 
ինք նին:

Բայց ան հաս կա նա լի է, թե ին չ"  են մար-
դիկ ա մա չ" մ բարձ րա ձայ նել բո լո րի հա-
մար մե կ անհ րա ժեշ տ" թ յ"  նը, ո րի ա ն" նն է 
ԱՊԱՀՈՎO  O Ն, ... "  այլևս ան հաս կա նա լին 
դար ձավ հաս կա նա լի՝ ճշմար տ" թ յ"  նը գորշ է, 
իսկ մե զ պետք են գ" յ նե՜ր ... 

Ինձ էլ են պետք "  րիշ նե րին ցան կա լի այդ գ" յ-
նե րը, որ դրան ցից ստա նամ մոխ րա գ" յ նի անն-
ման ե րանգ նե րը ...

25.

Վեր ջա պես հաս կաց վեց նաև այն ան հաս կա-
նա լին, թե ին չ"  եմ վեր ջերս մտո ր" մն  երս ա վար-
տ" մ «հա վես չկա ապ րել» զգա ց"  մով, "  ե րա նե լի 
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էր պար զել, որ դա զզվան քը չէ ապ րե լ"  հան դեպ, 
այլ՝ ապ ր"  մի  ճշմար տ" թ յան ո րո շի չը, "  սո վո-
րե լով սպի տա կին սպի տա կով գրվա ծը կար դալ՝ 
բախ վե ցի նոր ան հանգս տ" թ յան՝ ինչ քա՜ն հա-
ճախ եմ այդ մտքով ա վար տել ..., և  երբ եմ դրա-
նից սկսե լ"  սկսել ... 

26.

Ոչ մի այն տխմար նե րը, նաև ճա նա չո ղ" թ յան 
մե ջ բարձ րա ցած մար դիկ են կորց ն" մ պատ կա-
նե լի" թ յան զգա ցո ղ" թ յ"  նը՝ նրանց հա մար մն " մ 
է ժա մա նա կա վոր քա ղա քա ցի" թ յ"  նը:

27.

Լա վա տեղ յակ, կար դա ցած, ..., բայց ա ռանց 
ինք նա հա տ" կ մտա ծո ղ" թ յան, ն" յնն է, թե ար-
հես տա կա նո րեն հա ս"  նաց րած պտ" ղ, ո րը ձևով 
կա տար յալ է, բո վան դա կ" թ յամբ՝ ան համ, բայց 
հան րա յին ըն կա լ"  մը, ո րի ճա նա չո ղ" թ յան մի  ջո-
ցը մի այն տե սո ղ" թ յ" նն է, նա խընտ ր" մ է ձևը, 
"  թե սրա նից դ"  էլ զգա ցիր ան ճոռ նի" թ յ" նդ, 
ող ջ" ՜յն, բա նա կա նո րեն հա ս"  նա ցող, վեր քոտ 
պտ" ղ:

28. 
Չի լի ն" մ այն պես, որ հան կարծ հաս կա նան՝ 

սերն ա վարտ վել է, " ղ ղա կի հաս կա ն" մ են, որ 
սեր չի էլ ե ղել՝ ինք նա խաբ վե լով խա բել են, իսկ թե 
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սրան պետք է ա ռար կեն նրա նով, ին չը հա ճախ 
է լի ն" մ, "  րեմն  ե՛ս եմ հրա ժար վ" մ լոկ տի րե լ"  
հա մար կի րառ վող «սի ր" մ եմ քեզ»-ից ՝ որ պես 
ձեր բա զա տ" մ մի  ջա կ" թ յ"  նից:

Հո գ"  ամ բող ջա կա ն" թ յ"  նը են թադ ր" մ է սի-
րո մշտնջե նա կա նա ց" մ և/ կամ հա կա ռա կը:

 29. 
Մարդ կանց ար տա քին մի օ րի նա կ" թ յան մե ջ 

կեն դա նի նե րի բազ մա զա ն" թ յ" ն, կեն դա նի նե-
րի ար տա քին բազ մա զա ն" թ յան մե ջ բն" թ յան 
մի օ րի նա կ" թ յ" ն, "  թե այս մ"  տա ցիա յի կազ-
մա կերպ չին տե ղին է գո վել ա մե  նա-ով սկսվող 
ա ծա կան նե րով, ա պա, մի ա ժա մա նակ, տե ղին է 
ա նար գել դրանց հա մա պա տաս խան և հա մար-
ժեք հա կա նիշ նե րով:

30.

«Ի րա կա ն" թ յան ըն կա լ"  մը սկսվ" մ է այն-
տեղ, որ տեղ վեր ջա ն" մ է պատ կե րա ց"  մը, ին-
չը սնե լ"  կերն է ա ռա վե լա պես փնտր" մ մար դ"  
դ" ն չը: Օրհն յալ լի նի դա ղող ձեռքդ, հիաս թա-
փ" թ յ" ՜ն». տնքաց ի մաս տա սե րը:

31.

Չի ե ղել մե  կը, որ ինձ չմե  ղադ րի մի այ նա կ" թ-
յան դրդե լ"  մե ջ, իսկ սփո փան քը, որ այդ պի սին 
կանք ա մե նքս, չգի տես ին չ" , էլ ա վե լի է բոր բո-
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ք" մ կրքե րը. դե ինչ, խաչ վե լ" ց ա ռաջ ար ժե նաև 
ար դա րա նա լ"  հա ճ" յ քը զգալ՝ մե  ղա վոր չեմ, որ 
մար դիկ աղբ կ"  տա կե լ"  մո լ" ցք "  նեն, "  մն " մ 
է ան պա տաս խան՝ ին չ" ՞ են շա ր"  նա կ" մ պնդել, 
որ մար դը կաթ նա ս" ն է:

32.

Ն րանք, ով քեր մշտա պես հա մա ձայ ն" մ են 
քեզ հետ, կամ ստ" մ են, կամ՝ հի մար: Ս տ" մ են 
շա հի հա մար, հի մար էլ են ըստ ի րենց շա հի, "  
եր կ"  դեպ ք" մ էլ թքած "  նեն քեզ վրա: 

Իսկ ե թե սրա ն" մ մի այն հան դ" ր ժե լ"  սփո-
փանք գտար, նշա նա կ" մ է՝ այդ եր կ"  դեպ քե ր" մ 
ընդ հա ն" ր է նաև այն, որ դ"  ա պ" շ ես՝ դա էլ 
ըստ քո շա հի:

33.

Միայն կրո նից, այդ թվ" մ ա թեիզ մի ց, հե-
ռա նա լով կա րող ես մո տե նալ աստ ծ" ն. ձեռքդ 
կդնես "  սին, կշրջվի "  Նա Դ"  ես: Բարև, ԵՍ ...

34.

Դ"  նրանց տհաճ կլի նես այն քան, որ քեզ մո-
ռա նալ չեն կա րո ղա նա, հե տո այդ հի շո ղ" թ յ" նն 
աս տի ճա նա բար կվե րա ճի ի մա ց" թ յան, ո րով 
նրանք կգնա հա տեն մի մ յանց խե լո ք" թ յ"  նը, " , 
այդ պա հից սկսած, կզգաս քեզ " ղղ ված նրանց 
սե րը, ե թե, ի հար կե, դի մա նաս խա րա զան մա նը 
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և կր կին չգե րա դա սես ե րես պաշ տ" թ յամբ գնալ 
հաշ տ" թ յան՝ կրե լով ն" յ նաց նող դի մա կը:

Կ ճա շա կես այդ սերն՝ ըստ քո ա խոր ժա կի, ե թե, 
մի նչ այդ, վերջ նա կա նա պես կորց րած չլի նես այն:

35.

Ան կեղ ծա նալ որ ևէ մե  կի ա ռաջ ն" յնն է, թե 
ինք նավն  ա ս"  մի ց խ"  սա փե լ"  հա մար՝ նրան 
զի նել մի այն քո դեմ կի րա ռե լի դա նա կով՝ երբ ևէ 
հար ված չստա նա լ"  հ" յ սով, դա նա կով, ո րը, սա-
կայն, մի  օր ան պայ ման ար յ"  նոտ վ" մ է ...

Վախ, ո րից ա զատ վե լ"  մի  ջո ցը բնավ ինք-
նաս պա նող լռ" թ յ"  նը չէ, այլ՝ ան կեղ ծ" թ յան բա-
ցար ձա կի ձգտ"  մը. այն էլ, ո րով հետև, հար ված 
ստա նա լ"  " ղ ղ" թ յ" ն նե րի բազ մա զա ն" թ յ" -
նը վե րաց ն" մ է դրանց սպա ս"  մի ց ա ռա ջա ցող 
մտա հո գ" թ յ"  նը:

36. 

Գ" յ նե րը մգաց նող, թե՞ գ"  նազր կող մոխ րա-
գ" յն. պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ինչ պես 
ենք ըն դ"  ն" մ ճշմար տ" թ յ"  նը մե ր կյան ք" մ ..., 
"  դալ տո նիզ մի  պատ ճառն էլ մի այն աչ քե ր" մ չէ՝ 
" ղ ղա կի, եր բեմն , գ" յ նե րը ն" րբ են այն քա՜ն ...

37.

Բա վա կան չէ, որ հան դի սա տե սը հե ռա նա՝ 
ինքդ քեզ մո տե նա լ"  հա մար, քո ձեռ քե րից էլ 
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պետք է մե  կը մն ա, որ ծափ չտա. " ս տի, ինք նա-
ճա նա չ" մ կոչ վող այս վատ խա ղը կա րե լի է անց-
կաց նել ա ռանց հա տ" կ ոգ ևո ր" թ յան՝ այն պա-
հե լով վեր ջին, ա մե  նազ վար ճա լի վեր ջա բա նին՝ 
ար նա քա մող ող ջա գ"  րան քին:

38.

Ո րո շիչ նե րը, ո րոն ցով տա րան ջատ վ" մ է մար-
դ"  լավն  "  վա տը, մի ա ժա մա նակ ն" յ նաց ն" մ են 
նրա ն" մ, որ բո լորս էլ փչա ցած ենք, և, ըստ այդմ, 
դրանք ամ բող ջա ն" մ են մի  բա ն" մ, ին չը կոչ վ" մ 
է կշեռք, ո րով կշռ" մ "  կշռվ" մ ենք, տար բե րակ-
վ" մ "  դա սա կարգ վ" մ ենք՝ լոկ ըստ (ինք նա)բա-
ցա հայտ(վ )ե լ"  քա շի:

Այս ան կեղ ծա ց" մն  էլ չբարձ րաց րեց իմ նժա-
րը՝ այն վա ղ" ց կոտր վել է ծան ր" թ յ"  նից և ցան-
կա ցած հա մե  մատ վո ղի դարձ ն" մ է ԼԱՎԸ:

 
39.

Ա ս" մ են՝ մարդ կանց հեշ տա մարս ստեղ ծա-
գոր ծ" թ յ" ն ներ են պետք, քան զի մտո ր" մն  ե րով 
ծան րա ցած են, հոգ նած, բայց սա ս" տ է, ո րով 
շա ր"  նա կա բար նրանց բթաց ն" մ են "  բթ" թ յան 
ֆո նին փա ռա վոր վ" մ, իսկ ճշմար տ" թ յ" նն այն 
է, որ մար դիկ դա տար կ" թ յան մե ջ վա զե լ" ց են 
հոգ ն" մ "  նրանց, ի րա կա ն" մ, պետք են «ծանր 
մտքե ր»՝ նստե լ" , հանգս տա նա լ"  ...

Վա զե լով, թե կանգ նած՝ շար ժա սան դ" ղ քը բո-
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լո րին ն" յն տեղն է տա ն" մ, իսկ տար բե ր" թ յ"  նը 
նրա ն" մ է՝ փոր ձե ցի՞ր հաս կա նալ ԻՆՉO -Ն …

40.

Այն, ինչ կո չ" մ ենք գի տեմ, ըն դա մե  նը պատ-
կե րա ց" մ է՝ հաս տատ ված մե ր հպար տ" թ յամբ, 
ո րից ա զատ վե լ"  "  ղին է ի րա կա ն" մ կոչ վ" մ ճա-
նա չո ղ" թ յ" ն. երբ հա մե ստ վստա հ" թ յամբ խոս-
տո վա ն" մ ես ՉԳԻՏԵՄ-ը և O ԶO Մ ԵՄ-ը դառ-
ն" մ է ԸՆԴO ՆO Մ ԵՄ ..., "  ար դեն լսվ" մ է 
այն կողմն  ա յին դար պա սի ճռռո ցը:

41.

Ու ժը սխալ վե լ"  ի րա վ" նքն է, ա ռանց ո րի՝ 
ճշմար տ" թ յ"  նը վե րած վ" մ է վի ճա կա խա ղի, ան-
հա ջո ղ" թ յան դեպ ք" մ էլ՝ հ"  ղար կա վո ր" թ յան 
ող բա բա ռա չան քի: 

Ս խալն էլ կա րե լի է ընտ րել՝ ա ռանց դրա ի րա-
վ" ն քի, որն ան պայ ման են թադ ր" մ է հա մար ձա-
կ" թ յ" ն՝ եր բեմն  ար ժա նա ցող հե րո սաց ման, հա-
ճախ՝ պար սա վան քի: 

42.

Նախ` ցան կա ն" մ ենք հա րա բե ր" թ յ" ն, որ-
տեղ խո սելն անս պառ կլի նի (խակ ենք), ա պա՝ 
հա րա բե ր" թ յ" ն, որ տեղ կհան գենք լռ" թ յան 
(հա ս"  նա ն" մ ենք), և մի այն այն հե տո յ" մ, ո րը 
կոչ վ" մ է վեր ջ" մ, տեն չ" մ ենք հա րա բե ր" թ յ" ն, 
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ո րը կսկսվի լռ" թ յամբ (հա սած ենք ան քա ղե լի 
շատ). կա՜ թ" ՜մ ե՜նք ...

43.

Չ լի նե լ"  ի րա վ" ն քի ի րա ց"  մը, ինչ պես կե-
սար յան հատ ման նշտար, հանգս տաց ն" մ է եր-
բեմն  տան ջող զգա ց"  մը, որ մայրդ դեռ հղի է քե-
զա նով …

44.

Ծն վե լը մե ռ նե լ"  սկիզբ և, "  րեմն , ոչ թե «Ինչ-
պես ապ րե լ», այլ՝ «Ինչ պես մե ռ նե լ» վեր նագ րով 
բո վան դա կ" թ յ" ն, "  նոր մի այն զգ" մ ես մայ րա-
կան կա թի իս կա կան հա մը՝ հաս կա նա լով մա հա-
բեր թ" յ նի օրհ ն" թ յ"  նը:

45.

Բո լորն էլ վա ճառ վ" մ են, իսկ ո րոշ ներս ան գին 
ենք, ո րով հետև ան պետք ենք ..., "  սա ոչ թե ան-
կեղ ծա ց" մ է, այլ՝ ճա շա կի սահ մա ն" մ:

 
46.

Ապ րեց նող նե՞ր, ա յո՝ պա տա հ" մ են, "  եր բեմն  
այն քան հրա շա լի, որ "  զ" մ ես եր կար մե ռ նել:

47.

Վերջ նա կե տը գի տակ ց" թ յան գե ր" թ յան և 
մե կ նարկն ա զա տա կա նաց ման, ո րին կա րող են 
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հաս նել նրանք, ով քեր հաս կա ցել "  պատ րաստ 
են ճա նա չո ղ" թ յան դի մաց վճա րել մի ակ հնա րա-
վոր մի  ջո ցով՝ սե փա կան ես(եր)-ի ոչն չա ց"  մով ...

...Հի մա "  նեմ քեզ՝ ա ռանց ինձ, տիե զե րա կան 
ՍԵՐ:

48.

Ք նած ենք.

Մե ղադ րելն ա նի մաստ է, երբ պարզ վ" մ է, որ 
մե  ղադր վո ղը քնած է ե ղել գոր ծո ղ" թ յան (ան գոր-
ծ" թ յան) պա հին, ո րի հա մար մե  ղադր վ" մ է. ըստ 
այդմ՝ մար դիկ ան մե ղ են, " /բայց, հա մա ձայն 
ն" յն «ըստ այդ մ»-ի, բո լոր գո վա բա ն" թ յ" ն ներն 
էլ փ" չ են:

Արթմն  " թ յան մե ջ կա մի այն սեր՝ ինք նին գո-
յ" թ յամբ, ան պայ ման պատ կա նե լի" թ յամբ, և  " -
րիշ ո չինչ:

 
49.

Կինն ա վե լի ե րազ կոտ է, իսկ տղա մարդն ա վե-
լի կին է ..., վեր ջինս, մե կ ան գամ սկսե լով, եր բեք 
չի դա դա ր" մ լի նել կրծկեր:

50.

Քան քաո սը, ո չինչ այդ քան չի նպաս տ" մ մե ր 
ի րա կան բն" յ թի բա ցա հայտ մա նը, ի տար բե-
ր" թ յ" ն կա նո նա վո ր" թ յան, որն, ըն դա մե  նը, դա-
սա վո ր" մ է շեր տե րը՝ Ես-ը վե րա ծե լով ՄԵՆՔ-ի:
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51.

Նե րելն (ա ռանց ինք նա ներ ման) "  պատ ժե լը 
մարդ կա յին ն" յն թ"  լ" թ յան տար բեր ճյ"  ղերն 
են, իսկ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ը զերծ է և՛ մե  կից, 
և՛ մյ"  սից. նրան բնո րոշ է հետ և" թ յ" ն ա նելն "  
ա ռաջ անց նե լը. ա հա, թե ին չին պետք է ձգտել՝ 
նեռ-աստ ված խա ղա մոլ նե րի զվար ճա լի քը չլի նե-
լ"  հա մար:

52.

Ե թե է լի չհա ջող վի վերջ նա կա նա պես հրա ժեշտ 
տալ այս մո լո րա կին, ա պա հա ջորդ ծն" նդ-մահ 
մարդ կայ նաց ման ժա մա նակ, ինչն այս ի րա կա-
ն" թ յան մե ջ ն" յ նա կան է է շաց մա նը, ար ժե դառ-
նալ գիտ նա կան "  ստեղ ծել հո գին կշռող կշեռք, 
որ ծան ր" թ յան մե ջ մե  ղադ րող նե րին թվե րով 
ա պա ց" ց վի, թե որն է թեթ և" թ յ"  նը:

53.

Անն ման սեքս է կյան քին հրա ժեշտ տված ապ-
րե լը, երբ վեր ջինս վե րած վ" մ է սե ռա քաղ ցով հի-
վանդ և բա ցա ռա պես քեզ տեն չա ցող կնոջ, ով 
պատ րաստ է ա մե ն ին չի՝ եր բեմն  հետդ քնե լ"  
հա մար, բայց նաև վտան գա վոր է, երբ, եր բեմն , 
ծայ րա հեղ սա դո մա զո խիստ է:
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54.

Ի րա կա ն" մ աստ ված չի լ"  սա վո ր" մ՝ լ" յ սերն 
է ան ջա տ" մ, որ մար դիկ սկսեն ի րար սի րել, իսկ 
ինք նա բա վա րար ման ժա մա նակ՝ սի ր" մ է հա մա-
մարդ կա յին օր գիա եր ևա կա յել, ո րով հետև այս 
ի րա կա ն" թ յ"  նը նրա եր ևա կա յ" թ յ" նն է, նա՝ 
մարդ կանց:

55.

Ս� տ չկա.

Երբ գտն" մ ես հար ցի պա տաս խա նը, թե ին-
չ"  աս վեց ս"  տը, այն վե րած վ" մ է մի  ջո ցի, ո րով 
պետք է ի մա նա յիր ճշմար տ" թ յ"  նը, ըստ այդմ՝ 
չկա նաև ճշմար տ" թ յ" ն, կա մի այն ին ֆոր մա-
ցիա, ո րը պետք է հաս նի քեզ:

56.

Գի տակ ց" թ յան մե ջ առ կա սար դոս տայ նի 
հիմն  ա քա րը ժա մա նակն է, ո րի հաղ թա հա ր" -
մով հնա րա վոր է քան դել հնար ված ար գել քը՝ որ-
պես ինք նին փոր ձ" թ յ" ն, լի նել ընտր յա լը, " մ 
պետ ք" թ յ" նն անհ րա ժեշ տա բար զգ" մ է Մեծն 
Ա ռեղծ ված ան գի տակ ցա կա ն" թ յ"  նը:

57. 

Ինչ պես աստ ղե րի գո յ" թ յան մա սին ենք ի մա-
ն" մ, երբ նրանք այլևս չկան, այդ պես էլ պա հի 
զգա ց"  մը կա րող է լի նել արդ յ" ն քը մա հա ցած 
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զգաց մ" ն քի ցոլ քի, ո րի վեր ջին մաս նի կից հե տո 
ենք կտր" կ գի տակ ց" մ վա ղ" ց վա ՉԿԱՆ:

58.

Ե րեկ վա ստրկ" թ յ" նն ա վե լի ար ժա նա հարգ 
էր, քան զի բռն" թ յ" նն "  պար տադ րանքն ակն-
հայտ էր, ի տար բե ր" թ յ" ն այ սօր վա, երբ ինք նա-
կամ ենք ընտ ր" մ այն՝ ա ն" նն ընտ ր" թ յան ի րա-
վ" նք, ին չը բա ցառ վ" մ է, երբ տար բե րակ նե րը 
սահ մա ն" մ են այ լոք:

Ժա մա նա կա կից ստրկ" թ յ"  նը նաև մի  «ա ռա-
քի ն" թ յ" ն է» ծնել, ո րի ա ն" նն է «բա րե գոր ծ" թ-
յա նը վե րա բե րող է թի կա», այլ կերպ ա սած, երբ 
ար յ" նդ ծծող նե րը ա փիդ մե ջ թք" մ են և դ"  
ա ս" մ ես շնոր հա կա լ" թ յ" ն, իսկ ա ռա վել «լ" -
սա վոր ված նե րը» մի ա ժա մա նակ ա վե լաց ն" մ են՝ 
աստ ված օրհ նի զա վակ նե րիդ, որ թ" քն ա ռատ 
լի նի: 

Մար դիկ կա սեն՝ տի պիկ հայ կա կան ի րա կա-
ն" թ յ" ն, բայց ոչ՝ հա մա մարդ կա յին ի րա կա-
ն" թ յ" ն, որ տեղ, գ"  ցե, կպարզ վի, որ նրանք, 
«ա զատ նե րը», ա վե լի շատ են " ղ տի գե րի, քան 
մե նք՝ դեռ մի  քիչ ծեծ վող ներս:

59.

Ե թե մի  պահ պատ կե րաց նենք, որ մե զ հան դի-
պող մար դիկ մե ր ԵՍ-երն են կամ դրանց մարմ-
նա ց" մն  ե րը, կհաս կա նանք, թե ինչ քան չենք սի-
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ր" մ ինք ներս մե զ, և  ինչ քան կեղ տա մարս պետք 
է դարձ նենք մե ր ի սկզբա նե կաթ նա ս" ն ստա-
մոք սը, որ հաշ տ" թ յ" ն գտնենք բո լո րի կամ, գո-
նե, մե  կի հետ:

Ու, գրո ղը տա նի, սրա ն" մ ճշմար տ" թ յ" ն 
կա, ո րից հետ և" մ է, որ մաք րակ յաց պի տի կոչ-
վի մի այն նա, ով մա հից ըն դ"  նել է նշա նադր վե լ"  
ա ռա ջար կը և կ ր" մ է նրա մե  նա կ" թ յ" ն մա տա-
նին:

60. 

Տիե զեր քը սնվ" մ է ինքն ի րե նով և կա րող է 
պարզ վել, որ դ" , ըն դա մե  նը, մար սո ղ" թ յան 
արդ յ" ն ք" մ հե տանց քից մղված գա զի մաս նիկ 
ես, " մ նա կրկին շնչե լ"  է. վա յե լիր ճա նա պար-
հոր դ" թ յ" նդ և, գ"  ցե, մի  օր էլ մա սը կազ մե ս 
նրա ԳԻՏԱԿՑO  ԱՆ: Ա հա կոն տեքս տը, ո ր" մ 
"  նես ընտ ր" թ յ" ն …

61. 

Ե թե չլի նեին խան գա րող ներ, ա պա վա ղ" ց 
փլ" զ ված կլի ներ անդ րաշ խար հա յի նից սահ մա-
նա զա տող պա տը և, գ"  ցե, հա սած կլի նեինք ներ-
դաշ նակ հա մա կե ց" թ յան. "  րեմն , ե թե հե ղա փո-
խ" թ յ" ն, ա պա լրիվ այլ կա ռա վա րիչ նե րի դեմ, 
ո րոնց ոչ մի  կերպ չի կա րո ղա ն" մ հատ կո րո շել 
սո ցիա լա կան հա մա կե ց" թ յամբ բան տարկ ված 
մար դ" կ նե րիս "  ղե ղը:
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62.

Ն րան, " մ կո չ" մ ես բռնա կալ, քո նման վա-
խով տա ռա պող մե կն է, ա վե լին՝ նրա ն" մ հենց 
դ"  ինքդ ես, " մ վա խը դարձ րել է բռնա կալ, իսկ 
քեզ՝ նրան այդ պի սին ըն դ"  նող: Բո լորս էլ ն" յն 
տե րե րի եզ ներն ենք, որ վա ր" մ ենք նրանց դաշ-
տե րը՝ կա տա րե լով նե ր"  ժին հա մա պա տաս խան 
աշ խա տանք:

Էլ ինչ առ յ" ծ, աղ վես, գառ ..., եզ նե րի դի մա-
կա հան դե՜ս ... 

63.

Մար դա կե ր� թ յ� ն.

Մեր հո գին, ինչ պես մար մի  նը, անհ րա ժեշ-
տ" թ յ" ն "  նի սնվե լ" , բայց, ի տար բե ր" թ յ" ն 
մարմն  ի, մե նք, բա ցի մե ր մարդ կա յին դա սից, 
բն" թ յան մե ջ դեռևս ոչ մի  այլ տեղ չենք կա րո-
ղա ցել գտնել այդ սն" նդն "  շա ր"  նա կ" մ ենք 
սնվել մե կս մյ"  սով: Հենց այդ քաղցն է հա ճախ 
(գ"  ցե մի ակ) պատ ճա ռը հա րա բե ր" թ յ" ն նե-
րի մե ջ մտնե լ" , ան գամ ե րե խա ներ "  նե նա լ" ՝ 
նման սննդի ձմե  ռա յին պա հա ծո յաց ման, բա ցի 
այդ, սո վո րել ենք "  րիշ նե րի հո գի նե րը վա րել, 
ցա նել, պտ" ղ նե րը քա ղել կամ տնա յին կեն դա նի-
նե րի նման բ"  ծել և սնն դի անհ րա ժեշտ պա շարն 
ա պա հո վել:

Ու սրա նով չի ա վարտ վ" մ մե ր յ"  րա հատ կ" թ-
յ"  նը. մե  նա կ" թ յ"  նից (սննդի բա ցա կա յ" թ յ" -
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նից) մե նք ստիպ ված "  տ" մ ենք ինք ներս մե զ,  
այդ պի սի ընտ ր" թ յան է մղ" մ նաև (ինք նա)ճա-
նա չո ղ" թ յ"  նը՝ տար բե ր" թ յամբ, որ մի այն այս 
դեպ ք" մ է մար դա սի ր" թ յ"  նը դա դա ր" մ լի նել 
սեր՝ առ կե րը:

64.

Մար դիկ փնտր" մ են հե ռա դի տա կով. ցան-
կա լին մո տեց նե լ"  հա մար մե  ծաց ն" մ են օբ յեկ-
տի վը, ան ցան կա լին հե ռաց նե լ"  հա մար` շրջ" մ 
հե ռա դի տա կը, "  եր կ"  դեպ ք" մ էլ սխալ վ" մ են, 
երբ արդ յ" ն քը շո շա փե լ"  հա մար ա զա տ" մ են 
ձեռ քե րը և հաս կա ն" մ` ի րե րի ի րա կան տեղն "  
չա փե րը։ Ըստ այդմ` ե թե ճշմար տ" թ յ" ն, ա պա 
մի այն ան զեն աչ քե րով` օբ յեկ տի վը կար գա վո րե-
լով բա ցա ռա պես սե փա կան ոտ քե րով:

65.

Ո՛չ նրանք, ով քեր փա րա տ" մ են և  ո՛չ էլ նրանք, 
ով քեր զգա լի են դարձ ն" մ, այլ ՆԱ, ով դառ ն" մ 
է մե  նա կ" թ յ" նդ, կա րող է հա մար վել ԱՐԹO Ն 
ՍԵՐ, քան զի ա ռա ջին դեպ ք" մ քնած ես դ" , երկ-
րոր դ" մ` նրանք. այս պի սինն է հ"  շ"  մը մե կ ճշմա-
րիտ գո յաձ ևի, որ կոչ վ" մ է` ԴO  ՄԵՆԱԿ ԵՍ։

66.

Մա հը պոռ նիկ է, " մ սի րա հար վե լով` ստիպ-
ված ես տա նել խանդդ, մի նչև հաս նի հերթդ։
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67.

Մարդ կ" թ յան գո յաձ ևը փաս տ" մ է, որ մե  զա-
նից յ"  րա քանչ յ" րն, ըն դա մե  նը, բջիջն է սերմ-
նա հե ղ"  կի` ժայթքվ(ող)ած պահ պա նա կի մե ջ, 
և ն րանք, ով քեր դա հաս կա ն" մ են, ճեղք են 
փնտր" մ` ա ռաջ վա զե լ"  փո խա րեն. նրանց մե կ 
նպա տակն է տիե զերքն ի րեն ցով հղիաց նել։

68.

Ես սեր եմ, մն ա ցա ծը ես չեմ. բար ձ" նք, ո րին 
հաս նե լ" ց հե տո դառ ն" մ ես մի ակ տե րը, ո րը 
մե կ "  րի շի ստր"  կը չէ, կամ մի ակ ստր"  կը, ո րը 
մե կ "  րի շի տե րը չէ. մի  դեպ ք" մ խոց վ" մ ես որ-
պես սիրտ, մյ" ս դեպ ք" մ խաչ վ" մ՝ որ պես խիղճ, 
" , եր կ"  դեպ ք" մ էլ, տիե զե րա կան ա զա տ" թ յ" ն 
է ստա ն" մ Սե րը, ին չի հա մար ար ժե թա փել ար-
յ"  նը:

Իսկ ե թե ա ռանց ար յ" ն, ա պա՝ Սե րը ծնվել է՝ 
պի տի որ բա նա, հա ս"  նա ցել է՝ պի տի ան ժա ռանգ 
մն ա, որ չստրկա նա "  բռնա կալ չդառ նա:

69.

Նա` որ պես սեր, կամ Սե րը` որ պես նա, ծո րաց 
աշ խար հի վրա դրախտն "  դժոխ քը մի ակ ցող խո-
ղո վա կի ճեղ քից՝ իր իսկ ծնվե լ"  տե ղից ...
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70.

Պահ պա նա կից փա խած սերմն  աբ ջի ջը տիե-
զե րա կան սի րո մար տիկ է՝ որ պի սին կա յա ն" մ է, 
ե թե հասց ն" մ է գտնել իր մարմն  ա նա լ" ն անհ-
րա ժեշտ ար գան դը:

71.

Սե փա կան գլ� խ. ա մե  նա մոտ, ա մե  նա բարձր, 
ա մե  նադժ վար հաղ թա հա րե լի բար ձ" նք, այլ 
կերպ՝ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ի հանգր վան, ո րը 
ծնվե լ" ց սո վո րա բար ա ռա ջինն է դ" րս գա լիս,

Սե փա կան ոտ քեր. բարձ րա նա լ"  մի ակ հնա-
րա վոր մի  ջոց, այլ կերպ՝ մի ակ ան կեղծ օգ նա կան-
ներ,

Սե փա կան ի րան. կեղ տով լցված փոր ձա տե-
ղի, որ տեղ բան տարկ ված է ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-
ը,

Սե փա կան ձեռ քեր. աստ ված և նեռ փոր ձար-
կ"  ներ, ո րոնք ծնվե լ" ց հա ջոր դ" մ են գլխին և 
մի ան գա մի ց իշ խ" մ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ին:

Ըստ այդմ՝ մի այն այն դեպ ք" մ, երբ սե փա-
կան ոտ քե րով կկա րո ղա նաս կանգ նել սե փա կան 
գլխիդ, ձեռ քերդ կկորց նեն ի րենց իշ խա ն" թ յ"  նը 
քեզ վրա և կ վե րած վեն ծա փա հա րե լ"  մի  ջո ցի, 
ո րով վեր ջին հրա ժեշտդ կտաս աշ խարհ կոչ վող 
այս կա տա կեր գ" թ յա նը, "  կմե կ նար կի տիե զե-
րա կան թռիչքդ: 
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72.

Ք նած նե րին ձեռք չեն տա լիս, նրանց մի այն 
օգ տա գոր ծ" մ են, "  ե թե արթ նա ցել ես, պատ-
րաստ վիր քո դեմ պա տե րազ մի ն՝ ա նո ղոք երբ ևէ 
տե սած, լսա ծից, իսկ մի ակ զի նա կիցդ սերն է "  
մե կ փամ փ" շ տը՝ նա խա տես ված քեզ հա մար, 
ո րոնց կա րող ես անմն  ա ցորդ վստա հել. հաղ թել 
կամ  եր բեք չպարտ վել:

 
73.

Քեզ հան դի պ" մ են այն ին չերն "  ո վե րը, 
ո րոնց հե տաքրք րող ԵՍ-ե րը կր" մ ես քո մե ջ, 
ըստ այդմ՝ ճան ճե րի դեմ պայ քա րե լ"  փո խա րեն, 
ճիշտ է ներ սիդ կեղ տից ա զատ վել, իսկ էլ ա վե-
լի՝ մաքր վել ա մե ն ին չից, քան զի ոչն չից բա ցի չկա 
ո չինչ, որ գրա վի մի այն մա ք"  րը, և մի այն նա, " մ 
հետ ստաց վ" մ է մի մ յանց մաք րե լ"  այս (ինք նա)
սպա ն" թ յ" ն նե րը, պի տի կոչ վի ՍԵՐ, "  թող ձեզ 
մոխ րաց նի (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան կիր քը, ո րից 
ա զատ վե լ"  ես Դ"  և Նա, ով է լի կոչ վե լ"  է Դ" :

74.

Երբ մար դ" ն հե ռաց ն" մ ես փոր ձան քից, ո ր" մ 
նա դեռ չի հայտն վել, ար ժա նա ն" մ ես զրկանք 
տվո ղի մե  ղադ րան քի, ո ր" մ, ան շ" շտ, կա ճշմար-
տ" թ յ" ն՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ լավ դա սը վատ 
փորձն է: Ըստ այդմ՝ ճիշտ է, ան կախ սրտի պա-
հանջ նե րից, պահ պա նել դի տոր դի կար գա վի ճակ 
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և բ"  ժել ար դեն ստա ցած վեր քե րը. զսպ" մ, ո րը, 
եր բեմն , պա հան ջ" մ է ինք նա խա րա զա ն" մ, երբ 
տես ն" մ ես հա րա զա տիդ հե տագ ծից գնդվող 
գ" ն դը, ո րը հե տո տրո րե լ"  է ի րեն:

75.

« Սե րը կփրկի աշ խար հը» ար տա հայ տ" թ յ" -
նը դե ռա հա ս" թ յան շրջա նի ռո ման տի զա ց"  մի ց 
անց ն" մ է հա ս"  ն" թ յան շրջա նի անլր ջաց ման 
մի  ջով, մի նչև զա ռա մ" թ յան շրջա նի հաս տա տ" մ՝ 
որ պես բա ցար ձակ ճշմար տ" թ յ" ն, ին չի հա մար 
էլ այն մն " մ է ան դ" ն դի եզ րին աշ խար հի հա վա-
սա րակշռ ման մի  ջոց, և մի այն այն դեպ ք" մ, երբ 
ճշմար տ" թ յան ըն կա լ"  մը կտե ղա փոխ վի հա ս" -
ն" թ յան շրջան, չա րը կծնկի, իսկ դե ռա հա ս" թ-
յան շրջան հաս նե լ"  դեպ ք" մ՝ վերջ նա կա նա պես 
կհաղ թա հար վի:

Ու/բայց այս մի տքն էլ ըն կալ վե լ"  է հա մա պա-
տաս խան ե րեք ձևով՝ ռո ման տիկ, ան լ" րջ, ճշմա-
րիտ, " ս տի և շա ր"  նա կե լ"  ենք հա վա սա րակշռ-
վել ան դ" ն դի եզ րին:

76.

Կոնֆ լիկ տը ճշմար տ" թ յան բա ցա հայտ ման 
մի  ջոց է, դրան հա ջոր դող հաշ տ" թ յ"  նը՝ այն ըն-
դ"  նե լ" , հա կա ռակ դեպ ք" մ՝ ըն դա մե  նը հա րա-
բե ր" թ յ" ն է լոկ հպար տ" թ յան և խղ ճի վրա հիմն -
ված, որ տեղ ն" յնն է ե սա սի ր" թ յ"  նը, տար բեր՝ 
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կար գա վի ճակ նե րը, որն ընդգծ վ" մ է հա կա ս" թ-
յան դեպ ք" մ և  ա վարտ վ" մ՝ մե  կի հաղ թա նա կով, 
մյ"  սի՝ պար տ" թ յամբ, կամ դա դա րով, ին չից 
ո չինչ չի փոխ վ" մ "  ար դեն ընդ հա ն" ր է մն " մ 
այն, որ եր կ" ս տեք չկա րո ղա ցան տի րել ճշմար-
տ" թ յա նը: Ըստ այդմ՝ հա րա բե ր" թ յան մե ջ, ո րը 
մի տ ված է (ինք նա)ճա նաչ ման և վեր նագր ված է 
ՍԵՐ, նախ պետք է ոչն չաց նել հպար տ" թ յ" նն 
"  խիղ ճը. ընդ ո ր" մ՝ մի ա սին "  մի ա ժա մա նակ. 
ինք նա հաղ թա հա ր" մ, ո րը դառ ն" մ է ի րա կան 
հա վա սա ր" թ յան հիմ քը "  այլևս հա ջոր դա կան 
սկս" մ են ընկ նել բո լոր ես-ե րը՝ ա մե ն կոնֆ լիկ-
տից ա վե լի "  էլ ..., "  ա մե ն տի րած ճշմար տ" թ-
յ" ն հա մալ ր" մ է կառ քի ձիե րի շար քը՝ ա րա գաց-
նե լով մե կ ԵՍ-ի սլաց քը՝ առ ՄԵԾՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾ:

 
77.

Գի նը, ո րը պետք է վճա րես կորց րած ա զա-
տ" թ յ"  նը վե րագտ նե լ"  հա մար, ամ փոփ վ" մ է 
ան վա նա կո չ" մն  ե րի մե ջ, ո րոնք հնչե լ"  են ետ ևից 
"  առջ ևից՝ ա նա ս" ն և  աստ ված, կամ շա ր"  նա-
կ" մ ես ա ռաջ նորդ վել մար դայ նաց ման հար մար-
վո ղա կա ն" թ յ" ն սկզբ" ն քով "  ինքդ ես ամ փոփ-
վ" մ մի  ջա կ" թ յան մե ջ, ո րը կոչ վ" մ է մարդ. ըստ 
այդմ էլ "  նե ն" մ ես լավ "  վա տի ընտ ր" թ յ" ն՝ 
լի ն" մ ես "  տեստ կամ "  տ" մ ես ինքդ, կամ 
գտնվ" մ ես ա վե լի ճար պիկ և, ըստ հան գա մանք-
նե րի, լի ն" մ ես մե  կը կամ մյ"  սը, կամ եր կ"  սը 
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մե  կ" մ "  մի ա ժա մա նակ՝ կոչ վե լով կյան ք" մ ինչ-
որ բա նի հա սած մարդ:

78.

«Այն, ինչ ա ն" մ եմ, հեռ վից ծի ծա ղե լի է և 
ծաղ րե լի, մո տի կից՝ վա խե նա լ"  և  ան տա նե լի, "  
մի այն ներ սից է հաս կա նա լի և  ե րա նե լի, որ տեղ, 
սա կայն, հան դի պ" մ եմ մի այն հյ"  րեր ի». այս պի-
սի ինք նա դի տար կ" մ նրա նից, ով այ լոց մե ջ ե ղել 
է երկ կող մա նի հա յե լի:

79.

Տխ ր" թ յան մե ջ եփ վե լ" ց ստաց ված "  րա-
խ" թ յ" նն եմ սի ր" մ, ո րից սեր է ճա ռա գ" մ, ի 
տար բե ր" թ յ" ն ներ մ" ծ ված "  րա խ" թ յան, որն 
անզ գա է դարձ ն" մ:

80.

Պա րա նի (հա րա բե ր" թ յան) կտրվե լ" ց ա ռա-
ջա ցած գա հա վի ժ"  մի ց փրկվե լ"  հա մար՝ ա րագ 
կապ վ" մ ես հա ման ման մե կ այլ պա րա նով, ին չը 
ևս  ան պայ ման կտրվ" մ է, " , մի  քա նի փոր ձից 
յ"  րաց րած հմտ" թ յամբ, ար դեն նա խա պես ես 
ա պա հո վագր վ" մ այլ պա րան նե րով (մար դ"  մո-
դել), բայց ան խ"  սա փե լի է ի րա կա ն" թ յան հետ 
ա ռե րե ս"  մը, ին չից հաս կա ն" մ ես, որ պա րա-
նով չէիր բարձ րա ն" մ՝ իջ ն" մ էիր, հետ ևա բար 
կտրվե լով չէիր գա հա վի ժ" մ՝ բարձ րա ն" մ էիր 
(կյան քի մո դել), "  բայց ... 
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81.

Տար բեր հա մայնք նե րի բա ժան ված մե կ ժո ղո-
վ" րդ, և մե կ հա մայն քի պատ կա նող տար բեր իշ-
խա ն" թ յ" ն ներ, "  այլևս հա մա մարդ կա յին խռո-
վ" թ յան վեր ջը կա րե լի է ակն կա լել հա մաշ խար-
հա յին ա ղե տից..., իսկ նոր տո ղը նրանցն է, ով քեր 
ան դին են այս բա ժա ն"  մի ց:  

82.

Մահն է ան կաս կա ծե լի դարձ ն" մ հաղ թա նա-
կը, և մահ վան ար ժա նա պա տիվ ըն դ"  ն" մն  է 
հաս տա տ" մ, որ պայ քա րել ես ճշմար տ" թ յան 
մղ"  մով, իսկ հի մա հա մա տա րած է մի այն սպա-
նե լ"  փորձն "  սպան վե լ"  ի մի  տա ցիան, ըստ 
այդմ՝ ե թե ան գամ ե ղել են հա ն" ն ար դա ր" թ յան 
պայ քար ներ, ա պա մո ռացվ(ող)ած անց յա լ" մ: 

Հի մա կա մի այն առև տ" ր …, և վ րեժխնդ ր" թ-
յ" ն, ին չը, եր բեմն , ար դար է … 

83.

Ոչ մի  հատ կա նիշ գո յ" թ յ" ն չ"  նի ա ռանց իր 
հա կա նի շի, ըստ այդմ. օր.՝ ե թե մար դա սեր ես՝ 
ան պայ ման կր" մ ես մար դաս պա նին. ար թ" ն 
պա հած հատ կա նի շը սնվ" մ է իր ա տամն  ե րով, 
քնեց րա ծը վեր ջի նիս մար սա ծից քա շ" մ է ծծա-
կով, ին չից այ լան դակ վ" մ ես էլ ա վե լի, "  քա նի որ 
սա էլ ընտ ր" թ յ" ն է՝ ըստ հան գա ման քից դրդված 
շա հի, հետ ևա բար  կա րող են ձեռ քերդ ար յ"  նոտ-
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վել ա մե ն հա ջորդ ակն թար թին: Եվ, "  րեմն , ե թե 
ան կեղ ծ" թ յ" ն, ա պա եր կ" սն էլ պետք է սնվեն 
սե փա կան ա տամն  ե րով "  լի նեն տե սա նե լի, իսկ 
ե թե ինք նա մաք ր" մ, ա պա եր կ" սն էլ պետք է տե-
ղա փոխ վեն կա թի լա յին նե րարկ ման, հե տո ան-
ջատ վեն հա մա կար գից՝ առ հա սա րակ, և մի այն 
վեր ջին դեպ ք" մ ես բարձ րա ն" մ այն քան, որ 
այ լոց հա մար ա նո րոշ դար ձած է" թ յ" նդ մարմ-
նա վո ր" մ ես փա րա ջա յով, ո րով ի րա կա ն" մ ծած-
կ" մ ես էլ ա վե լի ան հաս կա նա լի քայլ վածքդ, քան-
զի ա ռաջ, թե ետ-ետ, եր կ"  դեպ ք" մ էլ ծնկներդ 
ծալ վ" մ են ա ռաջ:

84.

Ո չինչ այն քան զո հա բե ր" թ յ" ն չի պա հան ջ" մ, 
ինչ քան (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը, իսկ բարձ րա-
գ" յ նը մի շտ "  զ" մ է ա ռա վե լա գ" յ նը. ոչն չա նալ, 
երբ տեն չ" մ ես ապ րել, բայց ... "  քա նի դեռ կառ-
չած ես կյան քից՝ սնվ" մ ես ն" յն գո մի  կեղ տից, 
և  ո չինչ չի փոխ վ" մ մաք ր" թ յան ներշն չան քից՝ 
բո լո րի ար յան մե ջ կա հ"  դա յա կան բո զ" թ յ"  նից:

85.

Հ պար տ" թ յ"  նը խո ց" մ է, խիղ ճը վերքն է 
բաց պա հ" մ, "  ոչ մի  տեղ չկա այդ եր կ"  աղ-
բից մա ք" ր այն սե րը, ո րը կբ"  ժի կամ կսպա նի՝ 
կողմն  ո րոշ վե լով ըստ վեր քի խո ր" թ յան չա փի:
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86.

Ե թե մե  կը մյ"  սի հա մար մի  քիչ մե ռ նի, բո լորն 
էլ կապ րեն, բայց ... "  եր կ"  կամ-" մ էլ գե րակշ-
ռ" մ է շա տը. ըստ այդմ՝ մե ռ ն" մ և  ապ ր" մ է փոք-
րա մաս ն" թ յ"  նը, իսկ մե  ծա մաս ն" թ յ"  նը խո րը 
քնած է: 

87.

- Ես թքած "  նեմ քեզ վրա,
- Ես էլ քեզ վրա,
 Այս ան կեղ ծա ց"  մը կա ռող ջաց ներ նրանց 

մտեր մ" թ յ"  նը, ե թե չխան գա րեր հպար տ" թ յ" -
նը, բայց ... "  կաս կա ծե լի են մն " մ սրա մի  ջով 
չան ցած բո լոր հա րա բե ր" թ յ" ն նե րը:

88.

Կր քի զսպ"  մը սր" մ է ար թ" ն հատ կա նիշ-
նե րի ակ տի վ" թ յ"  նը, եր բեմն  էլ՝ պա սիվն  ե րին 
է արթ նաց ն" մ. ըստ այդմ՝ կա րե լի է ո րո շել, թե 
ինչն է նրա ն" մ գե րակշ ռ" մ՝ մարդ, թե ա նա ս" ն:

89.

Ինչ քան քիչ ենք ի մա ն" մ, այն քան շա տը ի մա-
նա լ"  պատ կե րա ց"  մով ենք ապ ր" մ "  մե ր լ" ց-
կ"  տ"  փը տիե զերք պատ կե րաց ն" մ՝ չի մա նա-
լով, որ նման տիե զերք նե րից ա վե լի մե ծ տ"  փեր 
և  արկ ղեր են կազմ վ" մ, մե զ էլ հաս տո ցի տակ 
դրած մի օ րի նակ կտրա տ" մ "  գլ" խ են կպցն" մ:
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Թե պետ, ի մա նա լ" ց էլ ո չինչ չի փոխ վ" մ. մե զ 
վա ռո ղին հրդե հե լ"  փո խա րեն տեն չ" մ ենք կե-
սից հանգ չել՝ փչվե լով կամ թքոտ ված եր կ"  մա-
տով, իսկ ա զատ նե րիս մե ջ ա ռա վե լա պես նրանք 
են, ով քեր, որ պես «ա նո րակ», ար հա մար հա բար 
նետ վել են: 

90.

Ծ նո ղա կան վա խը քնեց րել է այն քա՜ն ար թ" ն 
հո գի ներ "  է՛լ ա վե լի՝ փրկել է կյան քը չա րո գի նե-
րի, ո րոնք դեռ չոչ ա նե լ" ց պետք է վե րա նա յին:

91.

Մ տա ծող նե րին.
Գոլ ջ" ր խմե ք և  ինք նա ներշն չան քով ստա-

մոքս նե ր" մդ թանձ րաց րեք, "  մխ ի թար վեք հ" յ-
սով, որ մի  օր ձեզ էլ կպատ կե րեն մի  բա նի վրա, 
ին չը ձեզ ծայ րա հեղ պետք է ե ղել, բայց չեք " -
նե ցել, կամ գտնվեք ա ռա վել ի մաս տ" ն և  այդ 
մխ ի թա րան քից էլ հրա ժար վեք, ինչն ի րա կա ն" մ 
ծաղր է՝ "  րիշ ո չինչ:

92.

Ու զ" մ եմ դառ նալ քո մե  ն" թ յ"  նը "  լքել քեզ. 
ա հա, թե ինչ եմ "  զ" մ նվի րել. ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ 

ԵՍ …
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93.

Հա ճախ ենք ա սել՝ սի ր" մ եմ քեզ, երբ " ղ ղա-
կի չգի տեինք՝ ինչ ա սել, և հա ճախ էլ հաս կա ցել 
ենք, որ, ըն դա մե  նը, չգի տեինք պա հի ճիշ տը ոնց 
ա սել, "  սա, ցան կա ցած լեզ վով հեշտ "  սա նե լի, 
հա մա մարդ կա յին ա մե  նաս տե րից է՝ նաև:

94.

Գի շե րա սեր.

Երբ բո լո րը քնած են, սեր եմ ապ ր" մ նրանց 
հո գի նե րի հետ մի ա սին, իսկ ա ռա վոտ յան չեմ կա-
րո ղա ն" մ հան դ" ր ժել ն" յն այդ հո գեառ նե րին, "  
ան հաս կա նա լի է մն " մ՝ ին չ" ՞ են մար դիկ լ"  սա-
բա ցին մա հա ն" մ: 

95.

Սի ր" մ եմ քեզ. սրա ն" մ ինչ քան ցավ, վրդով-
մ" նք, մե  ղադ րանք "  ան գամ մ" ն նաթ կա..., 
բայց մե նք այն մե կ նա բա ն" մ ենք մի ակ ա նի րա-
կան ձևով՝ իբր տա լիս ենք դա ար տա սա նե լով:

96.

Ժա մա նակ, երբ "  զ" մ ենք գնա ան ցան կա-
լին, ժա մա նակ, երբ սպա ս" մ ենք ցան կա լին, "  
մի այն այն դեպ ք" մ, երբ ապ ր" մ ենք հ" յ զը, չկա 
ժա մա նակ, ըստ այդմ՝ ժա մա նա կի զգա ցո ղ" թ յ" -
նը վկա յ" մ է, որ դ"  մա հա ցած ես:
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97.

... կյան քի կախ վա ծ� թ յ�  նից ա զատ լի նել.

Ինձ ա մե ն ինչ կա րե լի է՝ ցան կա ցած մե ղք և  
ան մե  ղ" թ յ" ն. ի րա վ" նք, ո րի գինն ար ժե ամ-
բողջ կյանք, իսկ թե ստաց վել է այն պես, որ վաղ 
ես վճա րել, նշա նա կ" մ է սկսել ես վերջն անց ապ-
րել, այլ կերպ ա սած՝ նոր ես սկսել ապ րել, բայց և 
շա ր"  նա կա բար սպան վել ...

98.

Հաս կաց ված լի նե լ"  ԵՍ, վեր ջա պես ինք նա-
մաքր ման դա նակս քո կո կոր դին էլ հա սավ. հի մա 
խռխռոցդ եմ վա յե լ" մ, հե տո՝ հո տելդ, "  այ ս" -
հետ մի այն շփ" մ, բայց ոչ եր բեք հա րա բե ր" թ-
յ" ն. ոչ մի  խո չըն դոտ՝ առ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ-
յ" ն, (ինքն)ա րա ր" մ ...

99.

Կ յան քի "  մահ վան սահ մա նը գիծ կամ ակն-
թարթ չէ, այն "  նի չե զոք գո տի, ո ր" մ կա րող 
ես լռվել՝ դժոխ քին տա լով ե րա նի, իսկ դրա ն" մ 
հայտն վելն ան խ"  սա փե լի է, ե թե ընտ րել ես 
ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ին հաս նե լ"  "  ղին:

100.

Ս"  տը ցավ չէ՝ ան գամ, եր բեմն , այն մե ղ մող է, 
ճիշտն էլ ցավ չէ՝ այն կան խող է, ե թե ժա մա նա կին 
աս ված է, բայց և  է լի ցավ չեն, ե թե ն" յ նիսկ ժա-
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մա նա կավ րեպ են. ցա վը գո ռա լ"  են թա կա ճշմար-
տ" թ յ" նն է, ո րը չաս ված է. ցա վը լռեց վածն է ...

101.

Ար դա ր" թ յ" ն գո ռա լ"  մե ջ էլ կա ան բա րո յա-
կա ն" թ յ" ն՝ ար տա հայտ ված ն" րբ ե րան գով. երբ 
ոտ քե րիդ " ժ տա լ"  փո խա րեն՝ ցան կա ն" մ ես 
կանգ առ նեն "  րիշ նե րի նը, "  բնավ չ"  նի նշա նա-
կ" թ յ" ն՝ նրանք դո պին գով են, թե որ ևէ այլ ստով. 
դիր քե րի տար բե ր" թ յամբ՝ դ"  նրա տե սակն ես, 
" մ դեմ այդ պես պայ քա ր" մ ես, իսկ ե թե ոչ, ա պա 
փա կիր բե րանդ "  թա փիր ար յ" ն(դ )ը: 

102.

Ե թե անց յալդ դան դաղ բաց վող պա րան է, ո րը 
կանգ նեց ն" մ, եր բեմն  էլ մե ջ քի վրա տա պա լ" մ է, 
երբ ա րա գա նա լովդ ձգվ" մ է, "  րեմն  չես դա դա-
րեց ն" մ ա րա գա ց"  մը՝ կտր" մ ես պա րա նը:

103.

Մենք "  րի շի հաս կա նա լը չենք "  զ" մ, այլ նրա 
վկա յ" թ յ" նն ինք ներս մե զ հաս կա նա լ" մ, կամ 
չհաս կա նա լ" մ՝ սա էլ բա վա կա նա չափ գրա վիչ 
դեր է, ո րը սի ր" մ ենք խա ղալ:

104.

Նախ քան ստի մե ջ մե  ղադ րե լը, ար ժե երկ կող-
մա նի հարց հնչեց նել՝ ին չ" ՞ չկա րո ղա ցավ ա սել 
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ճիշ տը. հարց, ո րի պա տաս խա նը մի ակ, եր բեմն  
էլ, վեր ջին օ գ" տն է, որ կա րե լի է քա ղել այդ ստից:

105.

Մշ տա պես ան կեղծ լի նե լ"  մա սին գո ռա շշ" -
կով. մարդն ան գամ իր մե  նա կ" թ յանն է վկա ներ 
փնտր" մ:

106.

Ի տար բե ր" թ յ" ն մշտա պես ճիշտ լի նե լ"  
դժբախ տ" թ յան՝ մշտա պես սխալ լի նե լ"  դժբախ-
տ" թ յան մե ջ զվար ճանք կա. ըստ այդմ՝ երբ երգդ 
տխ" ր է, կա րե լի է վա յե լել դրա "  րախ ռե մի ք սը:

107.

Ար յ"  նովդ ար բե նամ, հե տո սթափ վեմ "  
գժվեմ, որ էլ չկաս. սեր, որն "  նե նա լ"  հա մար 
խան դ" մ ես ինքդ քեզ:

108.

Հո գ"  մե ր կ" թ յան հաս նե լ"  հա մար ան պայ-
ման պետք է հե տ" յքդ էլ մե ր կա նա, "  «ան հա ջո-
ղակ ե ս» կրկնա կի, ե թե այն մա զոտ է. սե ռա յին, 
ազ գա յին, ռաս սա յա կան ... խտրա կա ն" թ յ" ն ճա-
նա չո ղ" թ յան մե ՞ջ՝ ա յո և  ոչ, "  կար ևոր չէ, երբ հո-
գի նե րը հա մա տա րած փա թե թա վոր ված են չադ-
րա նե րի մե ջ. սե ռա յին, ազ գա յին, ռաս սա յա կան 
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... մի ա ձ"  լ" մ ան գի տ" թ յան մե ՞ջ՝ ա յո և  ա յո, "  
կար ևոր չե՛ք ...

109.

... լռե լ�  չափ ա սե լիք չ�  նեն.

Դի մա ցի նի որ պի ս" թ յ"  նից հարց նելն ա մե  նա-
տա րած ված նա խա բանն է՝ սե փա կա նը ց" յց տա-
լ" , "  թե ինչ քան ա սե լիք, այդ քան էլ հնչեց րած 
հար ցի պա տաս խա նը լսե լ"  համ բե ր" թ յ" ն " -
նեն, իսկ լռ" թ յ"  նը լսե լ"  համ բե ր" թ յ" ն "  նե՞ն ...

110.

Ան կեղծ զր" յ ցը մտեր մաց ն" մ է, ան կեղծ ապ-
րե լը՝ վա ն" մ, իսկ զվար ճա լին այն է, որ սրանց 
սահ մա նա գիծ համ բ" յ րին հաս նե լ"  հա մար` 
տրվ" մ է հա վեր ժ" թ յան խոս տ" մ, "  պարզ վ" մ 
է՝ ա մե  նաան կեղ ծը վեր ջ" մ հնչող հայ հո յանքն է:

111.

Ապ ր"  մի  մե ջ մե  նակ մն ալն է մար դ" ն դարձ-
ն" մ է գոիստ, երբ չի վե րա ճ" մ ի մաստ ն" թ յան. 
ըստ այդմ՝ ոչ մի այն ան հո գ" թ յ"  նը, նաև տա ռա-
պանքն է հան գեց ն" մ դրան, և, գ"  ցե, վեր ջինս 
ա ռա վել, քան ...

112.

Վ ճիռ ար տագ րող դա տա վոր, 
Ոս կոր կրծող մե  ղադ րող, 
Ճշ մար տ" թ յան դեմ ի րա վա ցի լի նե լ" ն պատ-
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րաստ պաշտ պան,
Զո հի կար գա վի ճա կից օ գ" տ մ"  րա ցող 

տ" ժող,
Մտ րա կի ա հից խո սա ցող կամ շո ղո քորթ վկա,
Ու մե ղ քի ար ժե քը չհաս կա ցած մե  ղադր յալ. 
Ես-եր, ո րոնց պետք է ոչն չաց նել մե կ, ար տա-

դա տա կան դա տա վա ր" թ յամբ, ընդ ո ր" մ՝ Ես-եր՝ 
մի շտ և  ա մե ն ք" մ ն" յ նա կան: 

113.

Հան ցա գործ ներ, հի վանդ ներ, տկա րա մի տ-
ներ, "  պետք է ո րո շես, որ դա սին պատ կա նես՝ 
շատ "  նե նաս, "  րի շի ման րով գո յատ ևես, թե ան-
հոգ լի նես, իսկ երբ ցան կա նաս այս ժան տախ տից 
փախ չել, կհաս կա նաս՝ սա րերն էլ ենք փոք րաց-
րել. ըստ այդմ՝ կա րող ես լի նել ե րե քից մե  կը (նաև 
ե րե քը մե  կ" մ), կամ` մե կ ո չին չը ...

114.

Դ"  կար ծ" մ ես մե  նա կ" թ յ" նն այն է, երբ 
տխր" թ յանդ պա հին չկա մե կն ված ձե՞ռք, սփո-
փան քի խո՞սք. ոչ՝ մե  նա կ" թ յ" նն այն է, երբ չկա 
մե  կը, ով կգա և լ" ռ կնստի կող քիդ. ըստ այդմ՝ 
ա վե լի շատ են մե  նակ նե րը, նրանց մե ջ էլ՝ այդ մա-
սին չի մա ցող նե րը, "  ե րա նի դրանց ...
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115.

Գ նա լ"  տեղ չ"  նե նա լ"  ա ռա վե լ" թ յ"  նը նրա-
ն" մ է, որ կա րող ես գնալ " ր ցան կա նաս, " ս տի, 
ե թե..., ա պա՝ գ"  ցե ձա խո ղա կի փո խա րեն պի տի 
կոչ վես ճա նա պար հո՞րդ:

116.

Քա նի կաս, բախ տա վոր ես, բայց երբ բախ-
տը ժպտ" մ է մի այն ան դ" ն դի եզ րին "  այն քան, 
որ չգա հա վի ժես, հաս կա ն" մ ես՝ բախ տա վոր են 
նաև նրանք, ով քեր էլ չկան, իսկ դ"  սահ մա նա յին 
լա րա խա ղաց ես:

117.

Փոքր ժա մա նակ մե ծ էիր, մե  ծ" մ՝ փոքր ես. նշա-
նա կ" մ է՝ "  նես մե կ տա րիք, ո րը եր բեք չի փոխ վել(" ):

118.

Տ ված դա սե րը սո վո րել՝ չծ"  լա նալ, պարգև նե-
րը վա յե լել՝ չկաշ կանդ վել, պա տիժ ներն ըն դ"  նել՝ 
չվա խե նալ. ե րեք կա նոն, ո րոն ցից ցան կա ցած շե-
ղ" մ անց յա լը լցն" մ է փոր ձ" թ յ" ն նե րով, ո րոնք 
վե րա դառ նա լ"  են ա պա գա յ" մ, " ս տի նաև՝ ինչ 
էլ բաց է թողն վել, ետ հա յաց քով պետք չէ ճա նա-
պար հել՝ պետք է դի մա վո րե լ" ն պատ րաստ վել, 
իսկ է՛լ ա վե լի լավ է՝ գրո ղի ծոցն "  ղար կել այ սօ րով 
վաղ վա ստեղ ծ"  մը "  ո լո րան նե րով չանց նել. " ղ-
ղա հա յաց գլոր վել և/ կամ մագլ ցել. կրկն" թ յ" ն նե-
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րով եր կարն անկրկ նե լի կար ճով փո խա րի նել "  
մարդ կա յին գո յաձ ևը լքել՝ մար դ" ն հաղ թա հա րել: 

119.

Մահ վան ան խ"  սա փե լի" թ յ"  նը ապ րե լ"  լրա-
ց"  ցիչ կիրք է տա լիս. այն, ինչ պես օր գազ մը սեր 
ա նե լ" մ, ա ռանց ո րի մշտնջե նա կան գրգռվա-
ծ" թ յ"  նը հա ճ" յ քից կվե րած վեր ան տա նե լի տա-
ռա պան քի:

120.

Աստ ծ" ն չեն բա ցա հայ տ" մ՝ որ պես դա տա-
վոր, նրան բա ցա հայ տ" մ են՝ որ պես վկա, ո րի 
ց" ց մ" նք նե րի իս կ" թ յ"  նը ստ"  գե լ"  և պատ-
կերն ամ բող ջաց նե լ"  հա մար՝ պետք է նաև նե-
ռին հար ցաքն նել, ինչ վե րա բե ր" մ է դա տա վո րի 
ինք ն" թ յա նը, ա պա՝ այդ ա մե  նաան հայտ հայտ-
նին ինք նին է բա ցա հայտ վ" մ, երբ հաս կա ն" մ 
ես ճշմար տ" թ յ"  նը, որ կա մի այն մե կ ար դա րա-
դա տ" թ յ" ն՝ ինք նա դա տ" թ յ" ն, հետ ևա բար մե կ 
բա ցա հայ տ" մ՝ ինք նա ճա նա չո ղ" թ յ" ն, և մե կ 
ա րա ր" մ՝ ինք նա րա ր" մ …

121.

Ակն կա լի քը ստի պ" մ է փնտրել, իսկ այն, 
ինչ գտնված է, ս" բ յեկ տիվ, հետ ևա բար ճշմար-
տ" թ յ"  նից շեղ ված է, ըստ այդմ՝ սպա սող նե րի 
մե ջ պա տա հ" մ են այն պի սիք, ով քեր " ղ ղա կի 
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հա վակ ն" մ են մի այն օբ յեկ տիվ գնա հատ ման՝ 
մի  բան, ո րը եր բեք չի լի նե լ" , բայց և  այն պես, 
նրանց այդ չափ մի ամ տ" թ յ"  նը հո գի է շո յ" մ, ին-
չի հա մար, գո նե, չար ժե նրանց ծաղ րա բար խրա-
տել՝ ա սե լով՝ հի մա ր" թ յ" ն է լի նել սպա սող:

122.

Խա վա ր" մ ար տա ցոլ վ" մ է մար դ"  ներ քի-
նը. ո մանք այդ ինք նա ռե րե ս"  մի ց ինք նա մո ռաց 
փախ չ" մ են, մյ" ս ներն ինք նա սի րա հար վ" մ են 
"  մն " մ, բայց կան նաև նրանք, ով քեր խաչ վ" մ 
են եր կ"  հար թ" թ յ" ն նե ր" մ. հենց այս տե սակն 
է տա նե լի դարձ ն" մ մե ր՝ մարդ կա յին գո յ" թ յ"  նը: 

123.

Մե նա կ" թ յ" նն ա մե  նաան խիղճ ճշմար տա-
խոսն է, տե ղին է ա սել, որ դրա ն" մ նա անկրկ-
նե լի ցի նիկ է, ո րից դառ նա ն" մ, բայց նրան չհա-
մակ րել չես կա րո ղա ն" մ:

124.

Գժ վելն ար վեստ է, "  այս վեր նագ րի տակ ամ-
փոփ վ" մ, կ"  զեք՝ հաշտ վ" մ են բո լոր ար վեստ-
նե րը:

125.

Ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նել, իսկ ա վե լի 
ճիշտ՝ պետք չէ խան գա րել լի նել խենթ, որ պես զի 
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նրանք ապ րեն՝ որ պես եր ջա նիկ տա ռապ յալ ներ և 
չձգ տեն դժբախտ ան հո գ" թ յան, "  ե թե ան գամ 
խեն թ" թ յ"  նը նրանց ձե զա նից ան դառ նա լի տա-
նի, կա րո տի վիշ տը պետք է սփո փել մտքով, որ 
նրանց տա րավ ա վե լի մե ծ սե րը "  չպա հեց խղճա-
հա ր" թ յ"  նը:

126.

« Ներ կա յիս ի մա ց" թ յամբ ա վե լի ե րի տա սարդ 
լի նեի» մի տ քը, ո րից, գ"  ցե, զերծ չի մն " մ ոչ ոք, 
լա վա գ" յնս է հիմն  ա վո ր" մ այն, որ մար դիկս 
ներ ք" ստ հա կ" մ "  նենք դե պի տա ռա պան քը "  
հենց այդ իս կա կա նի բա ցա կա յ" թ յ" նն է շա տե-
րին թող ն" մ ան բա վա րար ված:

Ու սրա նով ինքս էլ պա տաս խա ն" մ եմ հար-
ցին, թե ին չ" մ եմ ա վե լիին ձգտ" մ …

127.

Հե րո ս" թ յ"  նը պետք է ըն կալ վի որ պես լրա-
ց"  ցիչ ա ռա քի ն" թ յան ստանձ ն" մ, ոչ թե՝ ա նա-
ռա կա նա լ"  ար տո ն" թ յ" ն, բայց ... "  հե րոս նե րը, 
հա ճախ, որ պես ա նա րատ մն ա լ"  վեր ջին հնար, 
հե ռա ն" մ են՝ շքան շան նե րը թող նե լով ա նա ռակ-
նե րին:

Ու ե թե գրքե ր" մ ա ռա վե լա պես հի շա տակ վ" մ 
են շքան շա նա կիր նե րը, ա պա տե ղին է սահ մա նել 
շքան շան նե րից հրա ժար ված նե րին տրվող շքան-
շան:
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Այս ա մե  ն" մ մի ակ սփո փան քը մն " մ է այն, որ 
պատ մ" թ յ"  նը, նման կեն դա նի օր գա նիզ մի , "  նի 
ինք նա մաքր ման գո ր ծա ռ" յթ, ո րին ա մե նքս մաս-
նա կից ենք մե ր հի շո ղ" թ յամբ:

128.

Ի՞նչ կա րող է պատ կա նել մե զ, ե թե ան գամ 
ինք ներս մե զ չենք պատ կա ն" մ, բայց և  այն պես, 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ, պետք է տրվենք ինչ-որ 
մե  կին. մե զ վստահ վա ծը կորց նե լ"  վտան գով " -
րա խ" թ յ" ն պարգ ևե լ"  մե ջ ադ րե նա լի նի հսկա-
յա կան չա փա բա ժին կա:

129.

Բոմ ժի օ րո րո ցա յին կամ՝ երգ ա ռանց 

ե րաժշ տ� թ յան.

Դա տարկ ստա մոք սիդ մի  կ" մ ջ" ր ա րա,
Ծանր մտքե րիդ թեթև ժպիտ ա րա,
Ճամպ ր"  կիդ էլ ա նիվն  եր մի  դիր,

Ճիշտ հա կա ռա կը՝ դրա նից ա զատ վիր:
Ապ րե լը սկսվ" մ է հրա ժեշ տից,

Սե՛ րը սկսվ" մ է հրա ժեշ տից:
Սի ր" ն ա՜, սի ր" ն ա՜, սի ր" ն ա՜ ան դի նը չա փ" մ-

նե րից,
Սի ր" ն ա՜, սի ր" ն ա՜, սի ր" ն ա՜ չա փ" մն  ան դի նից 

...
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130.

Կ յանքն ա ռանձ նա պես կառ չ" մ է նրան ցից, 
ով քեր կառ չած չեն ի րե նից և  ա մե ն հա ջորդ ակն-
թար թը պատ րաստ են ըն դ"  նել որ պես վեր ջի նը, 
"  սա ոչ այլ ինչ է, քան նրա կա րի քը՝ ան կեղծ ապ-
րող նե րի, ո րոնց ներ կա յ" թ յ" նն ա պա հո վե լ"  հա-
մար, հա ճախ, ստիպ ված է դի մե լ բռն" թ յան:

131.

Երբ ձեռ նոց են նե տ� մ աստ ված նե րին.

Աստ ված նե րը հար գ" մ, բայց չեն նե ր" մ 
նրանց, ով քեր (ինք նա)ճա նաչ մա նը տրվե լով՝ 
նյ"  թա կա ն" մ բա վա րար վ" մ են քչով կամ չեն 
ձգտ" մ ա վե լիին, քան "  նեն, քան զի այդ պի սիք 
նրանց հա մար՝ ինչ պես  փայ տը մխ րճված ի րենց 
ա նի վի մե ջ: Որ պես ար ժա նի մրցա կից նե րի հար-
գ" մ, բայց ի րենց կար գա վի ճա կին՝ բարձ րա գ" յն 
ԵՍ-ին ձգտե լ"  հա մար չեն նե ր" մ, իսկ տիե զեր քը 
ան կողմն  ա կալ է դա տա վա ր" մ:

Ըստ այդմ՝ մար դ" ն հաղ թա հա րող նե րը կա-
րող են աստ վա ծա նալ, իսկ պարտ ված աստ ված-
նե րը՝ մար դա նալ, ինչ պես ե ղել է "  լի նե լ"  է ...

Ա հա, թե ինչ էր ի րա կա ն" մ փոր ձ" մ հաս կաց-
նել բո լո րիս հայտ նի խաչ վա ծը:

132.

Հա ճախ կար ծ" մ ենք, որ մե նք ենք այն ար-
գան դը, որ տեղ պետք է հա ս"  նա նա "  ծնվի 
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ճշմար տ" թ յ"  նը, բայց հա ճախ էլ կանգ ն" մ ենք 
փաս տի ա ռաջ, որ, ըն դա մե  նը, սերմն  ար գան դին 
հասց նող խո ղո վակ ենք:

133.

Երբ դրախ տ" մ գայ լին գլխա տե ցին, նա, իր 
վեր ջին խոս քով, բա ցա կան չեց ԱԶԱՏO  O Ն՝ 
չըն դ"  նե լով տի րոջ հե ղի նա կ" թ յ"  նը, իսկ վեր-
ջինս չգի տեր, որ իր հար սը հասց րել է հղիա նալ 
գայ լից. ըստ այդմ՝ դեռ հ" յս կա իս կա կան ար-
դա րա դա տ" թ յան՝ այս ան գամ կրա կա հե ղե ղով, 
ո ր" մ, ի տար բե ր" թ յ" ն ջրի, վի ր" ս ներ չեն մն " մ:

Իսկ դժոխ քի դռնե րը փակ էին՝ տան տե րը 
պատ վա վոր հյ" ր էր վե րը նշված պատ մա կան 
խրախ ճան քին:

 
134.

Ինք նաս պա ն" թ յ" ն կամ դրա փորձ ա րած-
նե րին հան րա յին կար ծի քը կո չ" մ է հի վանդ, և, 
գ"  ցե, չի սխալ վ" մ, "  պատ կե րը չի փոխ վ" մ, 
երբ զ"  գա հեռ նե րը տա ն" մ ենք ինք նա ճա նաչ-
մա նը՝ ն" յնն է, թե կ"  տակվ(ող)ած ԵՍ-ե րից ինք-
նա մաքր մա նը, քան զի վեր ջինս, նման ա ռա ջի նի, 
ան կա րե լիի սահ մանն անց նե լ"  փորձ է, ո րը եր-
բեք չի ըն դ"  ն" մ հա մըն դ" ն ված չա փա նիշ նե րով 
խե լամ տ" թ յ"  նը: 

Իսկ ն" յն վեր ջինն, ի տար բե ր" թ յ" ն ա ռա-
ջի նի, եր բեք չի ա վարտ վ" մ մե կ դրվա գով՝ այն 
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մշտնջե նա կան ինք նաս պա ն" թ յ" ն է: Այս վեր-
ջա կե տից հե տո, գո յ" թ յան ձայ նը հ"  շեց, որ 
դա, մի ա ժա մա նակ, վե րած ն" նդ է, "  սրա հետ 
հնա րա վոր չէ չհա մա ձայ նել, բայց մի ա ժա մա նակ 
պարզ է դառ ն" մ այն, որ վե րածն վա ծի լե զ" ն այլ 
է՝ թե կ" զ ա ռա վե լա պես սեր է, բայց ան հաս կա-
նա լի է. ըստ այդմ, մի և ն" յն է, հա մա ձայն «շա տը 
ճիշտ է» սկզբ" ն քի՝ այդ պի սի նը հի վանդ է:

135.

Մար դա նա լով՝ հաս ն" մ ենք բն" թ յան և տիե-
զեր քի սահ մա նագ ծին. ա հա, թե ին չ"  է աս վել՝ 
մար դը մի  բան է, ո րը պետք է հաղ թա հար վի 
( Նից շե), "  դրա հա մար մե զ տրվ" մ է ոչ մե կ հնա-
րա վո ր" թ յ" ն, ո րից հե տո ետ ենք շպրտվ" մ կամ 
անց ն" մ ենք էլ ա վե լի բարձր գո յաձ ևի տիե զեր-
ք" մ (գեր մարդ կամ բարձ րա գ" յն ԵՍ):  

136.

Մենք հա րա բեր վ" մ ենք մե  զա նից դ" րս "  դի-
մակ նե րը, ո րոնց գոր ծ"  ղ" մ ենք հա ղոր դակց վե-
լ" , կախ ված արդ յ" ն քից՝ դառ ն" մ են մե ր հպար-
տ" թ յ"  նը կամ ա մո թը, իսկ ի րար մա սին ի րա կա-
նը, ո րին եր բեմն  հաս ն" մ ենք, չենք կա րո ղա ն" մ 
ըն դ"  նել, քան զի մե ր ճա շա կին վա ղ" ց խորթ է 
տաք ար յան հա մը:
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137.

Ճա նա չո ղ" թ յան արդ յ" ն ք" մ ստաց վող սյ" -
նե րը, դրսի հար ված նե րից՝ գա մե  րը. ա հա այն 
ա մե  նը, ինչ պետք է «բա բե լոն յան» աշ տա րակդ 
կա ռ"  ցե լ"  հա մար, և  ոչ ոք դրան խան գա րել չի 
կա րո ղա նա՝ ոչ տա կից, ոչ վեր ևից, երբ հան գես 
ճշմար տ" թ յան, որ ա զա տ" թ յ" նն ընտ ր" թ յ" ն 
է կա տա րե լ" թ յան, "  բնավ կար ևոր չէ ինչ քան 
կհասց նես, դ"  ար դեն ընտր յալ ես՝ ա ռեղծ վա ծի 
պա րըն կերն ես ...

138.

Մենք եր բեք ոչ մե  կին չենք կորց ն" մ, մե նք 
կորց ն" մ ենք հա րա բե ր" թ յ"  նը, ո րը "  նեինք 
գնա ցա ծի հետ, իսկ հա րա բե ր" թ յամբ մի այն ինք-
ներս մե զ ենք ձեռք բե ր" մ կամ կորց ն" մ. մե նք 
մի շտ ինք ներս մե զ ենք փնտր" մ, և  եր բեք չենք 
"  նե ն" մ "  րիշ մե  կին …

139.

Ապ ր" մ ես "  րիշ(ներ)ի, մե ռ ն" մ՝ քեզ հա մար, 
"  վեր ջի նիս մա սին մտո ր" մն  ե րը "  ղեկց վ" մ են 
քննա դա տ" թ յամբ՝ գժվե՞լ ես, բա մե ր ստա նա լի-
քը ...

Ի հար կե, այդ դժգո հ" թ յ"  նը քո ղարկ վ" մ է 
կա րեկ ցանք կոչ վող դի մա կով, ո րից վստա հա բար 
կա րե լի է ա զատ վել՝ նկա տի "  նե նա լով, որ մե ռ նե-
լը մե կ նար կ" մ է ծնվե լով:
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140.

Ա մոթ է բա ռը ա վե լի շ" տ ենք սո վո ր" մ, քան այն, 
թե ինչն է ա մոթ, "  հե տո գոր ծ" մ ենք լի քը հի մա-
ր" թ յ" ն ներ՝ բառն ան բո վան դակ չթող նե լ"  հա մար:

141.

Ե թե մե ղ քը կա րող է եր բեմն  ինձ մար դ" ց վա-
նել, ա պա ան մե ղ մար դը վա ն" մ է մի շտ, ընդ 
ո ր" մ՝ ինքս ինձ եմ վա ն" մ նրա նից, երբ չեմ 
գտն" մ նրա նկատ մամբ հա վա տար մ" թ յ" նս 
ստ"  գե լ"  որ ևէ ա ռիթ:

Բա ցի այդ, մե կ ընդ հա ն" ր մե ղ քը մարդ կանց 
կա րող է մտեր մաց նել ա ռա վել, քան բազ մա թիվ 
ա ռա քի ն" թ յ" ն նե րը, ո րի կր"  մը, վեր ջին հաշ-
վով, դառ ն" մ է նրանց հա րա բե ր" թ յան գլխա վոր 
ա ռա քի ն" թ յ"  նը:

142.

Կ յանքն ան չափ ցան կա լի պոռ նիկ է և ն" յն-
չափ էլ թանկ, դրա հա մար էլ, հա ճախ, ստիպ ված 
ենք բա վա րար վել օ նա նիզ մով, "  ե թե մե նք աշ-
խար հի մաս ենք, ա պա մե ր եր ևա կա յ" թ յ" նն էլ 
ի րա վ" նք "  նի կոչ վե լ"  ի րա կա ն" թ յ" ն:

143.

Վեր ջին հաշ վով՝ կա մե կ ամ բող ջա կան ցավ, 
երբ մարդ կա յին կյան քին նա յ" մ ես ժա մա նա կի 
հա րա բե րա կա ն" թ յ"  նից ան կախ, այն է՝ հո գին 
պետք է տա րան ջատ վի մարմն  ից, ին չը, հա մա-
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մաս նո րեն, կա րող ես բա ժա նել ծն" նդ-մահ ժա-
մա նա կա հատ վա ծի վրա և  անց նել մաս-մաս, 
կամ՝ ցա վը վերց նել մե կ ընդ հա ն" ր չա փա բաժ-
նով և  անց նել մի ան գա մի ց: 

Ինչ վե րա բե ր" մ է ե րա ն" թ յա նը, ա պա այն 
ցա վին զ"  գա հեռ է ժա մա նա կ" մ, ն" յ նա կան՝ 
ժա մա նա կից դ" րս:

144.

Կեն դա նի նե րը մար դ"  պաշտ պա ն" թ յան 
կա րի քը չ"  նեն. նրանք կա րիք "  նեն ար դար 
պայ ման նե ր" մ մար դ"  հետ պայ քա րե լ" ՝ հա-
ն" ն գո յ" թ յան, ին չից զատ՝ ցան կա ցած վե րա-
բեր մ" նք՝ լի նի փա ղաք շանք, թե մտրակ, դեմ է 
նրանց բն" թ յա նը, հետ ևա բար, նաև, բռն" թ յ" ն 
է նրանց հան դեպ:

145.

Ան հա տե լի սահ ման ներ չկան, կա անհ րա ժեշտ 
կրքի պա կաս։

Սահ ման նե րից դ" րս գե ղե ցի կը կա րող է այ-
լան դակ վել, իսկ սահ ման նե րի մե ջ այն ան պայ-
ման խամ ր" մ է ...

146.

Էշն իր ա զա տ" թ յ"  նը պար տա կա ն" թ յ" ն-
նե րի ա րագ կա տար ման մե ջ է տես ն" մ, ին չից 
մի այն է շա տերն է շա հ" մ, իսկ նրա բաղ ձա լի 
ա զա տ" թ յ"  նը վրա է հաս ն" մ ծե ր" թ յամբ կամ 
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գի շատ չի ա տամն  ե րով, և մի այն վեր ջին դեպ ք" մ 
է նա զգ" մ ապ րե լ"  կիր քը:

147.

Մ տե րիմն  ե րիս հա ճախ եմ տես ն" մ վի րա վոր, 
իսկ մե  ղա վո րին ճա նա չ" մ եմ վերք հասց րած 
ա տամն  ե րի հետ քե րով, հե տո հի շ" մ եմ դեպ քը՝ 
նրանք է լի փոր ձ" մ էին ինձ հաշ տեց նել ինձ հետ, 
" , հաշ վի առ նե լով հետ ևան քը, հե ռ"  չէ ա ռանց 
հաշ տա րա րի վեր ջին մե  նա մար տը, ո ր" մ ոչ մի  
դեպ ք" մ չի հաղ թե լ"  նա, " մ ստեղծ(ել)" մ են իմ 
ոչն չին դեմ:

148.

Նե րելն աստ ծո` պա րա պ" թ յ"  նից ցրվե լ"  
ա մե  նա սի րե լի զբաղ մ" նքն է, "  ես էլ եմ նրան 
զերծ պա հ" մ տան ջա լի ձանձ ր" յ թից՝ մի ա ժա մա-
նակ խա ղի մե ջ նո րա րա ր" թ յ" ն ներ ա նե լով:

149.

Ստր կա տերն էլ իր իշ խա ն" թ յան ստր" կն է, 
բայց սա, ստր"  կի մխ ի թա րանք և ստր կա տի րոջ 
դա տա պար տ" մ լի նե լ"  փո խա րեն, պի տի լի նի 
հ"  շ" մ, որ ա զա տ" թ յ"  նը մե կ նար կի հա կա ռակ 
կող մ" մ է, ընդ ո ր" մ, ա ռանց տար բե ր" թ յան՝ 
վա զե լով կգնաս, թե քայ լե լով, հետ ևա բար՝ կա րե-
լի է նաև պա րե լով: Ինչ վե րա բեր վ" մ է մե կ նար-
կից ա ռաջ գնա լ" ն, ա պա, ան շ" շտ, դա մի ակ 
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"  ղին է՝ ա պա հո վ" թ յան զգա ց" մ գտնե լ" , ո րին, 
եր բեմն , բո լորս ենք "  զ" մ զի ջել մե ր ա զա տ" թ-
յ"  նը, երբ հոգ ն" մ կամ վն աս վ" մ ենք դրա պար-
տա դիր բա ղադ րիչ ա նո րո շ" թ յ"  նից, բայց նաև 
պարզ վ" մ է, որ ո մանց հա մար պար զա պես նա-
խա տես ված չէ ան դորր, պար զա պես չի լի նե լ"  ...

150.

Հաշ վի առ նե լով զա վակ նե րի և ծ նող նե րի մի ջև 
կոնֆ լիկտ նե րի բն" յ թը՝ զար գա նա լ"  (արթ նաց-
ման) հ" յ սը մն " մ է որ բե րի վրա:

151.

Դե ռա հա ս" թ յան ժա մա նակ բ" ռն են մահ վան 
մա սին մտքերն "  սի րա հար վա ծ" թ յ"  նը, հե տո 
վրա է հաս ն" մ հա ս"  ն" թ յ"  նը և հաս կաց ն" մ 
կա պը. մահն ի րա վ" նք է, սե րը՝ դրա ի րաց ման 
տե սակ, իսկ սի րե լին՝ ընտ ր" թ յ" ն, թե " մ ես " -
զ" մ, որ քեզ օգ նի դրա ն" մ:

152.

Ն կա տի "  նե նա լով ի րենց ժա մա նա կ" մ հաս-
կաց ված լի նե լ"  պրոբ լե մը՝ մտա ծող նե րը շա ր" -
նակ(ել)" մ են երկ խո սել ա պա գա սե ր" նդ նե րի 
հետ, ո րոնք այդ պես էլ չեն հայտն վ" մ ...
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153.

Հոգ ևո րը ն" յ նաց նել կրո նի հետ, ն" յնն է, թե 
ա սել բան ջա րե ղեն "  հաս կա նալ մի այն վա ր" նգ՝ 
ընդ ո ր" մ ջեր մո ցա յին, ըստ այդմ էլ, մե  ծա մա-
սամբ, մարդ կանց մի  խ" մբն ար հա մար հ" մ, 
մյ" ս մա սը վա ր" ն գա կոխ է լի ն" մ՝ մի ա սին կազ-
մե  լով վի տա մի ն նե րի պա կա սից հի վանդ ամ բոխ:

154.

Մ տա ծո ղը տա ռա պ" մ է մի տ քը ճշգրիտ ար-
տա հայ տե լ"  մե ջ՝ դրա ն" մ ձգտե լով հաս նել կա-
տա րե լ" թ յան՝ այդ կերպ դառ նա լով ան հաս կա-
նա լի, գրո ղը փոր ձ" մ է բա ռա կ" յ տը վե րա ծել 
մտքի՝ այդ կերպ հե ռա նա լով կա տա րե լ" թ յ"  նից, 
բայց մն ա լով հաս կա նա լի. ըստ այդմ՝ մտա ծող նե-
րի հա մար ցա վա լի է ն" յ նաց վել գրող նե րի հետ, 
իսկ գրող նե րին՝ այս ճշմար տ" թ յան:

155.

Ամ բող ջը տես նե լ"  հնա րա վո ր" թ յ" նն աչ քե-
ր" մ կամ ոտ քե ր" մ չէ, այլ  դի տա կե տ" մ, ո րը 
գտնվ" մ է մե ր մե ջ. ըստ այդմ, դրա ն" մ մե կ ան-
գամ հայտն վե լով՝ կա րող ես, օ րի նակ, ընդ մի շտ 
մն ալ նկ"  ղի մի  անկ յ"  ն" մ:
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156.

Այն, ինչ հա ճախ մո ռա ն� մ ենք.

Տիե զերքն "  նի վեր սալ է նրա նով, որ ա մե ն քի 
շ" ր ջը պտտվ" մ է որ պես իր ան հա տա կա նը, "  
"  րիշ ցան կա ցած ինչ և  ոք դրա ն" մ լոկ մաս նիկ է: 

157.

Ով-ը աշ խար հիկ հարց չէ. այս տեղ կանք որ-
պես ինչ-եր, "  դրա վե րագ ր"  մը մե զ ըն դա մե  նը 
հ" շն է նրա, որ երբ ևէ այն վե րա բեր վել է մե զ, ին-
չից մն " մ է մի այն հ" յ սը, որ դեռ է լի ...

158.

Եր բեմն , ԱՄԵ Նը ըն կալ վ" մ է ամ բող ջա կան՝ 
հասց նե լով խե լա գար վե լ"  եզ րին, և  ե թե պրո ցե սը 
տևի ակն թար թից ա վե լի, ան դի նի սահ մա նա գիծն 
ան դառ նա լի կհատ վի, "  ես չգի տեմ՝ ա վե լի շատ 
վա խե ն" մ եմ դրա նից, թե տեն չ" մ եմ դա, իսկ 
ա վե լի ճիշտ՝ վա խե ն" մ եմ, որ դեռ տեն չ" մ եմ ...

159.

Մ տա ծո ղը.
Թ վ" մ է՝ հաշտ լի նե լով յ"  րա քանչ յ"  րի հետ՝ 

նե ղա ցած է ա մե ն քից, և ն" յ նիսկ սի րո մե ջ վերք 
"  նի՝ կար ծես ստա ցած սի րե լիից, "  ան հաս կա-
նա լի է հնչ" մ նրա պնդ"  մը, որ երբ ևէ չի նե ղա-
ն" մ ոչն չից և  ոչ մե  կից: 

Հաշտ լի նե լով յ"  րա քանչ յ"  րի՝ ան հաշտ է բո-
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լո րի հետ. հա վա քա կա նի, ամ բո խի, որն ար դեն 
մար դիկ չեն՝ մար դ" ն կլա նող հա մա կարգ "  
ծրագր ված գի տակ ց" թ յ" ն է. մար դ" ՝ ինքն ի րեն 
հաս նե լ"  ար գելք է:

Հաշտ լի նե լով յ"  րա քանչ յ"  րի՝ ան հաշտ է բո-
լո րի " , նախ, ինքն իր հետ...

160.

Խոր հե լ� .

Բազ մա թիվ են դեպ քե րը, երբ տե ղի "  նե ցած 
ի րա դար ձ" թ յան վե րա բեր յալ նշան նե րը հայտ-
նա բեր վ" մ են ա վե լի խո րը անց յա լ" մ, " , որ պես 
կա նոն, դրանք բա ցա հայտ վ" մ են ա ռա վել խո շոր 
դեպ քե րի կա պակ ց" թ յամբ: Հա մընկ ն" մն  ե րի 
ճշգրտ" թ յ"  նը տեղ չի թող ն" մ կաս կա ծի, որ այս 
ա մե  ն" մ չկա պա տա հա կա ն" թ յ" ն, ա ռա վել ևս, 
երբ եր և" յթ նե րը դի տար կ" մ ենք փի լի սո փա յա-
կան այն ճշմար տ" թ յան լ" յ սի ներ քո, որ եր բեք չի 
լի ն" մ պա տա հա կա ն" թ յ" ն կամ պա տա հա կա-
ն" թ յ"  նը չգի տակց ված անհ րա ժեշ տ" թ յ" նն է:

Ըստ այդմ՝ խոր հ" մ.
- Ե թե նշան նե րը տրվ" մ են, որ կա րո ղա նանք 

ի րա դար ձ" թ յ" ն նե րի վրա ազ դել, ա պա նախ՝ սա 
վկա յ" մ է, որ կա վեր մարդ կա յին մա կար դա կ" մ 
հա կա դիր եր և" յթ նե րի պայ քար "  շա տերս չենք 
գի տակ ց" մ, որ պատ կա ն" մ ենք դրան ցից մե  կի 
«զո րախմ բին», կամ շա տե րը լոկ մի  ջոց են, ինչ-
պես բն" թ յան ցան կա ցած այլ տարր, իսկ քչերն, 
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ըստ ի րենց ար թ" ն լի նե լ"  չա փի, ընտր վ" մ են 
այդ եր և" յթ նե րի կող մի ց, ինչն էլ կամ՝ ըստ ար-
ժա նի քի կար գա վի ճա կի շնոր հ" մ է, կամ՝ շա հով 
ներգ րա վ" մ (վեր բով կա), և  երկ րորդ՝ կա րե լի է 
են թադ րել, որ, "  րեմն , մի նչ օրս կանխ վել են բազ-
մա թիվ "  էլ ա վե լի հզոր ա ղետ ներ, քան զի հա սա-
րակ մի տ քը, թե օր վա մե ջ ինչ քան մե ծ է մա հա-
նա լ"  հա վա նա կա ն" թ յ"  նը, ցր" մ է կաս կա ծը, 
որ մի այն մե ր կամ քը եր կա րա կե ց" թ յան հա մար 
բա վա րար նա խա պայ ման չէ:

- Ե թե նշան նե րը տրվ" մ են, բայց մի և ն" յն է 
ո չինչ փո խել հնա րա վոր չէ և  ո րոշ ված ի րա դար-
ձ" թ յ" ն նե րի վրա հաս նելն ան խ"  սա փե լի է, 
ա պա սլաք նե րը կրկին թեք վ" մ են առ այն մի տ-
քը, որ նշան նե րով կա տար վ" մ է ընտ ր" թ յ" ն՝ 
ըստ դրանց հատ կո րոշ վ" մ են ար թ" ն նե րը, իսկ 
ե թե կա նման ընտ ր" թ յ" ն, նշա նա կ" մ է՝ վեր-
մարդ կա յին մա կար դ" մ կա ա ռա քե լ" թ յ" ն, կամ 
դիրք, ո րին կա րե լի է հաս նել (օր.՝ լի նել գեր մարդ, 
բարձ րա գ" յն ԵՍ ...):

- Ե թե ...

161.

Ե թե, օ րի նակ, տա սը օր ո չինչ չի փոխ վել, նշա-
նա կ" մ է՝ տասն օր ա ռաջ մա հա ցել, բայց մն ա ցել 
ես վեր ջին օր վա կրկն" թ յան մե ջ:
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162.

Հե տաքրք րութ յունն ամ բողջն ի մա նա լու 
ձգտում է, որն ա ռա ջա նում է դրա մի մա սի 
ի մա ցութ յու նից, ուս տի՝ մա սի հան դեպ ան տար-
բե րութ յու նը կա րող է պատ ճառ լի նել ամ բող-
ջի ի մա ցութ յան, որն, ի տար բե րութ յուն մա սի, 
ըն կալ վում է զգա յա բար, ու «գի տեմ»-ն  ար տա-
հայտ վում է «չգի տեմ»-ով, երբ հնչում է հար ցը, 
ան գամ, երբ տա լիս ես ինքդ քեզ:

163.

Հար ցի ճիշտ ձևա կեր պ"  մը մի շտ է ճիշտ պա-
տաս խա նի նա խա պայ ման, իսկ ճիշտ պա տաս-
խա նը, եր բեմն , ճշմար տ" թ յ" ն է:

164.

Ե թե չեն տե սել, ա պա ինչ պես էլ նկար վի, մի և-
ն" յն է, ի մա ց" թ յ" նն ա վե լի շատ պատ կե րա ց" մ 
է, քան ի րա կա ն" թ յ" ն, ո ր" մ նկարն, ըն դա մե  նը, 
պատ կե րաց նե լ"  մի  ջոց է. ըստ այդմ՝ փոխ վ" մ է 
հարց-պա տաս խա նը՝ ճա նա չ" մ, թե պատ կե ր" մ 
ենք ի րար, " , բա ցի այդ, ե թե հնա րա վոր չէ ի րա-
կա ն" թ յ"  նը, ա պա, ա ռա վել ևս, թող պատ կե րեն 
ի րենց ներ կե րով: 

Գ"  ցե հենց այս դեպ ք" մ կա րող են լի նել տես-
նող ներ… 
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165.

Երբ լռ" թ յ" նն է դառ ն" մ ար տա հայտ վե լ"  մի -
ջոց, ա մե ն ինչն է վե րած վ" մ երկ խո սե լ"  ըն կե-
րոջ, իսկ խո ս" ն ով-ե րը սկս" մ են լքել ըն կե ր" թ-
յան շար քե րը...

166.

Ապ րե լ"  մի  ջին տևո ղ" թ յ"  նը չա փա զանց 
կարճ է գո յ" թ յ"  նը հաս կա նա լ"  հա մար և  ան չափ 
եր կար, երբ սկս" մ ես այն զգալ, իսկ սպա սե լ"  
ձանձ ր" յ թը հաղ թա հար վ" մ է քաո սի խե լա հեղ 
ներ կա յա ց" մն  ե րին հետ ևե լով, ո րոնք կա տար յալ 
գե ղե ցիկ են, երբ ինքդ դա դա րի մե ջ ես:

167.

Ինչ պես ի րե րի պետ ք" թ յ" նն "  գե ղեց կ" թ-
յ" նն է ամ բող ջա կան դառ ն" մ ի րենց հա մա պա-
տաս խան վայ ր" մ, այդ պես էլ մարդ կան ցը՝ ի րենց 
հա մա պա տաս խան մի  ջա վայ ր" մ: Ի րե րի պա րա-
գա յ" մ հար ցը թվ" մ է ա վե լի պարզ, քան մարդ-
կանց, բայց, ի րա կա ն" մ, մարդ կանց դեպ ք" մ էլ 
չկա իր տեղն ի մա նա լ"  դժվա ր" թ յ" ն և  ա մե ն ոք 
իր ներ ս" մ գի տի որն է իր տե ղը, այլ բան է, թե 
որ քա նով ենք ա ռաջ նորդ վ" մ մե ր ցան կ" թ յամբ և  
արդ յոք "  նենք դրա հնա րա վո ր" թ յ"  նը: Հ նա րա-
վո ր" թ յան բա ցա կա յ" թ յան պա րա գա յ" մ էլ առ-
կա է մե ր ցան կ" թ յ"  նը, տար բե ր" թ յամբ, որ այս 
դեպ ք" մ այն սեր ված է ոչ թե մե ր է" թ յ"  նից, այլ՝ 
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մի  ջա վայ րից: Մի դեպ ք" մ մե ր իս կա կա նը խեղդ-
վ" մ է ա մո թի, մյ" ս դեպ ք" մ՝ պատ կե րաց ման 
տակ. մի  դեպ ք" մ ազ դ" մ է նվաս տա ց"  մը, մյ" ս 
դեպ ք" մ՝ հպար տ" թ յ"  նը. եր կ" սն էլ մի  ջա վայ րի 
ծնած բա րո յա կա ն" թ յ" ն կոչ վող հրե շի ձեռ քերն 
են, ո րը տե ղից տեղ տար բեր է, բայց է" թ յամբ՝ 
ան փո փոխ:

Ն րանք, ով քեր խեղդ վել են նվաս տա ց"  մի ց, 
որ պես սփո փանք օգ տա գոր ծ" մ են «ծա ղիկն աղ-
բի մե ջ էլ է ծա ղի կ» մի տ քը, բայց լռ" մ են նրա-
ն" մ, որ գրե թե ոչ ոք աղ բա ման նետ ված ծա ղի-
կը չի վերց ն" մ՝ այն այլևս ան պետք է, բա ցի այդ, 
դրա նով նաև գե րեզ ման ներ են զար դա ր" մ՝ դե, 
ի հար կե՜, ծա ղի կը հենց դա էլ ե րա զել է մի շտ ...: 
Իսկ նրանք, ով քեր խեղդ վել են հպար տ" թ յ"  նից, 
սփոփ վ" մ են «կեղ տը նաև "  տեստ է՝ պայ մա նա-
վոր ված մա տ"  ցե լ"  ձևից» մտքով, բայց լռ" մ են 
նրա ն" մ, որ ի րենք, ա ռանց դե ղա հա բե րի, այլևս 
ինք ն"  ր" յն ո չինչ մար սել չեն կա րո ղա ն" մ:

Գ"  ցե, ոչ էլ սրա ն" մ է ընդ հա ն" ր, հայտ նի 
ի րա կա ն" թ յան բա ցատ ր" թ յ"  նը, բայց այդ դեպ-
ք" մ հար ցա կան է մն " մ այն, թե ին չ"  են այդ քան 
շատ ան հա տա կան, գաղտ նի ի րա կա ն" թ յ" ն-
նե րը, որ տեղ թա գա վորն ա ռանց նվաս տա ց"  մի  
նա խան ձ" մ է մ"  րաց կա նին, իսկ մ"  րաց կանն 
ա ռանց փա ռա սի ր" թ յան խան դ" մ է թա գա վո-
րին ...

Բայց թող նենք մարդ կանց, մտո ր"  մը ծա գեց 
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նրա նից, որ քա ղա քի պա նել նե րով խեղդ ված կա-
ծան ներ կան կարճ-կարճ, ո րոն ցով հա ճ" յ քով 
կզբոս նեինք, ե թե նրանք լի նեին ան տա ռ" մ կամ, 
գո նե, այդ չափ կտրված չլի նեին բնա կա ն" թ յ" -
նից: 

168.

Գի տակ ցա կա ն" մ այն, ինչ կոչ վ" մ է մե  նա-
կ" թ յան հան դեպ վախ, են թա գի տակ ցա կա ն" մ 
հա մար վ" մ է մե  նա կ" թ յ"  նը կորց նե լ"  վախ. 
ա հա, թե ին չ"  ենք ձգտ" մ հա րա բե ր" թ յ" ն նե-
րի. դրան ցով մե  նա կ" թ յ"  նը զգա լի է դառ ն" մ, 
եր բեմն  էլ՝ հա ր" թ յ" ն առ ն" մ, բայց քա նի որ գի-
տակ ց" թ յ"  նը հա ճախ ծ" ռ հա յե լի է ճշմար տ" թ-
յան առջև, արդ յ" ն ք" մ խե լա մի տ նե րը փախ չ" մ 
են ի րեն ցից, խեն թե րը՝ ձգտ" մ գտնել ի րենց: 
Վեր ջին նե րիս մե ջ շատ հայտ նի ա ն" ն ներ կան՝ 
Հի ս" ս, Նից շե, ..., իսկ ան հայտ նե րի մե ջ կա րող 
է լի նել կար դա ցո ղիդ հար ևա նը, ըն կե րը …, կամ 
հա յե լ"  մի  ջից քեզ նա յո ղը, ո րին, գ"  ցե, մի  օր 
կնկա տես, երբ նա յե լիս լի նես ինքդ քեզ:

169.

Ա պո կա լիպ սիս.

« Նոր մարդ կ" թ յ" ն՝ նոր աստ ված նե րի հա-
մար» ծրա գի րը փ" լ առ փ" լ ի րա կա նաց վ" մ է և 
մարդ կանց զոմ բիա ց" մն  այլևս ֆան տաս տի կա-
յի ժան րից չէ, "  ճշմար տ" թ յ"  նը, որ ո չինչ գո-
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յ" թ յ" ն չ"  նի ա ռանց հա կակշ ռի, ա ռիթ է տա լիս 
եր ևա կա յե լ"  ա պա գա, ո ր" մ տե ղի են "  նե ն" մ 
պա տե րազմն  եր, ո րոնց հա մե  մատ մե զ հայտ նի 
պատ մ" թ յան մե ջ ե ղած նե րը խաղ են թվ" մ. կրա-
կի հե ղեղն աշ խար հ" մ լի ն" մ է այն քան շատ, որ 
այն ն" յ նաց վ" մ է «աստ վա ծաշնչ յան ջրհե ղեղ ի» 
հետ, իսկ հե տոն՝ դրան հա ջոր դող կամ, գ"  ցե, 
դի նո զավ րե րից սկսվող ն" յն սցե նա րով: 

Դե ինչ, ի կա տա՜ր ...

170.

Ա մե  նակր քոտ համ բ" յ րը գո յից ստա ն" մ ես 
հատ վա ծ" մ, երբ այն ճյ"  ղա վոր վ" մ է կյան քի 
"  մահ վան, բայց չես ընտ ր" մ դրան ցից ոչ մե -
կը՝ անց ն" մ ես "  ղիղ, "  գո յ" թ յ" նդ դառ ն" մ 
է ա ռեղծ վա ծա յին, մի նչև տված թ" յ նը հաս նի 
սրտին ...

171.

Ա ռողջ սիրտ "  նե նա լը չի "  րա խաց ն" մ, երբ 
հո գին ար դեն ՄԵ Կա ցել է կրծքա վան դա կ" մ ...

172.

Ցավն  ան հա տին, խրախ ճանքն ամ բո խին. 
վեր նա գիր, ո րի տակ ամ փոփ վ" մ է մարդ կա յին 
պատ մ" թ յ"  նը: Ի հար կե, ա ռան ձին մարդն էլ կա-
րող է խրախ ճա նել՝ ամ բո խը վա ղ" ց գի տակ ց" թ-
յան տե սակ է ..., իսկ խնջ" յ քին յ"  րա հատ կ" թ-
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յ" ն տա լ" ն անհ րա ժեշտ ցա վա գար նե րին հատ-
կո րո շե լ"  և տե սա կա վո րե լ"  հա մար՝ հո րին վե ցին 
ար վես տի ճյ"  ղե րը, բայց մարդ-ամ բոխ ներն ան-
գամ այդ ս"  տը շատ հա մա րե ցին նրանց ...

173.

Եր բեմն  քեզ բռն" մ ես մտքի վրա, որ "  րի շին 
ա ս" մ ես ցավդ տա նեմ, բայց ինքդ քո նը տա նել 
չես կա րո ղա ն" մ, "  թվ" մ է, որ, "  րեմն , կեղ ծ" մ 
ես նրան և  ինքդ քեզ, բայց ոչ՝ " ղ ղա կի հենց այդ-
պես էլ կա. եր բեմն , "  րի շի ցա վը տա ն" մ ես դ" , 
իսկ քո նը տա ն" մ է քեզ ...

174.

Մա հը ցր" մ է մտա հո գ" թ յ"  նը, որ, երբ ևէ, որ-
ևէ մե  կը կա րող է մն ալ որբ …

175.

Եր բեմն , թե կ" զ պա հի տակ, բայց ան պայ ման 
ոչ պա տա հա կան, զգ" մ ես՝ կար ծես ոչ մե  կին չես 
սի ր" մ, հե տո հաս կա ն" մ ես, որ, " ղ ղա կի, եր-
բեմն , թե կ" զ պա հի տակ, բայց ան պայ ման անհ-
րա ժեշ տա բար, ան հաս ցե սի ր" մ ես ա մե ն քին:

Ըստ այդմ էլ պարզ վ" մ է, որ եր բեմն  ա նա ս" ն 
ես, հա ճախ՝ մարդ, եր բեմն  էլ աստ ված, "  երբ սա 
պար զ" մ ես, եր կ"  եր բեմն  ե րը մե կ տեղ վ" մ են ..., 
" , որ պես զի խ"  սա փես գժա նո ցից կամ խաչ վե-
լ" ց, թաքն վ" մ ես փի լի սո փա յի դի մա կի տակ:
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176.

Հո գին լռ" թ յամբ է լսե լի, իսկ լռ" թ յ"  նը ձայ նի 
բա ցա կա յ" թ յ" ն չէ, այլ՝ համ րա նա լ"  աս տի ճան 
ա սե լի քի կ"  տա կ" մ:

177.

Անց յա լը մաս նա տել է ամ բող ջ" թ յ"  նը, որն 
"  նե ցել ենք ա պա գա յ" մ, բայց քա նի որ ար դեն 
հաս կա ն" մ ենք ա ռեր և" յթ այս թար սի ճշմար-
տ" թ յ"  նը, "  րեմն  էլ չկա ն" յ նը կրկնվե լ"  մտա-
հո գ" թ յ" ն. ժա մա նա կից դ" րս է մե ր ընտ րած 
" ղ ղ" թ յ"  նը ...

178.

Չի լի ն" մ ա ռաջ նոր դ" մ ա ռանց փա ռա սի ր" թ-
յան, "  չի լի ն" մ հետ ևոր դ" թ յ" ն ա ռանց սե փա-
կան շա հի հաշ վարկ ման, բայց լի ն" մ են այն պի-
սիք, ո րոն ց" մ դրանք քո ղարկ վ" մ են ե րես պաշ-
տ" թ յամբ, ինչն էլ, վեր ջին հաշ վով, ար ժեզր կ" մ 
է ցան կա ցած լավ բան, ո րը ձեռք է բեր վել պայ-
քա րի արդ յ" ն ք" մ: Ըստ այդմ՝ ցան կա ցած ո գեշն-
չ" մ, ո րը սկսվ" մ է « Հա ն" ն ձե զ»-ով, "  ցան կա-
ցած մե  ծա ր" մ, ո րը սկսվ" մ է « Հա ն" ն քե զ»-ով, 
ար դեն իսկ ազ դան շան են սպաս վե լիք հ"  սա-
խա բ" թ յան: Ու րեմն , ին չ" ՞ ան կեղծ չեն նրա ն" մ, 
ին չը ստա նա լ"  են հա ջո ղ" թ յան դեպ ք" մ և կ րե-
լ"  են հպար տ" թ յամբ, " , փաս տո րեն, ա հա այս 
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վեր ջինն է ստի պ" մ դի մե լ ե րես պաշ տ" թ յան, որ 
չվն աս վի ան հա ջո ղ" թ յան դեպ ք" մ:

179.

Ինք նավս տահ է պա տա ռոտ ված շո րե րով, գ" -
ցե, ո րով հետև, սի ր" ն մար մի ն "  նի, 

Ինք նավս տահ է վն աս ված մարմն  ով, գ"  ցե, 
ո րով հետև, սի ր" ն հա գ" ստ "  նի, 

Իսկ երբ ան կախ այս ո րով հետև-նե րից, ան-
կաս կած է՝ սպի նե րով լի հո գի "  նի ...

180.

Կաս կա ծել-գի տե նալ բա նաձ ևով ճա նա չո ղ" թ-
յ" նն ի վեր ջո հան գ" մ է հա վա տ" մ եմ-չգի տեմ 
ճշմար տ" թ յա նը, ին չը, սա կայն, խիստ ս" բ յեկ-
տիվ ի մա ց" թ յ" ն է, " ս տի եր բեք չի փո խանց վ" մ 
որ պես պատ րաս տի արդ յ" նք և  ա մե ն ոք պետք 
է անց նի ինք ն"  ր" յն, բայց քա նի որ մար դիկ մե -
ծա մա սամբ փնտր" մ են պա տաս խան ներ և  ոչ՝ 
ճշմար տ" թ յ" ն, արդ յ" ն ք" մ՝ ա վե լի շատ հան դի-
պ" մ են վստահ եմ-գի տեմ բա նաձ ևով մո լոր յալ-
ներ:

Թե պետ, մյ" ս կող մի ց էլ, ճիշտ է կյան քը խաբ-
ված ապ րել …

181.

Քա նի դեռ չես քնել, օ րը չի փոխ վել, իսկ օր վա 
եր կա րա ց"  մը կրճա տ" մ է դրանց քա նա կը շա-
բա թ" մ, ամ ս" մ, տա ր" մ. ադ յ" ն ք" մ՝ կյանքն է 
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կրճատ վ" մ, քան զի բնավ "  րա խ" թ յ"  նը  չէ, որ 
օ րերն ի րար է զո դ" մ ... 

182.

Կ յանքն ինձ հա մար՝ ինչ պես ան չափ ցան կա լի 
պոռ նիկ. խանդս թ" յլ չի տա լիս ըն դ"  նել որ պես 
կո ղա կից, կիրքս՝ հրա ժար վել նրա նից, ըստ այդմ 
էլ՝ հա ճախ "  րիշ նե րի, եր բեմն ՝ իմ պոռ նիկ ...

Իսկ թե նա ինչ է իմ հան դեպ զգ" մ, ս" ր ար-
տա հայտ վ" մ է, երբ մահն է ֆլիրտ ա ն" մ. ըստ 
այսմ էլ՝ ինքս եմ, գ"  ցե, սրանց հա մար՝ ինչ պես 
ան չափ ցան կա լի պոռ նիկ ... 

183.

Վաղ վա մա սին ան կաս կա ծե լի է մի այն այն, որ 
մի  օր չի գա լ" , իսկ բո լոր հաս տատ ներն այ սօր-
վա՝ այս պա հի մե ջ են ... 

184.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մե ջ կա մի  սահ ման, 
ո րից այն կողմ հայտն վ" մ ես ընդ հա ն" ր երթ ևե-
կ" թ յա նը հա կա ռակ շարժ ման մե ջ, "  ե թե ան-
գամ հնա րա վոր լի նի վե րա դառ նալ, մի և ն" յն է՝ 
չի լի նե լ"  այն պես, ինչ պես մի նչ այդ էր, քան զի 
ար դեն ան դառ նա լի փոխ վ" մ ես ինքդ, " ս տի՝ 
մն " մ է շա ր"  նա կ" թ յան բո վան դա կ" թ յ"  նը ո րո-
շել վեր ջի ձևի ընտ ր" թ յամբ. եր կար "  ձանձ րա լի, 
թե կարճ և հ" յ զե րով լի, ըստ այդմ՝ գե րա դա սե-
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լի է վեր ջի նը. ար գե լակ նե րի մա սին մո ռա նա լով՝ 
սլա նալ մի նչև, օ րի նակ, կհան դի պես ան հաղ թա-
հա րե լի շրջա դար ձի կամ մի  ան մե ղ ոչ խա րի "  
վերջ ... 

Թե պետ կա նաև եր րորդ տար բե րա կը. երթ ևե-
կ" թ յա նը հա կա ռակ, բայց ճա նա պար հի եզ րով, 
"  եր ջա նիկ է ապ ր" մ տա կան քի նաև այս տե սա-
կը:

185.

Հաշ տա րար մի  ե ղիր այն տեղ, որ տեղ կա ինքն 
իր հետ կռիվ. սի ր" մ ես՝ ապ տա կիր, ոչ՝ հե ռա ցիր:

186.

Երբ ա վագ սե ր" ն դը ե րի տա սարդ սերն դին 
մե  ղադ ր" մ է ան բա րո յա կա ն" թ յան մե ջ, տե ղին է 
հնչեց նել հռե տո րա կան հար ցը՝ իսկ ո՞վ է մե  ղա-
վոր նա խա մար դ"  բա րո յա կա ն" թ յ"  նը պղծե լ"  
հա մար և սե ր" նդ նե րիցս ո՞րն է դրան ա վե լի մոտ 
գտնվ" մ:

187.

Մարմն  ին հա ճե լի է ա րա գ" թ յ"  նը, բարձ ր" թ-
յ"  նը, թռիչ քը ..., քան զի այդ կերպ ո րո շա կի բա-
վա րար վ" մ է հո գ" ն հաս նե լ"  գի տակ ց" թ յան 
տեն չը: Այդ խան դը մար դ" ն դրդ" մ է կա տա րե-
լա գործ ման, կամ գի տակ ց" թ յամբ հո գ"  բան-
տար կ" թ յան, իսկ վեր ջին նե րիս մի ջև հաշ տ" թ-
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յ" ն գ"  ցե և լի ն" մ է՝ այն քա նով, ինչ քա նով հնա-
րա վոր է բա ցար ձա կի և հա րա բե րա կա նի մի ջև ...

188.

Ա ռանց պատ ճառ թա խիծ կամ "  րա խ" թ յ" ն, 
գ"  ցե, ո րով հետև, հենց այդ ժա մա նակ են քե-
զա նից տա ն" մ կամ տա լիս քեզ՝ ՎԵՐԵՎԻՑ, "  
սա ի մա նա լով՝ կա րող ես ա ռա ջի նից պաշտ պան-
վել մի տքդ շե ղե լով, և  ա վե լի շատ ստա նալ երկ-
րոր դից՝ կենտ րո նա նա լով, իսկ էլ ա վե լի լավ, երբ 
պաշտ պա ն" թ յան փո խա րեն՝ անց ն" մ ես հա կա-
հար ձակ ման և հա կա ռա կոր դից էլ ես վերց ն" մ, 
քա նի դեռ բաց է հե տա խ" զ ման մի  ջանց քը:

189.

Մար դիկ նման են ի րար՝ որ պես հան քա վայր 
և տար բեր՝ որ պես հան քան յ" թ, "  ա ռա վե լա պես 
մն " մ են չբաց ված՝ ըստ այդմ էլ ի րար այն քա՜ն 
նման, իսկ հատ կա նիշ նե րը, ո րով մի ամ տա բար 
տար բե րակ վ" մ են որ պես ան հա տա կա ն" թ յ" ն-
ներ, ըն դա մե  նը տար բե ր" թ յ" նն է հան քա վայ րե-
րի մա կեր և" յ թի՝ ըստ կլի մա յի, տե ղան քի ...

190.

Մարմն  ա կան, հոգ ևոր կամ գի տակ ցա կան 
ա րատ չ"  նե նալն էլ, եր բեմն , ըստ հան գա մանք-
նե րի, կա րող է կոչ վել խո չըն դոտ, երբ հաշ վի ես 
առ ն" մ հա ջո ղ" թ յ" ն նե րը, ո րոնց հաս նե լ"  հնա-
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րա վո ր" թ յ"  նը չէր տրվե լ" , ե թե չլի ներ ա րատ: 
Ըստ այդմ՝ պետք է նկա տի "  նե նալ, որ քե զա նից 
կա րող են կտրել ամ բող ջա նա լ" դ և տալ՝ ամ բող-
ջա ց" մդ խա թա րե լ"  հա մար:

191.

Ա մե ն ին չին զ"  գա հեռ՝ զգ" մ ես, որ ոմն  ին-
չի ստր" կն ես, իսկ ա զա տա կա նա նա լ"  գա ղա-
փա րը, ո րը ծա գել է մե ջդ, խան գա ր" մ է հա ճ" յք 
ստա նալ ստրկ" թ յ"  նից, ինչն այն քան հա ջող 
ստաց վ" մ է շա տե րի մոտ: Ընտ ր" թ յ" ՞ն. մի  թե՞ 
դա մե ր ա զա տ" թ յ" նն է, երբ ընտ րե լին մե  զա-
նից դ" րս է ստեղծ վ" մ, ա ռա ջարկ վ" մ ..., բայց 
և  այն պես, ա զա տ" թ յան գա ղա փարն էլ պա տա-
հա կան չի տան ջ" մ, ին չը հա ճախ ստի պ" մ է հա-
կա ռակ վել ա մե ն ին չին՝ լա վին վա տով, վա տին 
լա վով, մի այն թե զգաս, որ են թա կա չես, արդ յ" ն-
ք" մ՝ վե րած վ" մ ես հա մա կար գից աք սոր վա ծի և, 
գ"  ցե, հենց դա էլ ա զա տ" թ յ" նն է, ո րը ձեռք ես 
բե ր" մ այն տեղ, ին չը դ" րս "  բարձր է հա մա կար-
գից, հետ ևա բար, նաև, մե րժ ված դրա կող մի ց: 

192.

Ստր կա վարձ, թե աշ խա տա վարձ, կամ քեզ դի-
մ" մ են Դ" ք-ով, թե ա րա-ով. ինչ տար բե ր" թ յ" ն 
ինչ պի սինն է ըն թաց քը, երբ ապ րել "  մե ռ նելդ չես 
ո րո շ" մ ինքդ: Ե թե մի այն մար դիկս հաս կա նա-
յինք, թե ինչ քան ենք խաբ վ" մ, երբ մի ա սին պայ-
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քա րե լ"  փո խա րեն՝ ի րար դեմ պայ քա րե լ"  մե ջ 
ենք ճշմար տ" թ յ" ն փնտր" մ:

Գի տակց ված լի նել է շի ք"  ռակ, թե ան գի տակ-
ցա բար. վեր ջի նիս դեպ ք" մ, եր բեմն , կա րող ես 
ստա նալ է շա տի րոջ թվաց յալ զգա ցո ղ" թ յ" ն, իսկ 
ա ռա ջի նի դեպ ք" մ կա րող ես ա զա տա կա նա նալ՝ 
ար ձակ ված գնդա կը բաց կրծքով ը ն"  նե լով:

193.

Ցա վը, զգա յա կա նից հե տո, շա ր"  նա կ" մ է 
հի շո ղ" թ յան մե ջ ապ րել, "  սղո ցող «ինչ պես ե ս» 
հար ցը դա դա ր" մ է տհաճ լի նել, երբ կենտ րո նա-
ն" մ ես ցա վը մե ղ մա նա լ"  հա ճե լի զգա ցո ղ" թ յան 
վրա, "  երբ հաս կա ն" մ ես, որ քան վեր ջինս, չկա 
էլ հա ճ" յ քի ա ռա վել մե ծ տե սակ, սկս" մ ես տեն-
չալ հեշ տանք՝ ա վե լի "  էլ ...

194.

Ով ինձ հետ է, հար վա ծի տակ է. ով մի այն 
զգաց մ" ն քով է ան տե ս" մ այս ճշմար տ" թ յ"  նը, 
մի ա մի տ է, ով գի տակ ցա բար՝ խենթ է, "  սա ա սե-
լով՝ ինքս էլ մի ա մի տ եմ և/ կամ խենթ:

195.

Յ"  րա քանչ յ" ր գի տ" թ յ" ն, " ղ ղա կի կամ 
ա ն" ղ ղա կի, կապ ված է ՄԵԾՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԻՆ, 
և յ"  րա քանչ յ" ր մաս նա գի տ" թ յ" ն լոկ մի  ջոց չէ 
սո ցիա լա կան կե ց" թ յան ա պա հով ման, այլ՝ մե կ 
ընդ հա ն" ր նպա տա կի մաս է՝ որ պես ա ռեղծ-
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վա ծի ճա նաչ ման և բա ցա հայտ ման մի  ջոց: Ըստ 
այդմ՝ անմ տ" թ յ" ն է գե րա կա յ" թ յ" ն տալ դրան-
ցից որ ևէ մե  կին՝ ան կախ նրա նից, թե ինչ ծա վա լի 
ճա նա չ" մ է ա պա հո վ" մ, քան զի յ"  րա քանչ յ" րն 
ա նօ գ" տ է, երբ բա ցառ վ" մ են մյ" ս նե րը, " ս տի՝ 
դրանք տար բեր են՝ ըստ գոր ծա ռ" յ թի, հա վա-
սար՝ ըստ նպա տա կի: Ու ամ բողջ բազ մա զա ն" թ-
յան մե ջ կա մե  կը, որն ա պա հո վ" մ է մն ա ցա ծի 
կա պը և  ընդ հա ն" ր գոր ծառ ն" թ յ"  նը, ո րը, սա-
կայն, ան տես ված է ա ռա վել, քան որ ևէ այլ մե  կը. 
փի լի սո փա յ" թ յ" ն՝ գի տ" թ յ" ն նե րի գի տ" թ յ" ն 
և/ կամ ար վեստ նե րի ար վեստ, կամ, " ղ ղա կի, 
(ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն, մտա ծո ղ" թ յ" ն, ո րով 
յ"  րա քանչ յ" ր մաս նա գի տ" թ յան մե ջ հնա րա վոր 
է ձգտել կա տա րե լ" թ յան՝ ա վե լի "  էլ, ո րով գի-
տ" թ յ" ն կրո ղից ա մե ն մարդ կա րող է վե րած վել 
այն ա րա րո ղի՝ մարդ կ" թ յա նը մո տեց նե լով սահ-
մա նագ ծին, ո րից այն կողմ վեր ջա պես կհաղ թա-
հար վի մար դը: Բայց ..., "  հա մա տա րած է ար հա-
մար հան քը գի տ" թ յ" ն նե րի մի ջև, և բ նավ պա-
տա հա կան չէ, որ փի լի սո փա յ" թ յ"  նը նվաս տաց-
վ" մ է սո փես տ" թ յան պի տա կով, իսկ մար դիկս 
ձևի մրցա վազ ք" մ մո ռա ն" մ ենք բո վան դա կ" թ-
յան մա սին, քան զի գո յ" թ յ" ն "  նի նաև այն, ին չը 
դեմ է մե ր բարձ րաց մա նը:
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196.

Կաս ու չկաս. 

(Ինք նա)ճա նա չումդ ար դեն շո շա փում է 
ՈՉԻՆՉԴ, երբ մշտա կան է դառ նում զգա ցո-
ղութ յու նը, որ այն չես, ին չում որ կաս, ուղ ղա-
կի քեզ տրված է աշ խար հը տես նել նրան(ում)
ով, ում մի ջով քեզ հետ հա ղոր դակց վում է աշ-
խար հը, ու տան ջում է հար ցը՝ ի՞նչ կապ ու նեմ 
այս ա մե նի հետ, վեր ջա պես՝ ին չու՞ եմ ես սրա-
նում և  ոչ նրա նում. ըստ այդմ էլ հետ ևութ յուն՝ 
ՈՉՆՉԻՆ ճա նա չելն, ըն դա մե նը, վերջն է մեկ-
նար կին հաս նե լու ...

197.

Մա ք" ր չենք ըն կա լ" մ ի րա կա ն" թ յ"  նը, հի-
շո ղ" թ յան մե ջ էլ ֆիք ս" մ ենք պատ կե րաց մամբ, 
ա պա վե րար տադ ր" մ ենք՝ փո փոխ ված ըստ 
ցան կա լի արդ յ" ն քի, որն ակն կա լ" մ ենք ստա-
նալ այն տեղ, որ տեղ պատ մ" մ ենք ե ղա ծը. ըստ 
այդմ՝ մի ա սին ձևա վո ր" մ ենք հո րին ված մի  ջա-
վայր, ո րը թվ" մ է ի րա կան լոկ նրա հա մար, որ 
նրա ն" մ բո լորս ենք: Իսկ ի րա կա ն" թ յանն այլ 
բան չի մն " մ, քան մե ր ճա նա չո ղ" թ յա նը սպա-
սել այն տեղ, որ տեղ մե զ տա ն" մ է ցա վը, հիաս-
թա փ" թ յ"  նը, այն տեղ, որ տեղ հայտն վ" մ ենք 
բա ցա ռա պես ան հա տա պես, "  մե  նա կ" թ յ"  նը, 
հա ճախ, ստի պ" մ է դրա նից փախ չել՝ այն կո չե լով 
սե փա կան եր ևա կա յ" թ յ" ն:
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Արդ յ" ն ք" մ՝ ի րա կա ն" թ յ" ն ենք կո չ" մ հա-
վա քա կան եր ևա կա յ" թ յ"  նը, եր ևա կա յ" թ յ" ն՝ 
ի րա կա ն" թ յան ան հա տա կան ըն կա լ"  մը:

198.

Ինք ներս մե զ հրա շա լի տես ն" մ ենք անց յա-
լ" մ կամ ա պա գա յ" մ, իսկ պա հին, երբ իս կա-
պես բռն" մ ենք մե զ ներ կա յ" մ, ըստ ի րա վի ճա-
կի մի այն կա րո ղա ն" մ ենք գո ռալ ՝ գրո ղը տա նի, 
ին չ" ՞ եմ ես այս տեղ, կամ՝ վա յե՜լք, ինչ լավ է, որ 
այս տեղ եմ: Ըստ այդմ՝ շա տերն ա ռա վե լա պես 
բա ցա կա յ" մ են այն տեղ, որ տեղ կան ֆի զի կա-
պես, իսկ նրանք, ով քեր սո վո րել են տես նել ի րենց 
ներ կա յ" մ, ան բա ցատ րե լի տխր" մ են և/ կամ ան-
հաս կա նա լի ցնծ" մ ...

199.

Խե լամ տ" թ յան ձանձ ր" յ թից փրկ" մ են մի ամ-
տ" թ յ" նն "  խեն թ" թ յ"  նը, և  ոչ մի այն ձանձ ր" յ-
թից, նաև մար դ"  մե  քե նա յա ց"  մի ց ...

200.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յան դի նա մի  կա.

Մարդ ես, տա րօ րի նակ մարդ ես, տա րօ րի նակ 
է, որ դեռ մարդ ես ...
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201.

Տ պա վո ր" թ յ" ն է, որ տիե զերքն ինքն ի րեն 
հաս կա նա լ"  հա մար է մար դ" ն ստեղ ծել, բայց 
հաշ վի չի ա ռել, որ վեր ջինս էլ կա րող է ինքն ի րեն 
հաս կա նա լ"  տեն չով տա ռա պել, կամ հաշ վի է 
ա ռել, բայց թքած է "  նե ցել, "  քա նի որ եր կ"  ճա-
նա չե լի նե րի փոխ պայ մա նա վո ր"  մով է շղթա յել, 
մար դը չ"  նի այ լընտ րանք, քան ամ բող ջը ճա նա-
չել:

202.

Իշ խա նա սի ր" թ յ"  նը մի շտ չէ, որ պա տաս խա-
ն" մ է հար ցին, թե ին չ"  ենք փոր ձ" մ ի րար փո-
խել, քան զի, հա ճախ, "  րի շից փոր ձ" մ ենք ստա-
նալ նրան, " մ մի  ջո ցով կմարմն  ա վոր վի "  այդ 
կերպ կբա վա րար վի ինք ներս մե զ հաս կա նա լ" , 
հետ ևա բար՝ ինք նաոչն չաց ման տեն չը: Ըստ այդմ, 
այդ փոր ձե րը չեն բա ցա ռե լ"  վի րա վո րան քը ոչ մի  
հա րա բե ր" թ յան մե ջ, քա նի դեռ չի ըն կալ վել սի-
րո այն իս կա կա նը, որն ա վարտ վ" մ է մե  կը մյ" -
սի սպա ն" թ յամբ, իսկ, մի նչ այդ, ըն դա մե  նը սեր, 
ո ր" մ ինք նաս պան վ" մ են ն" յն տե ղ" մ, և մի ա-
սին՝ լա վա գ" յն դեպ ք" մ:

 
203.

Ա նա պա տ" մ գտնվող ջրհո րի մի ակ "  րա-
խ" թ յ"  նը եր բեմն  հան դի պող ծա րավն  երն են, " , 
նաև, նրա գո յ" թ յան մի ակ ի մաս տը ...
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204.

Գո յ� թ յան ե րեք սյ�  նե րը.

Եր կ" սն էլ սխալ չեն, բայց ճիշ տը նրանց հաշ-
տ" թ յ" նն է, ո րին չեն հաս ն" մ, երբ ակ տիվ է եր-
րոր դը: Այս ե ռանկ յ"  նին տիե զե րա կան մշտնջե-
նա կա ն" թ յ" ն է, ո րը մն " մ է ան փո փոխ՝ ն" յ նիսկ, 
երբ խա ղա ցող նե րի քա նա կը ա վե լա ն" մ է, քան զի 
պայ քա րը մի շտ պար տադ ր" մ է հա մա գոր ծակ-
ց" թ յ" ն, ին չը ցան կա ցած թվով մաս նա կից նե րին 
մի շտ դա սա վո ր" մ է ե րեք կող մ" մ, հետ ևա բար՝ 
հաշ տ" թ յ" նն առ կա է, երբ պա սի վաց(վ )ել է եր-
րոր դը, ըստ այդմ էլ՝ այն մի շտ ժա մա նա կա վոր 
է, քան զի ոչ մի  կողմ վերջ նա կան չի պարտ վ" մ, 
ո րով հետև բո լորն էլ սխալ չեն:

Մա թե մա տի կո րեն ա սած՝ սա մի  բան է, երբ 
բո լոր ժա մա նա կա վոր թվե րից մի շտ ստաց վ" մ է 
հա վեր ժա կան ե րե քը՝ մատ րի ցա, մա տե րիա, ան-
տի մա տե րիա, "  սրա ն" մ, նաև, ար տա հայտ վ" մ 
է մե ր ընտ ր" թ յան ա զա տ" թ յ"  նը և, մի ա ժա մա-
նակ, դրա ա նա զա տ" թ յ"  նը՝ որ պես մե ր կամ քից 
դ" րս ընտ րե լի նե րի ստեղ ծ" մ/ա ռա ջադ ր" մ:  

205.

Լի նել հա կահ րեշ՝ հրե շի վե րած վե լով.

Խորթ է ցան կա ցած "  րա խ" թ յ" ն և տխ ր" թ-
յ" նն էլ չի հա գեց ն" մ, երբ ներսդ բաց վ" մ է ճա-
նա չո ղ" թ յան սև  անց քը՝ իր մե ջ կլա նող բո լոր 
հիմն  ա րար ճշմար տ" թ յ" ն նե րը, "  հրե շին, որ 
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հսկ" մ է մ" տ քը, էլ չես կա րող կշտաց նել ոչն չով, 
ըստ այդմ՝ մն " մ է ընտ ր" թ յ" ն՝ լի նել նրա վեր ջին 
"  տե լի քը, կամ ար ժա նի հա կա ռա կոր դը, և հաղ-
թա հա րել նրան՝ վե րած վե լով հրե շի, "  մե կ նար կել 
ա զատ ան կ"  մը վերև ...

206.

Ար թ� ն նե րի որ սի սե զոն.

Գայ լե րի մի ա վոր ման ձմե  ռը մո տե ն" մ է, "  
ե թե ոհ մա կը ստաց վի, գա ր"  նը կբա ցա հայ տի 
ար յան շատ լճեր ...

Ուս տի՝ ե թե գայլ ես, ա տամն  երդ ս" ր պա հի, 
խղճից էլ ա զատ վի, որ չխան գա րի, "  հպար տ" թ-
յ"  նից, որ դ" րս չմն աս ոհ մա կի մար տա վա ր" թ-
յ"  նից:

207.

Ի րար սի րե լ" ց բա ցի, կան է լի շատ կար ևոր 
բա ներ, որ պետք է մի ա սին սի րենք, բայց ..., "  
ա ռա ջի ն" մ էլ ենք թե րա ն" մ, քան զի չենք հաս-
կա ն" մ, որ այն " ղ ղա կի փոխ պայ մա նա վոր ված 
է երկ րոր դով, և հա մա տա րած է ան հա ջող, նաև 
հա ջող ված սի րո ող բա բա ռա չան քը: 

Ն" յ նը նաև ա տե լ" թ յան հար ց" մ, ո րի իս կա-
կա նին չար ժա նա ցած՝ ըն դա մե  նը ան դ" ր կռկռ" մ 
ենք:
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208.

Ա նի մաստ է լոկ ե րե խա "  նե նա լ"  համ բ" յ րը, 
և սի րովն  էլ ամ բող ջա կան չէ, երբ չի ա վարտ վ" մ 
ա րա ր"  մով, ին չը կա րող է ար տա հայտ վել նաև ոչ 
մար դ"  կեր պա րան քով. առն վազն, գո նե, ինք նա-
րա ր"  մով:

209.

..."  գնա լով շա տա ն" մ են հա յացք նե րը, ո րոն-
ց" մ կար դ" մ ես ոս տի կա նի և/ կամ բժշկի կանչ, 
բայց ոչ ոք գլխի չի ընկ ն" մ, որ փո խա րե նը անհ-
րա ժեշտ է մար դաս պա նի մի  ջամ տ" թ յ" ն, կամ 
հաս կա ն" մ, բայց այն եր կ"  սի անզ գ"  շ" թ յանն 
են թող ն" մ...

210.

Ի րա վ� ն քի փի լի սո փա յ� թ յ� ն.

Մարդ կ" թ յ"  նը լ" ռ հաշ տ" թ յամբ ան տե ս" մ 
է ճշմար տ" թ յ"  նը, որ տրված չէ մարդ հաս կա-
ց" թ յան ճշգրիտ սահ մա ն"  մը: Գա ղա փա րա կան 
բո լոր հա մա կար գե րը, սկսած փի լի սո փա յա կան 
սկզբ" նք նե րից, հիմն  ա զ" րկ են՝ ո չինչ հնա րա վոր 
չէ վե րագ րել մար դ" ն, հա մա րել մարդ կա յին, քա-
նի դեռ պարզ չէ՝ ով/ինչ է մար դը:

Ցան կա ցած սահ ման ման դեպ ք" մ՝ ոչ մի այն 
շա տե րը դա դա ր" մ են հա մար վել մարդ (ա րա-
տով, հի վան դ" թ յամբ, է" թ յամբ...), այլ, նաև, 
շատ այլ կեն դա նի ներ հա մար վ" մ են մարդ:
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Խն դիրն ա վե լի ս" ր է օ րեն քի դաշ տ" մ, հատ-
կա պես, երբ աշ խար հը խմոր վ" մ է ի րա վ" նք նե-
րի պայ քա ր" մ․

Ե րե խա յի, տղա մար դ" , կնոջ, այ սօր նաև 
դրանց տա րա տե սակ նե րի, առ հա սա րակ մար դ"  
ի րա վ" նք ներ ...՝ սին են բո լո րը, քան զի ե թե ե րե-
խան սահ ման վ" մ է անձ/ոք՝ ըստ տա րի քի, կին/
տղա մար դը՝ ըստ սե ռի, բա ցի այն, որ կա նաև սե-
ռա յին ինք նա գի տակց ման մո դա յիկ խնդիր, բայց 
չկա անձ/ոք/ մարդ սահ մա ն"  մը՝ նե րառ յալ ի րա-
վա կան, հետ ևա բար հիմ քը՝ մն ա ցած այ լի ի րա վա-
կան սահ ման ման, հետ ևա բար ի րա վ" նք/պար-
տա կա ն" թ յ" ն նե րի վե րա բե րե լի" թ յան:

Մար դ"  ի րա վա կան սահ ման ման բա ցա կա-
յ" թ յան պա րա գա յ" մ ան պա տաս խան է մն " մ 
ֆ" ն դա մե ն տալ հար ցե րից մե  կը՝ մարդ լի նե լը 
ի րա վ" ՞նք է, թե՞ պար տա կա ն" թ յ" ն. 

-Ե թե ի րա վ" նք է, ա պա կա րո՞ղ եմ արդ յոք 
դրա նից հրա ժար վել՝ հրա ժար վե լով բո լոր ի րա-
վ" նք նե րից և պար տա կա ն" թ յ" ն նե րից՝ բա վա-
րար վե լով  «ար գել վ" մ է կեն դա նի նե րի նկատ մամ 
դա ժան վե րա բեր մ" նք ը» ա պա հո վ" թ յամբ...: 
Հա մե  նայն դեպս այն ինչ ար գել ված չէ, թ" յ լատ-
րե լի է...

-Ե թե պար տա կա ն" թ յ" ն է, ա պա ո՞ր ի րա-
վա կան ակ տով և  ի՞նչ պա տաս խա նատ վ" թ յ" ն 
է սահ ման ված՝ մարդ լի նե լ" ց հրա ժար վե լ"  հա-
մար...: Հա մե  նայն դեպս, պար տա կա ն" թ յ" ն 
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հռչակ վե լ"  դեպ ք" մ, պետք է սահ ման վեն բո լոր 
պար տա վո ր" թ յ" ն նե րը, դրանց ի րա կա նաց ման 
ձևե րը, ժամ կետ նե րը և  այլն՝ մարդ լի նե լ"  պար-
տա կա ն" թ յ"  նը կա տար ված հա մա րե լ"  հա-
մար...

Վար չա պետ, դա տա վոր, հան ցա գործ, փաս-
տա բան ..., ցան կա ցած ս" բ յեկտ կա րող է գոր ծել 
պատ շաճ՝ այդ պի սին ներ կա յա նա լ"  ի րա վա կան 
հիմ քով՝ սահ մա ն"  մով, թե ով է վար չա պե տը, դա-
տա վո րը, հան ցա գոր ծը, փաս տա բա նը ..., այ լից 
զատ, առն վազն փաստ է, որ այդ պի սին կա րող 
են լի նել մի այն մար դիկ, ո րի սահ մա ն"  մը չկա ..., 
կամ՝ ըստ է" թ յան ստաց վ" մ է, որ այդ պի սին կա-
րող է լի նել ցան կա ցած ա նա ս" ն, բ" յս ..., ըստ 
մե կ այլ է" թ յան՝ այդ պես էլ կա... 

211.

Քայ լե րի անզ գ"  շ" թ յ"  նը, դրայ վի հետ մե կ-
տեղ, մե  ծաց ն" մ է մե ռ նե լ"  հա վա նա կա ն" թ յ" -
նը, իսկ չա փից ա վել զգ"  շա վո ր" թ յ"  նը դան դաղ 
մահ վան ընտ ր" թ յ" ն է: Կմ տա ծես ինչ պե՞ս պահ-
պա նել չա փա վո ր" թ յ" ն. դ"  լավ գի տես, եր կա-
րակ յաց մի  ջա կ" թ յ" ն …

212.

Սոկ րա տես յան կայֆ.

Ձանձ րա լի է այն ինք նա դա տ"  մը, որն ար դա-
րա ց"  մով է ա վարտ վ" մ, "  մի ա մի տ է այն դա-
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տա պարտ յա լը, ով պատ ժի ա ռա վե լա գ" յնն "  
դրա հա ճ" յ քը մի նչև վերջ չի վերց ն" մ...

213.

Շատ են քեզ հա մար մտա հոգ վող "  ղեղ նե րը, 
ով քեր ա ս" մ են մի  գժվի, "  գրե թե չկան սրտե րը, 
որ ա սեն՝ վստահ գժվի, խե լամ տ" թ յ" ն պա հան-
ջող խնդիր ներդ մե նք կլ"  ծենք:

 
214.

Տիե զեր քի ան սահ մա ն" թ յ"  նը նրա ն" մ է, որ 
նրա ծա գ"  մը դեռ շա ր"  նակ վ" մ է, "  ե թե «Այն, 
ինչ "  նի սկիզբ, "  նի նաև վերջ» կա նո նը բա ցա-
ռ" թ յ" ն ներ չ"  նի, նշա նա կ" մ է՝ լի նե լ"  է նաև 
նրա ոչն չաց ման ան սահ մա ն" թ յ" ն, և, գ"  ցե, ոչ 
ա ռա ջին ան գամ...

 
215.

Ան սահ ման է այն, ին չը դեռ ձևա վոր վ" մ է, իսկ 
ին չը դեռ ձևա վոր վ" մ է, նշա նա կ" մ է ապ ր" մ է: 
Ապ ր" մ կա նաև այն տեղ, ին չը մա հա ն" մ է. այս 
դեպ ք" մ ձևա վոր վ" մ է այն, ին չը ոչն չա ց"  մի ց է 
սնվ" մ. կյանքն ան սահ ման է:

Մի կողմ թող նե լով բարձ րա գ" յն եր և" յթ նե րը, 
ըստ սրա կա րե լի է ո րո շել նաև մար դ"  կե ց" թ յ" -
նը. որ դե րի սննդի ես վե րած ված նրա ն" մ, ին չ" մ 
քեզ կա յա ցած ես հա մա ր" մ...
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216.

Լա վը բա ցա ռիկ է, երբ, մի ա ժա մա նակ, ճշմա-
րիտ է ...

 
217.

Ճշ մար տ" թ յ"  նը զոհն է մե ր շտա պո ղա կա-
ն" թ յան՝ կրկնե լ"  լսա ծը …

218.

Ի րա կա ն" մ, աշ խար հիկ բո լոր պայ քար ներն 
ա ծանց ված են մի  ընդ հա ն" ր պայ քա րից, ո րը 
բա ցա ռա պես հոգ ևոր է՝ վե ճի ա ռար կան էլ հենց 
հո գին է, իսկ մար դը դրա ա մե  նաս տաց ված ին-
կ"  բա տորն է, հետ ևա բար՝ մե կ թի րա խը, մի  ջո ցը, 
վտան գը ...

219.

Գի տակ ց" թ յամբ կա րո ղա նալ լի նել ե րա զ" մ 
"  հի շել. ի՜նչ գայ թակ ղիչ, բայց և վ տան գա վոր 
ա մե  նա զո ր" թ յ" ն. վտան գա վոր, քա նի դեռ գայ-
թակ ղիչ է, իսկ, եր բեմն , " ղ ղա կի ան խ"  սա փե լի 
է, երբ սահ մա նը հատ ված է:

220.

Ի՞նչ է նա խընտ ր" մ հա սա րա կ" թ յ"  նը՝ ի րեն 
" ղղ ված ծաղր, թե՞ ճշմար տ" թ յ" ն. կար ևո րը՝ մա-
տ" ց վի ծի ծա ղե լի. ըստ այդմ՝ իշ խա ն" թ յ" ն նե-
րը, հա ճախ, գոր ծ" մ են դրանց հա մադ ր" թ յամբ՝ 
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ճիշտ նրա ն" մ, որ հա սա րա կ" թ յ"  նը հի մա րաց-
վ" մ է, ծաղ րը նրա ն" մ, որ ի րենք մե  ղա վոր չեն 
դրա ն" մ, "  քա նի որ տևա կան ժա մա նակ ո չինչ 
չի փոխ վ" մ, նշա նա կ" մ է՝ կամ վեր մարդ կա յին 
գի տակ ց" թ յան ենք հա սել, կամ լե շա կե րի ճա շակ 
"  նենք, քան զի ոչ մի  այլ դեպ ք" մ ծի ծա ղե լի ո չինչ 
չէր կա րող լի նել:

221.

Ժա մա նա կա վոր հան դի սա տես, ով վճա ր" մ է, 
թե՞ ժա մա նա կա վոր դե րա սան, ով վաս տա կ" մ է. 
գե րա դա սե լի է մայ թեզ րին մխ ա լը, քան այս կամ 
այն կերպ թատ րո նի կա յաց մա նը մաս նակ ցե լը. 
նա, ով սրա ն" մ տե սավ իր ա զա տ" թ յ"  նը, " շ 
հաս կա ցավ, որ թատ րոնն, ըն դա մե  նը, ֆիլ մ" մ 
դրվագ էր, բայց, գո նե, հաս կա ցավ ... 

222.

Երբ պատ կե րաց ն" մ ես աշ խար հը, օ րի նակ, 
լ" ս նի դի տա կե տից, նրա ն" մ տե ղի "  նե ցող ո չինչ 
չի պա տաս խա ն" մ կյան քի մե կ նպա տակ հար-
ցին, և սա, առն վազն, պետք է հ"  շեր, որ մե նք 
ի րար հո շո տե լ"  խնդիր չպետք է "  նե նանք, ե թե 
ան գամ չմտա ծենք այդ մե կ նպա տա կի մա սին, 
բայց ..., ո րով հետև մե ր հի շո ղ" թ յ"  նից ջնջել են 
թռչե լ"  "  նա կ" թ յ"  նը:

Իսկ մե նք դեռ թևեր "  նենք ...
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223.

Քո նը այն է, ին չը չես կա րող չա նել, "  ե թե ան-
գամ պարզ վի, որ քո նը սպա նելն է, ան կեղծ ե ղիր 
դրա ն" մ, քան զի քո հաշ վով էլ ծրա գիր կա հա մա-
գո յ" մ, իսկ որ ևէ պատ ճա ռով հա րա բե րա կա ն" մ 
թե րա նա լը՝ ար դա րա նա լ"  փաս տարկ չի դառ ն" մ 
բա ցար ձա կ" մ:

224.

Հար գան քը, հա ճախ, լի ն" մ է և  այն քան, քա նի 
դեռ կա ի րար իշ խե լ"  ձգտ" մ, ինչն ա վարտ վ" մ 
է մե  կի իշ խա ն" թ յան հաս տա տ"  մով՝ «ստաց ված 
հա րա բե ր" թ յ"  ն», կամ բա ժա ն"  մով, ին չից, եր-
բեմն , կեն դա նի է մն " մ հար գան քը, "  հազ վա-
դեպ է լի ն" մ, որ հար գանքն ա նընդ մե ջ "  ղեկ ցի 
հա րա բե ր" թ յա նը, քան զի մար դիկ հազ վա դեպ 
են մտեր մա ն" մ՝ պահ պա նե լով օ տա ր" թ յ"  նը: 

225.

Մաս սա յա կա ն" թ յամբ ինք նա հաս տատ վածն 
ա ռի թը բաց չի թող ն" մ նվաս տաց նել ն" յն մաս-
սա յին՝ գի տակ ցե լով է ժան բա նից իր կախ վա-
ծ" թ յ"  նը, ո րը հենց ինքն է հե ղի նա կել, բայց դա 
հա ճախ բա ցատր վ" մ է (ար դա րաց վ" մ) «տա-
ղան դին» բնո րոշ «տա ռա պան քով», ինչն, ի րա-
կա ն" մ, տվյալ մաս սա յին պատ կա նե լ"  վի րա վո-
րան քը քո ղար կե լ"  ա ռան ձին մարդ կանց փորձ է: 
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226.

Եր բեմն , մե նք հե ռա ն" մ ենք, որ տես նենք ամ-
բողջն այն ա մե  նի, ին չը չա փա զանց մե ծ է մե ր 
տե սա դաշ տի հա մար մո տի կից, հետ ևա բար՝ ան-
սահ մա ն" թ յան հա մար կպա հանջ վի ան վերջ հե-
ռա նալ, իսկ դ" ՝ ի մաս տա սեր, մի ա ժա մա նակ ճա-
նա չե լին "  ճա նա չողն ես, իսկ կա րո տը՝ վճա րե լ"  
են թա կա գի նը՝ մե  ծա ցող ա վե լի "  էլ ...

227.

Այն, ինչ կոչ վ" մ է ըն տա նիք, "  նի մայր և 
զա վակ(ներ) կա ռ" ց ված քը, իսկ հայ րը ներ կա 
գտնվող աք սոր վածն է: Ս րա բնազ դա յին ըն կա-
լ"  մի ց հի մար տղա մար դը վե րած վ" մ է բռնա կա-
լի, խե լա մի  տը՝ տղա-մա մա յի, իսկ ի մաս տ"  նը, 
առն վազն, ձգտ" մ է չայ լան դա կել գե ղե ցի կը, ո րի 
ստեղծ մա նը մաս նակ ցել, բայց մաս չի դար ձել: 

228.

Ինք նա բա վ" թ յ"  նը, այն ի մաս տով՝ որ պի սին 
հա ճախ ըն դ" ն ված է խրա խ"  սել, հազ վա դեպ է 
պա տա հ" մ, որ, մի ա ժա մա նակ, չկոչ վի լկտի" թ-
յ" ն, իսկ իս կա կանն, ըն դա մե  նը, պա հան ջ" մ է, որ 
շքա մ" տ քից զատ՝ բաց պա հես նաև ետ նա մ" տ քը: 

 
229.

Մեկն իր ա զա տ" թ յ" նն ար տա հայ տ" մ է 
ա մե ն գնով կյան քից կառ չե լ"  կամ քով, մյ"  սը՝ 
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դրա նից ա մե ն պահ հրա ժար վե լ" , իսկ ես, գ"  ցե 
ա մե  նա քիչ ա զատս, "  զ" մ եմ, որ ըստ ի մաստ-
ն" թ յան ա վան դ" յ թի լի նի՝ մահ վան հետ փո խա-
դարձ սեր լի նի "  կյան քը մե ր մի " թ յ" նն օրհ նի...

230.

Ե րա նի քեզ, մե  կօր յա կյանք ապ րող թի թեռ, որ 
տես ն" մ ես մե կ ար ևա ծագ և մե կ մայ րա մ" տ, "  
ոչ մի  կրկն" թ յ" ն... 

231.

Մար դ"  դժբախ տ" թ յան զգա լի բա ժի նը նրա-
ն" մ է, որ նա ձգտ" մ է կրկնել այն, ին չը լոկ մե -
կան գամ յա կի րառ մամբ է ե րա նե լի:

232.

Գան գի կոշ տ" թ յ"  նը ե րաշ խիք չէ, որ դրա ներ-
ս" մ ա զատ ես, քան զի քան մտքե րը, ո չինչ այդ-
չափ կպչ" ն չէ, "  տես, որ բնավ դ"  չես դրանց 
մի ակ տե րը, և, հա ճախ, բա ցի քե զա նից, ով ա սես 
տեր է, իսկ մտա ծո ղ" թ յանդ «ա զա տ" թ յ"  նը» լոկ 
սրա չի մա ց" թ յ" նն է, ո րի բա ցա հայ տ"  մի ց հե-
տո՝ ինք նա ս"  զ"  մը դառ ն" մ է մի ակ մի  ջո ցը, գո-
նե, եր բեմն , այդ ստրկա ց"  մի ց ձեր բա զատ վե լ" ՝ 
ինք նի՛ն լի նե լ" ...
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233.

Ին չ" ՞ հատ կա պես սի րե լի նե րը, եր բեք չեն 
ա ս" մ, օ րի նակ, որ ա յո, ճի ճ"  ես, մի  թե մի շտ վեհ 
ենք այդ չափ ..., " ղ ղա կի այդ կերպ կպարզ վի, որ 
ի րենք էլ ա վե լին չեն նրա նից, ինչ սի ր" մ են, "  
աստ վա ծաց ն" մ են, որ ի րենց զգան աստ վա ծա-
յին, իսկ ճշմար տ" թ յ" նն այն է, որ, եր բեմն , ճի-
ճ" ից ոչ մի այն ա վե լին չենք, այլ՝ ան պետք ենք, 
երբ պա հի զգա ց"  մի ց փախ չ" մ ենք ...

234.

Անվ տան գ" թ յ" ՞ն, ո՜չ, սահ ման նե րով ըն դա մե -
նը ո րո շ" մ են, թե ին չից, որ տեղ, ինչ քան պետք է 
լի նի. հա վա սա րակշ ռ" ՞մ, ա յո՝ գա ղ" թ նե րի տե-
ղա բաշ խ" մ ...

235.

Ա նի մաստ է գե ղե ցի կը, ո րը եր բեք տե սա նե լի 
չի լի նե լ" , "  ե թե ան գամ ա ռա ջին հա յացքն էլ է 
նրա հա մար մա հա ց" , մի և ն" յն է, մա հը գե րա-
դա սե լի է երբ ևէ չծնվե լ" ց:

236.

Հ պար տ" թ յ" ն, խիղճ և ս րան ցից ծնված "  
սրանց ծնող վախ. ա հա բա ղադ ր" թ յ"  նը վի ր" -
սի, ո րը նե րար կե լով մե ր մե ջ՝ փչաց ն" մ, ա պա իշ-
խ" մ են մե զ: 
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237.

Գաղտ նի քը մի  բան է, ո րի գո յ" թ յան մա սին 
ի մա ն" մ ենք դրա մա հով. այդ պես էլ մարդ կանց 
մա սին, ով քեր վա ղը կոչ վե լ"  են ա ռեղծ ված, բայց 
ի տար բե ր" թ յ" ն ա ռա ջի նի՝ երկ րոր դ" մ, հա-
ճախ, մա հա ն" մ են նաև պատ ճառ նե րը ...

238.

Կաս կա ծե լի է բո լո րին և  ա մե ն ինչ նե րե լ"  բար-
ձ" ն քի նվա ճ"  մը, քա նի դեռ քե զա ն" մ չես տես-
ն" մ (ստեղ ծ" մ) ինքդ քեզ ա մե  նա խիստ պատ ժո-
ղին:

239.

Ե թե ճա նա չո ղ" թ յ"  նը կա րե լի է դա սա կար գել 
հրա ժեշ տի և  ող ջ" յ նի, ա պա ես երբ ևէ սկսել "  
շա ր"  նա կել եմ ապ րել հրա ժեշ տի օ րե րով...

240.

Ու ժի բթ" թ յ"  նը ն" րբ տե ղեր չի կա րող թա-
փան ցել, ըստ այդմ՝ ն" ր բը հզոր է ա ռա վել...

241.

Այ սօրն ամ բող ջա կան չենք ապ ր" մ՝ վաղ-
վա պատ ճա ռով, իսկ վաղ վա նից ակն կա լ" մ ենք 
չապ րա ծի ամ բող ջա ց" մ. ի րա րա մե րժ է, այդ պես 
չէ՞, ա յո՝ մե նք շփոթ ված ենք ...
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242.

Թե պետ պի տի նե րը պայ մա նա վո ր" մ են մե ր 
գո յ" թ յ"  նը, բայց դրան ց" մ ան դ" ր բան կա՝ 
թ" յլ չեն տա լիս ամ բող ջա կան ապ րել պա հե րը, 
ո րոն ցից էլ, վեր ջին հաշ վով, կազմ ված է կյան քը:

243.

Եր բեմն , մարդ լի նե լ"  խնդի րը, ար ժե քը, նպա-
տա կը այն քան վեհ "  ցա վա գին է ներ կա յաց վ" մ, 
քիչ է մն " մ հա վա տաս, որ այլ բան ես ծնվել "  
դեռ պետք է մար դա նաս, այն դեպ ք" մ, երբ մար-
դը հենց այն է, ինչ կանք, իսկ լավն  "  վա տը չի 
կա րող հաս տա տել կամ ժխտել դա: Մ յ" ս կող մի ց 
էլ՝ ե թե սա է մար դը, ա պա ին չ"  հա զա րամ յակ-
ներ շա ր"  նակ չենք կա րո ղա ն" մ ըն դ"  նել ինք-
ներս մե զ, և  արդ յոք սա ևս չի վկա յ" մ, որ Նից շեի 
« Մար դը մի  բան է, ո րը պետք է հաղ թա հարվ ի» 
մի տ քը գերճշ մար տ" թ յ" ն-հա ղոր դագ ր" թ յ" ն է, 
որն ինք նին այն քան ամ բող ջա կան և  ինք ն"  ր" յն 
է, որ դ" րս է ան գամ իր իսկ ար տա հայ տած կոն-
տեքս տից:

244.

Ի մա ց� թ յ� ն VS ճա նա չո ղ� թ յ� ն.

Ի մա ց" թ յ"  նը կապ վ" մ է ճա նա չո ղ" թ յա նը 
այն տեղ, որ տեղ մի  ջոց է դրա հա մար, բո լոր այլ 
դեպ քե ր" մ ոչ մի այն տար բեր, նաև դեմ է: Այն, 
ինչ հան րա յին ըն կա լ"  մը կո չ" մ է կրթվա ծ" թ-
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յ" ն, ա ռա վե լա պես հի շո ղ" թ յան բեռ ն" մ է. ըստ 
այդմ՝ մար դիկ, ա ռա վե լա պես, կամ դա տարկ 
են, կամ "  րիշ նե րով բեռն ված: Վեր ջին ներս, ի 
տար բե ր" թ յ" ն ա ռա ջին նե րի, ա ռանձ նա հա տ" կ 
տհաճ են, քան զի դրանց հետ երկ խո սե լ" ց " մ 
ա սես հան դի պ" մ ես՝ հին, մի  ջին, նոր "  նո րա-
գ" յն ժա մա նակ նե րի մտա ծող նե րից մի նչև դաշ-
տա նին հրա ժեշտ տված, բայց դեռ կ" յս մն ա ցած 
հար ևա ն"  հ"  «ի մաստ ն" թ յա նը», սա կայն ոչ 
ի րենց: Ս րանք տե սակ են, ո րոնց մե  ծամ տ" թ յ" նն 
ի րեն ցից այն քան ա ռաջ է հայտն վ" մ, որ համ բե-
ր" թ յ" նդ չի հե րի ք" մ սպա սել ի րենց հնա րա վոր 
հայտն վե լ" ն: Ս րանք օր վա մե ջ պաշտ պան, մե -
ղադր յալ "  դա տա վոր են, լրագ րող, քա ղա քա գետ 
"  օ րենս դիր են, ա պա մշա կ"  թա յին ե րե կո նե րի 
ա թոռ զբա ղաց նող, ո րոնք ի րենց մի շտ զգ" մ են 
հյ" ր, եր բեմն ՝ տեր, ընդ ո ր" մ հնա րա մի տ այն-
քան, որ մի ա ժա մա նակ լի ն" մ են մի  քա նի տե-
ղե ր" մ: Բայց, այս քա նից զատ, ա ռա վել ան տա-
նե լի է սրանց գի շե րա յին դի մա կա վո ր"  մը, երբ 
օրն ա վար տ" մ են որ պես դա րի մտա ծող "  բ" թ 
քնից ա ռաջ՝ օր վա մե ջ կեղ տով լցրած վար տի քը 
նե տ" մ են այն տեղ, որ տեղ մի  քա նի մի ա մի տ ներ 
փոր ձ" մ են տա րա ծել (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան 
մա ք" ր օ դը:
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245.

Ա յո, յ"  րա քանչ յ"  րը խոր ք" մ "  նի հրա շա լին, 
զար մա նա լին, աստ վա ծա յի նը, բայց ան տա նե լի է 
ա մե ն ան գամ լի նել գե րեզ մա նա փոր՝ դա տես նե-
լ" , ի րենց էլ ց" յց տա լ"  հա մար:

Այլևս "  զ" մ եմ հան դի պել շքա մ" տ ք" մ, այ-
գ" մ, կամ, գո նե, թփ" տ նե ր" մ, իսկ ե թե ա մե ն 
դեպ ք" մ մի ակ մի  ջո ցը մն " մ է բա հը, մի և ն" յն է, 
ես այն վայր եմ դն" մ:

Կամ, գ"  ցե, չա փից ա վե լի խորն եմ ճանկ ռել 
սե փա կան հո րը ...

246.

Ժա մա նակն, ըն դա մե  նը, քար տ"  ղար է՝ ո չինչ 
չի ո րո շ" մ, մի այն ար ձա նագ ր" մ է, "  մե նք էլ, 
հա ճախ, ո րո շո ղը չենք (ե թե, երբ ևէ ...), բայց մի շտ 
ենք կա տա րո ղը:

247.

Պա տա հ" մ է պա տա հա ծը, կար ծես անց ն" մ 
ենք անց յա լի վրա յով. մգաց ն" մ ենք գ" յ նե րը, 
թե՞ գ"  նազր կ" մ ենք ե ղա ծը ..., հա մե  նայն դեպս 
սրա ն" մ զգաց վ" մ է հնա րա վո ր" թ յ" ն, որ կա-
րող ես մգա նալ ինքդ՝ ջնջե լով ճա կա տա գիրդ:
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248

... նա մի  բան է՝ մշտա պես ներ կա և  �  ղեկ-

ցող.

Հա ճախ, երբ չկա այն, ինչ կ"  զե նա յինք ապ-
րել, ապ ր" մ ենք դրա բա ցա կա յ" թ յ"  նը, ին չը 
հենց մա հա նալն է, իսկ մե նք շա ր"  նա կ" մ ենք 
կար ծել, թե մա հը մի  բան է՝ հեռ վ" մ սպա սող ...

Ան կախ ա մե ն ին չից, սրա ն" մ դրա կան է գո նե 
այն, որ հնա րա վո ր" թ յ" ն "  նենք պատ րաստ վել 
մշտնջե նա կան ՈՉԻՆՉՆ ըն դ"  նել/ապ րե լ" ն:

249.

Պա տա հ" մ է՝ հայ հո յ" մ ես բո լո րին և  ա մե ն 
ինչ, վեր ջ" մ էլ ինքդ քեզ, հե տո հաս կա ն" մ ես՝ 
տե ղի նը մի այն վեր ջինն էր, որն ամ փո փ" մ է ամ-
բող ջը ...

250.

Ո՞վ մե զ ստեղ ծեց կաթ նահ յ"  թից, ո՞վ մե զ սար-
քեց ա ռաձ գա կան, ո՞վ մե զ խա բեց եր կա րա կե-
ց" թ յամբ՝ մե կ ան գամ յա օգ տա գործ ման հա մար, 
և  ին չ" ՞ է վեր ջին դժբախ տ" թ յ"  նից փրկ" մ ի 
սկզբա նե «ա նո րակ» լի նե լը:

Ո՞վ ես դ" , այ առ նան դամ …
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251.

Ման կա հա սակ ե րե խա յի մահ վան մե ջ լ" յ սի 
շող կա՝ թանձր մա ռա խ"  ղ" մ դժվար նկա տե լի. 
նա հե քիա թով է ա վար տ" մ այս գո յաձ ևը ... 

252.

Մենք մե ր վերջն ենք. ով մի ան գա մի ց է ինք-
նաս պան վ" մ՝ խնա յ" մ է ինքն ի րեն:

 

253.

Յ"  րա քանչ յ" ր ոք ինք նին ա մե ն է. Հի ս" ս, 
Բ" դ դա, Զ րա դաշտ է ..., իսկ ով դեռ չի հաս կա-
ն" մ, ըն դա մե  նը ոք է:

254.

Չ ցան կա նալ ո չինչ կամ ցան կա նալ ո չին չը. 
գրե թե անհ նար, բայց մի ակ ա ռա վե լա գ" յն մի  ջո-
ցը՝ "  նե նա լ"  ա մե ն ինչ: 

255.

Մտ րա կի և հե տ" յ քի մի ջև, ի վեր ջո, փոխձ գո-
ղա կա ն" թ յ" ն է ա ռա ջա ն" մ, երբ հա ճա խա կի են 
առնչ վե լ"  ա ռիթ ներ "  նե ն" մ, իսկ հետ ևան քը, 
պա տա հ" մ է նաև, կոչ վ" մ է սեր:

256.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը մի ա կող մա նի տոմ-
սով տիե զե րա կան թռիչք է ...



94

257.

Ան մա հ" թ յ" ն ե րա զե լ"  և  եր կա րա կե ց" թ յ" ն 
տեն չա լ"  փո խա րեն, արդ յո՞ք ա վե լի հեշտ չէ մտա-
ծել՝ ինչ պե՞ս է պետք ապ րել, որ մա հը զրկանք 
չթվա, " , մի ա ժա մա նակ, արդ յո՞ք ճշմա րի տը դա 
չէ, երբ մահն իր անհ րա ժեշ տ" թ յ" նն ան կաս կա-
ծե լի հիմն  ա վո րել է:

258.

Ոչ ոք չի կա րող սո վո րեց նել, քան զի ի րա կա-
ն" մ ոչ ոք չգի տի ոնց ապ րել, ա մե ն ոք ըն դա մե  նը 
գի տի, թե ոնց է ապ րել ...

259.

Ոչ ոք հաս տատ չգի տի` ինչ պետք է ա նել, ցան-
կա ցած ա րար ք" մ հաս տատ է մի այն ստաց վե լ"  
հ" յ սը, հետ ևա բար, նաև, չստաց վե լ"  կաս կա ծը, 
իսկ դա չի կոչ վ" մ ի մա նալ, կոչ վ" մ է փոր ձել ...

260.

« Դա սից փա խի "  ապր ի». ով ժա մա նա կից 
շ" տ կի րա ռեց այս ճշմար տ" թ յ"  նը, ապ րեց 
ա ռանց հաս կա նա լ" , ով ժա մա նա կից " շ՝ հաս-
կա ցավ, բայց չապ րեց, "  մի այն նա հաս կա նա-
լով ապ րեց, ով կռա հեց, որ ժա մա նակ գո յ" թ յ" ն 
չ"  նի:
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261.

...ոչ էլ կե սը. կին-տղա մարդ հա րա բե ր" թ յ" -
նը, որ պես զի կոչ վի ստաց ված, պետք է լի նի, առն-
վազն, 1:3 հա րա բե ր" թ յ" ն (երկ րա յին հա րա բե-
ր" թ յ" ն), ե թե ի րար հա մար ամ բող ջ" թ յ" ն չեն 
(տիե զե րա կան հա րա բե ր" թ յ" ն):

Կ նոջ մե կն «ինք նար ժեքն է»՝ այն և  այն քան, 
ինչ և  ինչ քան կի նը ներդ ն" մ է ինքն իր հա մար 
(նյ"  թա կան, ժա մա նակ, ճա նա չո ղ" թ յ" ն...), 
ո րով, նաև, սահ ման վ" մ է նրա ա զա տ" թ յ" -
նը, ին չին, առն վազն, ե ռա պա տիկ ա վե լաց նե լով, 
տղա մար դը նրան կա րող է նե րա ռել իր ի րա վ" ն-
քի տի ր" յթ՝ այդ չափ էլ տրվե լով:

Ըստ այսմ՝ յ"  րա քանչ յ" ր ոք կա րող է ո րո-
շել, թե ի րա կա ն" մ ինչ կա րող է ակն կա լել և  ինչ 
է պետք ա նել՝ ցան կա լին "  նե նա լ"  հա մար, "  
նաև հաս կա նալ չստաց ված հա րա բե ր" թ յ" ն նե րի 
պատ ճառ նե րը, ո րոնք ամ բող ջա ն" մ են մե  կ" մ. 
մե  զա նից դ" րս կեղ ծ" մ ենք՝ եր բեմն  այն քան, որ 
այն վե րա ճ" մ է ինք նա խա բե" թ յան:

262.

Կ րոն. պար կեշ տ" թ յան շպար՝ լկտի դեմ քին...

263.

Յ"  րա քանչ յ" ր ան ցո ղիկ բան ի րե նից հե տո 
թող ն" մ է մշտնջե նա կա նի մաս նիկ, յ"  րա քանչ-
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յ" ր հա րա բե րա կան՝ բա ցար ձա կի. ա հա, թե ին-
չին է մի տ ված այս գո յաձ ևը…

264.

Եր ջան կ" թ յան բա ցար ձակն ա ռանց պայ ման 
ապ րելն է, "  եր ջան կա նա լ"  ձգտ" մն  էլ ինք նին 
այն բա ցա ռող պայ ման է …, իսկ ա ռանց պայ ման 
մի այն մե կ բան կա րող ես "  նե նալ՝ ինքդ քեզ, 
ԵՂԻՐ/ԿԱՍ:

265.

Այն, ինչ ար վ" մ է հա ն"  նով, մի շտ հա կա ս" մ 
է ցան կ" թ յա նը. դրա նով քո ղարկ վ" մ է ի րա կա-
ն" թ յ"  նը, կամ կա տար վ" մ է ի րա կան ցան կ" թ-
յա նը չհա մա պա տաս խա նող ընտ ր" թ յ" ն, որն 
ա ն" մ ենք մե զ կար ևոր ան ձի, եր և" յ թի հա մար 
դրա կան արդ յ" նք ստա նա լ"  մի  տ"  մով:

Ուս տի՝ հա ն" ն մե  կի կամ ին չի խո սել, գոր ծե-
լ" ց ա ռա վել բարձր է, երբ սո վո ր" մ ես նաև լռել 
հա ն" ն, իսկ բարձ րա գ" յնն այն տեղ է, որ տեղ 
չկա հա ն" ն՝ կա ինք նին: 

266.

Հա վա տ" մ են նրան, ինչ չ"  նեն, "  նաև կաս-
կա ծ" մ են նրան, ինչ չ"  նեն, իսկ "  նե ցա ծը զերծ 
է այդ ս" բ յեկ տիվ վե րա բեր մ" նք նե րից, այն " ղ-
ղա կի կա:
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267.

Ճշ մա րիտ ներ դաշ նա կ" թ յ" ն փնտրիր այն-
տեղ, որ տեղ կա հա կա ս" թ յ" ն. հենց գտնես՝ տե-
սա դաշտդ փո խիր "  տես ...

268.

Եր բեք չի (ե ղել) լի ն" մ մի աստ վա ծ" թ յ" ն՝ որ-
պի սին ըն դ" ն ված է քա րո զել. մար դը կամ աստ-
ծ" ն բա ցա հայ տ" մ է ինքն իր մե ջ՝ որ պես ինք-
նա դի տ" մ, կամ մն " մ է բազ մաստ վա ծ" թ յան 
ստր" կ:

269.

Եր բեմն , ճահ ճ� մ խոր տակ վե լ� ց փրկ� մ է 

նաև չոր �  բա րակ շի վը, այդ պես չէ՞.

Ի րա կա ն" մ կհա մոզ վես, որ ոչ, ե թե կրկին 
ստ"  գես շի վի ամ ր" թ յ"  նը. " ղ ղա կի այն դառ-
ն" մ է այն հ" յ սը, ո րի վրա կենտ րո նաց ն" մ ես 
սե փա կան "  ժե րի հան դեպ հա վա տը՝ բա ցա հայ-
տե լով, որ նաև թռչել գի տես:

Բայց, եր բեմն , չկա նաև այդ շի վը, "  ինչ քան էլ 
քեզ հա մո զեն, որ ա մե ն ինչ մի այն ինքդ, մի և ն" յն 
է՝ տիե զեր քը հա մո զ" մ է հա կա ռա կը ..., "  նաև՝ 
շիվն  էլ ի րա վ" նք "  նի ընտ ր" թ յ" ն ա նել քո և  իր 
անվ տան գ" թ յան մի ջև ... 
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270.

Երբ հաղ թա հա ր" մ ես ձգո ղա կա ն" թ յան դաշ-
տը և կանգ ն" մ է շար ժիչդ, այլևս տիե զերքն է ո րո-
շ" մ ա րա գ" թ յ" նդ, " ղ ղ" թ յ" նդ, ին չը կոչ վ" մ է 
պա տա հա կա ն" թ յ" ն, "  մի այն այս դեպ ք" մ ես 
ա ռա վե լա գ" յնս զգ" մ ԱՌԵՂԾՎԱԾԻ հետ կա պը 
և հաս կա ն" մ, որ այդ պա տա հա կա ն" թ յ" նն ամ-
բողջ գո յ" թ յան հիմքն է՝ որ պես գի տակ ց" թ յանդ 
ան հա սա նե լի ՄԵԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏO  O Ն, ին չը 
լիո վին չես բա ցա հայ տե լ" , քա նի դեռ այս ճա ղա-
տա ցող գան գի մե ջ ես:

Իսկ ա ռեղծ վա ծը զգա լ"  (ձգո ղա կա ն" թ յան 
դաշ տը հաղ թա հա րե լ" ) հա մար պետք է վճա րես 
պա հանջ վող գի նը, ո րը հնչ" մ է պարզ բա ռա կա-
պակ ց" թ յամբ. ԱՄԵՆ ԻՆՉ:

271.

Կ փոխ վեն մի այն սրճա րա նի հա ճա խորդ նե-
րը, գ"  ցե, նաև, այն տե ղի ե րաժշ տ" թ յ"  նը, բայց 
ն" յնն է մն ա լ"  դի մա ցի մայ թեզ րին իմ "  քո տե-
ղը, և  ոչ նրա հա մար, որ չեն լի ն" մ լավ երկր ներ, 
" ղ ղա կի չկան ան հա տա կա ն" թ յա նը ներ դաշ նակ 
հան րա յին կա տե գո րիա ներ:

272.

Ամ բո խը հզոր մի  ջոց, բայց ան հ"  սա լի հե նա-
րան է…
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273.

Այ լից բա ցի, ա զա տա սե րի դեմ " ղղ ված 
բռն" թ յ" ն է նաև ի րեն " ղղ ված պաշ տա մ" ն քը:

274.

Մե կին հե րո սաց նե լով՝ մար դիկ, մի ա ժա մա-
նակ, նրան բար ձ" մ են պար տա կա ն" թ յ" ն նե-
րով, ո րոնք ի րենցն են, բայց ինք ն"  ր" յն տա նել 
չեն կա րո ղա ն" մ և/ կամ չեն "  զ" մ:

275.

Երբ կե րը վեր ջա ն" մ է, ամ բոխն "  տ" մ է իր 
կե րակ րո ղին, իսկ կերն ան պայ ման վեր ջա ն" մ է:

276.

Ա ռաջ նոր դը, ով իր հետ ևորդ նե րին " ղ ղոր դ" մ 
է (թե կ" զ մտրա կով) քայ լել ինք ն"  ր" յն, մի ա ժա-
մա նակ կոչ վ" մ է O ՍO ՑԻՉ. կո չ" մ, ո րը ձեռք 
է բեր վ" մ ժա մա նա կի մե ջ, պահ պան վ" մ՝ ժա մա-
նա կից դ" րս:

277.

Այն տեղ, որ տեղ հա ճա խա կի են ծնվ" մ հե րոս-
ներ, որ պես կա նոն՝ ար դա ր" թ յ"  նը կա ղ" մ է:
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278.

Ար դա ր" թ յ" նն ինք նին են թադ ր" մ է ան հա-
վա սա ր" թ յ" ն, իսկ հա վա սա ր" թ յ"  նը դրա ար-
դա րա ցի դրսևոր ման հնա րա վո ր" թ յ" նն է:

279.

Ա նի մաստ են կան խա տե ս" մն  երն "  բա նա-
վե ճե րը, երբ կրա կոցն ար դեն ար ված է "  գնդա-
կը դեռ սլա ն" մ է: Այդ պի սով, մար դիկ հա ճախ 
են պարտ վ" մ՝ թի րա խը խո ցե լով, բայց դրա նից 
ա ռաջ …

280.

Արծ վին " ղղ ված մե  ծա րան քը վկա յ" մ է, որ 
մար դիկ, ա ռա վե լա պես, չեն կա րող բարձ րա նալ 
ա վե լին, քան ի րենց հպար տ" թ յ" նն է՝ այդ կերպ, 
ըն դա մե  նը, ա ռանձ նա նա լով որ պես ա նա ս"  նի 
տե սակ, որն օժտ ված է ե սա սի ր" թ յամբ։

Իսկ ագ ռա վը կա րող է կտցա հա րել արծ վի 
մե ջ քը …

281.

Ո մանք պոռն կա ն" մ են մի այն սի րո կորս տից 
հե տո, ո րով հետև, ըն դա մե  նը, փնտրե լ"  ար դա-
րաց ման փո խա րեն՝ նա խընտ ր" մ են վաս տա կած 
ի րա վ" ն քը։ 

Ք չերն են ի րա կա ն" մ բա ցա հայ տ" մ, որ 
փնտրե լի կամ վաս տա կե լի չէ այն, ին չը գո յ" թ-
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յամբ ինք նին է, չա փ"  մով՝ այն կողմն  ա յին. այդ պի-
սիք, ն" յ նիսկ ի րենց այ լան դակ ման մե ջ, բարձր 
են մարդ կա յին բո լոր սրբե րից …

282.

Հաղ թա նա կի հպար տ" թ յ" նն ա րագ պետք է 
վե րա փոխ վի հաշ տ" թ յան խղճի, հա կա ռակ դեպ-
ք" մ՝ հե տո էլ ինքն է պարտ վե լ" :

 
283.

Երբ պաշտ պա ն" թ յան բո լոր մաս նա կից նե րը 
ձգտ" մ են դառ նալ տեր, արդ յ" ն ք" մ տի ր" մ է 
ան տե ր" թ յ"  նը:

284.

Օ րեն քը վեր մի  դա սեք ող ջամ տ" թ յ"  նից, ող-
ջամ տ" թ յ"  նը՝ սի ր" ց. մե նք սեր ենք ...

285.

Զար մա ն" մ եմ՝ ոնց են մար դիկ ի րենք ի րենց 
այդ չափ սի ր" մ. ինչ պես կա րող ես սի րել այն, ին-
չ" մ քեզ բան տար կել են ..., "  որ քան էլ սա ինձ 
հա մար լի նի հո գե կան ա նա ռող ջ" թ յան ախ տո-
րոշ ման ա ռիթ, մի և ն" յ նէ՝ այդ սի րո ար տա հայտ-
ման մե ջ է ժան մի  բան կա, դրան վկա լի նե լ"  մե ջ՝ 
վա նող …
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286.

Նա, ով ճա նա չ" մ է ինձ հետ, հե տո ճա նա չածն 
ապ ր" մ է ոչ ինձ հետ, ո րով հետև այլ կերպ չի լի-
ն" մ, ո րով հետև..., ցա վոք:

287.

Ի րա կա ն" մ մե զ բան տար կ" մ է ոչ թե անց յա-
լը, այլ՝ ա պա գան …, իսկ բան տա խ"  ցը մն " մ է 
ան փո փոխ ներ կան, հետ ևա բար, նաև, ա զա տա-
կա նա նա լ"  մի ակ հնա րա վոր վայ րը:

288.

Արթ նա ցած ամ բո խին պետք է կրթել կամ 
կրտել, հա կա ռակ դեպ ք" մ ա մե ն ինչ մն " մ է ն" յ-
նը՝ ա վե լա ն" մ է մի այն աղ մ"  կը։ 

289.

Արևն ա նար դար չէ, որ ջեր մաց ն" մ է նաև 
կեղ տոտ հե տ" յք նե րը, " ղ ղա կի նա փոր ձ" մ է չո-
րաց նել դրանք, իսկ սրանք գտել են խո նավ պա-
հե լ"  մի  ջո ցը՝ լե զ" ն դարձ նե լով փոխ հա րա բեր վե-
լ"  ի րենց մի  ջա վայ րի ա ռանց քա յին օր գան:

290.

Երբ մար դ" ն ես դի տար կ" մ եր և" յ թի մե ջ, 
հան գ" մ ես ճիշտ/սխալ հա րա բե րա կան մսա ղա-
ցին, ո րից անվն  աս ոչ ոք դ" րս չի կա րող գալ, իսկ 
երբ եր և" յթն ես քննար կ" մ մար դ"  մե ջ, պատ-
ճառ նե րը վե րած վ" մ են հետ ևան քի՝ մսա ղա ցը 
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վե րա ծե լով ա ղա ցի, ո ր" մ, մար դ"  փո խա րեն, 
աղ վ" մ են գա ղա փար նե րը: Ու մի այն այն դեպ-
ք" մ, երբ կա րո ղա ն" մ ես հաս նել եր և" յ թից մար-
դ"  ՏԱՐ Րան ջատ մա նը և  այդ կերպ նրանց ն" յ-
նաց մա նը՝ որ պես գոյ, բա ցառ վ" մ է նաև ա ղա ցը 
"  հայտն վ" մ ես հա րա բե րա կա նից ան դին տա-
րած վող բա ցար ձա կ" մ, որ տեղ, որ պես դի տար-
կող և դի տարկ վող, մն " մ ես բա ցա ռա պես ինքդ՝ 
"  րիշ ոչ ոք և  ո չինչ:

291.

Սեք սը մո լո րե ց"  մի ց վե րած վ" մ է (ինք նա)
ճա նա չո ղ" թ յան, երբ ինք նա բա վա րար ման փո-
խա րեն՝  այն ապ ր" մ ես որ պես ինք նա հաղ թա-
հա ր" մ:

292.

Մար դիկ, ի րա կա ն" մ, չ"  նեն լսե լ"  և/ կամ 
հաս կա նա լ"  խնդիր. նրանք սե փա կան ա կանջ-
ներ "  նե նա լ"  խնդիր "  նեն՝ մի մ յանց հան դեպ 
խ" լ չլի նե լ"  հա մար, իսկ երբ մե կ նպա տա կը եր-
կա րա կե ց" թ յ" նն է, ա պա սա այլևս խնդիր չէ՝ 
ա ռող ջ" թ յ" ն է, " , գնա հա տե լով ըստ մե  ծա մաս-
ն" թ յան սկզբ" ն քի, պարզ վ" մ է՝ հի վան դը սե-
փա կան լեզ վով խո սող համ րերս ենք:

293.

Անն կատ ճշմար տ" թ յ" ն կա հայտ նի հ"  մո րի 
մե ջ, երբ խեղդ վո ղը ե րեք ան գամ հրա ժար վ" մ է 



104

բարձ րա նալ նա վա կի վրա՝ ա սե լով, որ աստ ված 
կօգ նի, քան զի վեր ջինս մար դ" ն զրկել է տիե-
զեր քը զգա լ"  "  նա կ" թ յ"  նից. նե ղաց նե լով նրա 
տե սա հո րի զո նը և մե ջ տե ղ" մ տնկվե լով՝ կյան քը 
պատ կե րել է կնոջ սե ռա կան օր գա նի պատ կե րով, 
ո րին մար դը ձգտ" մ է՝ որ պես ի րեն ծա նոթ " ղ-
ղ" թ յ" ն, ցան կա ցած դժգո հ" թ յ" ն մխ ի թա րե լով 
ախ մախ կար գա խո սով՝ իբրև որ տե ղից ե կել ենք, 
այն տեղ էլ պի տի գնանք՝ կաս կա ծի ա ռիթ չդարձ-
նե լով գո նե այն ակն հայ տը, թե այդ դեպ ք" մ ին չի՞ 
հա մար է ետ նա մ" տ քը և/ կամ ել քը, ե թե չկա այլ 
ընտ ր" թ յ" ն: 

Բայց և  այն պես, սա էլ մար դ" ն չի ա զա տ" մ 
ար դա ր" թ յ"  նից՝ հա մա ձայն ո րի, նա պի տի կոչ-
վի տխմար կեն դա նի: 

294.

Սե րը ապ րե լ"  ցան կ" թ յ" նն է ( Մաք սիմ Գոր-
կի), մի ա ժա մա նակ մե ռ նե լ"  պատ ճառ է ( Տիգ րան 
Գորշ), "  սրա նով հնա րա վո րինս մոտ է մե կ նա-
բան վ" մ սի րո ա ռեղծ վա ծա յին բո վան դա կ" թ յ" -
նը:

295.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յ� ն.

Ինք նաս պան վ" մ ես՝ որ պես մարդ, ինք նա րար-
վ" մ՝ որ պես հրեշ, ով ման կան լաց "  նի բո լո րից 
գաղտ նի, " ,նաև, ման կան ծի ծաղ՝ է լի գաղտ նի...
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296.

Մայ րա կան ար գան դից դ" րս գա լը դեռ 
հղի" թ յան ըն թացք է, իսկ ծնվե լը այն է, ինչ կոչ-
վ" մ է ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ի (ինքն)ա րա ր" մ. 
ըստ այսմ՝ մարդ կանց կյան քը, մե  ծա մա սամբ, 
ընդ հատ վ" մ է հղի" թ յան ըն թաց ք" մ:

297.

Կա նանց մե ջ ան պայ ման հան դի պ" մ է մե -
կը, ով այն քան է նպաս տ" մ ինք նա րար մանդ, որ 
նրան էլ ես "  զ" մ կո չել ՄԱՅՐ (և, գ"  ցե, ա վե լի 
իս կա կան, քան ըն դ" ն ված է հա մա րել՝ նրա ն" մ 
ամ բող ջաց նե լով սերն "  կիր քը): Ու ա ռեղծ վա ծա-
յին է մն " մ հոր է" թ յ"  նը (ինքն)ա րար ման մե ջ՝ 
նման աստ վա ծաշնչ յան պատ մ" թ յա նը, ին չը, 
տիե զե րա կան բազ մա թիվ հա ղոր դագ ր" թ յ" ն նե-
րից զատ, ակ նար կ" մ է ևս մե կ ճշմար տ" թ յան 
մա սին. բարձ րա գ" յն ես-ին հաս նե լը տրված է 
մի այն տղա մար դ" ն, իսկ կի նը կա րող է ինք նին 
հայտն վել էլ ա վե լի բարձր դիր ք" մ՝ որ պես այդ-
պի սի նի ՄԱՅՐ:

298.

Բա րե գոր ծ" թ յ"  նը գրե թե սեք սին հա մար ժեք 
ին տիմ եր և" յթ է. ա ռանց վկա նե րի եր բեմն  սեր է, 
վկա նե րով՝ մի շտ շնա ց" մ:
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299.

Քեզ ա ս" մ են՝ ա զատ ես ա նե լ"  ա մե ն ինչ, 
գրե թե..., բայց այդ գրե թեն գե րա զան ց" մ է ա մե -
նը, "  ե թե մե  ծա մաս ն" թ յան նման լս" մ ես մի այն 
մի նչև բազ մա կե տե րը, ա պա նա խան ձ" մ եմ քեզ. 
գո նե թվաց յալն "  նես, թվաց յալն ապ ր" մ ես, ... 
ապ ր" մ ես:

300.

Մար դիկ սո վոր են սեր հա մա րել մի այն կե րակ-
րե լը, իսկ ես կար ծ" մ եմ՝ սե րը, նաև, կեղ տը մաք-
րե լը կամ, գո նե, դրա նից չզզվալն է. չէ որ, վեր ջին 
հաշ վով, ա ռանց նյ"  թա փո խա նա կ" թ յան սնելն էլ 
սպա ն" թ յան ձև  է:

301.

Մեկ "  ժեղ, մե կ էլ թ" յլ տղա մարդն է "  նե ն" մ 
տի ր"  հի, ա ռա ջի նը տրվ" մ է՝ որ պես ինք ն" թ յ" -
նը գտած տի րա կալ, երկ րոր դին տի ր" մ են՝ որ-
պես ինք ն" թ յ"  նից հրա ժար ված ստր"  կի, իսկ 
նրանք, ով քեր այս ծայ րա հե ղ" թ յ" ն նե րի մե ջ տե-
ղ" մ են, սե փա կան ինք ն" թ յ"  նը հաս տա տե լ"  
փոր ձե րի մե ջ մո լոր ված մի  ջակ ներ են:

Ու ա ռանձ նա պես դժբախտ են նրանք, ով քեր 
չեն հա մա պա տաս խա ն" մ նշված ոչ մի  չափ մա-
նը:
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302.

Ե րա նի քեզ, որ սիրտդ ցա վ" մ է հիաս թա փ" թ-
յ"  նից, քան զի դա մի ա ժա մա նակ վկա յ" մ է, որ 
երբ ևէ հա վա տա ցել ես, երբ ևէ վստա հել  "  ինք-
նավս տահ ես ե ղել, հետ ևա բար՝ երբ ևէ ապ րել ես 
աշ խար հի կ" մ, "  շնոր հա կա լ" թ յ" ն սրտիդ, որ 
ցա վե լով քեզ հ"  շ" մ է տիե զե րա կան ճշմար տ" թ-
յ"  նը գտնե լ"  "  ղին, ո րով աշ խար հիկ կյան քի բո-
վան դա կ" թ յ"  նը «ինչ պես ապ րե լ"  ց» փոխ վ" մ է 
«ինչ պես մե ռ նե լ"  » սահ ման ման՝ հնա րա վո ր" թ-
յ" ն տա լով ապ րել հոգ ևո ր" մ, մշտնջե նա կա ն" մ. 
ան կախ տևո ղ" թ յ"  նից, ան դին ժա մա նա կից, որ-
տեղ, մարմն  ա կա ն" մ օ տա րա ցած բա րե կամս, քո 
ող ջ" յ նին պա տաս խա ն" մ եմ՝ ջա՜ն-հո գի...

303.

Շն չա ռ" թ յ" նս հ"  շ" մ է, որ ար դեն դժվա ր" թ-
յամբ եմ կա տա ր" մ գոր ծա ռ" յթս՝ որ պես ծառ, "  
թթված նաս տեղծ օր գա նիզ մի ց ինձ մն " մ է լի նել 
մի այն թռչ" ն նե րի, մի  ջատ նե րի բնա կա տե ղի, 
ո րոնք ևս  ինձ կլքեն՝ որ պես մա հա ցած օր գա նիզ-
մի . մե  ղա վոր եմ ես, թե՞ մե  ղա վոր է չա փից ա վել 
աղ տոտ ված մի  ջա վայ րը, կամ, գ"  ցե, մե ղք չկա, 
քան զի ար դեն ժա մա նակն է, որ հպար տ" թ յ" նս 
էլ վե րած վի հ"  մ"  սի ...  
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304.

Զ գ"  շա վոր է պետք մո տե նալ բո լոր մտքե րին, 
գոր ծո ղ" թ յ" ն նե րին և, առ հա սա րակ, (ինք նա)
ճա նա չո ղ" թ յա նը, ո ր" մ կա կնոջ գոր ծո նը, " /
բայց պետք է ան տե սել այն ա մե  նը, ո ր" մ այն 
ընդ հան րա պես չկա, ո րով հետև, թե կ" զ որ պես 
պրի մի  տիվ պատ ճառ, ա ռանց կնոջ մի  ջա վայ ր" մ 
գյո թ" թ յ" ն է ծնվ" մ:

Ն" յ նը, հա կա ռակ ձևա կերպ մամբ, կնոջ կա-
պակ ց" թ յամբ չի լի ն" մ, ո րով հետև բո զ" թ յ" նն 
էլ է տղա մար դով լի ն" մ:

 
305.

Ան կեղ ծա նա լ"  խնդի րը ոչ այն քան ան կեղ ծա-
ցո ղինն է, ինչ քան նրա նը, " մ ա ռաջ պետք է ան-
կեղ ծա նալ, " , հա ճախ, վեր ջի նիս կամքն ա ռա-
վե լա պես նման է նռնա կը պայ թեց նե լ"  ցան կ" թ-
յան՝ դրա պայ թե լ"  հա վա նա կա ն" թ յան վա խից 
ա զատ վե լ"  հա մար, "  հազ վա դեպ է պա տա հ" մ, 
որ կամ քը լի նի պայ թեց նե լով մի ա սին վե րածն վե-
լը, կամ նռնա կը պա հող ձեռ քը բռնե լը:

306.

... առ ԲԱՐՁՐԱԳP ՅՆ ԵՍ-ը

Ն" յ նիսկ ա մե  նա վեր ջին տա կան քը սրան ցից 
որ ևէ մե  կ" մ լավն  է լի ն" մ, իսկ ես չեմ ե ղել լավ 
թոռ, չկամ՝ որ պես լավ զա վակ, եղ բայր, ա մ" -
սին, հայր, ըն կեր ..., արդ յոք ես դեռ կոչ վ" ՞մ եմ 
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մարդ, հարց, ո րի պա տաս խան ԱՅՈ-ն  ա վե լի ցա-
վա լի կլի նի տա նել, քան տա րել եմ հար ցի ծագ-
ման պատ ճառ նե րը, քան զի դրա նով կպարզ վի, 
որ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն կոչ վող «մսա ղա ց" մ» 
(ինք նա)ոչն չաց վել, բայց դեռ չեմ (ինքն)ա րար վել 
...

307.

Ինչ քան էլ զար մա նա լի թվա, բայց, ի րա կա-
ն" մ, մար դիկ ա վե լի շատ հակ ված են նե րել, քան 
մե  ղադ րել, "  վեր ջինս, ըն դա մե  նը, կի րառ վ" մ է՝ 
որ պես դրա նա խա հիմք, քան զի երբ որ ևէ մե  կին 
նե ր" մ ես, այդ կերպ նրան զրկ" մ ես ինքն ի րեն 
նե րե լ"  հնա րա վո ր" թ յ"  նից՝ մի ակ ճշմա րիտ 
քա վ" թ յ"  նից, ին չը կոչ վ" մ է՝ մա ք" ր ձեռ քե րով 
սպա ն" թ յ" ն, կամ դրա փորձ:

Իսկ այն տեղ, որ տեղ հա ճախ եմ լի ն" մ, որ պես 
մար դա սի ր" թ յ" ն՝ սո վո րեց ն" մ են չնե րել, բայց 
ինք նա ներ վա ծին հա րա զա տա բար գրկել:

308.

Ե՞ս եմ հաղ թել, թե՞ մայրս է իր ար գան դ" մ 
մն ա ցա ծին սպա նել, որ ես ծնվեմ, չգի տեմ, բայց 
դափ նեպ սա կը կրող իմ գլխ" մ են, որ պես " ր վա-
կան ներ, նրանց ճա կա տագ րերն ապ ր" մ ..., "  
մե ղ քի բո լոր սլաք ներն ինձ վրա եմ թե ք" մ, երբ 
դա նա կը ո րո վայ նիցս ետ եմ քա շ" մ՝ ըն դ"  նե լով 
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տրված կյան քը, կամ չկա րո ղա նա լով հրա ժար վել 
դրա նից:

 
309.

Եր ջան կի փա ռա սի ր" թ յ"  նից ա զատ վե լով՝ 
հայտն վե ցի տա ռա պո ղի «փա ռա սի ր" թ յան»  
մե ջ. ըստ ամ բո խի ցան կ" թ յան՝ վրաս բա ց" մ եմ 
նոր վեր քեր, խո րաց ն" մ՝ ե ղած նե րը, այդ կերպ, 
մի ա ժա մա նակ, նվա գա պե տի նման կա ռա վա-
ր" մ նրանց բա ցա կան չ" թ յ" ն նե րը, "  ստաց ված 
ե րաժշ տ" թ յ" նն ինձ հասց ն" մ է ան դի նի սահ-
մա նագ ծին ..., իսկ դա նա կի վեր ջին շար ժ"  մով, 
երբ ՄԱԵՍՏՐՈ գո ռա լով բո լո րը բարձ րաց նեն 
ի րենց ար յ"  նոտ ված ձեռ քե րը, ա նէա նա լ"  եմ 
ԱՌԵՂԾՎԱԾO Մ, որ չըն դ"  նեմ աստ ծո ձանձ-
րա լի կո չ"  մը ...

310.

Հա նա րա վոր չէ պատ րաստ լի նել ա մե ն ին չի 
և (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան "  ղին անց նել ա ռանց 
հ"  սա հա տ" թ յան, քան զի դա նաև կնշա նա կի, 
որ չես ճա նա չ" մ նո րը, կրկն" մ ես ի մա ցա ծը. չես 
ապ ր" մ, ըն դա մե  նը մն " մ ես կեն դա նի:

311.

« Գի տեմ»-ը ճա նա չե լ"  վերջն է, հետ ևա բար՝ 
վերջն է քեզ "  նե նա լ"  ...



111

312.

Քա նի դեռ մար մի  նը "  նակ չէ հետ ևել հո գ" ն, 
նրանք սկս" մ են կա ռ"  ցել մե ր գի տակ ց" թ յ"  նը 
(կա լա նա վայ րը)՝ օ րո րով, մտրա կով, կա շա ռե լով 
..., իսկ հա ս"  նա նա լ" ն պես գոր ծի են դրվ" մ նոր՝ 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան լծակ նե րը, ո րոնց 
ազ դե ց" թ յ" նն ան մի  ջա կան ենք զգ" մ՝ ա ռանց 
ծնո ղի և դաս տիա րակ նե րի մի  ջամ տ" թ յան:

Բայց ժա մա նակ առ ժա մա նակ "  ան պայ ման 
եր և" յթ նե րով, ո րոնք գի տակ ց" թ յ"  նը կո չ" մ է 
ող բեր գ" թ յ" ն, տա ռա պանք, ա ղետ ... հո գին ազ-
դակ է ստա ն" մ ա զա տա կա նա նա լ"  և, ինչ պես 
ա զա տ" թ յան ցան կա ցած պայ քար, ել քը ստաց-
վ" մ է ե րեք հնա րա վոր նե րից մե  կով՝ 

- հո գին ճեղ ք" մ է գի տակ ց" թ յ"  նը, վեր ջի նիս 
ստի պե լով հետ ևել "  հաս նել ի րեն՝ որ պես մարմ-
նա կան գո յ" թ յան ի րա կան ի մաս տի ի րա գոր ծ" մ. 
ՃՇՄԱՐՏO  ԱՄԲ ՓՐԿO  O Ն:

- հո գին չի կա րո ղա ն" մ ճեղ քել գի տակ ց" թ-
յ"  նը, բայց նաև էլ չի հան դ" ր ժ" մ կա լա նա վո-
ր"  մը "  վեր ջի նիս դրդ" մ է ինք նաս պա ն" թ-
յան. ա զա տա կա նա ն" մ է՝ մարմն  ա կան գո յ" թ-
յան ի րա կան ի մաս տի ի րա գոր ծ"  մը կի սատ 
թող նե լով. ՃՇՄԱՐՏO  O ՆԻՑ ՇԵՂՎԱԾ 
ՓՐԿO  O Ն:

- հո գին չի կա րո ղա ն" մ ճեղ քել գի տակ ց" թ յ" -
նը "  շա ր"  նա կ" մ է հան դ" ր ժել կա լա նա վո ր" -
մը. ՄԵՌՅԱԼ ԳՈՅO  O Ն:
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Հ.Գ.
Ա ռա ջին եր կ"  տար բե րա կով փրկված նե րին՝ 

եր րորդ տե սա կի մե  ծա մաս ն" թ յ"  նը կո չ" մ է հի-
վանդ ներ ... 

313.

Մենք՝ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ին ձգտող ներս, 
մարդ կանց մե ջ նման ենք Նից շեա կան ան դ" ն-
դին. «Երբ չա փա զանց եր կար ես նա յ" մ ան-
դ" ն դի մե ջ, ա պա ան դ" նդն էլ սկս" մ է նա յել քո 
մե ջ...» ։ Այս ինք նա ռե րես ման արդ յ" ն ք" մ ո մանք 
ճզմվ" մ են ի րենց մա կե րե սայ ն" թ յ"  նից, ո մանք 
սար սա փ" մ են ի րենց մե ջ հայտ նա բեր ված խո-
ր" թ յ"  նից, ո մանք էլ դրա նից գայ թակղ վ" մ են 
այն քան, որ ի րենք էլ, ՄԵԶ պես, տրվ" մ են նետ-
վե լ"  ԿՐՔԻՆ։ Վեր ջինս, որ պես (ինք նա)ճա նա չո-
ղ" թ յան մի ակ բա ցար ձակ դրսևո ր" մ,  ա վարտ-
վ" մ է ան դ" ն դի հա տա կին ջախ ջախ վե լով, մի նչ 
այդ սիր տը ճա քե լով, կամ կտր" կ թռչել սո վո րե-
լով, բայց ոչ եր բեք վե րա դառ նա լ"  որ ևէ այլ տար-
բե րա կով։ Հա մըն դ" ն ված դա տո ղա կա ն" թ յ"  նը 
կա րող է պնդել, որ դրան ցից ա ռա վե լա գ" յ նին 
հաս ն" մ է թռչո ղը, բայց և  այն պես, ճշմար տ" թ-
յ" նն էլ շշնջ" մ է, որ ոչ մի այն թռչե լ" ն է մե  ծա-
գ" յն ազ դակ տա լիս վա խը, այլ, նաև, շատ դեպ-
քե ր" մ՝ փե տ" ր ա ճե լ" ն, իսկ այն տեղ, որ տեղ 
առ կա է վա խը, ինք նին առ կա է զգ"  շա վո ր" թ-
յ"  նը, ին չը ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ի ա մե  նաչ սի րած 
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ան հար մա ր" թ յ" ն նե րից է, բա ցի այդ՝ մե կ այլ 
պարզ ճշմար տ" թ յ" նն էլ կա յա ն" մ է նրա ն" մ, 
որ ան դ" ն դի խոր քից աստ ղե րը տե սա նե լի են, 
իսկ հա կա ռա կը՝ ոչ, հետ ևա բար պարզ է, թե որ 
" ղ ղ" թ յամբ է պետք ՃԱԽՐԵԼ՝ ԱՄԵՆԸ տես նե-
լ"  հա մար, հա րա բե րա կան նե րով  որ տեղ է պետք 
ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՎԵԼ՝ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆԻ համ բարձ-
ման հա մար։

Մեզ՝ բարձ րա գ" յն ես-ին ձգտող նե րիս հա-
մար, սիր տը ճա քե լ"  «բախ տը» շրջան ցե լ" ց հե-
տո, ա ռա վե լա պես մն " մ է հա տա կը համ բ"  րե լ"  
տեն չան քը ...

314.

 Ե թե չենք մտեր մա նա լ"  ներ դաշ նա կ" թ յան, 
ա պա օ տա րա նանք չթշնա մա նա լ"  չափ ... 

315.

Ա մե ն ին չի բա ցար ձակն ան դի ն" մ է, ո րին 
ձգտե լ" ց բա ցի, մար դ"  գո յ" թ յ" նն այս հա րա-
բե րա կա ն" մ լի նե լ"  որ ևէ այլ պետ ք" թ յ" ն չ"  նի. 
լոկ նյ"  թա փո խա նա կ" թ յ" ն ա պա հո վե լ"  հա-
մար՝ ա նի մաստ է նման ա րա րա ծի գո յ" թ յ"  նը 
տիե զեր ք" մ, և, ի տար բե ր" թ յ" ն այ լի, այս քան 
վն ա սա կար բն" թ յան հա մար: 

Բարձ րա գ" յն բա նա կա ն" թ յ"  նը չէր կա րող 
այս չափ ան մի տ գտնվել ...
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316.

Ան ճա նա չե լի է այն, ին չի դի տար կ"  մը չի 
ա վարտ վ" մ սահ մա ն"  մով. ըստ այդմ, եր կ"  բան 
կա տիե զեր ք" մ, ո րոնց սահ ման մա նը մե նք եր բեք 
չենք հաս նե լ" , քա նի դեռ մարդ կա յին գո յ" թ յան 
մե ջ ենք. ինք նա ճա նա չո ղ" թ յ" ն և սեր, "  ինչ քան 
խորն ես գն" մ սրանց մե ջ, այն քան տե սա նե լի է 
դառ ն" մ դրանց ն" յ ն" թ յ"  նը, իսկ մե  կա ց" մն  
այն տեղ է, ինչն այս տեղ կոչ վ" մ է ՈՉԻՆՉ, ան դի-
ն" մ՝ ԱՄԵՆ:

317.

Գայլ չլի նե լ" ց (չմն ա լ" ց) հե տո, երկ րորդ 
դժբախ տ" թ յ"  նը նրա ն" մ է, որ աշ խար հը վա-
ղ" ց այն պի սինն է, որ ան տեր շ"  նը չի կա րող 
եր կար գո յատ ևել. կեն սա կան անհ րա ժեշտ պայ-
ման նե րի փո խա րեն նրան մն " մ է մի այն ա զա-
տ" թ յ"  նը, ինչն էլ, վեր ջին հաշ վով, ամ փո փ" մ 
է նրա սատ կե լ"  բո լոր պատ ճառ նե րը: Այլ կերպ 
ա սած՝ ա զա տ" թ յ"  նը մե ռ նե լ"  պատ ճառ է, դո-
ղի կը՝ գո յատ ևե լ"  պայ ման, "  ա զա տա սեր նե րը 
դա տա պարտ ված են, ե թե բախտ չի վի ճակ վ" մ 
հան դի պել ձեռ քին, ո րին սի րով կտան և  ո րը սի-
րով կվերց նի ի րենց դո ղի կը, ին չը մն ա լով նրանց 
վզին՝ եր բեք չի ձգվի, մի շտ թ" յլ կճոճ վի ...  
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318.

Ինք նա ճա նա չո ղ" թ յ"  նը ան դ" նդ է, ո ր" մ չեն 
հայտն վ" մ ինք նա կամ, "  րի շի հրե լով կամ սայ-
թա քե լով, " ղ ղա կի հան կար ծա կի հաս կա ն" մ են, 
որ ար դեն վայ րէջ քի մե ջ են: Բայց և  այն պես, ան-
գամ այդ "  ղին խրա խ"  սե լ" ց էլ ձգտ" մ եմ լի նել 
զգ"  շա վոր, "  ոչ խղճի, այլ՝ ցա վից մարդ կանց 
գո ռա լ" ց ա ռա ջա ցող աղ մ"  կի  ան հար մա ր" թ-
յան պատ ճա ռով, քան զի դա "  ղի է ինք նաոչն չաց-
ման, որ տեղ կորց ն" մ ես սո ցիա լա կան գո յ" թ-
յան հա մար ըն դ"  նե լի բո լոր կեղծ ԵՍ-ե րը, իսկ 
ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ը, որ պի սին պետք է ինք նա-
րար վես, շա ր"  նա կ" մ է մն ալ ան տես, բայց/ո րով-
հետև, է լի " ղ ղա կի, հան կար ծա կի է հաս կաց վե-
լ" , որ վայ րէջ քի չէ, ճախ րան քի մե ջ ես, հետ ևա-
բար ան դ" նդ չէ, սև խո ռոչն է, իսկ դ"  այլևս չես 
սի ր" մ, դ"  ինք նին սերն ես ...

319.

Ա ղոթք և սեր ա նել.

Ա ղոթ քը խիստ ան հա տա կան երկ խո ս" թ-
յ" ն է՝ աստ ծ" ն ի րեն ցից դ" րս և  ինք նա ս"  զ" մ՝  
ի րենց մե ջ տես նող նե րի հա մար, հետ ևա բար՝ 
ա ղո թա տե ղին էլ խիստ ան հա տա կան սրբա վայր 
է, ին չը ե կե ղե ց"  վե րա ծե լը շե ղ" մ և/ կամ կեղ ծ" մ 
է ա ղոթ քի ճշմա րիտ ի մաս տը: Բա ցի այդ, ա ղոթ քը 
բա ցա ռա պես (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան պատ ճառ/
հետ ևանք է և դ րա ձևն  "  բո վան դա կ" թ յ"  նը 
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ստեղծ վ" մ է ևս խիստ ան հա տա կան. ա մե ն քինն 
ա ռանձ նա հա տ" կ՝ ըստ իր ներ քին բա ռա րա նի և  
ի մաստ ն" թ յան: Ըստ այդմ, մե  կը, օ րի նակ, կա-
րող է ա ղո թել պոե զիա յով, մյ"  սը՝ հայ հո յան քով, 
պայ մա նա վոր ված նրա նով, թե " մ երկ խո ս" թ յ" -
նը (ինք նա ս"  զ"  մը) ինչ պես է կա ռ" ց վել աստ ծո 
հետ, "  բնավ մե  կը մյ"  սին ոչն չով չի զի ջ" մ, երբ 
ա ռանց քը բա ցար ձակ հա վատն է ("  զե լը փո խա-
կերպ ված ըն դ"  նե լ" ն, բռնե լը՝ բաց թող նե լ" ն): 
Ինչ վե րա բեր վ" մ է ե կե ղե ց" ն (խմբա կա յին այլ 
ա ղո թա տե ղի ներ), ա պա ար դեն հաս կա նա լի է 
դրա ի րա կան նպա տա կը. հո գեոր ս" թ յ" ն՝ " ղ-
ղա կի և  ա ծանց յալ բո լոր ի մաստ նե րով, մար-
դ" ն ինքն ի րե նից խլ" մ, ին չը ստրկաց նե լ"  մե կ 
պայ մանն է, "  այս ա մե  նը դրսևոր վ" մ է նախ՝ 
ա ղոթ քը հա մընդ հա ն" ր ձևի և բո վան դա կ" թ-
յան վե րա ծե լով, ին չով բա ցառ վ" մ է սե փա կա նի 
ստեղ ծ"  մը, հետ ևա բար, նաև, դրա լսե լի" թ յ" -
նը, երկ րորդ՝ հան րա յին ա ղո թա տե ղի նե րի բազ-
մա ց"  մով, ին չով նվա զեց վ" մ է աստ վա ծա յի նի 
հայտ նա բեր ման վայ րը, քան զի «աստ ված ա մե -
ն" ր է»  ճշմար տ" թ յ" նն ի րա կա ն" մ մե կ նա բան-
վ" մ է «աստ ված այն տեղ է, որ տեղ մի ակ վկադ 
ինքդ ես» բաց ված քով:

Ինչ վե րա բեր վ" մ է սեր ա նե լ" ն, ա պա դա էլ 
սի րո մե  ջի ա ղոթքն է՝ խիստ ան հա տա կան երկ-
խո ս" թ յ" ն, կամ ինք նա ս"  զ" մ՝ նրանց հա մար, 
ով քեր ԴO -ն  ըն կա լ" մ են որ պես ԵՍ, հետ ևա-
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բար՝ սի րե լին էլ խիստ ան հա տա կան սրբա վայր 
է, "  սրա ճշմա րիտ ի մաս տից շե ղ" մ և/ կամ կեղ-
ծ" մն  էլ ար տա հայտ վ" մ է սի ր" ց դ" րս սեր ա նել 
սո վո րեց նե լով (պոռ նո) և սր բա վայ րե րը հան րայ-
նա ց"  մով ոչն չաց նե լով (հա սա րա կաց տներ, բաց 
վա րա գ" յր նե րով սեր ա նել, ա րա ծի մա սին պատ-
մե լ ... և  այս ա մե  նը խրա խ"  սել): 

Իսկ թե որ տեղ և  ինչ քան են մե  կա ն" մ սեր 
ա նելն "  ա ղոթ քը, բա վա կան է տես նել, որ եր-
կ" սն էլ մի տ ված են ՍԻՐO Ն, չէ որ աստ ված սեր 
է նրանց հա մար, ով քեր նրան ի րեն ցից դ" րս են 
տես ն" մ և  ինք նին սեր են նրանք, ով քեր աստ-
ծ" ն ի րենց մե ջ են տես ն" մ: Ու այս մե  կա ց"  մը 
հ"  շ" մ է նաև դրանց պար տա դիր "  հա մա տեղ 
ապ րե լ"  անհ րա ժեշ տ" թ յ"  նը, և  ան կաս կա ծե-
լի է, որ աստ վա ծաշնչ յան Մա րիամն  էլ ինք նին 
սեր ա նե լ"  այն պի սի բարձ ր" թ յան հա սած կեր-
պար է (ա նի րա կան/ի րա կան), որ նրան, որ պես 
սի րե լի, կա րող էր հա մա պա տաս խա նել մի այն 
ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ:

Հա վե լ" մ/նպա տակ՝ մի այն այս ճշմար տ" թ-
յան ըն դ"  ն"  մը կա րող է մարդ կ" թ յա նը փրկել 
մարմն  ա կան և հոգ ևոր ա նա ռա կ" թ յ"  նից, հետ-
ևա բար՝ փրկել առ հա սա րակ ...

Ակ նարկ/զգ"  շա ց" մ՝ բազ մաստ վա ծ" թ յ" նն 
այս կոն տեքս տ" մ կդի տարկ վի որ պես ան հա ջող 
խո րա ման կ" թ յան դրսևո ր" մ …
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320.

Աստ ված/սա տա նա VS բարձ րա գ� յն ԵՍ.

Աստ վածն էլ է "  զ" մ մե ր հո գին, սա տա նան էլ, 
"  եր կ"  դեպ ք" մ էլ չգի տենք, թե ի րա կա ն" մ ով 
" ր է տա ն" մ, "  դրանց մրցակ ց" թ յան մշտնջե-
նա կա ն" թ յ"  նը հաս տա տ" մ է ի րենց հա վա սա-
ր" թ յ"  նը, նաև՝ ըն կե ր" թ յ"  նը, ով քեր գա րեջ րի 
շ" րջ ի րար պատ մ" մ են, թե ով քա նի սին է իր 
ան կո ղին տա րել, իսկ մի  ջոց նե րը պրոեկտ ված 
հստակ ար տա հայտ վ" մ են մարդ կանց մե ջ՝ մե -
կը սի րո խոս տո վա ն" թ յամբ է ան կո ղին տա ն" մ, 
մյ"  սը՝ վճա րե լով:

Հետ ևա բար՝ կամ եր կ"  սին էլ պետք է օգ տա-
գոր ծել « Հա՛ն գա մանք նե րը, պա րո նայք, հան գա-
մանք նե՜ րը» սկզբ" ն քով (« Խառ նա րան» 247) և  
ա վար տել՝ որ պես մար դ" կ, ինչն ա մե  նա տա րած-
վածն է, կամ եր կ"  սին էլ մե ր ժել՝ (ինք նա)ճա նա չո-
ղ" թ յ" ն առ բարձ րա գ" յն ԵՍ-ը:

Ակ նարկ. նրանց քո մե ջ ես ըն կա լ" մ, թե քե-
զա նից դ" րս, հետ ևան քը ն" յնն է՝ նրանք կե րակ-
ր" մ են մար դ"  կին, ըն կե րակ ց" մ՝ բարձ րա գ" յն 
ԵՍ-ին ...

321.

Դ"  ինձ հան դի պ" մ ես այն տեղ, որ տեղ մի այ-
նակ ես. ո չինչ չի փոխ վ" մ, պար զա պես ապ ր" մ 
ես ին ձա նով մարմն  ա վոր ված քո մի այ նա կ" թ յ" -
նը՝ դրա ն" մ առ կա ողջ սար սա փե լին "  ե րա նե-
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լին, այ լան դակն "  սքան չե լին, "  երբ կա րո ղա-
ն" մ ես դ" րս գալ քո մի այ նա կ" թ յան (իմ) հան-
դեպ ա տե լ" թ յ"  նից և պաշ տա մ" ն քից՝ մե  կաց-
նե լով դրանք ԱՄԵՆO Մ, աշ խար հիկ գո յ" թ յ" նդ 
ա վար տ" մ ես ծնվե լով, իսկ ե թե ոչ, ա պա ես ինձ 
հետ տա ն" մ եմ ինք նա ներ ման ան կա րո ղ" թ յ" -
նից ա ռա ջա ցած մե  ղադ րանքդ, և դ"  ա վար տ" մ 
ես գո յ" թ յ" նդ հղի" թ յան ըն թաց ք" մ՝ չծնված։

322.

Մարդ կ" թ յ"  նը վա ղ" ց հաղ թա հա րած կլի ներ 
գո յ" թ յան պայ քա րով մե կ նար կած «մար դա կե-
ր" թ յ"  նը», ե թե հո րի նած կամ ըն դ"  նած չլի ներ 
սե փա կա ն" թ յ" ն կոչ վող մե  ծա գ" յն ս"  տը, ո րը 
հիմքն է աշ խար հ" մ առ կա բո լոր, ընդ հ" պ մի նչև 
մար դ" ՝ ինքն իր հետ, ան հաշ տ" թ յան: Ու դա էլ 
հաղ թա հա րած կլի ներ, ե թե, որ պես դրա ա պա հո-
վագ ր" մ, հո րի նած կամ ըն դ"  նած չլի ներ ժա ռան-
գ" թ յան ի րա վ" նք կոչ վող երկ րորդ մե  ծա գ" յն 
ս"  տը, ինչն էլ ա վե լի է մե  ծաց ն" մ սե փա կանն 
"  նե նա լ" /պա հե լ"  պատ րան քը՝ այն հասց նե լով 
մա հից հե տո հնա րա վո ր" թ յան, այն դեպ ք" մ, 
երբ  «սե փա կան» ա ն"  նից սկսած ո չինչ չի պատ-
կա ն" մ մե զ, և  ո չինչ մշտա կան չէ, քան զի ինք-
ներս մն ա յ" ն չենք: 

Ու սա ոչ մի այն շե ղ" մ է գո յ" թ յան ի րա կան 
ի մաս տը հաս կա նա լ" ց, նաև՝  դրա այն չափ այ-
լան դա կ" մ է, ո րը մարդ կ" թ յանն ա վե լի ցածր է 
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դա ս" մ աշ խար հ" մ առ կա ցան կա ցած այլ կեն-
դա ն" ց և բ" յ սից, ո րոնք, գո նե, կա տար յալ են 
կի րա ռ" մ գո յ" թ յան պայ քա րի սկզբ" ն քը. նրանց 
յ"  րա քանչ յ" ր սերն դի ան դամն  ե րը ևս կ յան քը 
մե կ նար կ" մ են ան հա վա սար հնա րա վո ր" թ յամբ, 
բայց, ի տար բե ր" թ յ" ն մարդ կանց, հա վա սար 
պայ ման նե ր" մ՝ ար դար ...

323.

Ժա մա նա կը չի բե ր" մ, տա ն" մ է, և, որ պես 
հաս կա ց" թ յ" ն, մի այն անց յա լին "  նի կա պակ-
ց" թ յ" ն, "  ե թե պատ մ" թ յ" ն գրող չես, այլ՝ ապ-
րող, ա պա այն ընդ հան րա պես չ"  նի որ ևէ նշա-
նա կ" թ յ" ն:

324.

Որ պես տիե զե րա կան ամ բող ջ" թ յան մաս նիկ, 
հետ ևա բար, նաև, որ պես տիե զեր քի հետ/մե ջ 
ին ֆոր մա ցիոն շրջա նա ռ" թ յան մաս նա կից ներ, 
մար դիկ դա սա կարգ վ" մ են՝
1. Հա ղոր դագ ր" թ յ" ն բե րող ներ,
2. Հա ղոր դագ ր" թ յ" ն կար դա ցող ներ (մե կ նա բա-
նող ներ),
3. Կի րա ռող ներ,

Յ"  րա քանչ յ" ր տե սա կին պատ կա նող ներն 
ի րենց հեր թին դա սա կարգ վ" մ են ըստ են թա-
դա սե րի՝ նրանք, ով քեր ինք նա բա ցա հայ տել են 
ի րենց հատ կ" թ յ"  նը և ն րանք, ով քեր ան գի տակ-
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ցա բար են ի րա կա նաց ն" մ գոր ծա ռ" յ թը:
Օ րի նակ՝ 

1. Հա ղոր դագ ր" թ յ" ն բե րո ղը, ով բա ցա հայ տել 
է իր հատ կ" թ յ"  նը, կա րո ղա ն" մ է հաս ցեա կան 
" ղ ղոր դել հա ղոր դագ ր" թ յ"  նը, իսկ ան գի տակ-
ցա բար գոր ծո ղը " ղ ղա կի ար տա հայ տ" մ է հա-
ղոր դագ ր" թ յ"  նը, ո րի այդ պի սին լի նե լը ըն կալ-
վ" մ է կար դա ցո ղի (մե կ նա բա նի) կող մի ց: 
2. Կար դա ցող նե րի (մե կ նա բան)՝ որ պես այդ պի-
սին ինք նա բա ցա հայտ վա ծի տե սակ են ի մաս տա-
սեր նե րը, (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մի տ ված նե րը 
..., իսկ ան գի տակ ցա բար գոր ծող նե րի տե սակ են 
այն գրող նե րը, նկա րիչ նե րը և  այլն, ով քեր պար-
զա պես ստեղ ծա գոր ծ" մ են՝ ըստ ի րենց ան հաս-
կա նա լի ներշն չան քի:
3. Կի րա ռող նե րի գի տակ ցող տե սակ են նրանք, 
ով քեր սրան հա վա տա լով՝ նպա տա կա յին օգտ-
վ" մ են ա ռա ջին եր կ"  խմբե րի հատ կ" թ յ" ն նե-
րից, իսկ ան գի տա կից գոր ծող նե րը, ո րոնք նաև 
մե  ծա մաս ն" թ յ" ն են կազ մ" մ, տե սած/լսա ծով, 
ընդ հան րա կան ա սած՝ հա մըն դ" ն ված դա տո-
ղ" թ յ" ն նե րով ա ռաջ նորդ վող ներն են:

Ճիշտ է՝ յ"  րա քանչ յ"  րի մե ջ առ կա են նշված 
բո լոր հատ կ" թ յ" ն նե րը, բայց դրան ցից մե կն ան-
պայ ման լի ն" մ է ա ռա վել ընդգծ ված և գե րակշ-
ռող:

Ինչ վե րա բեր վ" մ է մար դ"  կող մի ց ին ֆոր-
մա ցիա ստեղ ծե լ"  հնա րա վո ր" թ յա նը, ա պա 
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դա, մի ա ժա մա նակ, կհիմն  ա վո րեր մար դ"  աստ-
վա ծա նա լ"  հնա րա վո ր" թ յ"  նը, ո րին ինքս հա-
վա տ" մ և դ րան հաս նե լ"  "  ղին կո չ" մ եմ՝ առ 
ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ը:

Ինքս ինձ ա ռա վե լա պես տես ն" մ եմ երկ րորդ 
խմբ" մ:

325.

Գե ղե ցիկ, թե՞ ի մաս տ� ն.

Ա մե ն դեպ ք" մ գե ղե ցի կի մե ջ հա մընդ հա ն" ր 
ձգո ղա կա ն" թ յ" ն կա, ո րին ոչ մի  կերպ չի կա րո-
ղա ն" մ հաս նել ի մաստ ն" թ յ"  նը։ Ճիշտ է՝ սրանք 
կա տար յալ դ"  ետ են, բայց, ցա վոք, այն ստաց-
վ" մ է, երբ գե ղե ցի կի վրա սպիեր են ա ռա ջա-
ն" մ, ո րոնք այն ձեռք է բե ր" մ աշ խարհն ի րե նով 
գե ղեց կաց նե լ"  մո լո ր" թ յան պատ ճա ռով, և բո-
լո րին տի րե լ"  նրա ե րա զան քը վե րա փոխ վ" մ է 
ի մաստ ն" թ յա նը (ՄԵԿԻՆ) տրվե լ"  ցան կ" թ յան, 
աշ խար հը փրկե լ"  ան կա րո ղ" թ յ"  նը՝ տիե զերքն  
"  նե նա լ"  հնա րա վո ր" թ յան:

Գե ղե ցիկ, թե՞ ի մաս տ� ն. 

Մեկն ա ռանց մյ"  սի ա վար տ" մ է պար տ" թ-
յամբ. ա ռա ջի նը մն " մ է ա մ" լ, երկ րոր դը՝ որբ … 

326.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մի տ ված հա րա բե-
ր" թ յան և, մաս նա վո րա պես, երկ խո ս" թ յան մե ջ 
գոր ծ" մ է 1:3 բա նա ձը, այն է՝ մտքե րը, եր և" յթ-
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նե րը, ի րո ղ" թ յ" ն նե րը և  այլն պետք է դի տար կել 
դրանք ար տա հայ տո ղի (ց" յց տվո ղի), դրանք լսո-
ղի (տես նո ղի) վե րա բեր մամբ և հա մընդ հա ն" ր, 
ին չի արդ յ" ն ք" մ ա պա հով վ" մ է փոխ պայ մա նա-
վոր ված մի մ յանց "  մի ա սին ճա նա չե լը, հա կա ռակ 
դեպ ք" մ՝ չի ի րա գործ վ" մ դրան ցից ոչ մե  կը, իսկ 
հա րա բե ր" թ յ"  նը, երկ խո ս" թ յ"  նը ա վարտ վ" մ 
է ի րար և հա մընդ հա ն"  րի մա սին պատ կե րա ց" -
մով, ին չը, լա վա գ" յն դեպ ք" մ, ի րա կա ն" թ յա նը 
մոտ նկար է, բայց ի րա կա ն" թ յ"  նը չէ:

327.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մի տ ված հա րա բե-
ր" թ յան մե ջ լք" մ է նա, ով կանգ է առ ն" մ, " , 
այ լից բա ցի, սե րը մի ակ հա րա բե ր" թ յ" նն է, որն 
ա ռանց (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան գո յ" թ յ" ն չ"  նի: 

328.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան ան բա ժա նե լի և մե -
ծա գ" յն մե  թոդ նե րից մե  կը, ո րը փո թո րի կի նման 
քշ" մ է ա մե ն կեղ ծիք, հա վատ-կաս կա ծից ան դին 
դի տար կ" մն  է, բայց այն կի րա ռել չի խրա խ" ս-
վ" մ նրանց, ով քեր "  նեն մե ր կա նա լ"  ա մոթ խա-
ծ" թ յ" ն և մե  նակ մն ա լ"  մտա վա խ" թ յ" ն:
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329.

Թշ նա մ"  ձեռ քով սպան ված նե րի մե ջ զգա լի 
թիվ են կազ մ" մ նրանք, ով քեր հոգ նել էին բա րե-
կամն  ե րի ձեռ քով մե ռ նե լ" ց:

330.

Ե թե տե ղին է հա ջո ղ" թ յ" ն կո չել ժա մա նա-
կին մա հա նա լը, ա պա մահն էլ ան պայ ման պետք 
է դա սել հա ջո ղ" թ յ" ն նե րի շար քին, ո րոնք, եր-
բեմն , բաց ենք թող ն" մ, "  ե թե քեզ այ ցե լ" մ է 
նման մտած մ" նք, "  րեմն  խոր հ" րդ է տրվ" մ 
ա ռաջ նորդ վել «ա ռանց կրա կի ծ" խ չի լի ն" մ» 
ա ս" յ թով և ս պա սել կրա կին ...

Իսկ որ ժա մա նա կին մա հա նա լը հա ջո ղ" թ յ" ն 
է, բա վա րար հիմն  ա վո ր" մ է այն, որ ապ րե լ"  հա-
մար՝ կյան քի մի  ջին տևո ղ" թ յ"  նը պար տա դիր չի 
հա մար վ" մ:

331.

Մե ծա մա սամբ հա րա բե ր" թ յ" ն ներն (ինք-
նա)խա բե" թ յ" ն են՝ բնո րոշ քնած նե րին, բայց 
դրանց, եր բեմն , հաս կա նա լով տրվ" մ են նաև 
ար թ" ն նե րը, ով քեր (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան 
սառ ն" թ յ"  նից փրկվե լ"  ջեր մ" թ յ" ն ոչ մի  տեղ 
չեն հան դի պ" մ:
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332.

Կիր քը՝ բարձ րա գ� յն ԵՍ-ին հաս նե լ�  գլխա-

վոր զար կե րակ.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" նն ա ռանց հա րա բե-
ր" թ յան անհ նար է, իսկ ա մե  նաեր կա րը ստաց-
վ" մ է քայ լել նրա(նց) հետ, " մ հան դեպ (հետ) 
կիրք "  նես, քան զի ճա նա պար հին ա ռա ջա ն" մ են 
ար գելք ներ, ո րոնք մի այն կիրքն է ստի պ" մ հան-
դ" ր ժել, ա պա՝ հաղ թա հա րել: Ըստ այդմ, (ինք նա)
ճա նա չո ղա կան հա րա բե ր" թ յ" ն ա ռա վե լա պես 
հնա րա վոր է կին-տղա մարդ հա րա բե ր" թ յամբ, 
իսկ հա մա սե ռա մո լ" թ յ"  նը սրան հա կա փաս-
տարկ չի կա րող լի նել, քան զի կան ամ բող ջա ց" մ-
ներ և  ա րա ր" մն  եր, ո րոնց բնա տ" ր տար բե ր" թ-
յամբ է հնա րա վոր հաս նել:

333.

Բարձ րա գ� յն Ես-ի սի րո խոս տո վա ն� թ յ� -

նը.

Ինձ պետք չէ "  նե նալ քեզ տաս, քսան, ե րե-
ս" ն տա րի, ես "  զ" մ եմ կյան քիս վեր ջին հա յաց-
քով տես նել քեզ ...

Ըստ մե կ այլ սահ ման ման՝ բարձ րա գ" յն ԵՍ-
ին ձգտ"  մը` (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը սահ ման-
վ" մ է՝ որ պես մահն ըն դ"  նե լ"  հա ս"  նա ց" մ 
(«ԱՄԵՆ» 3), իսկ տիե զե րա կան սեր "  նե ցո ղը, 
որ պի սին ես եմ ըն կա լ" մ, ապ րե լ" ն անհ րա ժեշտ 
ցան կ" թ յ" ն նե րից զատ, պետք է կա րո ղա նա սի-
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րով նաև մահ ցան կա նալ սի րե լիի հա մար,երբ նա 
հա սել է այդ բարձ րա գ" յ նին, քան զի դրա նից հե-
տո ան տա նե լի է մարմն  ա կան գո յ" թ յ"  նը: Ն" յն 
մաղ թան քի նե ր"  ժը տիե զե րա կան սեր ապ րող նե-
րը, որ պես ի րենց հա մար նա խա տես ված վեր ջին 
փամ փ" շտ, պետք է ստեղ ծեն "  կրեն գո յ" թ յան 
ողջ ըն թաց ք" մ, ո րով պետք է փրկվեն հար կադր-
ված բա ժա ն"  մի ց (գե ր" թ յ"  նից), "  բնավ նշա-
նա կ" թ յ" ն չ"  նի, թե կրա կե լ" ց հե տո երբ վրա 
կհաս նի մա հը, քան զի նման սի ր" ց դ" րս մե ռ նե-
լ"  ըն թաց քը մի այն կա րող է հա մար վել գո յ" թ յան 
ի մաս տա լից շա ր"  նա կ" թ յ" ն: Փամ փ" շ տը կա-
րող է եր բեք էլ չկրակ վել՝ վե րած վե լով հ"  շան վե-
րի ԱՄԵՆO Մ, բայց դրա գո յ" թ յ"  նը մի ակ ե րաշ-
խիքն է՝ հաղ թե լ"  կամ եր բեք չպարտ վե լ" , հետ-
ևա բար, նաև, "  ժը՝ մի այն ա ռաջ գնա լ" ՝ բարձ-
րա նա լ" :

334.

Մար դը «տիե զե րա կան սահ մա նադ ր" թ յ" -
նի ց» վեր է դա սել «բն" թ յան պայ քա ր» օ րեն քը, 
ո րը  մե կ նա բա ն" մ է «նպա տա կը ար դա րաց ն" մ է 
մի  ջոց ներ ը» կեղծ սկզբ" ն քով՝ այդ կերպ ոչ մի այն 
վեր չկանգ նե լով կեն դա նի նե րից, այլ՝ նրանց հա-
մե  մատ ա վե լի այ լան դակ վե լով, քան զի կեն դա նի-
նե րը, գո նե, "  ժի ար դա ր" թ յամբ են գոր ծ" մ, իսկ 
եր բեմն , ն" յ նիսկ, խղճի այն պի սի դրսևոր մամբ, 
որն ան հա սա նե լի է մե ր գի տակ ց" թ յա նը ...
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335.

Հա վատ/կաս կա ծից ան դին.

Երբ կաս կա ծը ճա նա չո ղ" թ յան մի  ջոց չէ, այն 
վե րած վ" մ է ան կ" շտ ե րա խի, ո րը ա ռա ջին իսկ 
ան պա տաս խան մն ա ցած ցան կա ցած «ին չ" »-ից 
սկսած խժռ" մ է այն ա մե  նը, ին չը կա րե լի է (պետք 
է) հաս կա նալ, ա պա՝ ըն դ"  նել, արդ յ" ն ք" մ՝ (ինք-
նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը վե րած վ" մ է (ինք նա)լա փե-
լ" :

 Ն" յն հետ ևան քին, բայց որ պես ա խոր ժա կի 
կո ր" ստ, հան գ" մ է նաև հա վա տը, երբ այն նպա-
տակ չէ՝ ար տա հայտ վե լով ինք նաս պառ մամբ:

336.

Ինչ քան բն" թ յան մե ջ նվա զ" մ է այն ա մե  նի 
քա նակն "  տե սա կը, ին չի հա մե  մատ կա րե լի է 
կոչ վել մարդ, մար դիկ ի րեն ցից են բ"  ծե լով շա-
տաց ն" մ դրանց ա ն" ն նե րին հա մա պա տաս խան 
էակ նե րի, որ պես զի չ"  նե նան հա մե  մա տ" թ-
յան վրա հիմն  ված ինք ն" թ յան կո ր" ստ, հա կա-
ռակ դեպ ք" մ՝ պետք է վա ղ" ց ըն դ"  նած լի նեին 
ի րենց, ա պա դառ նա յին ա վե լին մար դ"  հա մե -
մատ՝ շա տա նա լով տիե զեր ք" մ ... 

337.

Ան կեղ ծ" թ յ" ՞ն. փոր ձիր ար տա ք" ստ կրել 
այն, ին չը շա տե րը քո ղար կ" մ են ի րենց ներ ս" մ. 
մի ան գա մի ց կստա նաս նրանց ինք նար դա րա ց" -
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մի ց ծա գող այ լան դա կի մե  ղադ րան քը, իսկ երբ 
փոր ձես այդ մե  ղադ րանքն էլ ց" յց տալ՝ որ պես 
նրանց ինք նա խոս տո վա ն" թ յ" ն, քեզ կաք սո րեն 
ա ռանց դա տա վա ր" թ յան:

Ինք նա մաք ր" ՞մ. "  րեմն  ան պայ ման աք սո րա-
վայ րի մի  ջով ...

Ու ՍԵՐ, երբ "  նես պա տիժդ կի սող կամ, գո նե, 
դի մա վո րող: 

338.

Տ րա մա բա ն" թ յան պատ կե րած «ի դեա լա կան 
հա մա կե ց" թ յա ն» մե ջ մի այն մե կ ցան կ" թ յ" ն 
կա րող է ա ռա ջա նալ՝ ինք նաս պան վել, "  ե թե այս 
ան ց"  մա յին մի  ջա կ" թ յ"  նից չենք թեք վե լ"  դե պի 
եր րորդ ճշմա րի տը, ա պա նա խընտ րե լի է «վայ րի 
ամ բող ջա կա ն" թ յա ն» վե րա դառ նալ՝ սպա նել "  
սպան վել...

339.

Գայ լը հաս կա ցավ իր մե  ղա վոր գո յ" թ յան 
տիե զե րա կան ի մաս տը, երբ ոչ խար նե րին տե սավ 
խո զե րին "  տե լ" ց…

340.

Արդ յոք մե նք կ"  նե նա յի՞նք ն" յն ձգտ" մն  ե րը, 
ե թե լի նեինք ա ռանց վկա նե րի, և  արդ յոք մե ր " -
նե ցա ծը, նաև չ"  նե ցա ծը, փո խա դար ձա բար չե՞ն 
բնո րո շ" մ մե ր վկա նե րին, "  ե թե ընտ ր" թ յ" ն, 
ա պա հենց վկա նե րի կա պակ ց" թ յամբ, քան զի, 
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ինչ պես պարզ վ" մ է, նրանք ոչ մի այն ակ տիվ 
մաս նա կից են, այլ նաև բե մադ րողն են ներ կա-
յաց ման, ո ր" մ մե նք ստա ն" մ ենք մե ր դե րը, ըստ 
ո րի, ա ռա վե լա պես հան դի պ" մ են խո զեր, ոչ-
խար ներ, կա պիկ ներ ...: 

Իսկ ես սի ր" մ եմ նրանց, " մ առջև կա րող եմ 
չխա ղալ՝ լի նել գայլ...

341.

Նախ՝ աչ քե րը սկսե ցին խաբ վել, հե տո՝ քի-
թը, արդ յ" ն ք" մ, որ պես ի րար ճա նա չե լ"  մի  ջոց, 
մն աց կծե լը, ինչն էլ, երբ ճա շա կե լիքն անկշ տա-
նա լի ցան կա լի է, վե րա ճ" մ է հո շոտ ման՝ կոչ վե լով 
սեր:

342.

ԱՄԵՆ՝ ԱՆԱՆP Ն

Մե ծա մա սամբ, մարդ կա յին սե րը, ըստ բո վան-
դա կ" թ յան, բա ժան վ" մ է եր կ"  տե սա կի՝ խղճի 
դրսևոր մամբ և հ պար տ" թ յան: Այս փոխ հա գեց-
նող եր կ"  տե սակ նե րը մի ա սին ա վե լի եր կար են 
գո յատ և" մ, քան տե սա կը տե սա կի հետ մի ա վո-
ր" մն  ե րը, "  եր կ"  կար գի հա րա բե ր" թ յ" ն նե ր" մ 
էլ այն, ինչ պար զ" մ է (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը, 
ի րա կան է մն " մ մի այն գո յատ ևե լը՝ վեր նագր վող 
ե սա սի ր" թ յ" ն: 

Ուս տի, ե թե ի րա կան ՍԵՐ, ա պա ա ռանց խղճի 
և հ պար տ" թ յան, կամ՝ դրանց հաղ թա հար մա նը 



130

մի տ ված, որ պի սին բնո րոշ է բարձ րա գ" յն ԵՍ-ին. 
հան րայ նաց մամբ ար ժեզրկ ված ան վա նա կոչ ման 
փո խա րեն՝ վեր նագր վող ԱՄԵՆ՝ ԱՆԱՆO Ն:

343.

Շա տերն ան մե ղ են՝ հա մա պա տաս խան օ րեն-
քի բա ցա կա յ" թ յան, իսկ ո մանք մե  ղա վոր են՝ 
ի րա վ" ն քի ան ճա նա չե լի" թ յան պատ ճա ռով:

344.

Ե թե չկա (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն, ա պա ի՞նչ է 
խե լա ցի" թ յ"  նը, ե թե ոչ հի մա ր" թ յան (դրա կան) 
աս տի ճան:

345.

Փիղն ան կա րե լի փոքր է՝ մրջյ" ն նե րի մի  ջա-
վայ ր" մ ապ րե լ"  հա մար...

 
346.

Հա կա ռակ " ղ ղ" թ յամբ վա զող նե րը ան հա-
սա նե լի" թ յան ինք նավս տա հ" թ յամբ հեգ ն" մ են 
բարձ րա ցող նե րին…

347.

Սի րո մե ջ ծայ րա հե ղ" թ յ" ն նե րը շատ են, քան-
զի այն բա ցար ձա կին մի տ ված (ա մե  նա)մի  ջոցն 
է՝ հա րա բե րա կան գո յ" թ յան ըն թաց ք" մ տրված 
մե զ, "  նրա ն" մ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յամբ լի նե լը 
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ն" յնն է, ինչ պես ե րա զ" մ՝ գի տակ ց" թ յամբ ինք-
նա կա ռա վար վե լը, որ տեղ ծայ րա հե ղա կա ն" թ յ" -
նը փոխ վ" մ է խեն թաց ման...

348.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յ� նն ի մա ց� թ յ� ն չէ, 

գո յաձև է.

Եր բեմն , ինձ խրա տ" մ են ա սե լով՝ մի և ն" յն է 
ճա նա չել ես, բարձ րա ցել ես, հա սել ես ..., վե րա-
դար ձիր և սո վո րիր շա տե րի նման (մե ջ) ապ րել 
սո ցիա լա կան մի  ջա վայ ր" մ, ին չին ի պա տաս-
խան, հատ կա պես երբ խրա տո ղը պար կեշտ մե կն 
է, սի ր" մ եմ օ րի նա կը՝ դա ն" յնն է, թե է" թ յամբ 
ա ռա քի նի լի նե լ" ց տ"  ժա ծին ա ռա ջար կել, որ 
սկսի լի նել ա նա ռակ, քան զի ար դեն գի տի, թե ինչ 
է ա ռա քի ն" թ յ"  նը: Ի տար բե ր" թ յ" ն վեր ջի նիս, 
ես իմ (ինք նա)ճա նա չո ղա կան ա նա ռա կ" թ յամբ 
հա մա ձայ ն" մ եմ, բայց, ցա վոք, խրա տող նե րը ոչ 
մի այն սո վո րեց նող ներ չեն դառ ն" մ, այլ ընդ հան-
րա պես դա դա ր" մ են լի նել...

349.

Ե թե աշ խար հա յին գո յ" թ յ"  նը դի տար կենք 
որ պես ա վե լի բարձր մա կար դա կ" մ գո յ" թ յան 
ար տա պատ կե ր" մ, ա պա մարդ կա յին լի նե լի" թ-
յ"  նը կա րող է հա մար վել վե րա ցող տե սա կի (հո-
գ" ) ար գե լա նո ցա յին բ" ծ ման արդ յ" նք, "  մե զ 
հետ էլ կա տար վ" մ է այն ա մե նն, ինչ մե նք ա ն" մ 
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ենք կեն դա նա կան աշ խար հի հետ՝ նրա(նց) նման, 
" մ պատ կեր մամբ կանք (ա րար վել ենք): 

Նա խա գի ծը գն" մ է ձա խող ման...

350.

Ան կեղ ծա ն" մ ես "  ար ձա գան քից, հա ճախ, 
հարց է ա ռա ջա ն" մ՝ լա վի մա սին ան կեղ ծա նա լը 
ո՞րն է...

351.

Լ ռեց ված կար ծիքս վա ն" մ է ինձ, ար տա հայ-
տե լը՝ նրանց, "  թե պետ պա տաս խա նը գի տեմ, 
բայց, մշտա պես, ինչ պես հա նե լ" կ եմ ըն դ"  ն" մ 
մտե րիմն  ե րի մե ծ շրջա պատ "  նե նա լ"  "  նա կ" թ-
յ"  նը: 

352.

Իմ "  ինձ «օգ տա գոր ծե լ" » տար բե ր" թ յ"  նը 
նրա ն" մ է, որ ես հա վեր ժա կա նին մի տ ված արդ-
յ" նք եմ ստա ն" մ: 

Իմ խղճի բա ցա կա յ" թ յ"  նը մի  օր կոչ վե լ"  է 
ՍԵՐ...

353.

Սե րը՝ որ պես պատ րա՞նք, Սե րը՝ որ պես ի րա-
կա ն" թ յ" ՞ն, թող ապ րեմ այն, մի ՛ տ" ր տար բե-
րակ ված նշա նա կ" թ յ" ն, չէ որ, գ"  ցե, վեր ջը մոտ 
է, ո րով հետև մի շտ ներ կա է... 
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354.

Մարդ կա յին ցե ղե րի մե ջ կա ևս մե  կը և, գ"  ցե, 
մի նչ օրս մի ակ չհատ կո րոշ վա ծը, ին չը բա ցատր-
վ" մ է դրա ան դամն  ե րի գո յ" թ յան ձևով և բո վան-
դա կ" թ յամբ, ո րոնք ամ փոփ վ" մ են ան վան ման 
մե ջ. այն կոչ վ" մ է « Մե նակ նե րի ցե ղ»...

 
355.

Չեմ սի ր" մ ինձ աստ վա ծաց նող մի ա մի տ-
նե րին՝ հոգ նե ց"  ցիչ ակ տի վ" թ յ" ն "  նի սրանց 
ե սա սի ր" թ յ"  նը, " , նաև, ինձ ա նա ս" ն հա մա-
րող խե լա մի տ նե րին՝ սրանց ն" յնն էլ ձանձ րա լի է: 

Թե պետ, սա ոչ այն քան իմ, որ քան հան րա յին 
այդ տիտ ղոս նե րը կրող նե րի վե րա բեր մամբ է…

356.

Ինքդ քեզ ըն դ"  նես՝ հա սա րա կ" թ յ" նն ի վեր-
ջո կհար մար վի, ձգտես ըն դ"  նե լի լի նել հա սա րա-
կ" թ յան կող մի ց՝ ինքդ քեզ եր բեք չես հար մար վի:

357.

Մեզ թվ" մ է՝ հա վերժ ո չինչ չկա, ո րով հետև 
ինք ներս մե զ հա մա ր" մ ենք ան ցո ղիկ, և  "  նե-
նա լ" ց էլ ոչ թե կորց ն" մ ենք, այլ, որ պես ժա-
մա նա կա վոր, հա վեր ժա կա նից մե րժ վ" մ ենք, ... 
իսկ ՍԵՐԸ, թե կ" զ որ պես "  ղե ղին քի մի ա կան 
ազ դակ, ճեղ ք" մ է գի տակ ցա կան պատ նե շը, որ 
տես նենք՝ ԿԱ, ԼԻՆԵՆՔ... 
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358.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յա նը լա վը բա րե կամ չէ, 
վատն էլ չա րա կամ չէ, նրա հա կա ռա կոր դը այդ 
եր կ"  հա րա փո փոխ գ"  մա րե լի նե րից ստաց վող 
ան փո փոխ գ"  մարն է:

359.

Երբ "  րի շից վերց ն" մ ես իր տա նե լի քը, նրան 
չի հաս ն" մ իր ստա նա լի քը ..., "  սա պետք է նկա-
տի "  նե նալ, երբ ցան կա լիից ա ռա վել՝ կար ևո ր" մ 
ես "  նե նալ քո նը: Իսկ "  րի շի(ց)նն այն դեպ ք" մ 
և  այն քան, երբ և  որ քան դրա ն" մ տես ն" մ ես քո 
տա նե լին (ստա նա լին), ին չը դա դա ր" մ է հա մար-
վել "  րի շի նը, հա մար վ" մ է՝ "  րի շով քեզ տրվա ծը, 
"  սրա նով, մի ա ժա մա նակ, ժխտվ" մ է հան րա յին 
կեղծ կա տե գո րիան, ո րը կոչ վ" մ է օգ ն" թ յ" ն:

360.

Սերն ինք նա րար է ..., ան գամ պլա տո նա կանն 
«ան ժա ռանգ» չէ ...

361.

Ու զե լով հնա րա վոր է "  նե նալ ցան կա լին, ո րը, 
գ"  ցե, քո նը չէ, ըն դ"  նե լով՝ ան կաս կա ծե լի քո նը, 
ո րը, գ"  ցե, ո չինչն է ...
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362.

Ի՞նչ "  նես դ" , բա ցի մարմն  ա վոր ված մե  ն" թ-
յ"  նից, երբ "  նե ցածդ շա ր"  նա կա բար ինք նաոչն-
չաց վողս է ..., " /բայց ի՞ն չը կա րող է ա վե լին լի նել 
մե  նա կա նաց ման ան սահ մա ն" թ յ"  նից ...

363.

Քաղ ցա ծը դեռ կա րող է փրկվել, ինչ պես նաև 
կ" շ տը, իսկ ինչ պե՞ս փրկվի նա, ով ա խոր ժակն է 
կորց րել ...

364.

Չ գի տեմ, լա վա տես նե րը եր բեմն  են կ"  րա ն" մ, 
թե՞ բն" յ թով են այդ չափ ինք նա հա վան, որ չեն 
տար բե րա կ" մ սահ մա նը հա տա ծին և  այն պես են 
հար ձակ վ" մ վրան, որ հո գե դարձ են ա ն" մ նրան՝ 
են թար կե լով սահ մա նագ ծա յին տա ռա պան քի: 

 

365.

Երբ զզվ" մ ես յ"  ղոտ և դ րանց լո զոտ նա յող 
բե րան նե րից, արդ յ" ն ք" մ քաղցդ սկս" մ է հա-
գեց նել մի այն այն, ին չը դան դաղ սպա ն" մ է քեզ 
... (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն(ՍԵՐ):

 

366.

Անց յա լը մայրդ է, ա պա գան՝ կին, որն է լի դառ-
նա լ"  է մայրդ, իսկ քեզ մն " մ է ո րո շել՝ լի նել պոռ-
նի կի զա վա կը, թե ինքդ քո հայ րը …
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367.

Ե թե չսկսես որ սալ աստ ված նե րին, «լոմ կան» 
քան դե լ"  է հո գիդ՝ խժռե լ"  ես ինքդ քեզ, երբ ար-
դեն նա ես, ով վարժ վել է ցա վից ե րա ն" թ յ" ն 
ստա նա լ" ն, ո րով հետև գա լ"  է պա հը՝ մարդ կանց 
մե ջ չես գտնե լ"  անհ րա ժեշտ ցա վա բա ժի նը, որ 
նե րար կես մի տքդ՝ ա րա գաց նես սիրտդ՝ ճեղ քես 
գի տակ ց" թ յ" նդ, քան զի նրանց հպար տ" թ յ" նն 
ան գամ՝ գի շատ չի մոր թի հա գած զոհ է ...

368.

Ապ րե լ�  ամ բող ջա կա ն� թ յան մա սին.

Յ"  րա քանչ յ" ր ակն թարթ լիի րավ է` լի նել 
վեր ջի նը… 

369.

Ինքս ներ կա յ� մ եմ վեր ջաց ն� մ լի նելս …, և 

հա ջոր դող ցան կա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ՝ 

հա մար վե լ�  եմ ինձ հան դի պող նե րի ա պա գան, 

նրանք՝ իմ անց յա լը ...
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ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Վա ղը մա հա նա լ�  ար դա րաց մամբ այ սօր գո յատ ևե լը՝ 

ա նար գանք է մահ վան հան դեպ ...

Շ�  շան Գա ր�  շի Մար կոս յան

1.

Ձեր աստ վա ծը խնդր" մ է փո խան ցել, որ ձեր 
պաշ տա մ" ն քով՝ նրա մոտ ա վե լի եք խո րաց ն" մ 
այն, ին չից նա տեն չ" մ է ա զատ վել ..., նա ըն կեր 
է փնտր" մ ...

 
2.

Հա սա րա կա կան հա մա կե ց" թ յան նպա տա կը 
պետք է լի ներ բո լոր կրքե րի կենտ րո նա ց" մն  "  
" ղ ղոր դ"  մը Մար դ"  (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յա նը 
և  ոչ՝ դրանց բա վա րար ման մի  ջոց նե րի մո դի ֆի-
կաց մա նը ..., "  հաս կա նա լ"  հա մար, թե ինչ քան 
ենք դան դաղ(ել)" մ, բա վա կան է պատ կե րաց նել, 
որ մե ր սերն դի հա մար, առն վազն, տիե զե րա նա-
վը պետք է հա մար վեր հան րա յին տրանս պոր տի 
տե սակ ...

3.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը հա մար ժեք և ն" յ-
նա կան է մար դ"  մտա ծո ղ" թ յա նը հայտ նի բո-
լոր գի տ" թ յ" ն նե րի, ար վեստ նե րի, կրոն նե րի, 
ար հեստ նե րի, փի լի սո փա յ" թ յան ճյ"  ղե րի... հա-
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վա քա կա ն" թ յա նը, բայց, մի ա ժա մա նակ, ինք ն" -
ր" յ նա բար տար բեր վ" մ է դրա նից՝ որ պես կար-
ևո րա գ" յն տարր կրող, ո րը թե լի պես անց ն" մ 
է յ"  րա քանչ յ"  րի մի  ջով, ո րի գո յ" թ յան մա սին 
գի տենք, ո րին են թա կա ենք, բայց չգի տենք դրա 
կոնկ րետ գոր ծառ ն" թ յ" նն այն պես, ինչ պես գի-
տենք մն ա ցա ծի նը:

Իմ խո րին հա մոզ մամբ, այդ տարրն այն է, 
ին չը կոչ վ" մ է ՍԵՐ, և դա ն" յն այն է, ին չը կո-
չ" մ ենք ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ՝ ԱՆՀԱՅՏ 
ՉԱՓO Մ, ԱՄԵՆԻ բա ցա հայտ ման, նաև կոր ծան-
ման ԲԱՆԱԼԻ ...

 
4.

Կախ վա ծ" թ յ"  նից ա զատ լի նելն (ինք նա)ճա-
նա չո ղ" թ յան կար ևո րա գ" յն ձեռք բե ր" մն  ե րից "  
ար թ" ն լի նե լ"  ո րո շիչ նե րից մե կն է, ին չը նշա նա-
կ" մ է ոչ թե ա մե ն ինչ և ցան կա ցած պա հի լքե լ" , 
այլ՝ լքո ղից չկառ չե լ"  "  նա կ" թ յ" ն, թե կ" զ, երբ 
դա կյանքն է ... 

5.

Լք վե լը մի շտ չէ, որ ար տա հայտ վ" մ է գնա լ"  
(կորց նե լ" ) ոտ նա ձայ ներ լսե լով, իսկ լքե լը մի շտ է 
կախ վա ծ" թ յ" ն են թադ ր" մ, քան զի ա վե լոր դ" թ-
յ"  նից հրա ժար վել չկա՝ կա չե ղա ծը գի տակ ցել, 
իսկ անհ րա ժեշ տ" թ յ"  նից հրա ժար վե լը հար կադ-
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րանք է, հետ ևա բար՝ կախ վա ծ" թ յ" ն հար կադ-
րող այ լից:

6.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յան ս� րբ եր րոր դ� թ-

յ� ն.

Չ"  զել - Ըն դ"  նել
Չշ տա պել - Համ բե րել 
Չ տի րել - Տր վել

7.

Սե րը՝ որ պես (Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յան մի -

ջոց և ն պա տակ.

(Ինք նա)ճա նա չ" մ՝ ՍԻՐO Մ ԵՄ. ինչ-ե րի 
խառ նա րա նից ա զա տա կա նա ց" մ՝ որ պես ո չինչ, 
ոչն չից (ինքն)ա րա ր" մ՝ որ պես ԱՄԵՆ՝ ՍԵՐ:

Այլ կերպ. մի  ջո ցը՝ ՍԻՐO Մ ԵՄ, նպա տա կը՝ 
ԵՍ ՍԵՐ ԵՄ, ՄՆԱՑԱԾԸ ԵՍ ՉԵՄ …

8.

Երբ դի տար կ" մ ես "  րի շին նե րե լ" , կամ նե-
րել չկա րո ղա նա լ"  պատ ճառ նե րը, կրկին հան-
գ" մ ես ինք նա ներ ման խնդրին։

9.

Ամ բո խա յին մտա ծո ղ� թ յ� ն.

Մար դիկ, մե  ծա մա սամբ, "  նեն «սե զո նա յին 
մտա ծո ղ" թ յ"  ն». խոտ հ" ն ձի ժա մա նակ ան նոր-
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մալ են հա մա ր" մ նրան, ով ծառ է ջր" մ, ա ռա վել 
ևս՝ ով ծա ռի հո վին խնձոր է "  տ" մ ...

10.

Հ նա րա վո՞ր է արդ յոք սպա նել հրե շին՝ հրե շի 

չվե րած վե լով ...

Ու նրանց տար բե ր" թ յ"  նը հե քիա թի շա ր" -
նա կ" թ յան մե ջ է, ո րի մա սին ոչ ոք չի ա ս" մ. 
ճշմար տ" թ յան հա մար հրե շի վե րած վա ծը 
կնման վի նա խոր դին իր գո յ" թ յան ցան կա ցած 
այլ շա ր"  նա կ" թ յան դեպ ք" մ, ե թե այն չա վար տի 
ինք նաոչն չա ց"  մով, այդ կերպ, մի ա ժա մա նակ, 
նրան(ց) ա զա տե լով ի րեն սպա նե լ"  մե ղ քից, " մ 
հա մար (ինք նա)ճա նա չո ղա բար ո րո շել էր վե րած-
վել հրե շի ...

11.

Որ ևէ ով կամ ինչ երբ ևէ չի կա րող լքել սե րը, 
բայց վեր ջի նիս կող մի ց կա րող է լքվել, ո րով հետև 
ԿՅԱՆՔԻ "  ՄԱՀՎԱՆ հետ ԵՌԱՉԱՓO  ԱՄԲ 
գո յ" թ յ" ն ա պա հո վելն է ՍԻՐՈ մե կ ա ռա քե լ" թ-
յ"  նը ...

12.

Նոր մա լը սո վո րա բարն է, սո վո րա բա րը՝ ի րա-
կա ն" թ յ"  նը, ո րից մի շտ բա ցա կա եմ ..., հետ ևա-
բար՝ ինքս եր բեք, բայց իմ ֆան տաս տի կան մի  օր 
կոչ վե լ"  է ի րա կա ն" թ յ" ն:
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13.

Մե նա կ" թ յ"  նը կա րող է երկ խո ս" թ յ" ն ստեղ-
ծել ան գամ բո լոր չա րիք նե րի ա րար չի հետ, իսկ 
տևա կա ն" թ յ"  նը՝ այն հասց նել փո խա դարձ հար-
գան քի ...

14.

Ու նե ցա ծին ամ բող ջ" թ յամբ ար ժա նա ն" մ են 
մի այն այն կորց նե լ"  (ինք նա)գի տակց մամբ, բայց 
ես կրկին չեմ պատ կա ն" մ ոչ թե կորց վե լ" , այլ՝ 
գրո ղի ծո ց" մ ա վե լին դառ նա լ"  պատ ճա ռով։

15.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յ� ն(սեր). 

Երբ նա յ" մ ես ա ռաջ, եր բեմն ՝ ետ, հազ վա դեպ՝ 
շ" րջդ, ի վեր ջո " ղ ղա հա յաց դ" րս ես մղվ" մ սո-
ցիա լա կան շրջապ տ" յ տից և  "  ղիղ գնալդ դառ-
ն" մ է բարձ րա ց" մ, "  ե րա նի, ե թե կա մե  կը, " մ 
հետ կա րող ես ստեղ ծել թռիչ քին պտ" յդ հա ղոր-
դե լ"  ա ռանցք ... 

16.

Հաշ վի առ նե լով, որ շրջապ տ" յ տի հա մար 
նման գի տակ ց" թ յան ա րա ր" մն  ա նի մաստ կլի-
ներ, իսկ երկ րագն դի ցան կա ցած կե տից հո րի-
զո նա կան և  " ղ ղա հա յաց " ղ ղ" թ յ" ն նե րը ն" յնն 
են, " ս տի մար դը չ"  նի այլ ա ռա քե լ" թ յ" ն, քան 
բարձ րա նալն է ...
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17.

Անց յա լա մ� յն գի տակ ց� թ յ� ն.

Ա պա գա յ" մ մե զ ա ռա վե լա պես սպաս վ" մ է 
ներ կա յ" մ ե ղա ծի գի տակ ց" մն  "  դրա նով, մի ա-
ժա մա նակ, "  շա ցած լի նե լ"  հ"  սա հա տ" թ յ"  նը, 
"  այս օ րի նա չա փ" թ յ"  նը խո րա տես նե րիս վե րա-
ծ" մ է հե ռա տես նե րի, ով քեր, ըն դա մե  նը, այ սօր 
գի տեն, թե վա ղը ին չ" մ են զղջա լ"  ...

Եր բեմն , նա խան ձ" մ եմ այն կար ճակ յաց նե-
րին, ով քեր ան գի տակ ցա բար ա ռաջ են ան ցել 
ժա մա նա կից "  չեն սպա սել մահ վան ա րա րո ղա-
կար գա յին ըն դ"  նե լ" թ յա նը:

18.

Եր բեմն , սպի ներ ենք ձեռք բե ր" մ այն տեղ, 
որ տեղ չպետք է ձեռք բե րեինք, եր բեմն  էլ՝ ողջ 
ենք մն " մ այն տեղ, որ տեղ մահն ան խ"  սա փե լի 
էր, "  այս ՊԱՏԱՀԱԿԱՆO  ԱՆ քո ղարկ ված 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏO  O ՆԸ հաս կա նա լ" ն " ղ-
ղոր դ" մ է մե կ այլ ան հաս կա նա լին. եր բեմն , հո-
գով բա ցա կա յ" մ ենք այն տե ղից, որ տեղ կանք 
գի տակ ց" թ յամբ, եր բեմն  էլ՝ հո գով զար մա ն" մ 
ենք,թե որ տեղ ենք հայտն վել գի տակ ց" թ յամբ, 
"  այս ամ բող ջը հ"  շ" մ է, որ հո գին այլ (ան դին) 
հար թ" թ յան մե ջ լի նե լի" թ յ" ն "  նի, նպա տակ 
"  նի, կռիվ "  նի, ո րի մի այն հետ ևանքն ենք ան-
գի տակ ցա բար կր" մ, քա նի դեռ գի տակ ց" թ յամբ 
նրան չենք մի ա ն" մ ..., 
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…  իսկ մարդ կանց զոմ բիաց ման ծա վալ նե րը 
հ"  շ" մ են, որ հա կա ռա կոր դը կի րա ռ" մ է թի-
կ" ն քը ոչն չաց նե լ"  մար տա վա ր" թ յ" ն …

 
19.

Ա ղետ նե րը մե  ծա պես կնվա զեին (գ"  ցե կվե-
րա նա յին), ե թե մար դը չծ"  լա նար խա ղաղ պայ-
ման նե ր" մ էլ վերև նա յել այն քան, ինչ քան նա յ" մ 
է դրանց ժա մա նակ, բայց ... "  ա ղե տը մն " մ է մե կ 
մի  ջո ցը, ո րը մար դ" ն դրդ" մ է ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ՝ 
(ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան: 

20.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան նպա տա կով, ո րից 
մարդ կ" թ յ"  նը շեղ վել է եր կ"  բևեռ նե րի, ապ ր" մ 
են բա ցա ռիկ ան հա տա կա ն" թ յ" ն նե րը, ով քեր 
կազ մ" մ են ան տե սա նե լի այն եր րորդ սյ"  նը, ո րի 
վրա հեն ված է մե ր լի նե լի" թ յ"  նը, "  մի այն դրա 
շնոր հիվ է, որ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼO Մ դան դա ղե լը դեռ 
չի կոչ վ" մ "  շա ցած ...

21.

Ցան կա ցած կոնֆ լիկտ, պա տե րազմ, ա ղետ, 
ան կախ ա ռեր և" յթ պատ ճառ նե րից, բա ցա ռա-
պես մե կ հիմն  ա րար՝ հոգ ևոր պայ քա րի արդ յ" նք 
են, ո րը մի այն այս կողմն  ա յին աշ խար հով չի սահ-
մա նա փակ վ" մ, ին չ" մ ինքս հա մոզ վ" մ եմ հար-
ված նե րից, ո րոնք ստա ն" մ եմ (ինք նա)ճա նա չո-
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ղ" թ յա նը զ"  գա հեռ՝ " ժ գին այն քան, ինչ քան ..., 
"  քա նի որ շա տե րը սա հա մա րե լ"  են է պո սա յին 
մտո ր" մ, ա սեմ նաև, որ այս «է պո ս" մ» նրանք, 
ա ռա վե լա պես, օգ տա գործ վ" մ են որ պես հար վա-
ծե լ"  գոր ծիք ներ, "  րիշ ո չինչ ... 

22.

Հա կա ռա կորդ նե րի հար ված ներն ան սահ ման 
" ժգ նա ն" մ են՝ ճիշտ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յանդ 
չափ, բայց եր բեք սպա նե լ" ն չեն հաս ն" մ, երբ 
նրանք գի տեն "  րի շի ձեռ քով ինք նաս պա ն" թ-
յամբ բարձ րա գ" յ նին հաս նե լ"  ձգտմանդ մա սին 
(«Ես սեր եմ, մն ա ցա ծը ես չեմ» 5), " ս տի նրանց 
ա մե ն ին չի դեմ քեզ մն " մ է չա նել մե կ բան՝ սե փա-
կան ձեռ քե րով չինք նաս պան վել, ին չին դրդ" մ 
են, և, որ պես "  րի շի ձեռք, "  նե նալ տիե զե րա կան 
սե րը ...

23.

Մեր գո յ" թ յան այն կողմն  ա յին շա ր"  նա կ" թ-
յան բա ցա ռ"  մը իմ մե ջ ոչ թե ոչն չա նա լ"  վախ, 
այլ՝ մարդ լի նե լ"  ա մոթ կա ռա ջաց ներ, ճիշտ այն-
պես, ինչ պես ա մո թա լի եմ հա մա ր" մ չբա ցա ռե լը, 
բայց լոկ որ պես կեն դա նա կան դա սի ա պա հով-
ման տարր ապ րե լը:
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24.

Ս պան վածն ան զե ն" թ յամբ է զին ված՝ տրվ" -
մով՝ " ր կտա նի պա հը ..., "  չկա ա զա տա նա կա-
նաց ման այլ սահ մա ն" մ։  

25.

Դ"  կաս ոչ մի այն նա խածննդ յան, նաև՝ որ պես 
մա հից հե տո ի րո ղ" թ յ" ն նե րի արդ յ" նք։ 

26.

Ե րեկ ե ղել է, վա ղը պետք է լի նի, " ս տի ապ-
րե լը կա մի այն այ սօր, իսկ օ րը չի կա րող կոչ վել 
ԱՅՍ, ինչ պես ա ռանց ե րեկ վա, այն պես էլ ա ռանց 
վաղ վա, հետ ևա բար՝ մա հից հե տո յին վե րա բե րող 
մտո ր" մն  երն ա նի մաստ հա մա րե լը ն" յնն է, թե 
ի մաս տազր կել հի շո ղ" թ յ"  նը, ա ռանց ո րի՝ ա մե ն 
օ րը կսկսվեր ման կան ճի չով և կա վարտ վեր զա-
ռամ յա լի հոգ ն" թ յամբ, իսկ մի  ջա կայ ք" մ՝ մի այն 
չոչ։ 

Ըստ այդմ՝ ե թե մարդն ան ց"  մա յին գո յաձև չէ, 
ա պա ա մե  նաս խալ վերջ նարդ յ" նքն է, ո րից րո պե 
ա ռաջ ա զատ վե լը՝ բն" թ յան հա մար ա ռող ջա րար 
է, գո նե։

27.

Քթ նե րը հո ղին ա ռած նե րը մե  ծա ր" մ են հե ռա-
տես նե րին, ով քեր, ըն դա մե  նը, հար թա վայ ր" մ " -
ղիղ նա յող ներն են՝ որ պի սին կա րող է լի նել ցան-
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կա ցած մե  կը, իսկ ինձ ոգ ևո ր" մ են այն «կ" յր» 
հա վա տով ժայ ռեր մագլ ցող նե րը, ո րոն ցից շա տե-
րը, ան շ" շտ, հիաս թա փ" թ յ" ն են ապ րել, բայց 
մե զ ԲԱՐՁO ՆՔՆԵՐԻ ա րա հետ ներ են նվի րել ... 

28.

(ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յ� ն(սեր).

Սկզ բից բա ց" մ էի լ"  սա մ" տ նե րը՝ "  զ" մ էի 
բո լո րը տես նեն, թե ին չով եմ սլա ն" մ (խակ էի), 
հե տո ոչ մի այն փա կե ցի, նաև մգաց րե ցի ա պա կի-
նե րը (հա ս"  նա ցա), իսկ հի մա զգ" մ եմ, որ շրջա-
դար ձե րից մե  կին բաց եմ թող նե լ"  ղե կը ...

29.

Չես կա րող մե ր ձա վոր լի նել նրանց մե ջ, " մ 
հետ չես բարձ րա ցել "  չես կա րող սպա սել, երբ 
պարզ չէ՝ գա լիս են, թե՝ մն " մ, իսկ դ"  ար դեն այն 
ես, ին չը մի այն գն" մ է ...

30.

Պետք է տաս նրան, ով ն" յ նը, կամ դրա նից 
փո խա կերպ վա ծը փո խան ցե լ"  է "  րի շի, որ պես-
զի տվածդ ճահ ճա ց"  մի ց նե խած չվե րա դառ նա 
քեզ, "  չպետք է հրա ժար վես տալ, ե թե ան գամ 
դի մացդ նա չէ, ով չի փո խան ցե լ"  "  րի շի, որ-
պես զի "  նե ցա ծիցդ ինքդ չնե խես. այդ դեպ ք" մ, 
պար զա պես, պետք է տաս "  ան հե տա նաս։
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31.

Ես այն հի վանդ նե րից եմ, ով քեր հրա ժար վ" մ 
են բ" ժ վել, որ պես զի ա ռող ջա նա լ"  մա սին ա վե-
լին ճա նաչ վի, ... այ սօր՝ ո չինչ, վա ղը՝ խնդրեմ. ի 
պա տաս խան։

32.

Ն րանց, " մ սիր(ել)" մ եմ, մտո վի սպա ն" մ եմ՝ 
երկ րա շար ժով, հրդե հով, սե փա կան ձեռ քե րով ..., 
որ մն ան ա զատ, կամ ա զա տա կա նան ...

33.

Վ ճա ր� մ եմ կան խիկ. 

Ա մե ն ինչ իր գինն "  նի, "  ես չեմ "  զ" մ պարտ-
քով հա տել սահ մանն ան դի նի ...

34.

Հասց րել եմ լի նել վեր ջին ստո րաց վա ծից մի նչև 
ա մե  նա հարգ վա ծը. հո րի նեք սո ցիա լա կան նոր 
հաս տիք, որ նպա տակ նե րի մա սին ձեր փի լի սո-
փա յ" թ յ" նն ինձ ձանձ րա լի չլի նի, "  չա սեք մարդ 
լի նել, ինչ պես ար դեն ա սա ցի՝ հասց րել եմ ...

35. 

(Ինք նա)ճա նա չո ղ� թ յ�  նը՝ որ պես ա րար-

չ� թ յ� ն.

Ի րա կա ն" թ յ"  նը գի տակ ց" թ յան և դ րա-
նից դ" րս գտնվո ղի փո խազ դե ց" թ յամբ ստաց-
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ված պատ կե ր" մն  է, ո րի արդ յ" ն քը հա վա տով 
գրանց վ" մ է հի շո ղ" թ յան մե ջ՝ մա սը կազ մե  լով 
գի տակ ց" թ յան, հետ ևա բար, նաև, հե տա գա 
պատ կե ր" մն  ե րի՝ ի րա կա ն" թ յան ստեղծ ման, "  
այս շղթան ան վեր ջա նա լի է: Ս րա նից հետ և" մ է, 
որ ի րա կա ն" թ յ" ն գո յ" թ յ" ն չ"  նի ա ռանց նշված 
փո խազ դե ց" թ յան, կամ՝ ա ռանց այդ փո խազ դե-
ց" թ յան գո յ" թ յ" ն "  նե ցող ա մե ն ինչ դ" րս է 
ի րա կա ն" թ յ"  նից:

Մ տոր ման ռա ցիո նալ հա տի կը բա ցա հայտ-
վ" մ է բա ցառ ման սկզբ" ն քով. այն է՝ հնա րա վոր 
չէ ի րի կամ եր և" յ թի գո յ" թ յ"  նը սահ մա նել գի-
տակ ց" թ յ"  նից (պատ կե ր"  մի ց) դ" րս, այլ կերպ՝ 
դրա նից դ" րս ո չինչ գո յ" թ յ" ն չ"  նի: 

Պատ կե րա վոր՝ ի րա կա ն" թ յ"  նը ե րաժշ տ" թ-
յ" նն է, ո րը ստեղծ վ" մ է մե ր գի տակ ց" թ յան և 
հա մա պա տաս խան գոր ծի քի փո խազ դե ց" թ յամբ, 
ին չը կա րող ենք ձայ նագ րել "  լսել ստեղ ծ"  մի ց 
հե տո, ինչ պես նաև՝ որ պես մի  ջոց օգ տա գոր ծել 
այլ ե րաժշ տ" թ յ" ն ստեղ ծե լ"  հա մար, կամ փո-
փո խել այն:

Ըստ այդմ՝ ստաց վ" մ է, որ այն, ինչ հա մար-
վ" մ է անց յալ, առ կա ի րա կա ն" թ յ" ն է և, մի ա-
ժա մա նակ, ի րա կա ն" թ յան ստեղծ ման մաս, "  
քա նի որ այն փո խազդ վ" մ է, հետ ևա բար դրա 
վրա ևս կա րե լի է ներ գոր ծել՝ վե րաի մաս տա վո-
րել, արդ յ" ն քը հա վա տով ամ րագ րել՝ անց յա լը 
փո խել, ին չը ե րաժշ տ" թ յան օ րի նա կով կար տա-



149

հայտ վի այս պես՝ ե թե փո փո խենք ստեղծ ված 
ե րաժշ տ" թ յ"  նը "  ոչն չաց նենք հին տար բե րա կը 
(հի շո ղ" թ յ"  նից դ" րս հա նենք), ա պա ի րա կան 
կլի նի մի այն փո փոխ վա ծը՝ հա կա ռա կի գի տակ-
ց"  մը չկա, հետ ևա բար՝ այն այդ պես էլ հնչել է ի 
սկզբա նե:

Ն" յն մե  թո դը հա ման ման արդ յ" ն քով գոր-
ծ" մ է նաև ա պա գա յի նկատ մամբ՝ այն ևս  առ կա 
ի րա կա ն" թ յ" ն է (գի տակ ց" թ յան և  ոչն չի փո-
խազ դե ց" թ յամբ ստաց ված պատ կե ր" մ), և  ոչ 
մի այն առ կա է, այլ, նաև, փո փոխ ման են թա կա է՝ 
ճիշտ անց յա լի պես: Ու հենց այս տեղ է հրաշք բա-
նա լի նե րից մե  կը՝ գի տակ ց" թ յ"  նը կա րող է փո-
խազդ վել ոչն չի հետ՝ ստեղ ծե լով ի րա կա ն" թ յ" ն, 
ին չը նշա նա կ" մ է, որ գի տակ ց" թ յ"  նը կա րող 
է ստեղ ծել այն ա մե  նը, ին չը հե տո կա րող է փո-
խազդ վել հենց իր հետ՝ որ պես, մի ա ժա մա նակ, 
ի րե նից դ" րս գտնվող: Սա, հա վա նա բար, տե ղի 
է "  նե ն" մ եր ևա կա յ" թ յան շնոր հիվ, իսկ եր ևա-
կա յ" թ յ" նն էլ, ինք նին, ևս հետ ևանքն է ոչն չի և 
գի տակ ց" թ յան փո խազ դե ց" թ յան, ա պա, նաև, 
վեր ջի նիս ակ տիվ մա սը:

Այս ա մե  նից բխ" մ են բազ մա թիվ հետ և" թ-
յ" ն ներ՝

- անց յալ, ներ կա, ա պա գա մի ա ժա մա նակ յա 
գո յ" թ յ" ն է,

- ա մե  նի սկիզբն "  ա րա րիչն ինք նա րար գի-
տակ ց" թ յ" նն է,
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- տիե զեր քը շա ր"  նա կա բար ա րար վ" մ է 
ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ գի տակ ց" թ յամբ (պատ կեր վ" մ 
է),

- կամ՝ տիե զեր քը ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ գի տակ-
ց" թ յ" ն է, մար դը՝ դրա ակ տիվ մաս, հետ ևա բար՝ 
ա մե ն ին չի ա րար չ" թ յան մաս,

- մար դը բա ցա հայ տ" մ է այն, ինչ ստեղ ծ" մ է 
(պատ կե ր" մ է),

- պատ մ" թ յ"  նը կրկնվ" մ է, ո րով հետև պատ-
կե ր" մն  ե րով լցված գի տակ ց" թ յ"  նը շա ր"  նա-
կա բար ն" յն շրջա նա ռ" թ յան մե ջ է (ն" յն ի րա-
կա ն" թ յ" նն է ստեղ ծ" մ),

- "  ա մե  նա կար ևո րը՝ այն, ինչ կոչ վ" մ է գի-
տակ ց" թ յան ճեղ ք" մ, հա գե ցած պատ կե ր" մն  ե-
րի շրջա նա կից դ" րս գալն է, ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ 
գի տակ ց" թ յան հաս նե լը, ո րով կա րող ենք ոչ 
թե տիե զե րա նավ, այլ նոր տիե զերք ստեղ ծել, և 
ճա նա չե լ"  հա մար ոչ թե տեխ նո լո գիա նե րը զար-
գաց նել, այլ՝ կանգ առ նել և  ինք նա ճա նաչ մամբ 
ա մե ն ինչ բա ցա հայ տել ...

Ինչ վե րա բեր վ" մ է տար բեր պատ կե րա ց" մ-
նե րի պա րա գա յ" մ ի րա կա ն" թ յան հա կա սա կա-
ն" թ յա նը, ա պա այդ տար բե րա կ"  մը ոչ մի այն չի 
բա ցա ռ" մ, այլ՝ հաս տա տ" մ է տար բեր ի րա կա-
ն" թ յ" ն նե րի մի ա ժա մա նակ յա գո յ" թ յ"  նը և  այն 
աս տի ճան, որ վստա հա բար կա րե լի է ա սել՝ ա յո, 
աստ ված նե րը ճշմա րիտ են "  ճշմա րիտ է նաև 
դրանց չլի նե լը, ա մե նքս աստ ված և/ կամ ՄԵԿ 
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ա րար չի ակ տիվ մաս նիկ ենք, կա այն ա մե  նը, 
ին չի նկատ մամբ թե կ" զ մե կ մար դ"  ան կա սե լի 
ՀԱՎԱՏ կա ...

36.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան ան սահ մա ն" թ յ"  նը 
կա յա ն" մ է նրա ն" մ, որ դրա նով, մի ա ժա մա նակ, 
ա րա ր" մ ենք այն, ին չը հե տո պետք է ճա նա չենք: 
Այս պի սինն է նաև տիե զեր քը …

 
37.

Մար դը, պատ կե րա ց" մն  ե րով խցան ված իր 
գի տակ ց" թ յամբ, ա մե ն ին չ" մ ձգտ" մ է լի նել 
ա ռա ջի նը " , մի ա ժա մա նակ, մի ա կը, բայց չի 
հաս կա ն" մ, որ դրա հա մար, նախ, պետք է ինք-
նա րար վի որ պես այն ին չը/ո վը, ո րը երբ ևէ գո յ" թ-
յ" ն չի "  նե ցել ...

Ա յո, մար դը պետք է ...

38.

Ե թե ի րա վ" ն քի հարց բարձ րաց նեմ՝ առ այն, 
որ բո լո րը պետք է ան հե տա նան, երբ մե  նակ մն ալ 
եմ "  զ" մ, ինձ կ"  ղար կեն գրո ղի ծո ցը, բայց յ" -
րա քանչ յ" րն էլ "  նի բո լո րի ան հե տա ց"  մը պա-
հան ջող գո նե մե կ ցան կ" թ յ" ն, ին չից են թադ ր" մ 
է, որ շատ ա րագ կա ռա ջա նա ի րա վ" ն քի ի րաց-
ման խնդիր՝ գրո ղի ծո ց" մ տեղ չգտնե լ"  պատ-
ճա ռով, " ս տի՝ այն, ինչ հա մա ր" մ են ի րա վ" նք, 
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ի րա կա ն" մ պար տա կա ն" թ յ" ն է, իսկ պար տա-
կա ն" թ յ"  նը՝ այն ա պա հո վող պա տաս խա նատ-
վ" թ յ" ն: 

Ի րա կան ի րա վ" նքն այն է, ին չի ի րա ց" մն  
ինք նին է, և  ա յո, ե թե "  զ" մ եմ մե  նակ մն ալ, բո լո-
րը պետք է ան հե տա նան ...

39.

Գի տակ ց" թ յան ընդ լայ ն"  մը, կամ ճեղ ք"  մը, 
պատ կե րա ց" մն  ե րի խցա ն"  մի ց մի տ քը ա զա-
տա կա նաց նելն "  նրա ինք նա րա ր" թ յան գոր-
ծար կելն է, ա վե լի ճիշտ՝ վե րա գոր ծար կե լը, ին չը 
թվ" մ է հեշտ մի նչև այն պա հը, երբ փոր ձ" մ ես 
պատ կե րել մի  այն պի սի բան, որն ըն դօ րի նակ-
ված, կամ ա ծանց ված չլի նի գի տակ ց" թ յան մե ջ 
ե ղած նե րից: 

Ուս տի դրա մե կ պայ մանն էլ, նախ, երբ ևէ չե-
ղած ին չի/ո վի ինք նա րա ր" մն  է ...

40.

Ի րա կա ն" թ յան մե ջ չէ մե ր ընտ ր" թ յ"  նը, այլ՝ 
ՆՈՐ ի րա կա ն" թ յ" ն ա րա րե լ" , կամ ա րար վա ծով 
ապ րե լ" ՝ դրան նմա նա կե լով, դրա ն" մ մն ա լով, 
այն յ"  րաց նե լով, ո րոնք ն" յ նա ն" մ են մե  կ" մ՝ 
O ՐԻՇԻ: Երկ րոր դը սկս" մ է հեշտ, գո յատ և" մ՝ 
դժվար՝ ըստ մրցակ ց" թ յ" ն օ րի նա չա փ" թ յան, 
իսկ ա ռա ջի նը հա կա ռա կը՝ ա ռանց մրցակ ց" թ-
յան է զբա ղեց ն" մ իր տե ղը տա րա ծ" թ յան մե ջ, 
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սա կայն ստեղծ վ" մ է դժվար, քան զի նո րի ա րար-
ման հա մար նախ պետք է ինք նա րար վես որ պես 
ՆՈՐ, ա պա՝ ի րա կա ն" թ յ" նն ինք նին ...

41.

Ա րա ր� մ եմ մե  ն� թ յ� ն.

Ինք նա րար մանս զ"  գա հեռ՝ ա րա ր" մ եմ իմ 
ի րա կա ն" թ յ"  նը, բայց նյ"  թա պես այն մն " մ է 
ն" յ նը և  ոչ նրա հա մար, որ ինձ վա ն" մ է հարս-
տ" թ յ"  նը, " ղ ղա կի վեր ջի նիս մե կ գոր ծո նը 
մարդ կանց առ կա յ" թ յ" նն է, իսկ ես ներս եմ թող-
ն" մ մի այն հա մա հե ղի նա կա յին ի րա վ" ն քով՝ ոչ 
ստրկա տի րոջ, ոչ էլ ստր"  կի, իսկ վեր ջինս հեշտ է 
այն քա՜ն՝ ա ռա վե լա պես օգ տա գոր ծե լով հենց այդ-
պի սին չլի նե լ"  նրանց հա մա ռ" թ յ"  նը, հպար-
տ" թ յ"  նը, խիղ ճը ... 

42.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" նն աղբ յ"  րից ջ" ր 
խմե  լ"  պես բան է՝ պետք է հպար տ" թ յ" նդ վայր 
դնես, որ մի  բ" ռ առ նես, "  պետք է եր կար ծնկնե-
ր" մդ պա հես, որ հա գե նաս, ա վել ց" կն էլ ա պե-
րախ տա բար կո յ"  ղին չթա փես, բայց ... "  մարդն 
ի մա ց" թ յամբ հա գեց ն" մ է մի այն ի րեն խժռող 
հպար տ" թ յ"  նը՝ վե րած վե լով բա նի մաց ա նա ս" -
նի, այդ կերպ՝ ա վե լի ա նա ս"  նի, քան ա նա ս" նն 
է ...
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43.

Աստ ծո մա սին.

Մար դիկ, մե ր կա նա լով, ա զատ վե ցին նո րաձ-
և" թ յան մե ջ ձեռք բե րած թշնա ման քից, բայց 
նրանց հաշ տ" թ յ"  նը տևեց մի նչև ո ճա բա նին 
հան դի պե լը ...

44.

Հա ճախ, ան գամ այն տեղ, որ տեղ սիր տը գո-
ռ" մ է գրկի՜, հպար տ" թ յ" նն ա ռաջ է գա լիս "  
ա ս" մ՝ նախ ես կհա գե նամ, հե տո, իսկ հե տո, 
պա տա հ" մ է, սիրտն ար դեն սա ռ" յց է գրկ" մ ..., 
իսկ այն դեպ ք" մ, երբ սիր տը չի էլ ցան կա ն" մ, 
հպար տ" թ յան ա րա ծը հար գի է դառ ն" մ ա վե լի, 
քան, երբ առջ ևից կգնար խիղ ճը ...

45.

Աստ ված «չգի տեմ»-ի վրա հիմն  ված հա վա տով 
իշ խա ն" թ յ" նն է, սա տա նան՝ «չգի տեմ»-ին հան-
գող (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան դրդող դի մ" թ յ" ն, 
ո րի իշ խա ն" թ յան գալն ան խ"  սա փե լի " , նաև, 
անհ րա ժեշտ է, իսկ, մի նչ այդ, թվով քչե րի ընտ-
ր" թ յ" ն է։ Ու թե ին չ" ՞ է պետք անց նել դժոխ քով, 
ե թե կրկին հան գե լ"  ենք դրախ տի ճշմար տ" թ-
յա նը, ա պա, գո նե, նրա հա մար, որ մի  բան է խա-
ղա ղ" թ յան մե ջ մե  ծա ցա ծի պա տե րազ մի  մա սին 
պատ կե րա ց"  մը, այլ բան՝ պա տե րազ մով ան ցա-
ծի խա ղա ղ" թ յան ըն կա լ"  մը ...։ Ըստ է" թ յան՝ եր-
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կ"  սից պետք է ա րար վի եր րորդ ա վե լի ԲԱՐՁՐ 
գո յաձև, ո րը պատ կեր վե լ"  է այլ ով/ինչ-ի խորհր-
դան շով, կամ բո լո րի բա ցառ մամբ ...

46.

Թե պետ գոր շը պայ քա ր" մ է ոչ թե սպի տա-
կի և ս ևի, այլ՝ դրանց ան հաշ տ" թ յան դեմ, բայց 
ա ռան ձին-ա ռան ձին էլ չի հաշտ վ" մ նրան ցից ոչ 
մե  կի հետ, քան զի սպի տա կը նրա ն" մ տես ն" մ 
է մի այն սևը, սևը՝ սպի տա կը, երբ մե րժ վ" մ են 
մե  կի՝ մյ"  սի դեմ դա շինք կազ մե  լ"  փոր ձե րը, "  
գոր շին ո չինչ չի մն " մ, քան իր պայ քա րը շա ր" -
նա կել մե  կ"  սի ինք նա դիտ ման մե ջ ...

47.

Ա ն" ն, ո րից պետք է ստեղծ վի բո վան դա կ" թ-
յ" ն, թե՞ բո վան դա կ" թ յ"  նից ստեղծ ված մա կա-
ն" ն. ի րա կա ն" մ ա նա ն" ն ես, քա նի դեռ ի՛նքդ 
քեզ չես ծն" մ ...

  
48.

Այն տեղ, որ տեղ հա ճ" յ քով ես տա ռա պ" մ, 
ինք նա զո հ" թ յ" ն մի  ներ կա յաց ր" . հեշ տանքդ 
ար տա հայ տի այն պես, ինչ պես գո ռ" մ ես ան ցան-
կա լի ցա վից. մի այն այդ դեպ ք" մ և մի այն այդ 
ան կեղ ծ" թ յ" նդ է կոչ վ" մ ինք նա զո հ" թ յ" ն ...
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49.

Մար մի  նը պատ րաստ չէ դեռ, թե՝ ան կա րող 
ար դեն, նշա նա կ" թ յ" ն չ"  նի նրա հա մար, ին-
չը չ"  նի տա րիք, " ս տի մի տ քը խո չըն դոտ, բայց, 
նաև, պաշտ պա ն" թ յ" ն է հո գ"  սի ր" ց, երբ դեռ 
հա ս"  նա ցած չենք «մե ղ քին», կամ՝ դրա հա մար 
նե խած ենք ար դեն...

50.

Ա զատ վ" մ եմ աստ ծո բռն" թ յ"  նից՝ նե ռին 
ընտ րե լով, իսկ վեր ջինս չի կա րո ղա ն" մ բռնա նալ՝ 
որ պես իմ ընտր յալ. արդ յ" ն ք" մ նրանք հաշտ-
վ" մ են նրա ն" մ, որ ի րենց պատ կա ն" մ է մի այն 
իմ հար գան քը, իսկ սերս նրանն է, " մ ա րար ման 
հա մար նրանք մի  ջոց են՝ ճիշտ այն պես, ինչ պես 
նրանց հա մար ե ղել են խիղճն "  հպար տ" թ յ" -
նը...

51.

Աստ վա ծա յին նե րը չեն վա խե ն" մ կաս կած վել՝ 
պղծվա ծ" թ յան մա սին լս" մ են՝ որ պես ի րենց 
անց յալ, իսկ աստ ված նե րը վա խե ն" մ են...

52.

Այն, ինչ հա մա ր" մ են ըն տա նիք, բա րե կա-
մ" թ յ" ն, ըն կե ր" թ յ" ն, ա ռա վե լա պես "  նեն 
մարմն  ա կան ծա գ" մ և գո յ" թ յ" ն, իսկ օ տար նե-
րի, թշնա մի  նե րի մե ջ կա րող է ան հայտ մն ալ այն 
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հո գին, ա ռանց ո րի՝ չես "  նե նա լ"  մե ր ձա վո ր" թ-
յան նշված տե սակ նե րից իս կա կան և  ոչ մե  կը...

53.

Երբ ե րե խա նե րին խոս տո վա նեք, թե ինչ քան 
հա ճախ եք ե րա զել կյանք, ո ր" մ նրանք չեն ծնվել 
կամ ան հե տա ցել են, այդ ժամ ա վե լի կարժ ևոր-
վեն ձեր՝ հա ն"  նով սկսվող ձևա կեր պ" մն  ե րը, 
հա կա ռակ դեպ ք" մ՝ ա մե ն ինչ նման է թան կաց-
ման՝ ա ռանց ինք նար ժե քի փո փո խ" թ յան:

54.

Ո չինչ չա փի մե ջ չէ՝ պա կաս կամ անց է, իսկ 
սի րո մե ջ մի շտ ճշգրիտ է, քան զի ինք նա շարժ է, 
"  բնավ ո րո շե լիից չէ, այլ՝ ո րո շի չից, որն ան շեղ է, 
երբ փչա ցած է...

55.

Մար դ"  ինք նա կոչ ա մե  նա զո ր" թ յ" նն այլ 
կերպ՝ երբ ց"  լը հրա ժար վ" մ է ա մոր ձի նե րից՝ 
շատ բեռ վերց նե լ"  հա մար, բայց տա ն" մ է որ-
պես մրջյ" ն՝ եր կա րա կե ց" թ յան հա մար, "  ան-
վերջ մտա ծ" մ է այս հա մադ ր" թ յ" նն արծ վի 
թևե րին տե ղա վո րե լ"  մա սին՝ չհաս կա նա լով, որ 
ինչ կեն դա նի էլ ընտ րի կամ ստեղ ծի, մի և ն" յն 
է, ա ռանց ա մոր ձի նե րի կոչ վե լ"  է եզ, որն ա զա-
տ" թ յամբ չի սահ ման վ" մ։ 

Ու, առ հա սա րակ, ա զա տ" թ յ"  նը չի էլ սահ-
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ման վ" մ՝ այս ի մաս տով այն ն" յն պես եզ է, " ս-
տի, ոչ թե սահ մա նե լ" , այլ՝ լի նե լ"  հա մար՝ նախ 
պետք է ըն դ"  նել ե զին, ա պա՝ մի ան գամ յա գոր-
ծո ղ" թ յամբ ա զատ վել բե ռից և գ նալ ա մոր ձի նե րի 
ետ ևից. սեր ա նել "  սի րե լիի ծոծ րա կին հի շել, որ 
գայլ ես ...

56.

Մարդ. զար գա ցած կեն դա նի, թե՞ ձա խող ված 
աստ ված, փաստ՝ ա րար չի հա կ"  մով ա նա ս" ն, 
կամ՝ ա նաս նա կան բնազդ նե րով ա րա րիչ, "  յ" -
րա քանչ յ"  րի ա պա գան կախ ված է (ինք նա)ըն կա-
լ"  մի ց՝ հա ջող վա ծի ցած րա ց" մ, թե՝ տա ն" լ տվա-
ծի բարձ րա ց" մ ...

57.

Սե րը դա դա ր" մ է ի րա կան լի նել, երբ դա դա-
ր" մ է դրա ա նի րա կան լի նե լ"  զգա ցո ղ" թ յ"  նը. 
այն գո յ" թ յ" ն չի էլ "  նե ցել …

58.

Այն, ինչ վերց ն" մ ես, չի կա րող չստաց վել. սա 
աք սիո մա է, ո րը բա ցա ռ" մ է ան հա ջո ղ" թ յան 
գո յ" թ յ"  նը և հաս տա տ" մ՝ մե ր ան հա ջող մտա-
ծո ղ" թ յ"  նը նրա ն" մ, որ, հա ճախ, չգի տենք, թե 
ի րա կա ն" մ ինչ ենք վերց ն" մ, ին չից՝ հրա ժար-
վ" մ ...
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59.

Անց յա լին վե րա բե րող հա վա նա կան ե թե/
ա պա-նե րի ան սահ մա ն" թ յ"  նը հաս տա տ" մ է 
ե ղած մե  կի ճշմար տ" թ յ"  նը, ո րից ա ռա ջա ն" մ է 
ա պա գա յին վե րա բե րող եր կ"  կամ. գի տակ ցա-
բար ա րա ր" մ ես ճշմար տ" թ յան շա ր"  նա կ" թ-
յ"  նը, կամ՝ ճշմար տ" թ յ" նն է շա ր"  նա կ" մ ան-
գի տակ ցա կա ն" թ յանդ ա րա ր"  մը ...  

60.

Ան սահ մա ն" թ յան մե ջ վերջ նա կան չեն կա րող 
լի նել, կան մի այն ան ցո ղիկ հանգր վան ներ. ժա-
մա նա կի դա դար ներ՝ պա հի շա ր"  նա կա կա ն" թ-
յամբ, ո րոնք ա ռա ջա ն" մ են ներ կա յ" մ ա պա գա-
յի և  անց յա լի հան դիպ ման պա րա դոք սից՝ որ պես 
ամ փո փ" մ ե ղա ծիդ և  ո րո շ" մ՝ լի նե լի քիդ, "  թե 
ինչ պես ես հայտն վ" մ պա հ" մ՝ ա հով, թե ե րա-
ն" թ յամբ, ըստ այդմ էլ ո րոշ վ" մ է՝ դժոխք է, թե 
դրախտ, ո րոնք ոչ "  րիշ ին չի, այլ հենց քո ստեղ-
ծածն են, հետ ևա բար ան վա ն" մն  երն էլ՝ ըստ քո 
ճա շա կի ...

61.

Բ ն" թ յան մե ջ ա մե  նա շա տը մարդն է ի րաց-
ն" մ մահ վան ի րա վ" ն քը, թե պետ մի ակն է, ով 
ամ րագ րել է կյան քի նը ...
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62.

Միա կի գո յ" թ յ"  նը են թադ ր" մ է մն ա ցա ծի 
ոչն չա ց" մ, " ս տի, սի րե լով մե  կին՝ մյ" ս նե րին 
պետք է սպա նես, բայց քա նի որ բո լո րին հնա րա-
վոր չէ, սպա ն" մ ես նրան, " մ սի ր" մ ես …, ըստ 
փո խա դար ձ" թ յան՝ հաս նե լով (ինք նա)սպա ն" թ-
յան … 

63.

Աստ վա ծա յի նը մարդ կա յի ն" մ հա լած վե լ"  է 
ինչ պես հնա զանդ ոչ խար, կամ սպան վե լ" ՝ ինչ-
պես ըմ բոստ գայլ, քա նի դեռ մարդն ինքն իր հետ 
կռվի մրցա վա րից չի վե րած վել եր րորդ՝ ա վե լի 
բարձ րի ինք նա րա րի ...

64.

Ան մա հ" թ յան հնա րա վոր չէ հաս նել՝ հաղ թա-
հա րե լով մա հը, քան զի մի  բան է, ո րը չի էլ պայ-
քա ր" մ՝ այն կա կամ չկա, իսկ չլի նել կա րող է 
մի այն մի  դեպ ք" մ՝ երբ մա հա նա լ"  ո չինչ չկա, 
հետ ևա բար՝ ե թե ան մա հ" թ յ" ն, ա պա մի այն 
մահն ըն դ"  նե լով՝ ոչ պա կաս ե ռան դով, որ քան 
ամ բող ջի մյ" ս եր կ"  սյ"  նե րը՝ կյանքն "  սե րը, 
ո րոնք ինք նին սահ մա նա փակ վ" մ են ա ռանց եր-
րոր դի, "  սրա նից հետ և" մ է, որ ան մա հ" թ յան 
ձգտե լ"  փո խա րեն՝ ըն դա մե  նը պետք է չդառ նալ 
մահ կա նա ց" , կամ՝ ձգտ"  մը պետք է սահ մա նել 
որ պես՝ ԸՆԴO ՆԵԼ ԱՄԵՆԸ ...
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65.

Ու րա խ" թ յ" նն այլևս պա հեր են՝ հո գ" ս 
տխր" թ յան ան հա տակ խո ր" թ յ"  նից բռա չափ 
հող հա նող, "  նման շա ր"  նա կ" թ յ" նն ինձ 
սպառ ն" մ է փլ" զ ված եր ջան կ" թ յան տակ թաղ-
վե լով, ե թե չհաս նեմ վեր ջին շեր տին, ո րից այն-
կողմ, ցած " ղղ ված հա յաց քով տես նե լ"  եմ բարձ-
րը ...

 
66.

Մարդ կանց հի մա ր" թ յ"  նը չէր փոխ վե լ" , ե թե 
նրանք ի րար հաս կա նա յին. մի այն նրանց վրա-
յով բարձ րա նալն էր դժվա րա նա լ" , քան զի երկ-
րոր դից սկսած բա ցատ ր" թ յ" ն էին պա հան ջե լ" , 
իսկ ոտ քը բե րա նին դնե լը նվազ հար մար է, քան 
մե ջ քին ...

67.

Աշ խար հ" մ մի ակ որ բը (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ-
յան մի տ վածն է, մի նչև այն պա հը, երբ գտն" մ է 
ար գան դը, ո րով ստեղ ծ" մ է ինքն ի րեն ..., ե թե 
գտն" մ է ...

68.

(Ինքն)ա րար մա նը զ"  գա հեռ ոչ մի այն սկսե լ"  
ես հաս կա նալ ա մե ն ինչ ոչն չաց նո ղիդ, այլև նրա-
ն" մ ճա նա չե լ"  ես ն" յն սե րը, որն " ղ ղոր դ" մ է 
քեզ, "  պա տե րազ մի ց դ" րս է մղվե լ"  ա տե լ" թ-
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յ"  նը, հրա դա դար նե րին բ"  ժե լ"  ես նաև նրա 
վեր քե րը ... 

69.

Անց յա լի և  ա պա գա յի ան վեր ջ" թ յ" ն, նշա նա-
կ" մ է՝ մի շտ ժա մա նա կի կենտ րո ն" մ ես, հետ-
ևա բար՝ հան գ" յցն ես նրա ն" մ առ կա ի րա կա-
ն" թ յան, "  քե զա նով է պայ մա նա վոր ված դրա 
բն" յ թը՝ կրկնվող շրջա նի կամ " ղ ղի ան սահ մա-
ն" թ յ" ն. լի նել սե փա կան պո չով սնվող ժա մա-
նա կի մաս նա կից, ո րին նպաս տ" մ է ցան կա ցած 
շար ժ" մ, կամ՝ կանգ առ նե լով վե րած վել վկա յի, 
ով ժա մա նակն իր մի  ջով անց կաց նե լով՝ այն վե-
րա ծ" մ է իր վե րե լա կի ...

70.

Տա ղան դը պարգև է իր դրսևոր ման ա զա տ" թ-
յան, պա տիժ՝ ա նա զա տ" թ յան մե ջ. բան տարկ վե-
լով՝ վե րած վ" մ է այն կրո ղին խժռող հրե շի ...

71.

Մար դիկ, մե  ծա մա սամբ և  ա ռա վե լա պես, մտա-
ծ" մ, գոր ծ" մ, ան գամ զգ" մ են՝ ըստ ի րենց վկա-
նե րի։ Յ"  րա քանչ յ"  րը մի  դեպ ք" մ վկա է կա տա-
րո ղին, այ լ" մ՝ վկա յով կա տա րող, նաև եր կ"  սը 
մե  կ" մ՝ մի ա ժա մա նակ, ինչն ամ բող ջ" թ յան մե ջ 
ա պա հո վ" մ է ի րա կա ն" թ յ"  նը՝ թվաց յալ ինք նա-
շար ժ" թ յամբ և/ կամ գոր ծող նե րի հե ղի նա կ" թ-
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յամբ, սա կայն ի րա կան հե ղի նակն ան տե սա նե լի, 
բայց ա մե  ն" ր է, պա սիվ, բայց ա րա րողն է ..., 
" ս տի, ե թե մե կ աստ ված, ա պա տե ղին է կո չել 
ՄԵԿ ՎԿԱ, իսկ ինք նա րա ր"  մը են թադ ր" մ է՝ երբ-
ևէ ինքդ ես մն " մ մի ակ վկադ։ Ա հա, թե ին չ"  են 
(ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մի տ ված նե րը դառ ն" մ 
կեն դա նի նե րի նման ա նաստ ված, աստ ված նե րի 
նման՝ ան կեն դան ..., "  մարդ՝ որ պի սին կոչ վե լը 
նրանց հա մար մի  օր հնչ" մ է զար մա նա լի:

72.

Ինք նա րար ման հա մար նախ պետք է ստեղ-
ծես կամ "  նե նաս վկա յին, ո րով պայ մա նա վոր-
վե լ"  է այն, ինչ դառ նա լ"  ես, և, գ"  ցե, դրա նով 
է սկսվ" մ մի ակ ի րա կան ընտ ր" թ յ"  նը, ո րը 
կոչ վ" մ է՝ ստեղ ծել նոր ի րա կա ն" թ յ" ն։ Ինք նա-
րար ման վկադ մե  նա կ" թ յանդ մարմն  ա ց" մն  է, 
ո րի չլի նե լ"  դեպ ք" մ՝ այդ պի սին դառ ն" մ է ին-
քը՝ մե  նա կ" թ յ"  նը։ Ա ռա ջին դեպ ք" մ հակ ված ես 
լ" յ սին, ո րով հետև սերն ապր վող է, երկ րոր դ" մ՝ 
խա վա րին, քան զի չապ րած սի ր" ց մի այն մահն 
է սնվ" մ, "  թե պետ եր կ"  դեպ ք" մ էլ սեր վ" մ է 
ան դին եր րոր դը՝ գոր շը, բայց ա ռա ջի ն" մ ա վե լի 
սպի տակ, երկ րոր դ" մ ա վե լի սև։

 
73.

 Ծաղ րե լի տե սա րան է, երբ խիղճն "  հպար-
տ" թ յ"  նը սի րո ա ռաջ հաշ տեց ման մի ջ նորդ են 
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հան դես գա լիս ի րար հա մար, և  ո ղոր մե  լի է, երբ 
սի ր" ց փրկվե լ"  հա մար՝ ա պաս տա րան են տա-
լիս ի րար։

Սե րը հար գ" մ, բայց նաև չի ըն դ"  ն" մ նրան, 
ով իր ա ռաջ զո հա բե րե լ"  փո խա րեն՝ ըն դա մե  նը 
թ" յլ է տվել, որ խիղճն "  հպար տ" թ յ"  նը սպան-
վեն …

74.

Կ յան քի թրիլ լեր.

Ծաղ րե լով կդա տա պար տեն, երբ «մե ղ քե րիդ» 
պատ ճառ նշես աշ խար հից նե ղա ցած լի նելդ, իսկ 
վեր ջ" մ կպարզ վի, որ աշ խարհն իս կա պես մե  ղա-
վոր էր, "  քե զա նից նե րո ղ" թ յ" ն կխնդրեն մի այն 
ծաղ րե լ"  հա մար՝ այն էլ, ե թե դի մե ս մե ղ սա գործ-
նե րի հնար քին "  ինք նար դա րա նաս անհ րա ժեշտ 
պաշտ պա ն" թ յամբ. ար դեն բո լո րից մե կն ես ...

75.

Փր կիչն ա վե լի եր կար է սպա ն" մ զո հին, քան 
գի շա տի չը ...

 
76.

Աշ խարհն այ լան դակ վ" մ է, ո րով հետև մար դը 
չի կա րո ղա ն" մ նե րել այդ չափ ստաց ված սքան-
չե լին. չի կա րո ղա ն" մ, ո րով հետև չի հաս կա ն" մ. 
չի հաս կա ն" մ, ո րով հետև մի այն այս կողմն  ա յինն 
է տես ն" մ ...
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77.

Խա վա րից այս կողմ ա մե ն բան տեսն ված է, 
ինչն էլ չէ՝ այ լոք կպատ մե ն, կի մա նաս. մե ռ նե-
լը եր կա րաց նող կրկն" թ յ" նն ան խ"  սա փե լի է 
..., իսկ ես չտեսն վածն եմ "  զ" մ. այն նո րը, ո րի 
ա ն"  նը ես պետք է ո րո շեմ, "  այս տեն չը ինձ վե-
րա ծ" մ է թի թե ռի սրտով հրե շի ...

78.

Ինչ քան " ժգ նա ն" մ է լ" յ սը, այն քան հե ռա-
ն" մ է խա վա րը, "  շա ր"  նա կա բար եր կա ր" մ է 
բա ցա կա յ" թ յ" նդ լ"  սա տ"  ից, երբ մի տ ված ես 
(ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան: Ըստ այսմ՝ հե ռ" ն գնա-
ցել է նա, ով կո րել է ան հայտ, էլ ա վե լին նա, " մ 
ան հայ տա նալն էլ է ան հայտ, իսկ ա մե  նան՝ " մ 
ծնվե լ"  մա սին չկա ան գամ ակ նարկ, "  կա րող է 
պա տա հել, որ, օ րի նակ, ար ևա ծա ղի կը, ո րով սեր 
ենք ար տա հայ տ" մ կամ ժա մա նակ անց կաց ն" մ, 
ոչ թե ար ևը, այլ՝ այն չծնվածն է ծն" մ ...

79.

Ն րանց պետք է մի այն մե ր է ներ գիան՝ փո-
խանց վող մտքե րով, հ" յ զե րով, "  շադ ր" թ յամբ 
..., ին չը մե  կից ստա ն" մ են խլե լով, մյ"  սից՝ խլա-
ծի հաշ վին գնե լով, "  ստեղծվ(ած)ող սար դոս-
տայն նե րի նպա տա կը բ" ր գի գո յ" թ յ" նն է, բ" ր-
գի նը՝ նրանց. կա մի այն հոգ ևոր պայ քար ...
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80.

Չ կա կա րո տի այլ տե սակ, քան կա րոտն է ինքդ 
քո հան դեպ՝ որ պի սին լի ն" մ ես որ ևէ ին չի/ո վի 
ներ կա յ" թ յամբ, կամ վայ ր" մ ...

Ես կա րո տ" մ եմ ԱՆԱՆO ՆՍ, ան հաս ցե 
ՏO ՆՍ ...

81.

Ժա մա նա կը պատ վ" մ ես համ բե րա տա ր" թ-
յամբ, թե՝ ա նար գ" մ ան համ բե ր" թ յամբ, դրա նից 
փոխ վ" մ է մի այն ա ռող ջ" թ յ" նդ, "  ե թե սա էա-
կան տար բե ր" թ յ" ն է քեզ հա մար, "  րեմն  "  նես 
ընտ ր" թ յ" ն, իսկ ինձ մի և ն" յն է, թե նրա ա ղի-
նե րով ինչ ինք նազ գա ցո ղ" թ յամբ եմ շարժ վե լ" . 
ինձ կրկին "  տե լ"  նրա ա խոր ժա կը փա կելն է իմ 
ձգտ"  մը ...

82.

Ան վե րա դարձ կարճն ա վե լի հե ռ" ն է տա ն" մ, 
քան վե րա դար ձով եր կա րը ...

83.

Կ"  զես ընտ րի ե ղած նե րից, կ"  զես ժխտի բո-
լո րին, կ"  զես ա րա րի քո նը, կ"  զես ինք նա րար վի 
այդ պի սին, բայց խառ նա կիչ մի  ե ղիր աստ ված նե-
րի մե ջ, քան զի մի  օր կպարզ վի, որ մի ակ ան պետ-
քը դ"  ես, երբ նրանք, հա ս"  նա նա լով, դա դա րեն 
այ ցե լել հա սա րա կաց տ" ն ...
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84. 

Նա, ով ըն դ"  ն" մ է «ազ գի զա վա կ» պա տի-
վը, պետք է հա մա չափ կրի նաև ծնո ղի ա մո թը, 
ե թե չվե րած վի մի աբ ջիջ տար րի "  չմո ռա նա, որ 
իր բազ մա թիվ եղ բայր ներ, ք" յ րեր լքվել են ն" յն 
այդ ծնո ղի կող մի ց, երբ "  նեին նրա հո գա ծ" թ յան 
կա րի քը:

Այս ի մաս տով՝ հա սա րա կ" թ յ"  նը, առ հա սա-
րակ, չի ծն" մ՝ մի այն որ դեգ ր" մ է, այն էլ, երբ ին-
քը "  նի խնամ քի կա րիք ..., իսկ ե թե ծնող, ա պա՝ 
ա վե լի շատ «ռա խիտ ներ» ստեղ ծող ...

85.

Չա ր" թ յ" ն կա՝ բա ր"  ճիչ է, բա ր" թ յ" ն կա՝ 
չա րի շո յանք է, իսկ մե նք, արթ նաց նող ապ տա-
կի փո խա րեն, նա խընտ ր" մ ենք լսել օ րո րո ցա յին, 
ո րով հետև սի ր" մ ենք ննջել, ո րով հետև դիակն 
"  նակ չէ այլ բան սի րել ... 

86.

Երբ ոչ մի այն ինք ն"  ր" յ նաց ն" մ, այլ, նաև, քե-
զա նից ա ռաջ ես թող ն" մ մի տ քը, ան ցալն "  առ-
կան վեր ծա նող մտա ծո ղից վե րած վ" մ ես հայտ-
նա բե րո ղի, ով, թո կով կա պած շանն իր հետ ևից 
քարշ տա լ"  փո խա րեն, սկս" մ է հետ ևել նրան՝ 
այդ կերպ, հա ճախ, գտնե լով ան հաս կա նա լի ներ, 
ո րոնք դեռ հե տո պետք է ճա նաչ վեն: Ու էլ ա վե-
լի ա ռեղծ վա ծա յին է դառ ն" մ (ինք նա)ճա նա չ" մդ, 
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երբ առջ ևից գն" մ է ոչ թե շ" նդ, " մ կա րող ես 
զսպել թո կով կամ հրա հան գով, այլ՝ գայլդ, " մ չես 
կա րող չհետ ևել՝ թե կ" զ ինք նաոչն չաց ման գնով, 
ան հե տա նա լ"  վտան գով ...

87.

Ինչ պես եմ հա ղոր դակց վ� մ �  րի շի (ինք նա)

ճա նա չո ղ� թ յա նը.

Առ հա սա րակ մոտ չեմ գն" մ նրան, ով ա ռա-
ջար կ" մ է վա րել ս"  զա նավ՝ ին քը մն ա լով " ղ ևոր, 
"  գրե թե դա դա րել եմ "  րի շի վա րե լ" ն ըն կե րակ-
ցե լը, քան զի չեմ կա րո ղա ն" մ զսպել մի նչև վերջ 
ա րա գաց նե լ" ՝ շա տե րին ան սո վոր սո վո ր" թ-
յ" նս, ին չը, որ պես կա նոն, ա վարտ վ" մ է վթա-
րով, ո րից, սո վո րա բար, ինձ մի այն վկա յի ցավն  
է բա ժին հաս ն" մ ..., ըստ այդմ՝ ա ռա վե լա պես 
զբաղ վ" մ եմ տիե զե րա նավս կա տա րե լա գոր ծե-
լով ..., ո րի ա մե  նա հե ռ"  թռիչքն ա վարտ վե լ"  է 
մե կ " ղ ղ" թ յ"  նով ...

88.

Ի րա կան է սե րը, ո րով կա րող ես աշ խարհն " -
ղար կել գրո ղի ծո ցը, "  տիե զե րա կան է, երբ այն նե-
խած ետ չի վե րա դառ ն" մ քեզ. ըստ այդմ՝ մար դիկ, 
ա ռա վե լա պես, կամ ան սեր են, կամ՝ աշ խար հի գե-
րեզ մա նոց, որ տեղ ն" յ նը թաղ վ" մ է մի  քա նի ան-
գամ ...

Կամ, գ"  ցե, ես եմ մի տ ված աշ խար հը գրո ղի ծոցն 
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"  ղար կե լ" ն "  դա ինձ հա ջող վել է ա նել սի րով ...
89.

Ե թե աստ ված ներն ան կեղծ լի նեին նրա ն" մ, 
ինչ ա ռա ջար կ" մ են, ա պա կգո հա նա յին նաև 
հար գան քով և չէին ցան կա նա մի այն մե ր սե րը՝ 
մ"  րա լով, բռնա նա լով կամ առ նե լով, ին չը վկա-
յ" մ է, որ մե ր հո գի նե րը նրանց պետք են մի այն 
իշ խե լ" , հետ ևա բար՝ գո յ" թ յ" ն "  նե նա լ"  հա-
մար, իսկ հո գին, սի ր" ց բա ցի, չ"  նի կե ց" թ յան 
այլ մի  ջա վայր: 

Հար գանք ներս, մ"  րաց կան ներ, դա հիճ ներ և  
առևտ րա կան ներ, ես ինք նա րար վ" մ եմ, և Դ" ք 
հաղ թե լ"  եք, դեռ ...

90.

Կեն դա նի նե րի մոտ ա ռաջ նոր դը չի խ"  սա փ" մ 
ժա ռանգ "  նե նալ, ով հե տո կա րող է ի րեն վե րա-
ճե լով սատ կաց նել կամ վտա րել, "  չի խան գա ր" մ 
"  րիշ այդ պի սի նի աճն իր ցե ղ" մ, ին չը կեն դա նա-
կան ան գի տակ ցա կա ն" թ յ" ն չէ, այլ՝ տիե զե րա-
կան օ րի նա չա փ" թ յան ճշգրիտ կի րա ռ" մ, ո ր" մ 
մար դը թե րա ն" մ է և՛ հա սա րա կա կան կյան ք" մ, 
և՛ հոգ ևոր: Հոգ ևո ր" մ ա մե  նա մո տը ե ղել են քրիս-
տոն յա նե րը, ով քեր, սա կայն, սպա նե ցին ա ռանց 
հաղ թե լ" , "  այդ օր վա նից հե տապն դ" մ են " ր-
վա կա նի՝ նրան վե րա ճե լ"  հա մար ... 
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91.

Վեր ջ" մ բա րին չէ, ճշմար տ" թ յ" նն է. վեր ջ" մ 
է, ո րով հետև ապ րե լ"  փո խա րեն՝ ընտ ր" մ ենք 
գո յ" թ յան եր կա րը:

92.

Մար դը դար ձավ իր բան տա պա հը, երբ փոր-
ձեց հա մա տե ղել ա զա տ" թ յ" նն "  ա պա հո վը ...

93.

Ես կա րող էի կոչ վել եր ջա նիկ, ե թե եր ջան-
կ" թ յ" նն այդ չափ նեղ սահ մա ն" մ չլի ներ ա մե  նի 
հա մար, ինչ ապ ր" մ եմ ...

94.

Միայն լա վը տես նե լը մի ամ տ" թ յ" ն է, մի այն 
վա տը՝ հի մա ր" թ յ" ն։ Մար դիկ, զգաց մ" ն քայ-
ն" թ յամբ, ի մա ց" թ յան մե ջ մի ա մի տ են կամ հի-
մար, "  նրանց ի րա տե ս" թ յ" նն էլ, ըն դա մե  նը, 
եր կ"  սի ի րա րա փոխ գո յ" թ յ" նն է։ Ուս տի, ե թե 
(ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն, ա պա սահ մա նագ ծի 
" ղ ղ" թ յամբ, բայց ոչ՝ վրա ...

95.

Ու րի շի մի ամ տ" թ յան կամ հի մա ր" թ յան մե ջ 
չներ քաշ վե լ"  հա մար՝ դի տա կե տը հա վա սա րակշ-
ռ" մ եմ եր ևա կա յ" թ յամբ, հե տո, ա ռա վե լա գ" յ նը, 
փոխ վ" մ են մի այն դրվագ նե րը, իսկ ինքս ճա նա-
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չո ղ" թ յան մե ջ ինք նա բ" խ եմ այն տեղ, որ տեղ կա 
ինք նա ճա նա չո ղ" թ յ" ն, "  գնա լով ա վե լի հազ վա-
դեպ է պա տա հ" մ, որ դա վե րա բեր վի «ով»-ի ... 

96.

Բա րո յա կա ն" թ յան ոչ մի  ամ պ"  լա չի կա-
րող ամ բող ջ" թ յամբ տե ղա վո րել սե րը. այն մի շտ 
դրան ցից դ" րս է, երբ ի րա կան է ...

97.

Այ սօր վա (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յամբ՝ ե րեկ ա վե-
լի հե տաքր քիր կտա ռա պեի ...

98.

Տ րա մա բա ն" թ յ"  նը մե  կին գ"  մա րած մե կ պա-
տաս խա ն" մ է եր կ" , կյան քը՝ ե րեք։ Սա հաս կա-
նա լ" ց հե տո է լի է սխալ վ" մ, երբ եր րոր դին հա-
ջոր դո ղը հա մա ր" մ է չորս, իսկ կյան քը՝ է լի ե րեք։ 
Ու տրա մա բա ն" թ յ" նն այդ պես էլ ամ բող ջա կան 
չի ըն կա լ" մ, որ ե րե քը մի այն ՄԵԿ-ե րի գ"  մար է, 
մե  կը՝ ան սահ ման ԵՐԵՔ-նե րի։  

99.

Դա տարկ է խոս քը, ո րը լռ" թ յ" ն չի ար տա հայ-
տ" մ, "  դա տար կ" թ յան աղ մ" կն այն քան շատ է, 
որ լռ" թ յան մա սին լռ" թ յ" նն էլ է համ րա ն" մ ...
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100.

Ն րանք, ով քեր դ" րս շպրտվե լ" ց հե տո չեն 
շտա պ" մ նստել հա ջոր դը և տես ն" մ են ն" յ նի 
վե րա դար ձը, հաս կա ն" մ են ի րա կան ճշմար-
տ" թ յ"  նը, " , ճա նա չա ծը բո լո րի հետ կի սե լ"  
սի րով, "  նե ն" մ են մե կ ցան կ" թ յ" ն՝ պայ թեց-
նել գնաց քը, ո ր" մ ան հա ջո ղ" թ յ"  նը դառ ն" մ 
է նրանց հա րա զա տաց նող ընդ հա ն" ր դժբախ-
տ" թ յ"  նը ...

101.

Ու րի շի (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յանն ըն կե րակ ցե-
լ" ց պետք է նկա տի "  նե նալ, որ մար դիկ սե փա-
կան ար տա ցո լան քին էլ վե րա բեր վ" մ են ինչ պես 
ի րենց հետ կապ չ"  նե ցո ղին, երբ այն ար տա հայ-
տ" մ է ան ցան կա լին, հատ կա պես, երբ դա ձանձ-
ր" յթն է:

102.

Ոչ մար մի  նը, ոչ էլ հո գին սնե լ"  հա մար սպա-
ն" թ յ"  նը մե ղք չէ, մե ղ քը շա տա կե ր" թ յ" նն է, իսկ 
շեշ տը ոչ խար նե րի վրա դնե լը, ըն դա մե  նը, խո զե-
րի գե րակշ ռ" թ յան ակ նարկն էր, ինչ պես խաչ-
վե լը՝ տրված սի րո, ո րով ինք նա զո հա բար կա րող 
ենք ի րար սնել. խոզ կամ ոչ խար ընտ ր" թ յ"  նից 
ան դին ապ րել՝ մար դ" ց ա վե լի բարձ րը, նորն 
ինք նա րար վել ...
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103.

Լավն  "  վա տը չա փա զանց նեղ են այն ա մե -
նի հա մար, ինչ ապ ր" մ եմ, և  որ պի ս" թ յանս մա-
սին հար ցին հո գիս ար ձա գան ք" մ է ինչ պես ի րեն 
" ղղ ված բռն" թ յան. մի տքս ել քը տես ն" մ է «չգի-
տեմ»-" մ, իսկ լե զ" ս պա տաս խա ն" մ է՝ լավ եմ, 
ին չը, գո նե, բռն" թ յ"  նը բռնա բա ր" թ յան չի վե-
րա ծ" մ ...

104.

Ի մաս տա սե րը որ պես (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն 
է խո ս" մ իր տա ռա պան քից, այդ կերպ, մի ա ժա-
մա նակ, վրեժխն դիր է լի ն" մ բո լո րից ...

105.

Որբ ծնվե լը կամ որ բա նալն այն քան սար սա-
փե լի չէ, ինչ քան որբ վե րածն վե լը ... 

106.

Ա ռաջ նորդ նե րը մարմն  ա վո ր" մ են ի րենց 
հետ ևորդ նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան հա վա քա-
կան ար ժե հա մա կար գը, "  վա տը ոչ թե առ կա 
այ լան դակն է, այլ այն, որ պա տե րազմն  երն էլ են 
դա դա րել լի նել ա ռող ջաց ման խթան:

107.

Հ" յսդ մի  դիր նաև նրա վրա, " մ ան հա ջո ղ" թ-
յ" ն չես ցան կա ն" մ, քան զի տիե զերքն "  նի մե կ 
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պա հանջ՝ ապ րե լ" դ գի նը վճա րիր ինքդ: Ինքս սա 
հաս կա ցել եմ հայտն վե լով ճահ ճ" մ, որ տեղ գցել է 
"  րիշ նե րի հ" յ սը լի նե լ"  հպար տ" թ յ" նս և մի նչև 
պա րա նոցս թա ղել՝ դրանց քա նա կից ծան րա ցած 
խիղճս, ո րոնց հաղ թա հա ր"  մի ց հե տո շրջա պատ-
ված եմ ին ձա նից հիաս թափ ված նե րով և մի  քա նի 
կոտր ված շի վե րով, ո րոն ցով ինքս եմ ցան կա ցել 
փրկվել, իսկ կեն դա ն" թ յանս հ"  շ"  մը նրա ն" մ 
է, որ ճահ ճի տակ ան պայ ման պետք է լի նի դժո-
խա յին կրակ, երբ հեր թը հաս նի վճա րե լ" ն ինձ 
հա մար:

Հ" յսդ մի  դիր, կի սիր ...

108.

Կամ մար դը տիե զեր քի ա րա րիչն է, կամ՝ 
պետք է ըն դ"  նել դրա սահ մա նած օ րի նա չա փ" թ-
յ"  նը, որ աշ խար հը չի կա րող չգլոր վել ան դ" ն դը 
" , մի ա ժա մա նակ, դրա գի տակց ման ի մաս տը, 
որ կա մի այն այդ օ րի նա չա փ" թ յ"  նից ան հա տա-
կան շեղ մամբ փրկ" թ յ" ն, ո րի հնա րա վո ր" թ յ" -
նը տրվ" մ է յ"  րա քանչ յ" ր կտր" կ շրջա դար ձին. 
երբ ձեռ քերդ բաց թող նես և դ" րս շպրտվես ...

109.

Ոչ կա յ" ն եր ջան կ" թ յ"  նը, ոչ էլ՝ տա ռա պան-
քը, մի այն կար ճա ժամ կետ բա վա կա ն" թ յ" նն է 
ի մը, երբ, եր բեմն , դրանք տրվ" մ են մե  կա ցած ..., 
մի նչ այդ՝ մի այն ան հար մա ր" թ յ" ն …
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110.

Ո մանք չգի տեն, որ ողջ են լոկ նրա հա մար, որ 
ես ան հե տաքր քիր տա ռա պեմ, ո մանք այդ պես էլ 
չի մա ցան, որ լոկ ժպտա լ" ս հա մար մա հա ցան ...

111.

Իմ աշ խար հըն կալ ման աստ վածն էլ, որ պի-
սին ինք նա րար վ" մ եմ, լվա ն" մ է ոտ քեր, բարձ-
րա ն" մ՝ խա չին ..., բայց հե տո նա ողջ է թող ն" մ 
մի այն է շին՝ իբրև հի շա տա կ" մ, որ այս տեղ ե ղել 
են մար դիկ ...

112.

Վեր ջից նա յող հա յաց քը փո շիաց ն" մ է ըն թա-
ցի քի շատ կար ևո ր" թ յ" ն ներ, ո րոն ցով կշռ" մ 
ենք ինք ներս մե զ, "  կար ևո ր" մ է ըն թա ցի քով 
փո շիաց վող շատ անհ րա ժեշ տ" թ յ" ն ներ, ո րոն-
ցով կա րող ենք անկշ ռե լիին հաս նել (լի նել) ...

113.

Մա նի պ� լ յա ցիա.

Մար դը որ սի է վե րած վել իր ստեղ ծած սար-
դոս տայ ն" մ. ան գամ զգաց մ" ն քի ա նա րա տ" թ-
յ"  նը ստ"  գե լ"  հա մար՝ նա ստիպ ված է բա ցա սել 
ընդ հ" պ մի նչև ինքն ի րեն ...
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114.

Սե փա կան ան ձի հան դեպ կա րեկ ցանք, հա-
մակ րանք, ան գամ պաշ տա մ" նք, բայց չի կա րող 
կոչ վել սեր, քա նի դեռ չկա (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ-
յ" ն, ին չը, ոչ մե կ ան գամ, ստի պ" մ է հան դի պել 
ինքդ քեզ՝ նաև որ պես ար հա մար հե լի, նող կա լի, 
ա տե լի, բայց որ ան բա ժա նե լի չգրկվե լով՝ չհե ռա-
նաս անգր կե լի:

Ըստ այսմ՝ ինչ քան հա ճախ է լս" մ ա կան ջը, 
այդ քան հազ վա դեպ է տես ն" մ աչ քը, որ կոչ վի 
ինք նա սեր...

115.

Հա րա բե ր" թ յ" ն էր, երբ ար դեն շո շա փ" մ 
էի դի մա ցի նի բարձ րա գ" յ նը, ո րի գո յ" թ յ" -
նը գրգռ" մ էր նաև նրա՝ ինքն իր հան դեպ հե-
տաքրք ր" թ յ"  նը, իսկ ա վար տը հազ վա դեպ էր 
պա տա հ" մ, որ չլի նի շո շա փե լին չլի նե լ"  (դեռ 
դառ նա լ" ) ինքն ի րե նից, բայց ինձ " ղղ ված հ" -
սա խա բ" թ յ"  նը:

Հի մա սկս" մ եմ հ"  սա խա բ" թ յ"  նից " , գրե-
թե, չի պա տա հ" մ, որ, գո նե, կոչ վի հե տաքրք-
ր" թ յ" ն ..., իսկ «գրե թե»-ն  "  «գո նե»-ն. որ պես զի 
հ" յսս չկոտ րեմ՝ հա լեց ն" մ եմ ...

116.

Ինչ պես պարզ վ" մ է՝ չընկ նել չի կա րե լի, " ս-
տի, որ պես զի չար ժա նա նա սո վո րա կան քա րին 
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" ղղ ված ար հա մար հան քի, աստղդ պետք է մոխ-
րա ցած շո շափ վի ...

117.

Աշ խար հի կ" մ թա գա վո ր" մ է առ յ"  ծը, հոգ ևո-
ր" մ՝ է շը ...

118.

Գի տ" թ յամբ հնա րա վոր է տես նել ա վե լին, իսկ 
ամ բող ջի հնա րա վո ր" թ յ" նն ար գե լա փակ ված է 
ներ սից, ո րի հա մե  մատ՝ գի տ" թ յան ա ռար կան 
մի շտ հա մար վ" մ է ար տա քին ...

119.

Ե թե սեր ի րա կան՝ պետք է հան գի սրան.

Բո լոր հ" յ զե րը, զգա ց" մն  երն "  զգաց մ" նք-
նե րը տրված են (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նից շե-
ղե լ"  հա մար, "  որ քան էլ զար մա նա լի թվա, դա 
հաս կաց ն" մ է սե րը. այն կր" մ է յ"  րա քանչ յ"  րը 
դրան ցից, բայց դ" րս է գտնվ" մ դրանց ամ բող-
ջ" թ յ"  նից ...

120.

Սի րո բա ցը լրաց նո ղի հա մե  մատ՝ նա խընտ րե-
լի է ա տե լ" թ յ" ն քո ղար կող հար գան քը, իսկ դրա 
ինք նի նը բա ցա ռիկ է, երբ ոչ մե կն է, ոչ՝ մյ"  սը։ 
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121.

Ով ե կավ ինձ փրկե լ" ՝ փրկվեց ինձ նից, "  
սրա ն" մ իմ հ" յսն է, որ ան պար տե լի կոր ծա ն" մս 
ա նի մաստ չէ ...

122.

Մա ք" րն ան ձեռնմխ  ե լին չէ, այլ նա, " մ դիպ-
չե լով մաքր վ" մ ես, իսկ աստ ված ս" րբ է, ո րով-
հետև նրան ամ բողջ մարդ կ" թ յ" նն է բռնա բա-
ր" մ, բայց նա շա ր"  նա կ" մ է մն ալ «կ" յս» ...

123.

Ժա մա նա կը գի տակ ց" թ յան կող մի ց ամ բող ջի 
մե ջ խրված սեպ է. մի  կող մի ց տես ն" մ ենք ակն-
թարթ, մյ" ս կող մի ց՝ հա վեր ժ" թ յ" ն, բայց, ա ռա-
վե լա պես, ապ ր" մ՝ ժա մա նա կի չա փ"  մով ...

124.

Սե րը ն" յ նա ց" մ չէ և  ոչ էլ տար բե րակ ված 
մե կ տե ղ" մ, այն փոխլ րա ց" մ է նպա տա կի մե ջ, 
որ կոչ վ" մ է (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն՝ հե տո, 
նաև, (ինքն)ա րար չ" թ յ" ն։

125.

Ե թե մահն իս կա պես ապ րե լ"  վերջն է, ա պա 
ապ րելն ա նի մաստ է, " , առ հա սա րակ, ա նի մաստ 
է ա մե  նայն վեր ջա վոր բան: Մենք դեռ փնտր" մ 
ենք ի մաս տը ...
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126.

Մեռ ն" մ ես՝ որ պես հ"  մ" ս, կամ վե րածն վ" մ՝ 
որ պես պտ" ղ, որն ա վե լին է, քան մար դը ...

  
127.

Աստ ված/սա տա նա. խնդիր "  նենք ան ձի երկ-
վ" թ յ" ն "  նե ցող մե  կի հետ, ով չի ա ռող ջա նա լ" , 
քա նի դեռ չենք մե ր ժել մե ր նմա ն" թ յ"  նը՝ ինք նա-
րար վե լով՝ որ պես եր րորդ ՄԵ Կը ...

128.

Մեռ նե լ"  ճիշտ ժա մա նա կը բաց թող նե լը կի-
սա տ" մ է ապ րա ծը, վա ղա ժա մը՝ կի սատ է թող-
ն" մ ապ րե լը ...

Պահն ըն դ"  նե լ"  հա մար՝ մե նք բա վա կա նա-
չափ չենք սի ր" մ ինք ներս մե զ, հետ ևա բար՝ բա-
վա կա նա չափ չենք մե  նա կա ն" մ, "  այս գո յաձ ևը 
վեր ջաց ն" մ ենք կի սատ, կամ՝ կի սատ ված ա վե-
լաց ն" մ ենք աղ մ"  կը, ո րից պար բե րա բար հո գե-
դարձ ենք լի ն" մ՝ կո չե լով եր կա րա կե ց" թ յ" ն:

129.

Ու՞մ վստա հենք մարդ կ" թ յան ներ կա յա ց" ց-
չի ա ռա քե լ" թ յ"  նը՝ մե  զա նով հե տաքրքր վող նե րի 
աչ քե րին աղմ կոտ կա պիկ նե րի բազ մ" թ յ" ն չեր-
ևա լ"  հա մար, ո՞վ կա րող է լի նել այդ ճար պիկ խա-
բե բան ...
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130.

Պա տաս խան բար ևին նա խոր դող զգա ց" մս. 
« Դ"  ա ռա ջինն ես, " մ հան դի պ" մ եմ, հետ ևա-
բար ա ռա ջին տպա վո ր" թ յ" նս՝ մար դ"  և  աշ-
խար հի մա սին ...»:

Կամ, գ"  ցե, սա իմ «ախ տո րո շ" մն  է» …

131.

Բռ նա բար վող նե րը կեղծ են ի րենց բո ղո ք" մ, 
քան զի ի րա կա ն" մ հոգ ն" մ են բռնա բար վե լ"  
դիր քից, կամ՝ բռնա բա րող նե րի ն" յ ն" թ յ"  նից 
են ձանձ րա ն" մ: Ե թե ա ռա ջին դեպ ք" մ նրանք 
հնա րա վո ր" թ յ" ն "  նեն ինք նա կա մ" թ յան, որն 
ար տա հայտ վ" մ է դիր քը փո խե լով, ա պա երկ-
րոր դ" մ նրանց հա մար հնա րել են ընտ ր" թ յ" ն, 
եր բեմն  էլ՝ հե ղա փո խ" թ յ" ն կոչ վող դի մա կա փո-
խ" թ յ"  նը: Ու կան նաև այն պի սիք, ո րոնք բռնա-
բա ր" թ յ" նն ըն դ"  նել են որ պես սեք սի տե սակ և 
մի ա վոր վել են մի  ջին խավ կոչ վող դա սա կար գ" մ:

Ըստ այսմ՝ ե թե չես կա րող լի նել խղճ" կ զոհ 
և/ կամ հան ցա գործ գի շա տիչ, "  չես էլ կա րո ղա-
ն" մ դրանք ըն դ"  նել բնա կան ի րա վ" ն քի ի րա-
կան տե ս" թ յամբ՝ որ պես ճշմա րիտ կե ց" թ յ" ն, 
"  րեմն  (ինք նա)սպան վ" մ ես՝ որ պես վեր մարդ-
կա յին նպա տակ ...
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132.

Երբ ևէ տե սե՞լ եք, թե ինչ պես են փոր ձ" մ կե-
րակ րել հո գին ա վան դո ղին. տե սա րա նը դի պ" կ 
է նկա րագ ր" մ մարդ կա յին «սի րո» բարձ րա գ" յն 
դրսևո ր"  մը. մարդն ա մե  նա մո տը լի նե լով աստ-
վա ծա յին բա նա կա ն" թ յ"  նը ճա նա չե լ" ն՝ ա նաս-
նա կան հե ռ"  է գտնվ" մ դրա նից ... 

133.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը կա րող է հաս նել 
ընդ հ" պ մի նչև դժոխ քի հա տա կը, որ տեղ, սա-
կայն, կպարտ վի հե տաքրք րա սի ր" թ յա նը, երբ 
վեր ջինս սկսի հա տա կին դ" ռ փնտրել ...

134.

Աստ վածն էլ, սա տա նան էլ իմ կյանք են ներ-
խ"  ժել կնոջ կեր պա րան քով, բայց ես ընտ րել եմ 
եր րորդ ՄԵԿԻՆ, ով է լի կին է ... 

135.

Ակն թար թից դ" րս հա վեր ժ" թ յ"  նը վե րած-
վ" մ է վեր ջա վոր ժա մա նա կի …

136.

Պետք է բա վա կա նա չափ այ լան դակ լի նես, որ 
ճա նա չես ա րար չա կան սե րը՝ իս կ" յն չփչա նաս 
դրա նից բխող սրբա նա լ"  զգա ց"  մի ց:
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137.

Ծ րագ րո ղը գի տի ին չ" , կա ռ"  ցո ղը՝ ինչ պես, 
նյ"  թը՝ ին չից, բայց քա նի որ ե րե քը մե  կ" մ չեն լի-
ն" մ հան ճա րե ղ" թ յան չափ, կերտ ված քը չի ի մա-
ն" մ՝ ին չ"  է և  ինչ պես, "  թե ինչ քան է շեղ ված 
նպա տա կից, իսկ նա, ով հա ջո ղաց ն" մ է գոր ծել 
ե րե քի հա սա րակ ակ տի վ" թ յամբ, մի  ջակ նե րի 
մե ջ կոչ վ" մ է վար պետ՝ գե րաճ ան ճոռ նի: 

138.

Բ" թ հա վա տը մի այն ինք նա պաշտ պա ն" թ-
յան մի  ջոց է, " ս տի՝ ե թե (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն, 
ա պա հա վա տի սայ րը պետք է կաս կա ծից լի նի՝ 
ան կախ ինք նավն  աս ման ան խ"  սա փե լի" թ յ" -
նից։

139.

Շ"  տով, մարդ կանց հնա րա վոր չի լի նի հի շեց-
նել, անհ րա ժեշտ է լի նե լ"  սո վո րեց նել, որ խոս-
քից բա ցի, կա նաև լռ" թ յան ա զա տ" թ յ" ն ...

140.

Մար դիկ բա րո յա խո ս" թ յամբ փոր ձ" մ են քո-
ղար կել դա տար կ" թ յ"  նը, որն ա ռա ջա ն" մ է 
նրանց ապ րե լ"  ձևից. «սի րիր մե ր ձա վո րի դ» 
խրա տը «ե ղ" նգ "  նես՝ գլ" խդ քո րի ր» սկզբ" ն քի 
հետ եզր է գտն" մ մի այն «գնա մե  ռի, ա րի սի րե մ» 
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ա ս" յ թ" մ, որն էլ կազ մ" մ է հա մա կե ց" թ յան 
ա ռանց քը:

Թերևս, այն կդա դա րեր կոչ վել այ լան դա կ" թ-
յ" ն, ե թե սկզբ" նք ներն ան կեղ ծո րեն ըն դ"  նեինք՝ 
նաև որ պես բա րո յա խո ս" թ յ" ն, բայց այդ դեպ-
ք" մ ան պա տաս խան կմն ա յին հար ցե րը՝ ին չ" ՞ են 
ման կ" թ յ" նն "  ծե ր" թ յ"  նը ապ րե լ"  մաս կազ-
մ" մ, ին չ" ՞ է մե  կով սկսվ" մ, մյ"  սով՝ ա վարտ-
վ" մ ..., և, իս կա պես, ին չ" ՞...

141.

Ե թե ա րա րի չը չհաս կա նար, որ ինքն էլ հա վեր-
ժ" թ յան ծա ռան է, ին չը սպառ ն" մ է ստրկ" թ-
յամբ, ե թե այն ընտ րե լ"  հիմ ք" մ սե րը չէ, ա պա՝ 
մար դ"  հա մար չէր սահ մա նի մա հը՝ որ պես ա զա-
տա կա նա նա լ"  հնա րա վո ր" թ յ" ն (այ լընտ րանք)՝ 
հա վեր ժա կան ծա ռա յ" թ յան և ստր կ" թ յան մի ջև, 
ին չը նրա մե  ծա գ" յն սի րո վառ ար տա հայ տ" մն  է 
մե ր և գո յ" թ յան հան դեպ ...

…բայց նա էլ, եր բեմն , ստր" կ է …

142.

Քա ղաքն ա վե լի բա րո յա կան է, ո րով հետև բա-
րո յա կա ն" թ յամբ սահ մա նե լ"  ա վե լի շատ ան-
բա րո յա կա ն" թ յ" ն ներ "  նի, իսկ գյ" ղն " ղ ղա կի 
փոքր է …
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143.

Բ նա կա նը չի կա րող լի նել ան բա րո յա կան, 
բայց, հա ճախ, այդ պի սին կոչ վ" մ է լոկ այն պատ-
ճա ռով, որ չի սահ ման վ" մ բա րո յա կա ն" թ յամբ ... 

144.

Ե թե իս կա պես պա տաս խա նատ վ" թ յան ենք 
են թա կա մե ր նե րաշ խար հ" մ ե ղա ծի հա մար էլ, 
նշա նա կ" մ է ինձ սպառ ն" մ է մի  քա նի հա վեր-
ժ" թ յ" ն դժոխ ք" մ, ո րը, սա կայն, կրճատ վե լ"  
է մի նչև մե կ հա վեր ժ" թ յ" ն, երբ բա ցա հայտ վի 
նաև սե րը, ո րը կրել եմ իմ մե ջ, " ս տի՝ ե թե ար-
դար դա տաս տան, ա պա, բա ցա ռ" թ յան կար գով, 
թող որ սկսվի մե  ղադր յա լիս դի մ"  մով ...

145.

Մարդ կանց շա հա գոր ծե լ"  հա մար՝ հար մար է 
նրանց ամ բո խի վե րա ծե լը. դա ն" յնն է, թե սե փա-
կան մտա ծո ղ" թ յ" ն չ"  նե ցող մե  կին գոր ծո ղ" թ-
յ" ն թե լադ րե լը։ Ամ բո խի վե րա ծել, նշա նա կ" մ է 
մարդ կանց ն" յ նաց նել, ին չը հնա րա վոր է ըստ 
նրանց ն" յ նա կան ցան կ" թ յ" ն նե րի՝ դրանց վրա 
ազ դե լ"  լծակ նե րին տի րա պե տե լով, իսկ ն" յ նա-
կան են ցան կ" թ յ" ն նե րը, ո րոնց ամ բող ջ" թ յ"  նը 
կա րե լի է վեր նագ րել սե ռա-ստա մոք սա-քաղ ցա-
յին։ Ամ բո խի ձևա վոր մա նը զ"  գա հեռ ստեղծ վ" մ 
են հա մա պա տաս խան հե ղի նա կ" թ յ" ն ներ, քան-
զի մի այն հե ղի նա կ" թ յ" նն է կա րո ղա ն" մ ծա-
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կել բ" թ ամ բո խի կոշտ պատ յա նը, ո րից պետք է 
ներս հո սի կա ռա վա րո ղի կամ քը։ 

Ըստ այդմ, "  նաև հաշ վի առ նե լով մարդ կանց 
սե ռա յին, ռաս սա յա կան, մշա կ"  թա յին և  այլն 
ն" յ նաց ման մասշ տաբ նե րը, տպա վո ր" թ յ" ն է, 
որ նե ռի հա մաշ խար հա յին կա ռա վա ր" մն  է նա-
խա պատ րաստ վ" մ …

-Իսկ ի՞նչ կա նեի ես բա վա րար հե ղի նա կ" թ-
յամբ,

-Ե թե չտրվեի նե ռի կրքե րին, ա պա ա ռա ջին 
իսկ հար մար անց քով՝ պատ յա նից ներս ռ" մբ 
կնե տեի:

146.

Ե թե ըստ աստ վա ծաշն չի, ա պա՝ աստ վա ծա-
յին սի րո բարձ րա գ" յն դրսևո ր"  մը կլի ներ հա-
մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղը, ե թե լի ներ հա մա մարդ-
կա յին ..., իսկ ե թե-ն  ակ նար կ" մ է նե ռի սի րո 
դրսևոր ման մա սին, դրանց հա մադ ր"  մը՝ ՍԻՐՈ 
առ հա սա րակ՝ որ պես յ"  րա քանչ յ"  րի դի տա վո-
ր" թ յան հիմք, բայց, նաև, նրան ցից ան կախ գո-
յ" թ յ" ն "  նե ցող ԲԱՆ:

147.

Ա պա ց" յց նե րի բա ցա կա յ" թ յ"  նից տրա մա բա-
ն" թ յ"  նը նա հան ջ" մ է, հա վատն՝ ա ռաջ է շարժ-
վ" մ. ա ռա ջինն ա պա հով մի  ջա կ" թ յ" ն է, երկ րոր-
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դը՝ պար տ" թ յ" ն բարձ ր" մ, երբ չի ա վարտ վ" մ 
կոր ծա ն"  մով ...

148.

Այն, ինչ կա րող է բռնել ձեռքդ, քո նը չէ, դ" նչդ 
էլ թ"  լաց ր" ՝ ա տամն  ե րիդ բռնածն էլ քո նը չէ, 
զար մա ցած մի  շո շա փի ինքդ քեզ՝ դա էլ, չէ ...

149.

Լի նել կա րող ենք.

Բո լոր ինչ-ե րից ան կախ զգա լ"  հա մար` ինքս 
պետք է լի նեմ ա վե լին, հետ ևա բար կոչ վեմ ԱՄԵՆ,

Ժա մա նա կից ան կախ զգա լ"  հա մար` ինքս 
պետք է լի նեմ ա վե լին, հետ ևա բար կոչ վեմ պահ 
կամ հա վեր ժ" թ յ" ն,

Բո լոր ցան կ" թ յ" ն նե րից ան կախ զգա լ"  հա-
մար` ինքս պետք է լի նեմ ա վե լին, հետ ևա բար կոչ-
վեմ ՍԵՐ.

Մարմն  ի այդ ե ռա չափ գո յ" թ յ"  նից ան կախ 
զգա լ"  հա մար` ինքս պետք է լի նեմ հո գ"  գո յ" թ-
յան ե ռա չա փ" թ յամբ ինք նա րար վող,

Իսկ ես զգ" մ եմ, հետ ևա բար՝ ես ԱՄԵՆ ԵՄ, 
ՍԵՐ ԵՄ, ՊԱՀ (հա վեր ժ" թ յ" ն) ԵՄ …

150.

Ե րե խա նե րին ա վե լի շատ նա խա տ" մ են, երբ 
նրանք " ղ ղա կի ան զ" սպ են ի րենց եր ջան կ" թ-
յան մե ջ, և  "  մի ՞ց կա րե լի է ա ռանց հի շա չա ր" թ-



187

յան սեր տել կի սաապ րե լով եր կա րա կե ց" թ յան 
դա սը, ե թե ոչ ծնող նե րից ...

Ուս տի, ե թե վե րած ն" նդ, ա պա կրծքից կտրվե-
լ" ց հե տո պետք է որ բաց նես քեզ, որ ինք նա րար-
վես ա վե լի ԲԱՐՁՐԸ, քան ե ղել ես ...

151.

Հակ ված ենք շատ մտա ծել այն ա մե  նի մա սին, 
ին չը դժբախ տաց ն" մ է մե զ, գ"  ցե, ո րով հետև, 
ան պա տաս խան հար ցե րից ա ռա վել` "  նենք պա-
տաս խան ներ, ո րոնք չենք կա րո ղա ն" մ ըն դ"  նել՝ 
ճիշտ հար ցե րի ան հայ տ" թ յան (կամ ան կա րո-
ղ" թ յան) պատ ճա ռով:

152.

Ճա նա չո ղ" թ յան մե ջ տղա մար դը մի շտ ե ղել "  
լի նե լ"  է ա վե լին, բայց դրա նից եր բեք չի փոխ վե-
լ"  ի րո ղ" թ յ"  նը, որ խնձո րը վերց րել է կի նը ...

153.

Սե րը արթ նաց ն" մ է գե նե տի կո րեն փո խանց-
վող հ"  շը, որ, երբ ևէ, աշ խար հ" մ եր կ"  սով մե -
նակ ենք ե ղել, ՄԵԿ ենք ե ղել ... 

154.

Եր ջա նիկ կյան քի լա վա գ" յն օ րի նակ և  ա պա-
ց" յց կլի ներ, երբ մե կն իր ապ րա ծը կա մե  նար 
"  րի շին՝ որ պես բա րե մաղ թ" թ յ" ն, բայց նման 
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մաղ թանք ներ հան դի պ" մ են մի այն պատ ժի 
կամ, լա վա գ" յն դեպ ք" մ, խրա տե լ"  մի  տ"  մով, 
" ս տի՝ եր ջա նիկ կյան քի գո յ" թ յ"  նը մարդ կանց, 
ըստ նրանց կա մե  ցո ղ" թ յան, բն"  թագ ր" մ է չա-
րա կամ կամ չկամ. մի  բան, ին չից եր ջան կ" թ յ" նն 
ինքն է փախ չ" մ ...

155.

Փոր ձե լով լ"  ծել կյան քի սահ մա նած հա վա սա-
ր" մն  ե րը՝ մար դը հա մա ռո րեն ձգտ" մ է ստա նալ 
այլ ար ժեք, քան մահ վան ճշգրտող զրոն է  ...

156.

Կինն ա ռեղծ ված է՝ կո դա վոր ված իր իսկ չի մա-
ց" թ յամբ: Երբ փոր ձ" մ ես ա պա կո դա վո րել, նա 
ընդ դի մա ն" մ է՝ կար ծես ինքն ի րե նից պաշտ պա-
նե լով մի  բան, ո րը դ" րս և վեր է մարդ կա յի նից ...

157.

Կա նանց.

Տ ղա մար դ" ն պետք է օգ տա գոր ծել՝ ին չին որ 
պի տա նի է՝ ըստ առ կա "  նա կ" թ յան. ա պա հո-
վ" թ յ" ն, (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն, սեքս, ե րե-
խա և  այլն, " մ ինչ պետք է, բայց ոչ մի  դեպ ք" մ 
տ" ն չթող նել, որ չդժբախ տաց նի, ինքն էլ իր՝ շան 
եր ջան կ" թ յան մե ջ մն ա …, քա նի դեռ կրկին չի 
դար ձել ե րե խա:
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158.

Հեշ տ" թ յամբ հաս կա ն" մ ենք այն, ին չը հայտ-
նա գործ վել է դժվա ր" թ յամբ կամ, ա վե լի հա ճախ, 
պա տա հա բար, ո րով հետև գի տե նալ, նշա նա կ" մ 
է բա ցատ րել այն, ինչ ճա նա չ" մ էինք ան բա ցատ-
րե լի: 

Մար դը, որ այս կերպ հո գ"  և գի տակ ց" թ յան 
եր կա տ" մ է ստա ցել՝ կ" լ տա լով սո փես տի խայ-
ծը, էլ ա վե լի է դժվա րա նա լ"  հար ց" մ, թե ինչ պես 
ա զատ վել բա ցատ րե լ"  մո լ" ց քից՝ չվե րած վե լով 
ա նա ս"  նի, կամ, կրկին, հայտ նա գոր ծե լ"  է պա-
տա հա բար՝ հեշ տ" թ յամբ հաս կա նա լով, որ կար 
ա վե լին, քան փոր ձ" մ էր մն ալ դժվա ր" թ յամբ ...

159.

Բա ցա հայտ վե լ" ց հե տո ս"  տը շա ր"  նա կ" մ է 
կեն ս"  նա կ" թ յ"  նը՝ ի րենց հի մա րա ց"  մը չըն դ" -
նե լ"  մարդ կանց բ" թ հա մա ռ" թ յան շնոր հիվ. սա 
է վամ պիր նե րի հնա րա վո ր" թ յ"  նը՝ ապ րել լ" յ սի 
ներ քո ... 

160.

Ց" յց տ" ր, որ նրան հի մա րաց րել են և նա 
ցան կ" թ յ" ն կ"  նե նա ա ռա ջի նը հենց քե զա նից 
ա զատ վել, քան զի հպար տ" թ յան հա մար հի մար 
չլի նե լ" ց ա ռա վել՝ կար ևոր է, որ այդ պի սին լի նե-
լ" ն չլի նեն վկա ներ:
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161.

Ի՞նչ է հան րա կե ց" թ յան կա նոն նե րի ամ բող-
ջ" թ յ"  նը, ե թե ոչ պար բե րա բար ձևա փոխ վող 
վա րա գ" յր, ո րով մարդն ի րեն ա ռանձ նաց րել է 
բն" թ յ"  նից՝ որ պես հա տ" կ էակ, ին չից փոխ վել 
է մի այն այն, որ այս կող մ" մ դժբախտ ա նա ս" նն 
է, ով ստիպ ված է "  րա խ" թ յ" ն գտնել ա նա ռա-
կ" թ յան (անբ նա կա ն" թ յան) մե ջ...

162.

Որ պես զի տ"  նը կոչ վի ի մը, պետք է լի նի " -
րի շին պատ կա նող առն վազն ևս մե կ տ" ն. ըստ 
այդմ հարց է՝ «աշ խար հը մարդ կ" թ յան տ" նն 
է» գա ղա փա րը մե ր որբ լի նե լը, թե՞ հար ևան(ներ)
ի գո յ" թ յ"  նը քո ղար կե լ"  հա մար է: Բո լոր դեպ-
քե ր" մ գաղտ նիքն առ կա է, ին չից կա րե լի կլի ներ 
չեն թադ րել, որ ներ ս" մ կան դա վա ճան ներ, ե թե 
ապ րեինք ըն տա նի քի պես:

163.

Գիրքն իր բո վան դա կ� թ յան մա սին ի մա ն� մ 

է ըն թեր ցող(ով)ից ...

... պա տա հ" մ է այն պի սին, ո րը գրվ" մ է կար-
դա լով՝ հա ջորդ տո ղը հայտն վ" մ է, երբ նա խորդն 
ըն թերց վել է, նշա նա կ" մ է՝ ըն թեր ցո ղը գտել է 
ինք նա րար ման իր գիր քը, գիր քը՝ իր ըն թեր ցո ղին: 
Միայն այս դեպ ք" մ է հա րա բե ր" թ յ"  նը դառ ն" մ 
ՄԵ Կա ց" մ, սահ ման վ" մ 1+1=1 ...



191

164.

Կան ա րատ ներ, ո րոնք թե կ" զ գի տակց վ" մ, 
բայց չեն հաղ թա հար վ" մ, քա նի դեռ չեն հա ս" -
նաց(վ )ել մե ղ քի։

165.

Մար դ"  ճա նա չո ղա կան հա յաց քին հետ և" մ է 
նրա զին ված ձեռ քը. թե որ տեղ և  ինչ քան հա ճախ 
է ստիպ ված լի ն" մ ա պաս տա րան գտնել ինքն 
ի րե նից, կա րե լի է ա սել՝ «մար դը վե րա դառ ն" մ է 
քա րան ձա վ»...

166.

Այն, ինչ ար վ" մ է բ" ժ ման հա մար, այլ հան-
գա մանք նե ր" մ կկոչ վեր հան ցա գոր ծ" թ յ" ն, 
կախ ված ել քից՝ նաև ա ռանձ նա կի դա ժա ն" թ-
յամբ սպա ն" թ յ" ն։ Եվ, "  րեմն , ին չ" ՞ մե ղ քերն էլ 
չենք ըն դ"  ն" մ՝ որ պես կան խար գե լիչ մի  ջոց ներ, 
գ"  ցե նրա հա մար, որ այդ կերպ կպարզ վի՝ բո-
լորս  ենք հի վանդ և  են թա կա ենք մահ վան ել քով 
վի րա հա տ" թ յան։

167.

Պատ կե րաց նենք, թե ինչ կլի ներ, ե թե ա ռար-
կա նե րը կազմ վեին ա մե  նա թ" յլ "  ս" մն  ա ռ"  ի մա-
կար դա կով. առն վազն հա վա սար տգի տ" թ յ" ն՝ 
ա ռա ջա դեմ մի  ջա կ" թ յամբ, ին չից շատ բարձր 
չենք այ սօր ...
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Ու րեմն , ա վե լի լավ է, որ ճիշտ հա կա ռա կով 
կազ մա կերպ վի.  ան հա վա սար գի տա կա ն" թ յ" ն՝ 
գեր մարդ կա յին հան ճա րե ղ" թ յամբ ...

168.

Ի մաս տ" ն նե րը մե րժ վ" մ են հա սա րա կ" թ յան 
կող մի ց, քան զի հան րա կե ց" թ յ"  նը կազ մա կերպ-
վ" մ է հի մար նե րի մա կար դա կով:  

169.

Մարդ մն ա լ"  (դառ նա լ" ) բա րո յա կա ն" թ յ" -
նը հա վա սա ր" թ յան նշան է դն" մ գեր մար դ"  և  
ա նա ս"  նի մի ջև …, ըստ դրա՝ աստ ված ներն էլ 
կա րող են ո րակ վել ա վե լի ա նա ս" ն, քան ա նա-
ս" նն է …

170.

Դաս տիա րա կ" թ յ"  նը, որ պի սին հա մըն դ" ն-
ված է, այլ բան չէ, քան է" թ յան դրսևոր ման հե-
տաձ գ" մ ..., բախտն էլ, ինչ պես որ բաշխ վել է, 
լոկ այն պատ ճա ռով, որ շա տերն "  շաց(վ )ել են. 
վի ճա կա խաղ, որ տեղ խա ղա քա րե րի փո խա րեն՝ 
խառն վ" մ են մար դիկ ...

171.

Լ�  սատ տիկ.

Նա, ով բն" յ թով մի տ ված է եր և" յթ նե րի ներ-
քին բո վան դա կ" թ յ"  նը հաս կա նա լ" ն, ոչ մի այն 
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զրկված է հա ճա խա կի "  րա խա նա լ"  ա ռիթ նե րից, 
այլ, նաև, ստիպ ված է տա նել հան րա յին մի օ րի-
նա կ" թ յ" ն մտրա կի հար ված նե րը՝ մի նչ այն պա-
հը, երբ նրա նից ձեռք են քա շ" մ՝ իբրև ան պետ-
ք" թ յ"  նից, կամ՝ երբ նրա պետ ք" թ յ" նն ընդգ-
ծող մթ" թ յ" նն է դառ ն" մ հա մընդ հա ն" ր ... 

172.

Դե պի լ" յ սը տա նող բո լոր " ս մ" նք նե րը կեղծ 
են՝ առն վազն այն պարզ պատ ճա ռով, որ տես-
նե լ"  հա մար ոչ թե լ"  սա տ"  ի, այլ՝ ճա ռա գայ թի 
" ղ ղ" թ յամբ է պետք նա յել ..., "  թե րի են նաև 
այն պի սիք, ո րոնք սահ մա նա փակ վ" մ են դրա եր-
կա ր" թ յամբ, քան զի (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը 
չ"  նի այլ ի մաստ, քան (ինքն)ա րար ման հաս նելն 
է՝ որ պես ճա ռա գայ թի եր կայ նորդ՝ առ ան սահ մա-
ն" թ յ" ն ...

173.

Ե րա զ" մ ան հանգս տ" թ յ" ն չի ա ռա ջա ն" մ 
նա խա պատ մ" թ յան վե րա բեր յալ՝ ի րո ղ" թ յ" նն 
ապ ր" մ ենք ամ բող ջի ի մա ց" թ յամբ. պատ մ" թ-
յ"  նը ստի պ" մ է սո վո րել չնչին մասն այն ա մե  նի, 
ինչ գի տենք ...
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174.

Խա ղա ղ" թ յամբ, թե խռո վ" թ յամբ, մարդ կ" թ-
յ"  նը ստիպ ված է լի նե լ"  դա դա րել հե տաքրք-
ր" թ յամբ փնտրել և սկ սե լ"  է անհ րա ժեշ տա բար 
կյանք ստեղ ծել մայր բն" թ յ"  նից դ" րս. մի  դեպ-
ք" մ տե ղա վոր վե լ" , մյ" ս դեպ ք" մ՝ փրկվե լ"  
հա մար, իսկ որ մարդ կա յին բա նա կա ն" թ յ"  նը 
զրկված է այս տեղ մն ա լ"  եր րորդ դեպ քի ընտ-
ր" թ յ"  նից, վկա յ" մ է ոչ այ լի, քան մար դ" ՝ տիե-
զեր ք" մ կյանք տա րա ծե լ"  ա ռա քե լ" թ յան մա-
սին...

175.

Ար գել վա ծի մա սին.

Մար դ" ն մի այն հի մա ր" թ յ" նն է թ" յ լատր-
ված, իսկ ի մաստ ն" թ յան ճա նա պար հը երբ ևէ 
շա ր"  նակ վ" մ է մե կ կա րե լիով՝ զրկանք նե րը կրել 
նա խա պես, թե՞ հե տո...

176.

Ո չինչ չի ստեղծ վ" մ պատ կե րա ց"  մի ն կա-
տար յալ հա մա պա տաս խան՝ մի շտ առ կա է 
չնա խա տես վա ծի բա ղադ րի չը, ին չը, ան գամ 
հիա նա լի արդ յ" ն քի դեպ ք" մ, փոք րաց ն" մ է 
ա րա րո ղին՝ որ պես իր կամ քից դ" րս գտնվող 
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆO  O Ն. հարց, ո րից զերծ չէ 
ան գամ ա մե  նայ նի ա րա րի չը՝ ի՞նչն է, որ նա իր մե ջ 
կր" մ է, բայց ի րե նից ԲԱՐՁՐ Է ...
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177.

Սո վո ր" թ յ"  նը, իբրև հան րա կե ց" թ յան հենք, 
թ" յ լե րի ա պա հո վ" թ յ" նն է, ո րին տա րեց նե րը 
հակ վ" մ են ի րենց "  ժաս պա ռ" թ յամբ, ե րի տա-
սարդ նե րը՝ "  ժի ան ճա նա չ" թ յամբ, իսկ մա ն" կ-
նե րի «ին չ" »-նե րը ջախ ջախ վ" մ են՝ որ պես տգի-
տ" թ յա նը սպառ նա ցող վտանգ։ 

Ի պա տաս խան էլ հա կադ ր" թ յան, այն ճիշտ է 
կո չել ոչ թե պահ պան ման, այլ՝ տե սա կի փչաց ման 
մի  ջոց, քան զի ե թե ըստ սո վո ր" յ թի, ա պա տե սա-
կի իս կա կան ա ռա ջի նից խիստ տար բեր ենք՝ որ-
պես առ կա վեր ջին։

178.

Ե թե պա տաս խա նատ վ" թ յ" ն նա խա տես վեր 
նաև տ"  ժո ղի հա մար, ա պա շա տե րը կփրկվեին 
հան ցանք/զան ցանք կա տա րե լ" ց ...

179.

Դի վա հա րը ծալ վ" մ է մե ջ քի վրա այն ն" յն 
պատ ճա ռով, ին չի հա մար աստ վա ծա սերն է խո-
նարհ վ" մ ... 

ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ը զերծ է ինք նա հե-
տապնդ մամբ գա լար վե լ"  աճ պա րա ր" թ յ"  նից, 
քան զի (ինք նա)ճա նա չ"  մը վերև վա նող (ինք նա)
դի տ" մն  է ներքև ...
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180.

Ե թե ա մե ն ինչ այս չափ կրկնվող չլի ներ, ա պա 
կա րե լի կլի ներ կար ծել, որ մար դը անց յա լից ի րեն 
հե տապն դող հրե շից է այս պես վա զ" մ ա պա գա, 
հե տո մտա ծել, որ նա, գ"  ցե, ցան կա ն" մ է զգ" -
շաց նել, ոչ՝ վն ա սել, բայց ... 

… Կա մի  կեն դա նի, ըստ տրա մադ ր" թ յան՝ 
զվար ճա լի կամ խղճա լի, որ ա րա գ" թ յամբ փոր-
ձ" մ է հաս նել իր իսկ շող քին, " , եր բեմն , բերկ-
րանք է զգ" մ, երբ այն հայտն վ" մ է  հե տապն դո-
ղի դե ր" մ ...

181.

Մար դիկ այն քան տար բեր չեն, որ հո տի չվե-
րած վեն, "  այն քան նման չեն, որ ի րար չհո շո տեն. 
ա նաս նա կան եր կ"  ծայ րա հե ղ" թ յ" ն նե րի մե ջ 
չհայտն վե լ"  հա մար՝ նրանց գո յ" թ յ"  նը պե՛տք է 
լի նի խեղճ բա րո յա կա ն" թ յան և  անզ գա օ րենք նե-
րի կի սաա նաս նա կան հան րա կե ց" թ յամբ, ո րից 
դ" րս՝ վտար վ" մ ես իբրև ոչ մարդ, ե թե չես իշ-
խ" մ՝ իբրև ա վե լի ա նա ս" ն ...

182.

ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ը ա մե  նա շատն է գրգռ" մ 
աստ ծո և սա տա նա յի մի մ յանց հան դեպ խան-
դը..., կա րե լի է ա սել՝ հա վեր ժաց ն" մ է այն … 
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183.

Սո ցիա լա կան հա րա բե ր" թ յ" ն նե րը, մե  ծա մա-
սամբ, ըստ բո վան դա կ" թ յան և տ ևա կա ն" թ յան, 
ամ փոփ վ" մ են այս պես. մար դիկ սո վոր(" մ)ել են 
ի րար վրա ճիշտ չա փա բա ժին նե րով մի  զել ..., ին-
չից, եր բեմն , ա ռա ջա ն" մ է ցան կ" թ յ" ն՝ ն" յ նը 
բեն զի նով, կրակ թքե լով ...

184.

Ճշ մա րիտ (ան մե ղ) լի նե լով՝ նե րո ղ" թ յ" ն 
խնդրե լը զո հա բե ր" թ յ" ն է՝ առ ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ 
Ե Սը …

185.

Ինչ քան շատ մարդ ապ րեր "  րի շի անձ նա-
կա նին քի թը չխո թե լ"  ա ռա քի ն" թ յամբ, այն քան 
կցա մա քեր բա րո յա կա ն" թ յ" ն կոչ վող ցե խա ջ" -
րը, ո ր" մ, ա ռա վե լա պես, խո զերն են սի ր" մ թա-
վալ վել. մե ծ հաշ վով՝ ճշմա րիտ բա րո յա կա ն" թ յ" -
նը հենց այդ ա ռա քի ն" թ յամբ էլ կամ փոփ վեր…

186.

Հան րա յին կար ծիք, պե տ" թ յ" ն, ար դա րա-
դա տ" թ յ" ն, կրոն ..., սրանք, թե կ" զ ա ռան ձին-
ա ռան ձին, բայց մարդ կանց մի ա վո ր" մ են նրա-
ն" մ, որ բո լորն էլ հա վա տ" մ են " ր վա կան նե րի 
գո յ" թ յա նը ...



198

187.

Մենք, եր բեք, չենք հայտն վ" մ այն տեղ, որ տեղ 
չպետք է լի նենք, "  չնա յած հա ճախ չենք հաս կա-
ն" մ ին չ" , բայց տիե զե րա կան այս ճշմար տ" թ-
յ"  նը մի ակ մխ ի թա րանքն է՝ կյան ք" մ այս քան 
շատ կեղ տ" մ հայտն վե լ"  ...

188.

... ԲԱՐՁՐԱԳP ՅՆ ԵՍ.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յամբ փշրվ" մ է "  րիշ-
նե րի սար քած հա յե լին, ո ր" մ նա յ" մ էիր քեզ. 
ծնկ" մ ես բե կոր նե րին "  ար նա շա ղախ ոռ ն" մ 
դեմ քիդ ան տե սա նե լի" թ յ"  նից. ա նէա ն" մ ես 
ոչն չ" մ, կամ՝ ինք նա րար վ" մ ես ոչն չից՝ որ պես 
ա նէ" թ յ" ն ...

189.

Կատ վին տվեք առ յ"  ծի ո գի՝ նա կտա ռա պի 
կամ կվե րած վի ճգնա վո րի, առ յ"  ծին տվեք կատ-
վի ո գի՝ նա կդառ նա կրկե սի աստղ։ Ե թե հան-
դի սա տես լի նեին ոչ խար նե րը կամ բո րե նի նե րը, 
սրանց աստ ղը կփայ լեր նաև թատ րո ն" մ, բայց 
կամ չկա, կա և, ո րը թատ րո ն" մ չէ, "  աստ ղը 
փայ լ" մ է քա ղա քա կա ն" թ յան մե ջ՝ իշ խա ն" թ յան 
գա գա թին ...
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190.

Բարձ րա գ" յն ես-ը կա րող է "  նե նալ բա ցա կա 
պետ ք" թ յ" ն, բայց չի "  նե ն" մ ան պետք ներ-
կա յ" թ յ" ն, և  ին չ"  տրվել շա տե րին պետք լի նե-
լ"  աստ վա ծա յին մո լ" ց քին, երբ կա րող ես ն" յն 
կերպ մե  կ"  սա նալ՝ որ պես ինք նա րար ման հանք 
և չ վեր ջաց նել՝ որ պես "  րիշ նե րի ա րար ման թա-
փոն։ 

191.

Ին չ" ՞ բարձ րա նանք, ե թե չենք նետ վե լ" . ին-
չ" ՞ հաղ թա հա րենք՝ ա ռանց նվա ճե լ"  ...

Իսկ բարձ րին և բարձ րից նա յե լ"  տար բե ր" թ-
յ"  նը նրա ն" մ է լոկ, թե ին չի գե րին ես՝ սե փա կան 
ան զո ր" թ յան, թե "  րի շի զո ր" թ յան: 

192.

Ն րանք, ով քեր, բնա կան ա ղետ նե րի նման՝ 
ա ռանց խտրա կա ն" թ յան, մաս սա յա կան դժբախ-
տ" թ յ" ն ներ են հե ղի նա կել, մի ա ժա մա նակ ար-
ժա նի են մարդ կայ ն" թ յան բա ռի մե ջ դրա կան 
ի մաս տը պա հող նե րի կոչ մա նը։

193.

Մե կին սպա նե լը հան ցա գոր ծ" թ յ" ն է, մե  կից 
ա վե լին՝ ոճ րա գոր ծ" թ յ" ն, մարդ կ" թ յա նը՝ աստ-
վա ծայ ն" թ յ" ն…
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194.

Բա րին չա րի հա մե  մատ պա սիվ է, ո րով հետև 
ա վե լի շատ ծննդյան փաս տով է ցան կա ն" մ ըն-
դ" ն ված լի նել, քան կա յաց ման, բայց նման բա-
ցար ձա կաց ման ար ժա նի է մի այն այն, ինչ ինքն 
է ի րեն ծնել, բո լոր այլ դեպ քե ր" մ կա մի այն կեղծ 
հա րա բե րա կա ն" թ յ" ն։

195.

Բո լո րիս մի  աղբ յ"  րից սեր ված լի նե լը կներ-
դաշ նա կեր, ե թե այդ կերպ, մի ա ժա մա նակ, չսահ-
մա ներ՝ որ պես ստեղծ ված այ լան դա կ" թ յ" ն, կամ՝ 
պետք է ըն դ"  նենք, որ այն տեղ, որ տեղ կա ան-
հաշ տ" թ յ" ն, կա օ տար ար յ" ն, հետ ևա բար չկա 
գեթ մե կ անկ յ" ն, որ տեղ ե ղած չլի նի պոռն կ" թ-
յ" ն, "  սկսենք փնտրել ի րա կա ն" թ յ"  նը՝ պար-
զե լով, որ " մ ս" րբ ենք հա մա րել՝ մի նչև ծնվելն է 
մե զ դա վա ճա նել, ո րով հետև հղիա ց"  մը սկսվ" մ 
է գլխից, իսկ ար գան դ" մ հայտն վե լը սկիզ բը չէ, 
այլ՝ ծնվե լ"  վերջ նա փ"  լը ...

196.

Ար դեն իսկ ա նար դար է այն, որ աշ խար հ" մ 
չկա մի  տեղ, որ տե ղից կա րող ես ի րաց նել բո լոր 
կա նոն նե րը մե ր ժե լ"  ի րա վ" նքդ և չ մե ռ նել ...



201

197.

Ան հա վա սար պայ ման նե ր" մ հա վա սար հնա-
րա վո ր" թ յ"  նը սո ցիա լա կան ս" տ է՝ քեզ, ինքդ 
քո հան դեպ մե ղ քի զգա ց"  մով, մե  նակ թող նե լ"  
հա մար, երբ չես հա ջո ղաց նի կամ չես ցան կա նա 
վե րած վել, ն" յն ստով ար դա րաց ված, հան րա-
յին հե տաքրք ր" թ յ" ն ներ կա յաց նող կեղ տի, իսկ 
ճշմար տ" թ յ" նն այն է, որ, եր բեմն , ան հա ջո ղ" թ-
յանդ մե ջ ոչ մի այն բո լո րը, այլև մե  ղա վոր է ամ-
բողջ աշ խար հը, դ" ՝ ոչ ...

198.

Հա վա սա ր" թ յ" ն հնա րա վոր է մի այն բթ" թ-
յան մե ջ. " ս տի և, այն ան խախ տե լի ստաց վ" մ է 
բ" ր գի ստո րին, ա մե  նա լայն օ ղա կ" մ...

199.

Ն րան, " մ մահն եմ մտա պատ կե ր" մ, հե-
տո նա յ" մ եմ ինչ պես վե րածն վա ծի, " մ ինքս եմ 
սպա ն" մ՝ թա ղ" մ եմ կամ աստ վա ծաց ն" մ, իսկ 
նա, " մ կա պակ ց" թ յամբ պատ կե րա ց" մն  ե րից ոչ 
մե  կը չեմ "  նե ն" մ, որ ևէ նշա նա կ" թ յ" ն չ"  նի իմ 
կյան ք" մ:

200.

Շար ժա ռիթն ամ բող ջ" թ յամբ հա սա նե լի չէ 
պատ կե րա ց"  մի  հա յաց քին, ա ռա վել ևս, կա տա-
րո ղից բա ցի, չի կա րող հաս կա նա լի լի նել որ ևէ այլ 
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մե  կին, դրա հա մար էլ այն մի այն շո շափ վ" մ է՝ 
որ պես անն շան տարր, իսկ պա տի ժը սահ ման-
վ" մ է՝ ըստ ա րար քի, այն դեպ ք" մ, երբ ար դա-
ր" թ յ"  նը գտնվ" մ է ճիշտ հա կա ռա կ" մ:

201.

Սի րո ցի նիզ մը նրա ն" մ չէ, երբ պարզ վ" մ է, 
որ սի րե լիդ է ա մե  նա շա տը մե  նա կա ց" մդ "  զել, 
ո րով հետև դա է գի նը ԱՄԵՆ-ի, որ ցան կա ն" մ եք 
տալ ի րար: Ցի նիզ մը նրա ն" մ է, երբ նա վեր ջ" մ 
եր ջան կ" թ յ" ն է ցան կա ն" մ քեզ՝ սպա նե լ"  փո-
խա րեն...

202.

Ե թե մարդ ենք կոչ վ" մ լոկ նրա հա մար, որ 
կան ա նա ս" ն ներ, ա պա ա վե լի ա նա ս" ն ենք, 
քան ա նա ս"  նը, "  ե թե աստ ված նե րը դրա կան 
ան սահ մա ն" թ յ" ն են, ա պա ա նա ս" ն նե րը մե ր և 
ն րանց մի ջև ըն կած զրո յի տի ր" յ թ" մ են...

203.

Պայ քա րիդ դեմ՝ որ պես վեր ջին մի  ջոց, երբ 
այլևս չ"  նե նա հպար տ" թ յան գե րին լի նե լ"  ոչ մի  
ար դա րա ց" մ, նա քե՛զ կկո չի իր հպար տ" թ յ" ն. 
կպարտ վես՝ որ պես տի րա կալ, կամ կինք նաս-
պան վես՝ որ պես ա զա տան վեր...
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204.

Մար դիկ խ"  սա փ" մ են մա հից այն պես, կար-
ծես՝ նա գլխա կո ր" յս սի րա հար ված է ի րենց ..., 
" ղ ղա կի, մահն էլ, հա ճախ թշվառ է այն քան, որ 
ստիպ ված է ա ռանց իր ճա շա կին հետ ևե լ"  գո-
յատ ևել...

205.

Հո գին, որ պես կա նոն, նետ վ" մ է, ինչ պես 
ցան կա լին տեղ հասց նող ծրար, "  ոչ մի  նա մա-
կա նիշ նրան պահ պա նե լ"  ար ժեք չի տա լիս ...

... Երբ հա սել ես այն տեղ, որ "  նես կամ՝ կաս 
մի այն հո գի, ժա մա նակն է՝ ան հաս ցե ծրար վի ...

206.

Աչքն "  հո գին ն" յ նաց նող մի ակ ճշմար տ" թ-
յ" նն այն է, որ եր կ" սն էլ կ"  րա ն" մ են հան կար-
ծա հայտ լ" յ սից, երբ սո վոր են լի ն" մ տես նել խա-
վա ր" մ: Այդ պի սիք, սո վո րա բար, սերն ըն դ"  ն" մ 
են ստվե ր" մ, գրկվե լ"  իղ ձով՝ թի կ" նք դարձ-
ն" մ...

207.

Անմ տ" թ յ" ն է լի նել այս կամ այն կող մ" մ, երբ 
մե կն ա ռանց մյ"  սի գո յ" թ յ" ն "  նե նալ չի կա-
րող: Այն, ինչ մար դիկ կո չ" մ են խե լամ տ" թ յ" ն, 
գտնվ" մ է այս մի  ջա կայ ք" մ, ո րից դ" րս՝ կամ հե-
րոս ես, կամ՝ ճա նա չող, ով ևս հե րոս կկոչ վեր, ե թե 
"  նե նար վկա ներ...
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208.

Ի՞նչ կլի ներ, ե թե մար դիկ ա կա նա տես լի նեին 
աստ ծո և սա տա նա յի սեր ա նե լ" ն: Կ լի ներ այն, 
ինչ սո վո րա բար է լի ն" մ, երբ ի րենց կամ քից ան-
կախ են ճշմար տ" թ յանն առնչ վ" մ. հա ճ" յ քով " -
սա նե լ"  փո խա րեն՝ խո րը հիաս թա փ" թ յ" ն:

Իսկ ես նրանց դստերն էլ եմ ճա նա չ" մ...

209.

Ի րա վա բա նի մաս նա գի տ" թ յամբ՝ (ինք նա)
ճա նա չո ղ" թ յան մե ջ ինձ լա վա գ" յնս հա ջող վել է 
դառ նալ մե ռ նե լ"  ի րա վ" նքն ի րաց նող...

210.

Հա վա տի փո խա րեն՝ հեշտ է ապ րել կաս կած-
նե րի փա րատ մամբ, բայց ա պա ց" յց նե րի բ" ր գը 
մի  օր ան պայ ման փլվ" մ է ծան ր" թ յ"  նից: Կա-
ռ"  ցե լ"  շտա պո ղա կա ն" թ յ"  նը մարդ կանց մի շտ 
կանգ նեց րել է փլա տակ նե րի ա ռաջ. (ինք նա)նե-
ր"  մը, որ պես հիմք, ան շա հա վետ է նրանց գոր-
ծա րա ր" թ յա նը:

211.

Սկ սել է թվալ, որ ինձ հան դի պող մար դիկ, 
ի րենց ա նա վարտ մն ա ցած նպա տա կի ի րա կա-
նաց ման հա մար, են թարկ վել են ռեին կար նա ցիա-
յի, "  բո լո րի մոտ ա նա վարտ է մն ա ցել ն" յն բա նը՝ 
փրկել ինչ-որ մե  կին:
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Իսկ " ՞ր են չհա ջո ղաց րած մար դաս պան նե-
րը..., կամ՝ վեր ջա պես ի րա վ" նք "  նեմ կոչ վել այլ 
բան, քան մարդն է…

212.

Գ լ" խն "  սե ռա կան օր գա նը տե ղադ րե լով աջ 
"  ձա խի մե ջ տե ղը՝ բն" թ յ"  նը մի ան գա մի ց պա-
տաս խա նել է հար ցին՝ արդ յոք կա՞ ընտ ր" թ յ" ն...

Ե թե կա, ա պա ես հակ ված եմ ա նընտ րե լի եր-
րորդ մե  կին...

213.

Ոչ մի  լ" րջ բան չկա նրա ն" մ, երբ սե ռա յին 
բնա կա ն" թ յ" նն էլ են փոր ձ" մ հա մա րել գի տակ-
ցա կա ն" թ յ" ն. դա, ըն դա մե  նը, մար դ"  լկտիա-
ց" մն  է ընտ ր" թ յան հնա րա վո ր" թ յ"  ն" մ՝ մի  
բա ն" մ, ին չը եր բեք չի "  նե ցել:

214.

Ե թե ա ռաջ հնա րա վոր էր, ա պա հի մա, հա-

ճախ՝

-անհ նար է կնոջ բնա կա նը ո րո շել մի այն մե ր-
կ" թ յամբ․ առն վազն, անհ րա ժեշտ է գ" լ պա գոր-
ծե լ"  շ"  ղով ծակծ կել մար մի  նը՝ ըստ ցա վի հաս-
կա նա լ"  մա սե րի բնա կա ն" թ յ"  նը,

-անհ նար է տղա մար դ"  բնա կա նը ո րո շել 
ա րի" թ յամբ․ նախ, անհ րա ժեշտ է նրան պե ղել 
կա նա ցի կեր պա րան քից՝ հե տա գա դի տարկ ման 
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ի մաստ տես նե լ"  հա մար։
Իսկ վա տի ա վե լին նրա ն" մ է, որ ն" յ նը վե րա-

բե ր" մ է նրանց բա նա կա ն" թ յան բնա կա ն" թ յա-
նը…

215.

Հաշ ման դա մի  հար մա րա վե տ" թ յան հա մար՝ 
բո լո րին հաշ ման դամ դարձ նե լը կհա մար վեր 
ա նաս ն" թ յ" ն, ե թե այդ կերպ չնսե մաց վեր այլ 
կեն դա նի նե րի ար ժա նա պատ վ" թ յ"  նը, " ս տի՝ 
դա կոչ վ" մ է բա ցա ռա պես մարդ կայ ն" թ յ" ն:

Ե թե իս կա պես խղճի՛ հան րա կե ց" թ յամբ, 
ա պա՝ մար դը կեն դա նի նե րից դեռ պետք է "  սա-
նի...

216.

Երբ հե րոս նե րին պատ կե րե լ"  հա մար մն ա-
ցած բո լո րը հա վա քա կա նո րեն ներ կա յաց վ" մ են 
նա խիր, կոչ վ" մ է պատ մ" թ յ" ն, իսկ երբ հոտ՝ 
ա ռաս պել, "  ինչ քա՜ն հա ճախ ենք դաս տիա րա-
կ" թ յան մե ջ հեն վ" մ դրանց վրա, ինչ քա՜ն ենք 
սահ մա նա փակ վ" մ ընտ ր" թ յան մե ջ՝ լի նել խո-
շոր, թե՝ մանր եղ ջե րա վոր, երբ չենք կա րո ղա ն" մ 
լի նել ա վե լին, քան մարդն է ...
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217.

Փր կողն ա վե լի շատ հ"  սա խաբ վ" մ է իր վա-
ղա ժամ հա ջո ղ" թ յ"  նից, քան՝ ձա խո ղ"  մի ց, " ս-
տի, ե թե հայտն վել ես փրկվո ղի դե ր" մ, պետք է 
նրբան կատ գտնվես, հա կա ռակ դեպ ք" մ՝ պարտք 
ես մն " մ ևս մե կ կոր ծա ն" մ…

Իսկ աստ ված մարդ կ" թ յա նը պարտք է մի  քա-
նի հա ր" թ յ" ն…

218.

Կ յանք չկա բո լոր այն հա ջոր դող օ րե ր" մ, 
ո րոնց նա խորդ նե ր" մ մահ չես ապ րել …

219.

Ան պայ ման սի րո նման՝ տա ռա պան քի ան-
պատ ճառն է մա ք" ր, ինք նա ծին՝ ճիշտ նրա պես...

220

Երբ վկա լի նելդ վն աս է շա հա դի տ" թ յա նը բո-
լոր մաս նա կից նե րի, մաս նա կից լի նելդ՝ դա տա վո-
րի, դա տա վա րելդ՝ ար դա ր" թ յան, մե  նա կ" թ յանդ 
մե ջ վե րած վ" մ ես մա հա պարտ-ա հա բեկ չի՝ մե կ-
տե ղե լով բո լո րին:

Հե տո նրանք դառ ն" մ են զվար ճա լի, լի նելդ՝ 
տա նե լի...
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221.

Մար դ�  մա սին.

Ա մե  նա մե ծ մաս սա յա կա ն" թ յ"  նը վա յե լ" մ են 
կա տ"  ներն "  շնե րը. մե  կի խաղն "  րի շի մահն է, 
մյ"  սի ա ն"  նը՝ պոռն կ" թ յան խորհր դա նիշ, բայց 
ա ռա ջի նը փա ղաք շա բար սիր վ" մ է՝ իբրև թ" յլ, 
երկ րորդն՝ իբրև հա վա տա րիմ...

222.

Այն, ինչ հա մա ր" մ ենք մե ր սե փա կա նը, տի-
ր" մ է մե զ. ինչ քա՜ն տե րեր "  նենք...

223.

Միայն ար ձա նը գի տի, թե ինչ պես են հա մակց-
վ" մ մշտա պես համ բե րե լ"  "  ժա մա նա կին լքե լ"  
հատ կ" թ յ" ն նե րը... 

224.

Ե թե ի մաս տա սերն ին քը չվճա րեր իր հետ հա-
րա բեր վե լ"  գի նը, ի րա վամբ պի տի կոչ վեր պոռ-
նիկ, " մ հետ ապ ր" մ են ճա նա չե լ"  մե ղ քը՝ մա-
ք" ր պա հե լով ի րենց դեմ քը...

225.

Գոր շից Տիգ րա նին պաշտ պա նող նե րը գրա վիչ 
կլի նեին, ե թե այդ կերպ, մի ա ժա մա նակ, չհա ճո-
յա նա յին Գոր շին: Այդ պի սիք նաև հի մար են, քան-
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զի թա ղե լ" ն օ ժան դա կե լ"  փո խա րեն՝ նեխ ման 
մե ջ են սեր տես ն" մ…

226.

Ար ժե քա վո ր" մ են հա ր" թ յ" ն առ նե լը, իսկ 
ինքն "  զ" մ է, որ՝ մե ռ նե լ"  պատ ճա ռը ...

227.

Մա ռա խ"  ղի մե ջ է իմ հո գին նյ"  թա կա նա ն" մ. 
ՍԵՐ ԱՊՐԵԼՆ ինձ, ա ռա վե լա պես, ար ևա ծա գին 
և մայ րա մ"  տին է հա ջող վ" մ, այլ դեպ քե ր" մ՝ 
սերն "  ապ րե լը ա ռա ջադր վ" մ են «ԿԱՄ»-ով, "  
ես ըն դ"  ն" մ եմ ՍԵՐ ՄԵՌՆԵԼԸ՝ ա ռա ջադր վա ծը 
վերց նե լով «ԵՎ»-ով ...

228.

Կա յ" ն ներ կա յ" թ յ"  նը սի րո գե րեզ ման է, ին-
չը, եր բեմն , հար մա րա վետ է լռ" թ յամբ, ե թե աղմ-
կա բեր չէ զար դա րան քի պեր ճ" թ յամբ, իսկ (ինքն)
ա րար ման հա րատ և" թ յ"  նը պա հան ջ" մ է բա-
ժան ման շա ր"  նա կա կա ն" թ յ" ն...

229.

Վա խը շ" ն է, նրա հետ հա րա բե ր" թ յ"  նը 
պայ մա նա վոր ված է հան գա ման քով՝ ան տեր, " -
րի շի նը, թե՞ քոնն է...
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230.

Ես հաս կա ն" մ եմ կյան քին ող ջ"  նե լով ապ-
րող նե րի ան մե ղ ե րես պաշ տ" թ յ"  նը, բայց ինձ 
հա րա զատ է հրա ժեշտ տա լով ապ րող նե րի մե  ղա-
վո ր" թ յ"  նը՝ ցա վը մե ղ մե  լ"  ճշմար տա խոս ցի նի-
կ" թ յ"  նը...

231.

Չ նա յած, որ ցան կա ցած խնջ" յք զգաց մ" նք-
նե րի և/ կամ մտքե րի փնթի խառ ն" րդ է, բայց և  
այն պես, ի տար բե ր" թ յ" ն ող ջ" յ նի, հրա ժեշ տի 
խնջ" յ ք" մ հ" յ զե րի ա նա րա տ" թ յ" ն կա՝ պատ-
կա նող մի այն  նրան, " մ հա մար այն կազ մա-
կերպ վել է, ե թե նա դրանք չի փչաց ն" մ վե րա-
դառ նա լ"  մտքե րով...

232.

Սե փա կան օ րի նա կով դաս տիա րա կ" թ յամբ՝ 
հայրս, ապ րե լ" ց զատ և դ րա նից ա ռա վել, սո վո-
րեց րեց, թե ինչ պես է պետք ըն դ"  նել մա հը՝ հար-
կադ րան քի փո խա րեն իբրև ի րա վ" նք, այդ կերպ, 
մի ա ժա մա նակ, դառ նա լով իմ ճա նա չո ղ" թ յան 
ա ռանց քա յին ճշմար տ" թ յ" ն նե րից մե  կի («Ա մե ն» 
3) ա ռա ջին ի րաց նո ղը, որ պես ա ռա ջին՝ հա վերժ 
ՄԵ Կը:
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233.

Նոր մալ մի  ջա կ" թ յ" ն սռն"  վրա ամ րակց ված 
լավ "  վա տի փոխ պայ մա նա վո րող հա րա բե րա-
կա ն" թ յամբ գո յատ և"  մի ց դ" րս են ԵՐՐՈՐԴ-
ՄԵ Կե րը. ա նա ն" ն այս ԳՈՐ Շերն ընդ հան րա ն" մ 
են մի այն ազ գան վամբ՝ ԱՆԴԻՆ յան ներ …

234.

ԲԱՐՁՐԱԳO ՅՆ ԵՍ-ի շար ժ" մն  ա պա հո վ" մ 
է մե  ն" թ յ"  նը, " ղ ղ" թ յ"  նը՝ մա հը, նա ապ ր" մ 
է ա րա գաց մամբ, ա նէա ն" մ՝ հա վեր ժագ նա ց" թ-
յամբ…

235.

Ներ կա յ" մ հե տաձգ ված ապ ր"  մը կ"  տակ-
վ" մ է ա պա գա յ" մ, հե տո բաց վ" մ զսպա նա կի 
նման և  շպրտ" մ անց յալ. մար դիկ, ա ռա վե լա-
պես, հենց այն տեղ էլ մա հա ն" մ են…

236.

Իբրև գո յ" թ յ" ն չ"  նե ցող հա վա տի լրա ց" մ, 
եր դ" մն  ինք նին է ս" տ՝ ան կախ ար տա հայտ ման 
ճշմար տա ցի" թ յան ըն կա լ"  մի ց։ Դ րա նից մե կ-
նար կ" մ է փտախտ, ո րից ն" յ նիսկ հեր ձ"  մը չի 
փրկ" մ, " , ան կախ մե ջ բեր ված սրբ" թ յ" ն նե րից, 
դրա վրա յով պետք է անց նել կրա կով…
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237.

Ա նի մաստ է սի րե լը, ե թե չես ձգտե լ"  ինք-
նաոչն չաց ման այն բարձ րա կե տին, որ տեղ կոչ վե-
լ"  ես «Ես սեր եմ, մն ա ցա ծը ես չեմ», "  ա նի մաստ 
է բարձ րա կե տին հաս նե լը, ե թե չես նվա ճե լ"  այն՝ 
հաղ թա հա րե լով սե րը։ 

238.

Ապ տա կե լ"  հա մար՝ աստ ված նե ղ" թ յ" ն չի 
քա շի, " ս տի՝ ե թե մե ղք, ա պա նրան հան դի պե լ"  
ար ժա նի․ ան մե  ղ" թ յամբ չկա ո չինչ ճա նա չե լի…

239.

Սի րո հաղ թա հար ման ըն թաց ք" մ՝ հո գիդ օվ-
կիա նո սի նման ըն դար ձակ վ" մ է, ա ռա ջա ցած 
հոր ձա ն"  տ" մ ո չինչ կես պտ" յ տից ա վել չի 
դի մա ն" մ, տեն չ" մ ես կլա նել եր կին քը …, նա 
տրվ" մ է քեզ…

240.

Ես գի տեմ՝ վեր ջ" մ ծնկե լ"  եմ բա ցար ձակ 
ճշմար տ" թ յան ա ռաջ՝ հաս կա նա լով, որ սխալ վել 
եմ ա մե ն ին չ" մ, "  այս ի մա ց" թ յ"  նը փո խ" մ է 
մի այն այն, որ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մի տ ված 
մե  ղա վոր ճա նա պարհս շա ր"  նա կ" մ եմ գնալ 
ծնկա չոք…
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241.

(Ինքն)ա րար մանս հա մար մար դիկ են ապ րել 
"  մա հա ցել, ինքս էլ ծնել եմ "  սպա նել, մկրտ" թ-
յամբ ար յ"  նոտ վել են շ" ր թերս, մե ղ քով՝ ձեռ-
քերս…

Չ գի տեմ՝ կհասց նեմ լի նել ԵՐՐՈՐԴ ըն դ" ն-
ված, թե՝ կմն ամ եր կ"  սից մե րժ ված ՄԵ Կը, բայց 
ե թե ան գամ չի հա ջող վել ա րա հետ հար թե լը, գո նե 
կա նա չը նշմա րե լի տրոր վել է… 

242.

Շա տե րի ապ րե լը լոկ չի մա ց" թ յ" ն է՝ որ վա-
ղ" ց մե  ռած են, իսկ ե զա կի ներն ապ ր" մ են մա-
հը, և մի այն հա տ" կ ներն են հա ր" թ յ" ն առ ն" մ՝ 
ի մա ց" թ յ" ն ապ րեց ն" մ…

243.

Ս տո րա կարգ ես այլ կեն դա նի նե րից, քա նի 
դեռ չես ա մա չել, որ մարդ ես…

244.

Ո մանք ա ռա քի նի են, ո րով հետև հնա րա վո-
ր" թ յ" ն չ"  նեն լի նել ա նա ռակ, ո մանք էլ ա նա ռակ 
են, ո րով հետև չգի տեն, որ ա ռա քի ն" թ յ" ն կա։ Մե-
ծա մա սամբ, ա ռա քի ն" թ յ" նն իբրև ինք նա գի տակ-
ց" մ, մարդ կանց մոտ ի հայտ է գա լիս ա տամն  ե րի 
փչաց ման հետ․ ար տա հայտ վե լով տհաճ շնչա ռ" թ-
յամբ, ան հաս կա նա լի հնչո ղ" թ յամբ…
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245.

Մար դ"  այ լան դա կ"  մը սկիզբ է ա ռել, երբ 
սկսել է ի րեն զրկել սպա նե լ"  ի րա վ" ն քից՝ պա-
հե լով ծնե լ"  նը, իսկ ար դա րա ց"  մը, որ եր կ" սն 
էլ ի րեն չեն պատ կա ն" մ, հաս տա տ" մ է նրա գո-
յ" թ յան մի  ջա կ" թ յ"  նը՝ գե ղե ցի կի և  աստ վա ծա յի-
նի մի  ջա կայ ք" մ…

246.

Ո րոշ մտքե ր" մ ար տա հայտ վ" մ եմ ա ռա ջին 
դեմ քով, որ քո ղար կեմ իմ մա սի նը մն ա ցա ծ" մ, "  
սա ա ս" մ եմ, որ մն ա ցա ծ" մ քո ղար կեմ ո րոշ նե-
րը…

247.

Ա պա ց"  ցեք, որ այն կողմն  ա յին գո յ" թ յ" ն չկա 
"  ես ա մո թից կինք նաս պան վեմ․ ըն դ"  նեք, որ 
խո ս" ն մո լա խոտ եք, կամ՝ բա ցատ րեք, թե ին չո՞ւ 
այլ բան չեք…

248.

Աստ վա ծա յին ի մաստ ն" թ յ"  նից ան կաս կա ծե-
լի հաս կա ցել եմ մի այն այն, թե ին չ"  է լքել աշ-
խար հը՝ կոչ վե լով սեր…

249.

Մար դ" ն աշ խար հից չեն վռնդ" մ գ"  ցե մի այն 
նրա հա մար, որ "  նի ե րաժշ տ" թ յ" ն…
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250.

Որ պես սեր՝ աշ խար հը լքե լ"  սպա ս"  մի  ձանձ-
ր" յ թը մաս նա կի հաղ թա հար վ" մ է ծաղ րա կան 
վե րա բեր մ" ն քով սե փա կան գո յ" թ յան, այդ 
կերպ՝ ա մե  նայ նի նկատ մամբ…

251.

Ն րան, ով հա ջո ղաց րել է գո ղա նալ քե զա նից, 
պետք է հայտ նել շնոր հա կա լ" թ յ" ն՝ ա զա տե լ"  
հա մար ա վել ց"  կից, ին չը քեզ չի պատ կա նել, "  
ե թե պատ ժել, ա պա մի այն գո ղ" թ յան ան հա ջող 
փորձ ա րա ծին՝ պատ ճա ռած ան հար մա ր" թ յան 
հա մար։

252.

Ե թե մի տքն ըն դօ րի նա կե լով ձեռք բե րե լ"  փո-
խա րեն վաս տա կեինք (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յամբ, 
մի  ջա վայ ր" մ կտի րեր լռ" թ յ"  նը, խոս ք" մ՝ ան-
դոր րը, բայց …, "  աղ մ"  կը հոգ նեց ն" մ է ա վե լի, 
քան կյանքն իր բո լոր հ"  սա հա տ" թ յ" ն նե րով։

253.

Բարձ րա գ" յն Ես-ին խա բե լը հեշտ է այն քան, 
ինչ քան դժվար հետ ևան քը մար սե լը, ո րից, եր-
բեմն , ինքն էլ չի կա րո ղա ն" մ փրկել տ"  ժո ղին…
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254.

Աստ ված ներն էլ, եր բեմն , մար դ" ն սպա սե լ"  
հոգ նեց նող ձանձ ր" յ թից տրվ" մ են մար դ"  կա յին 
զվար ճանք նե րի։ Ն րան ցից ո մանք ն" յ նիսկ իբրև 
զվար ճաց նող ներ են հան դես գա լիս…

255.

Հ" յ զե րի ա ներ ևա կա յե լի խառ նա րան կա վե-
րա դար ձ" մ, որն ար վ" մ է հրա ժեշտ տա լ"  հա-
մար…

256.

Իմ "  կյան քի ան հաշ տ" թ յ" նն ա վարտ վել է 
հա րա բե ր" թ յ" ն նե րի հար գա լից հե ռա վո ր" թ-
յամբ, իսկ մահ վան հետ դեռ հաղ թա հա ր" մ ենք 
հա խ" ռն սեք սին տրվե լ"  ա մոթ խա ծ" թ յ"  նը…

257.

Նախ թվ" մ է՝ մի ա մի տ են հրեշ տակ նե րը, երբ 
ի րենց հայտն վելն ինք նին հիմն  ա վո ր" մ է մե  ռած 
լի նե լ" դ ի րո ղ" թ յ"  նը, բայց նրանք հա մո զ" մ 
են, որ ապ րես, հե տո հաս կա ն" մ ես, որ մահն էլ, 
կյան քին հա մար ժեք, ապ րե լ"  ի րա վ" նք "  նի և 
դ"  պետք է նրանց հաշ տեց նես, ո րով հետև սեր 
ես…
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258.

Ով ծնել է, նա էլ պետք է սպա նի. այլ ի րա-
վ" նք ներ չկան…, իսկ ծն" նդ՝ մի այն ինք նա րար-
մամբ կա։

259.

Փրկ վե լ"  հ" յ սի հաղ թա հա ր" մն  ինձ սո վո-
րեց րեց թռչել. հի մա ինքս եմ թռն" մ ան դ" ն դը՝ 
ընկ նե լ"  փո խա րեն…

260.

Իբրև ժխտ" մ փա ռա սի ր" թ յան և հաս տա-
տ" մ՝ սի րո, պետք է նվա ճես, բայց չտի րա նաս․ 
ինք նա րար մամբ բարձ րա նա լ" ց հե տո՝ ինք նա զո-
հա բար ցած նետ վես…

261.

Ա ռեր և" յթ պա րա պ" թ յ"  նը ոչ մի այն ա մե  նա-
շատ, այլ՝ ա մե  նա հե տաքր քիր զբաղ վա ծ" թ յան 
վի ճակն է նրանց հա մար, ով քեր բա ցա հայ տել են 
ներ քին ան սահ մա ն" թ յ"  նը և դ րա "  ղիղ կա պը 
տիե զե րա կա նին։ Ն րանց հոգ ն" թ յ"  նը սկսվ" մ 
է ի րեն ցից դ" րս, ձանձ ր" յ թը՝ այ լոց ներ կա յ" թ-
յամբ։

262.

Ձանձ ր" յթն ինձ հ"  շող ա ռա ջին ազ դակ նե րից 
է, որ հան դի պել եմ օ տա րի, ըստ այդմ՝ հազ վա դեպ 
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է պա տա հ" մ, որ ես ինձ զգամ մարդ կա յին դա սին 
պատ կա նող, կամ, գ"  ցե, հազ վա դեպ պա տա հ" մ 
է՝ հան դի պ" մ եմ Չ մարդ հա րա զա տի … 

263.

Գե ղե ցի կը մե զ գրա վ" մ է, թե կ" զ երբ գի-
տենք՝ դրան ան տար բեր դառ նա լ"  ան խ"  սա փե-
լի" թ յ"  նը։ Իսկ ին չո՞ւ հա կա ռակ մի  տ"  մով՝ մե զ չի 
գրա վ" մ տգե ղը …, ո րով հետև մե զ գայ թակ ղ" մ 
է ոչ թե գե ղե ցի կը, այլ՝ դրա գե ր" թ յ"  նից «ա զա-
տա կա նա ց"  մը». մե զ սի րե լի է ա մե  նայն փչա ց" -
մը։

264.

Որ պես կա նոն՝ ապ ր" մ են, հե տո՝ մե ռ ն" մ, 
բայց ո մանքս կար ծես վեր ջից ծնված լի նենք՝ մե ռ-
ն" մ ենք, որ ապ րենք. կարճ ապ ր"  մի  հա մար՝ 
մե ռ ն" մ ենք եր կար, մե  ծի հա մար՝ խո րը …, "  լի-
նե լով (ինք նա)ճա նաչ ման մո լա գար ներ՝ մե զ մի շտ 
ցան կա լի է ա մե  նաՀԵՌO Ն, ա մե  նաԲԱՐՁՐԸ …

265.

Դ" ք տես ն" մ եք ինչ-որ տես ն" մ եք, իսկ ես 
սկս" մ եմ ե րե խա ներ "  նե նա լ" մ վրեժխնդ ր" թ-
յ" ն տես նել.  տիե զեր քից հո գի ներ պո կե լով՝ հ" յս 
"  նենք բռնել և մարմն  " մ բան տար կել նրան, ով 
ն" յնն ա րել է մե զ։

Այլ բան չէ մար դ"  գո յ" թ յ"  նը, քան խցա ն" մ 
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ինք նա հա լած օ ղա կ" մ, "  ՄԵԿ-ի փոր ձը հ"  շ" մ 
է, որ, կոչ վե լով սեր, ինք նա զո հ" թ յան փո խա րեն՝ 
պետք է զո հա բե րեր բո լո րին…

266.

Ա մ" լ է աստ վա ծա յին սե րը, քան զի նրան, " մ 
սի ր" մ է, հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ ծնվել, բայց 
դեռ չի հա ս"  նա ցել…

267.

Ան հաս ցե է տ� նս. 

Աշ խար հ" մ ապ րե լ"  հա մար՝ պետք է ի մա-
նաս, թե ինչ ես "  զ" մ, իսկ ես մի այն գի տեմ, թե 
ինչ չեմ "  զ" մ …, չ"  զելս էլ՝ չ  ե մ  "  զ" մ … 

268.

Սա ռը սերս.

Ոչ մե  կին այն պես չեմ սի ր" մ, որ նրանք 
ստիպ ված լի նեն հա տ"  ցել գո յ" թ յանս գի նը, "  
հատ կա պես ին ձա նից ծնված նե րը՝ գ"  ցե ոչ իմ 
հնա րա վո ր" թ յամբ, բայց ոչ էլ իմ պարտ քով՝ չեն 
սկսի, կամ ա վար տի…

269.

Ար ժա նի չեմ աստ վա ծա յին մաք ր" թ յա նը, նա՝ 
իմ մե  ն" թ յա նը. շա ր"  նա կ" մ ենք տեն չալ ի րար՝ 
ես՝ մն ա լով նե ռի գրկ" մ, նա՝ մարդ կանց գրկե-
լով…
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270.

Վեր ջին հաշ վով՝ կյանքն ամ փոփ վե լ"  է նրա-
նով՝ մե  ռել, թե մա հա ցել ես, "  ան կախ բո վան դա-
կ" թ յ"  նից՝ մա հա նալն ար ժեզր կ" մ է ցան կա ցած 
բարձր բան, որ նվա ճել ես…

271.

Դառ նա լով մարդ՝ այ սօր բա ց" մ եմ ա րա-
հետ, ո րով վա ղը հե ռա նա լ"  եմ՝ որ պես գայլ, իսկ 
աստ վա ծա յինն ան հայ տ" թ յամբ էլ չի սպառ ն" մ, 
ո րով հետև ե րեկ հասց րել եմ լի նել ա մե ն տե սա կի 
ա նա ս" ն…

272.

Միայն գայ լի սպա նած գառն է հայտն վ" մ 
դրախ տ" մ…

273.

Հո գ"  խա վա ր" թ յ" ն կա, որ կոչ ված է լի նել 
լ" յ սի վեր ջին ա պաս տա րան. նրա ն" մ վեր ջը 
հաղ թա հար վ" մ է հա վեր ժաց մամբ…

274.

Իմ մե ջ վա տը տե սել են կ" յ րե րը, ով քեր չեն 
տե սել սար սա փե լին, իսկ լա վը տես նող նե րի հո-
գ"  մաք ր" թ յ"  նից մի շտ հ" զ վել եմ…
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275.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան մե ջ բարձ րա ցո ղը չի 
կա րող ետ գնալ և հա րա բեր վել շա տե րին հաս կա-
նա լի. նա մի շտ մն " մ է չըն կալ վող՝ այդ պատ ճա-
ռով, նաև, մշտա պես հե ռա ցող։

Մա հը նրա հա մար, ըն դա մե  նը, վերջն է եր կա-
րատև հրա ժեշ տի…

276.

Միայն խզե լ"  պատ ճա ռի մե ջ է պարզ վ" մ հա-
րա բե ր" թ յան ի րա կան նպա տա կը, "  ցան կա ցած 
այ լից զատ՝ մի այն ճշմա րիտ սերն է սահ ման վ" մ, 
հաս տատ վ" մ և հե ռա ն" մ ան բա ցատ րե լի, իսկ 
տիե զե րա կա նը՝ փո խ" մ է ցան կա ցած նա խախ-
նա մ" թ յ" ն …

277.

… որ չփչա նա, չլքի, չվեր ջա նա …, սե րը պետք 
է հաղ թա հար վի. պետք է տեն չա փրկվել, բայց 
տրվի ի րե նից ան կախ, տեն չաս փրկել, բայց 
սպա նես քեզ նից ան կախ՝ որ պես մա ք" ր կամ-
քի մի ակ բա ցար ձակ դրսևո ր" մ/մի ա խառ ն" մ. 
պատ կա նեք ի րար՝ ինք ներդ ձե զա նից ա զա տա-
կա նա ցած…

278.

Ա նարգ կեն դա նի, հա մե ս տ" թ յ" նն ա մե  նա-
քիչ հա տ"  ց" մն  է, որ պար տա վոր ես՝ կնոջ զո-
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հա բե րած բո լոր ե րա զանք նե րի դի մաց՝ է" թ յամբ 
շան ցե ղակ ցի կող քին լի նե լ"  հա մար, իսկ նրա 
լկտիա ց"  մի ց ա վե լի շ" ն դառ նա լ"  փո խա րեն՝ 
պար տա վոր ես ձգտել ցե ղիդ ա րիա կան նա խա-
հոր բն" յ թին՝ վե րած վե լով գայ լի...

279.

Ա նա ս" ն. ներ կա յ" մ ապ րող մար մի ն։
Մարդ. ա նա ս" ն, ո րը կր" մ է անց յա լ" մ ապ-

րած, ա պա գա յ" մ ապ րող՝ բո լոր ներ կա նե ր" մ 
մե  ռած հո գ"  " ր վա կան…

Լի նել ա վե լին, քան մարդն է, նշա նա կ" մ է՝ լի-
նել մշտնջե նա կան ներ կա յ" մ ապ րող հո գի…

280.

Նա, " մ բարձ րաց ն" մ ես, չի տես ն" մ բարձ-
ր" թ յ"  նը, քա նի դեռ չի կանգ նել գլխիդ։ Մինչ այդ, 
բար ձ" ն քից բաց վող տե սա րա նի դի տար կ" մն  ե-
րիդ ար ձա գան ք" մ է նրա նով, ինչ տես ն" մ է հե-
տ" յ քիդ։ Ուս տի՝ երբ ան կեղծ մի  տ"  մը ԲԱՐՁՐԻՆ 
հաս նելն է, ա պա պետք է ոտ քե րով նվա ճի գլ" խդ, 
ե թե, ան գամ, ինքդ ն" յն մի  տ"  մով չխո նար հես, 
իսկ խո նար հե լ" դ դեպ ք" մ չկանգ նե լը մե կ պատ-
ճառն է՝ ոտքդ կրծքին դնե լ"  և  ետ հրե լ" ՝ իբրև 
մե  ծա գ" յն կեղ ծիք։
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281.

Ա՜խ, ինչ պի սի հիաս թա փ" թ յ" ն, երբ հրա վի-
ր" մ ես՝ իբրև հո գեա ռի, բայց ներս է մտն" մ՝ որ-
պես բժիշկ, փախ չ" մ՝ ինչ պես քա հա նա …

282.

…  ո րով հետև չ�  նենք ձգտ� մ ինք նա րար վել 

ա վե լին, քան մարդն է.

Ան գամ լ" ս նի հե ռա վո ր" թ յ"  նից ինչ քան չնչին 
ենք մե ր կեն ցա ղով, նպա տակ նե րով, ե րա զանք-
նե րով …, "  ինչ քան փոքր ենք դրանք վե հաց նե-
լով․ " ղ ղա կի ոչն չ" թ յ" ն։ Հո րի ն" մ ենք աստ ված-
ներ՝ ինչ-որ մե  կին պետք լի նե լ"  զգա ցո ղ" թ յ" ն 
ստա նա լ"  հա մար, կամ՝ ինք նա խաբ վ" մ ենք գի-
տ" թ յամբ՝ իբրև ոչ մե  կի կա րի քը չ"  նենք, բայց 
դրա նից չի փոխ վ" մ ճշմար տ" թ յ"  նը, որ լքված 
որ բեր ենք կամ ինք նա րար տնանկ ներ, "  ո չինչ 
և  ոչ ոք բն" թ յան, տիե զեր քի մե ջ հե տաքրքր ված 
չէ մե  զա նով, ո րով հետև չենք դա դա ր" մ հա վեր-
ժ" թ յ"  նից ա ռանձ նա նալ՝ մե ր վե հաց րած չնչի-
ն" մ ան մա հա նա լ"  հա կ"  մով…

283.

Մար դ" ն հայտ նի է սի րե լ"  եր կ"  ձև՝ եր ջա նիկ 
լի նես մի այն ինձ հետ (խե լա մի տ բռի" թ յ" ն) և  
եր ջա նիկ լի նես՝ թե կ" զ ա ռանց ինձ (տխմար ռո-
ման տիզմ)։

Իս կա կանն "  նի մե կ ձև՝ հետս (ինք նա)ճա նա-
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չո ղ" թ յամբ տա ռա պես այն պես, որ էլ չսի րես, լի-
նես՝ սեր (վեր մարդ կա յին տիե զե րա կա ն" թ յ" ն)... 

284.

Մե ծա գ" յն մո լո ր" թ յ"  նը՝ ամ փո փող բո-
լոր մարդ կա յին ստե րը, ո րի մա սին զգ" մ ենք 
ա մե նքս, բայց հա վա քա կա նո րեն ընդ դի մա նա լ"  
գի տակց մա նը չենք հա ս"  նա ն" մ, ո րով հետև մե զ 
վար ժեց րել են ա նաս նա կա ն" թ յ"  նից էլ ցածր՝ 
« Կեր, որ չ" տ վե ս» սկզբ" ն քով ա ռանձ նա կե ց" թ-
յա նը,  այն է, որ ա մե  նը, ին չի հա մար վճա ր" մ ենք 
դրա մով (նյ"  թա պես), հաս ն" մ է անվ ճար: 

Մենք շեղ ված ենք (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան 
մե ր մի ակ պար տա կա ն" թ յ"  նից "  մե ր իսկ ձեռ-
քով՝ մե  զա նից հափշ տակ վ" մ է (ինքն)ա րար ման 
բա ցա ռիկ ի րա վ" ն քը:

285.

Մ տա ծո ղի հա յաց քը խո ր" նկ է, ո րով հետև դե-
պի ներս " ղղ ված է, իսկ ա մե նն, ինչ ներ ս" մ է, 
լավ/վա տից ան դին է, "  մի  ջա վայ րի մա կե րե սայ-
ն" թ յան պայ ման նե ր" մ՝ ստաց վող ե րան գը թա-
խիծն է...

286.

Աստ ված մար դ" ն կորց րել է ամ բո խի մե ջ, "  
չի փնտր" մ ե կե ղե ց" մ…
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287.

Ցավ/ե րա ն� թ յան ցան կա սի ր� թ յ� ն.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան կիրքն ա ռա ջաց-
ն" մ է մե  կա ցած տենչ՝ առ ցա վի բա ցար ձա կը, 
ե րա ն" թ յան՝ բա ցա ռի կը. (ինքն)ա րա ր" մ, որն 
ա վարտ վ" մ է խա չին ապ րած հեշ տան քով...

288.

Ե թե տրվեին ա ռան ձին-ա ռան ձին, դրան ցից 
յ"  րա քանչ յ"  ր" մ, ըստ չա փի, կա րող էի լի նել 
մարդ կանց մե ջ մե  կը լա վա գ" յն նե րից, բայց վա-
վա շո տ" թ յ"  նը, խո րամ տ" թ յ"  նը, սե րը տրվել են 
մի ա սին "  փոխ կա պակց ված, արդ յ" ն ք" մ՝ այն, 
ինչ-որ դառ ն" մ եմ, լա վի/վա տի չա փ"  մի ց պարզ-
վ" մ է մի այն, որ այլ բան է, քան մար դը...

289.

Մենք սո վոր ենք դա տել զղջման մա սին, իսկ 
նե րո ղի կա յաց ման մա սին մե ր մի տ քը բ" թ է, "  
սրա ն" մ է, որ մե  ծա գ" յն մե ղ քե րը կոր չ" մ են 
անն պա տակ. մար դը վա ղ" ց ա մ" լ է՝ աստ ված-
ներ ծնե լ"  և  ան հո գի՝ որ բա ցած նե րին ըն դ"  նե լ"  
հա մար…

290.

Միշտ դ" րս ենք մե  զա նից, հետ ևա բար՝ 
պարտ ված, ո րով հետև չենք ա զատ վ" մ խաբ կան-
քից, որ փրկվե լ"  հա մար չենք ստեղծ ված...
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291.

Օձ - (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն,
Ագ ռավ –  ա ռեղծ ված,
Գայլ –  անհ նա զան դ" թ յ" ն.
Ե րեքն էլ մե րժ ված են մար դ"  կող մի ց՝ իբրև 

այն կողմն  ա յին գո յեր – (ինքն)ա րար ման անհ րա-
ժեշ տ" թ յ" ն ներ…

292.

Ես հաս կա ն" մ եմ ապ րե լ" դ տեն չը, բայց չեմ 
կա րո ղա ն" մ չսպա նել, դ"  հաս կա ն" մ ես մե ռ նե-
լ" ս տեն չը, բայց չես կա րո ղա ն" մ չապ րեց նել. " -
րիշ որ տե՞ղ կա րող են կե նակ ցել մահն "  կյան քը, 
"  րիշ ինչ պե՞ս կա րող է սեր վել ինք նա րար Ե Սը, 
ե թե տիե զեր քը չա րա րեր այս ան մարդ կա յին/վեր-
մարդ կա յին Սե րը...

293.

Ե թե չենք կանգ նել ինք նա ճա նա չո ղ" թ յամբ 
թռչե լ"  հա մար՝ ինք նա րար մամբ ա նէա նա լ"  
նպա տա կով, ա պա մե կ է՝ չո րեք թաթ, թե՝ ար դեն 
եր կո տա նի ենք գն" մ դե պի հան կար ծա մա հ" թ-
յ" ն։

Փո խա րե նը նա խընտ րե լի է ծնկել "  ստի պել, 
որ մա հը գա ըն դա ռաջ՝ իբրև հաղ թա հա ր" մ 
ա մո թի, որ ար ժա նի չենք գի տակ ցա կա ն" թ յա-
նը՝ հատ կա պես, ե թե այլ բան ենք, քան բնա կան 
զար գաց ման հետ ևանք…
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294.

Մի կար ծեք, թե բարձ րա գ" յն Ես-ը չի ցան կա-
ն" մ, եր բեմն , շա տե րիդ նման լի նել սո ցիա լա կան 
կյան ք" մ, " ղ ղա կի նա ծի ծա ղե լի է եր և" մ նմա-
նակ մամբ, ո րով հետև դ" ք չա փա զանց լ" րջ եք 
վե րա բե ր" մ ձեր ա նի մաստ գո յ" թ յա նը։

295.

Եր ևա կա յ" թ յ"  նը կա րող է կե տից աշ խարհ 
ստեղ ծել, հա վատն՝ այն նյ"  թա կա նաց նել. այն, 
ինչ կոչ վ" մ է ան դին յան ա ռեղծ ված, ամ փոփ ված 
է կե տ" մ և կոչ վ" մ է ԱՄԵՆ...

296.

Մա հը կա րող էր մխ ի թա րանք լի նել նրանց 
հա մար, ով քեր սար սա փ" մ են ինք նա գի տակ-
ց"  մի ց, որ մի շտ կան/ե ղել են մե  նակ, իսկ հա վի-
տե նա կա ն" թ յ"  նը կա րող էր մխ ի թա րանք լի նել 
նրանց հա մար, ով քեր սար սա փ" մ են մա հից, 
բայց ճշմար տ" թ յ"  նը նրա ն" մ է, որ մե  ն" թ յ" նն 
"  հա վի տե նա կա ն" թ յ"  նը հա մա նիշ են։

Ով մի տ ված է ինք նա ճա նա չո ղ" թ յան, ան պայ-
ման բա ցա հայ տ" մ է հա վի տե նա կա ն" թ յ" նն 
ա մե  նով ըն դ"  նե լ"  հնա րա վո ր" թ յ"  նը․ մե  նակ 
չես, երբ չկան վկա ներ, "  մի շտ մե  նակ ես, քա-
նի դեռ ինքդ քեզ վկա ես։ Վեր ջի նից ա զատ վե լը 
մահ վան գործն է, մն ա ցած բո լո րից՝ ինք նա րար 
ԵՍ-ի…
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297.

…  իբրև ՍԵՐ.

Սի րա հար վե լը հա կա ց" ց ված է նրան, երբ, 
այլևս, այն է, ին չը չի կա րո ղա ն" մ մն ալ ձգո ղա-
կա ն" թ յան մի  ջա կայ ք" մ․ նա ա ռա վե լա գ" յն է 
տրվ" մ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան կրքին "  հետ-
ևան քը մի շտ լի ն" մ է ա ղե տա լի՝ նրանց հա մար, 
" մ հետ ձգտ" մ է (ինքն)ա րար ման բարձ րա գ" յ-
նին, բայց/ո րով հետև նրանք չա փա զանց խղճ" կ 
են կախ ված մարդ կա յին կեր պա րան քից։

Նա գո յատ և" մ է իբրև ինք նազսպ ված ան ճոռ-
նի՝ եր բեմն  գտնե լով բն" թ յ"  նը, որ տեղ կա րող է 
լի նել հրեշ, մի նչև հաս ն" մ է պա հը, երբ չի զսպ" մ 
"  չի լի ն" մ՝ մա հով փո խադր վ" մ է…

298.

Այն պա հից սկսած, երբ բաց ես թո ղել հրե-
շի սիր տը խո ցե լ"  հնա րա վո ր" թ յ"  նը, ին չի հա-
մար նա սի րով քեզ մոտ էր թո ղել, բայց չես ա րել, 
ո րով հետև սերդ լոկ հպար տ" թ յ" ն և խղ ճա հա-
ր" թ յ" ն է, ապ ր" մդ՝ կախ վա ծ" թ յ" ն, նրա հա-
մար վե րած վ" մ ես կե րի, ին չը նա խժռ" մ է հ" մ, 
թաց, հ"  սա հատ մե ղ քի վա յել քով:

299.

Հոգ ևոր ցա վից էքս տա զի հզոր հ" յզ է քամ-
վ" մ, երբ բա վա րար հնե ց"  մի ց հե տո ե ռաց ն" մ 
ես հի շո ղ" թ յամբ, ա պա՝ գո լոր շաց վող ցնոր-
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քը խտաց ն" մ ինք նա ս" զ մամբ. նե րար կ" մ ես 
ե րաժշ տ" թ յամբ "  ճախ ր" մ ա նէ" թ յամբ…

300.

Իմ հրե շին, ինչ պես ոս կին վի շա պին, լ" յ սը 
սնող խա վարն է հրա պ"  ր" մ, որն ի րենց մե ջ 
կր" մ են լ"  սա վոր մար դիկ: Իմ սի րա հար վա ծ" թ-
յ"  նը նրանց՝ ըն թա ն" մ է ինք նազսպ ման տա ռա-
պան քով, քան զի շա տե րը կոր ծան վ" մ են՝ չի մա-
նա լով ի րենց գան ձա րա նի, ի մա նա լ"  դեպ ք" մ՝ 
դրա խոր սև" թ յան մա սին, "  ինք նազսպ ման 
տա ռա պանքս փոխ վ" մ է մե  ղան չա կա նի, երբ էլ 
չեմ կա րո ղա ն" մ չհո շո տել և/ կամ ինք նա հո շոտ-
վել...

301.

Մար դիկ չ"  նեն սո ցիա լա կա նից դ" րս՝ ա զա-
տ" թ յան այլ պատ կե րա ց" մ, ըստ ո րի, ցան կա-
ցած մե կն էլ ա զատ է՝ հո րի զո նա կան հա ղոր-
դակ ց" թ յան իր աս տի ճա նի շրջա նա կ" մ, ին չից 
կազմ ված է ստրկ" թ յան բ" ր գը, "  այն, ինչ ներ-
սից հա մար վ" մ է գա գաթ, դրսից, ըն դա մե  նը, 
անկ յ" ն նե րից մե կն է, քան զի բ" րգն, ի րա կա-
ն" մ, հա վա սա րա կողմ ե ռանկ յ"  նի է…

302.

Մեռ նե լ"  պար տա վո ր" թ յ"  նը վճռով կա տա-
րե լը պար տ" թ յ" ն է ինք նա րար ման բա ցար ձա-



230

կ" մ, "  (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յան հա րա բե րա կա-
ն" մ "  նե ցած բո լոր հաղ թա նակ նե րը գնա հատ-
վ" մ են՝ իբրև մե ղ քը ծան րաց նող հան գա մանք-
ներ։

Պետք է կա տար վի՝ իբրև ի րա վ" ն քի ի րա-
ց" մ…

303.

Ե թե մարդ կանց դա սա կար գենք ըստ կեն դա-
նի նե րին նմա ն" թ յան, ա պա դի տար կենք հա-
մընդ հա ն" ր ի րա դար ձ" թ յ" ն նե րի կոն տեքս-
տ" մ, շատ այ լից զատ՝ պարզ է դառ ն" մ նաև, որ 
աշ խար հ" մ իշ խ" մ է վի շապ նե րի կլա նը, ո րոնց 
գո յ" թ յ"  նը քո ղարկ ված է ա ռաս պե լա կա նաց-
մամբ, իսկ նրանց դեմ պայ քա րող աս պե տը՝ կամ 
մոխ րա ցած քշվել է քա մ" ց, կամ՝ թա գ"  հին խե-
լամ տո րեն ե րես է թե քել ան հա ջո ղա կից և դար ձել 
է վի շապ նե րի կայս ր"  հին …

304.

Միայն մտքի ակ տի վ" թ յամբ հո գին դառ ն" մ է 
ա մ" լ քա հա նա,

Միայն սրտի ակ տի վ" թ յամբ՝ պլա տո նա կան 
ա վա նակ,

Միայն կրքի ակ տի վ" թ յամբ՝ վա վա շոտ շ" ն:
Դ րանց բո լո րի, բայց ի րա րից ան կախ ակ տի-

վ" թ յամբ, այդ ե րեքն է մե  կ" մ:
Այն, ինչ կոչ վ" մ է հոգ ևոր եր րոր դ" թ յ" ն, 
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ոչ այլ ինչ է, քան մտքի, սրտի և կր քի փոխ կա-
պակց ված ակ տի վ" թ յ"  նը ՄԵ Կ" մ. ե ռա մի աս-
ն" թ յ" ն, ո րից ՄԻՏՔԸ դառ ն" մ է ինք նա րար 
ԻՄԱՍՏՆO  O Ն, ՍԻՐՏԸ՝ ի մաստ ն" թ յանն 
անհ րա ժեշտ ԻՆՔՆԱԶՈՀO  O Ն, ԿԻՐՔԸ՝ 
ինք նա զո հ" թ յան ար ժա նի ՄԵՂՔ...

305.

Միայն այն մե ղ քը, ո րը պա հան ջ" մ է (ինք նա)
ներ ման ա նընդ հա տ" թ յ" ն, ա պա հո վ" մ է բարձ-
րա նա լ"  մշտնջե նա կա ն" թ յ" ն՝ առ բարձ րա գ" յն 
ԵՍ-ը…

306.

Երբ ծնո ղի կեն դա ն" թ յան օ րոք զա վակ նե րը 
կռվ" մ են ժա ռան գ" թ յան հա մար, ար դա րա մի տ 
ծնո ղը, ա ռանց լավ "  վա տի տար բե րակ ման, 
տա նից վռնդ" մ և ժա ռան գ" թ յ"  նից զրկ" մ է 
նրանց բո լո րին. ըստ այդմ՝ ե թե մարդ կ" թ յ" նն ի 
ծնե որբ չէ, ա պա՝ ծնո ղը մա հա ցել (սպան վել) է՝ 
չհասց նե լով ար դա րամ տ" թ յ" ն դրսևո րել, կամ՝ 
ծնո ղը ա ռաջ նորդ վ" մ է «ով ինձ պա հի, կտամ 
նրա ն» շա հա դի տ" թ յամբ։

Զա վակ նե րից ի մաս տ"  նը լք" մ է խռո վա րար 
տ"  նը՝ սի րե լիի հետ՝ կա ռ"  ց" մ ի րե նը՝ նրա նով, 
նախ, ծնե լով ինքն ի րեն՝ իբրև բարձ րա գ" յն ԵՍ…
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307.

Ցան կա ցած ա նա ս"  նի հետ էլ մի  քիչ շփվե լով՝ 
նրա ն" մ նկատ վ" մ է ան հա տա կա ն" թ յ" ն, " ս-
տի, այդ պի սին լի նե լը չի հա մար վ" մ մարդ գո-
յ" թ յան բա վա րար ի մաս տա վո ր" մ։

308.

Այս պես խո սեց դաս տիա րակ ված «ե րե-

խան».

Գոր ծո ղ" թ յ" ն նե րի ամ բող ջ" թ յ"  նը, որն ար-
վ" մ է էշ մե  ծա նա լ" դ հա մար՝ «լավ մարդ դառ-
նաս» կար գա խո սով, կոչ վ" մ է դաս տիա րա կ" թ-
յ" ն, " /բայց այդ ն" յն «սերն է լ» թ" յլ չի տա լիս, 
որ գո նե էշ լի նելդ ըն դ" ն վի. մի շտ մն " մ ես է շի 
ք"  ռակ:

309.

Բա րո յա կա ն" թ յ" նն այն է, ինչ ձևա վոր վ" մ է 
մարդ կանց ա ռա քի ն" թ յ" ն նե րի թեր մաց քից։ 

Այն կկոչ վեր աղ բա վայր, ե թե, մի ա ժա մա նակ, 
չլի ներ նրանց սնվե լ"  աղբ յ" ր, ըստ այդմ՝ այն 
հա մար վ" մ է հա սա րա կ" թ յան հոգ ևոր բյ"  ջե։ 

310. 

Բռ նա բար վե լ"  ժա մա նակ ցա վեց նո ղը փրկվե-
լ"  հ" յսն է…
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311.

Նախ՝ կյան քի ձանձ րա լի կրկն" թ յ"  նը հաղ-
թա հա ր" մ ես նրա հպար տ" թ յ"  նը խո ցող ընդ դի-
մ" թ յամբ, հե տո՝ նրա ապ տակ ներն են դառ ն" մ 
ձանձ րա լի, "  չի մն " մ լի նե լ"  գայ թակ ղ" թ յ" նն 
ա պա հո վող այլ մի  ջոց, քան նրա նից հրա ժար ված 
ապ րելն է՝ իբրև վեր ջին չա փա բաժ նի սպա ռ" մ… 

312.

Կ նոջ հետ սեր ապ րել այն պես, կար ծես պատ-
րաս տ" մ ես կն" թ յան տալ աստ ծ" ն, որ (ինք նա)
ճա նաչ ման այ լան դա կ"  մի ց հե տո՝ (ինքն)ա րար-
ման կ"  սա ց"  մը նրան ձանձ րա լի չթվա... 

Բո լոր այլ դեպ քե ր" մ նա մն " մ է փչա ցած 
ա ռա քի ն" թ յ" ն՝ "  նե ցո ղին ար ժա նի:

313.

Դի տա վոր յալ այն պի սի մե ղք ես գոր ծ" մ, որ 
կյան քից ա զատ վես, լիր բը ներ ման ի մաստ ն" թ-
յամբ է սկս" մ գե րել...

 
314.

Հա սա րա կ" թ յ"  նը, ո րի գի տակ ց" թ յ"  նը եր-
կար ժա մա նակ մն " մ է ան փո փոխ, սկս" մ է ծնել 
հոգ ևոր ռա խիտ ներ։ Ի տար բե ր" թ յ" ն ար յ" -
նապղ ծ" թ յան՝ այս հո գեպղ ծ" թ յ"  նը խրա խ" ս-
վ" մ է բա րո յա կա ն" թ յամբ, սո վո ր" յթ նե րով, 
կրո նով… 
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315.

Աշ խարհն անխ նա ա րա ծ" մ են նրանք, ով-
քեր ապ ր" մ են «ըստ հան գա ման քի՝ մե կ ճշտ ի» 
սկզբ" ն քով, փշա լա րե րին վն գստ" մ են նրանք, 
ով քեր բա վա րար վել են «հան գա ման քից ան կախ՝ 
ճշմար տ" թ յան հա րա բե րա կա ն" թ յա ն» գի տակ-
ց"  մով, իսկ նրանք, ով քեր ձգտ" մ են ճշմար-
տ" թ յան բա ցար ձա կին, ոռ ն" մ են ան դի նից, որ 
աշ խար հը ճշմա րիտ է գլոր վ" մ գրո ղի ծո ցը, "  
այս ա մե  նը լոկ նրա հա մար, որ չո բա նը հաս կա-
նա՝ սխալ է ա րել խա ղադ ր" յ քը…

316.

Խ լ" թ յամբ պաշտ պան վիր եր ջան կ" թ յ" ն քա-
րո զող նե րի աղ մ"  կից "  վա յե լիր դժբախ տ" թ յան 
ան գո յ" թ յան զգա ց"  մը …

317.

Այն պա հից սկսած, երբ ճշմար տ" թ յ" ն ներ 
փնտրե լ"  ճա նա պար հին սկս" մ ես տեն չալ գո նե 
եր բեմն  սխալ վել, մն " մ է հ" յ սը, որ կսի րես նպա-
տա կը, ին չի ա րար ման հա մար դ"  մի  ջոց ես, իսկ 
նպա տակն է լի ինքդ ես, "  քա նի որ ա տե լ" թ յ" -
նից վե րածն ված սերն ան կաս կա ծե լի է, նշա նա-
կ" մ է՝ այդ հ" յ սը ն" յն հա վատն է, հա վա տը՝ 
սե րը, և, "  րեմն , դ"  ար դե՛ն ՍԵՐ ԵՍ, ո րը տ" ն 
դառ նա լ"  ճշմա րիտ ճա նա պար հին է՝ սպան ված 
Ես-ե րովդ ընդգծ ված ճա նա պարհ, ո րից, ժա մա-
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նա կի ըն թաց ք" մ, մն ա լ"  է մի  փո շոտ ա րա հետ՝ 
ՆՄԱՆԻԴ հա մար:

Գոյդ բա՜ ցա՜ հա՜յտ վա՜ծ է՜, իմ խաչ ված ԳԱՅԼ 
ախ պեր...

318.

Կգ նա հա տեինք "  նե ցա ծը, ե թե պատ մագ-
ր" թ յան մե ջ հա մե ստ գտնվեինք…

319.

Ագ ռավն  երն "  գայ լե րը գի տեն, թե ի րա կա ն" մ 
ինչ է տե ղի "  նե ն" մ այս հա մաշ խար հա յին կեն-
դա նա բա նա կան ար գե լո ց" մ։ Այ լից զատ՝ պարզ 
է, որ առ յ" ծ ներն "  ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
նրանց գա հըն կեց ա նող բո րե նի նե րը ն" յն տե րե-
րի դե րա կա տար ներն են, իսկ տե րերն ա ռաս պե-
լա կա ներն են…

320.

Կար ևո րը՝ որ դի "  նե նաս, ո չինչ, որ "  րիշ նե-
րին որ դեզր կ" մ ես,

Կար ևո րը՝ ծառ տնկես, ո չինչ, որ ան տառ ես 
ոչն չաց ն" մ,

Կար ևո րը՝ տ" ն կա ռ"  ցես, ո չինչ, որ եր կիր ես 
քան դ" մ,

Կար ևո րը՝ ծնո ղիդ բա ժակ ջ" ր հասց նես, ո չինչ 
որ գե տեր, լճեր ես թ"  նա վո ր" մ ...

Ու կար ևո րը՝ այս «ի մաստ ն" թ յ"  նը» սե ր" նդ-
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նե րիդ փո խան ցես, ո չինչ, որ հե տո նրանց զի նան-
շա նին լի նե լ"  են " ղտն "  կակ տ"  սը, հե րո սը՝ 
ա լա դի նը...

321.

Շ նորհ է, թե՝ զրկանք, պարգև է, թե՝ պա տիժ, 
հետ ևա բար՝ օրհն ված ես, թե՝ ա նիծ ված, հա-
մոզ վե լ"  հա մար՝ ան պետք են բո լոր օ րենք նե րը, 
վկա ներն "  դա տա վոր նե րը, քան զի կա ճշմա րիտ 
մի այն մե կ ա պա ց" յց՝ ներ քին հա մոզ մ" նք, բայց 
ե թե ծա գել է թե-ն, նշա նա կ" մ է՝ ներ քինդ ար դեն 
փչաց րել են, հետ ևա բար՝ ինք նաա մոք ման փո-
խա րեն, պետք է ինք նա րար վել…

 
322.

Մերժ վ" մ է ան հաս կա նա լին. ըստ այս դա տո-
ղ" թ յան՝ մար դը ոչ թե մի ակ բա նա կան, այլ՝ մի ակ 
ինք նա մե րժ գոյն է բն" թ յան մե ջ ...

323.

Ան կեղ ծա նա լ"  հա մար՝ սկզբից բա վա րար 
վստա հ" թ յ" ն չկա, կամ՝ կա չհաս կաց վե լ"  մտա-
վա խ" թ յ" ն, իսկ հե տո խանդն է անց յա լը ներ կա 
դարձ ն" մ։ Ու րեմն , նրանք, ով քեր զերծ են (ինք-
նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նից, սի րա հար վե լով՝ ի րար 
պետք է ներ կա յա նան իբրև ա մե  նաս տոր տա-
կանք, որ հե տա գա ի մա ց" թ յամբ հա ճ" յք ստա-
նան, կամ, գո նե, մխ ի թա րանք...
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324.

Սերն աշ խար հ" մ կա՝ մի այն որ պես մո լա գար 
" ր վա կան, ո րը փոր ձ" մ է հաս կաց նել, թե որ-
տեղ և  ինչ պես է սպան վել։ Մար դ"  ինք նա դիտ-
ման բթ" թ յ"  նից հոգ նած, նա ոչ ցան կա ն" մ 
է վրեժխն դիր լի նել, ոչ էլ՝ նա մա նա վանդ, հա-
ր" թ յ" ն առ նել. նրա մի ակ ցան կ" թ յ"  նը, այլևս, 
պատ շաճ թաղ վելն "  նե խ"  մի ց ա զատ վելն է...

325.

Բ թամ տ" թ յ"  նը խել քի պա կա ս" թ յ" ն չէ, այն 
"  նա կ" թ յ" ն է, ո րը ձեռք է բեր վ" մ վար ժեց-
մամբ։ Ա մե  ն" ր, հատ կա պես եր ջան կ" թ յան մե ջ, 
այդ հմտ" թ յ"  նը հաղ թ" մ է ցան կա ցած ի մաստ-
ն" թ յան…

326.

Այ ռե տի նե պտ"  կից կախ ված կաթ նա կեր, 
նախ քան ինք նա դա տ" թ յան նիս տին վկա հրա-
վի րե լը, պետք է հար ցաքն նե լ"  վար պե տ" թ յ" ն 
ձեռք բե րել, հա կա ռակ դեպ ք" մ՝ քեզ կմն ա մի այն 
սե փա կան մատդ ծծաց նող զար ման քը, որ աստ-
վածն "  նե ռը ի րար դեմ ց" ց մ" նք չեն տա լիս…

327.

Ան հա մե  մատ ա վե լի քիչ դժբախտ կլի նեինք, 
ե թե մի նչ դժբախ տ" թ յ"  նը մի մ յանց տա յինք այն, 
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ինչ տա լիս ենք դրա ժա մա նակ՝ թե կ" զ ն" յն ձևա-
կա ն" թ յամբ...

328.

Երբ սո վո ր" մ ես բ" թ գլխով դի մա կա յե լ"  փո-
խա րեն՝ հո գ"  ցա վը տա նել նե րար կե լով, ձեռք 
ես բե ր" մ կախ վա ծ" թ յ" ն, ո րի հա ճ" յք տվող 
վեր ջին չա փա բա ժինն ա պա հո վ" մ է սպա ն" թ-
յ"  նը նրա, " մ պաշ տ" մ ես, իսկ հե տո մի այն հո-
գին ջար դող «լոմ կա», ե թե չես հասց ն" մ մի ա նալ 
դժոխ քին՝ նե րարկ ման կա թի լա յին հա մա կար-
գով…

329.

Մարդն "  զ" մ է ան հա մա տե ղե լի եր կ"  սը մե -
կ" մ՝ ա ռանց ցավ ան մա հ" թ յ" ն. ան հա մա տե-
ղե լի, ո րով հետև ե թե ա ռանց ցավ, ա պա կյանքն 
ա ռա ջին ա տա մով պետք է ընդ հատ վի, իսկ ան-
մա հ" թ յան հա մար՝ ցա վը պետք է դեռ ար գան-
դ" մ ճա նա չի…

Ն րա ն" մ, ինչ հա մըն դ" ն ված ի մաս տով գե-
րագ նա հատ ված է՝ իբրև ընտ ր" թ յան հնա րա վո-
ր" թ յ" ն, մար դ"  մի  ջա կ" թ յ"  նը ծնո ղա կան ե րա-
զա խաբ սի ր" ց սկսված է ար տա հայտ վ" մ. սեր, 
որն, ըն դա մե  նը, մի  ջա կ" թ յա նը տա լիս է եր կա-
րա կե ց" թ յ" ն...
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330.

Ե թե, օ րի նակ, ոչ խա րի հո տը քննար կեր շնա-
գայ լե րի մի ջև վե ճը և յ"  րա քանչ յ" ր ոչ խար հա-
վա տար, որ իր դա տո ղ" թ յ" ն նե րից է կախ ված 
հո տի հե տա գա ճա կա տա գի րը, դա դի պ" կ կնկա-
րագ րեր հան րա յին քննար կ"  մը քա ղա քա կա ն" թ-
յան մե ջ և դ րա ն" մ կար ծիք հայտ նե լ"  մարդ կանց 
ե ռան դը, մի ա ժա մա նակ՝ կբա ցատ րեր, թե որ տե-
ղից է ըն դօ րի նակ վել այդ հի մա րա ց"  մը:

Բայց նման օ րի նակ չկա "  հի մա րա ց"  մը հե-
ղի նա կա յին ի րա վ" ն քով պատ կա ն" մ է մար-
դ" ն...

331.

Տ հաճ ինք նա գո վ" թ յ" ն է «ապ ր" մ եմ հա-
ն" ն»-ը, քան զի ապ րե լ"  այ լը չի էլ լի ն" մ, "  
ն" յնն է նաև «մե ռ ն" մ եմ հա ն" ն»-ը, քան զի մե ռ-
նե լը մի ակ «ինքն իր հա մար»-ն  է...

332.

Գե րա դա սե լի է լի նել ա մե  նա պոռ նի կը, ե թե 
պոռն կա տան մի ակ կ" յ սը չես. դրախ տի վի ճա-
կա հա ն" թ յա նը մաս նակ ցե լ"  փո խա րեն՝ ինքդ 
դժոխ ք" մ տեղդ ո րո շես...

333.

Սե րը չեն սահ մա ն" մ, սեր՝ լի ն" մ են։ Ն" յ նը 
կա րե լի էր ա սել մարդ լի նե լ"  մա սին, ե թե մար դը 
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չլի ներ նա, ով պետք է դառ նա սեր …
Բայց…  "  մարդն ա մե ն ինչ է, բա ցի ինքն ի րե-

նից…

334.

Ե թե հատ վող ա ռ"  նե րը չշա ր"  նա կեին հո սել 
մի ա խառն ված, հատ ման կե տը կլի ներ նրան ցից 
յ"  րա քանչ յ"  րի վեր ջը, բայց և շա ր"  նա կ" թ յան 
մե ջ էլ ա ռան ձին-ա ռան ձին նրան ցից ոչ մե  կը գո-
յ" թ յ" ն չ"  նի։

Ա հա այն ա մե  նը, ինչ պետք է ի մա նալ (ինք նա)
ճա նա չո ղ" թ յամբ ի րար ձգտե լ"  մա սին։

335.

Ա մե  նա տա րո ղ"  նակ բառն (ինք նա)ճա նա չո-
ղ" թ յամբ հա սած «չգի տեմ»-ն  է…

336.

Հ րա շա գործ հա մե ս տ" թ յ" նն ան գամ մե ղ սա-
գոր ծի հան դեպ կա րող է հա մակ րանք ստեղ ծել, 
և  ինչ պես պարզ վ" մ է՝ հա մե ստ մար դ"  գոր ծած 
մե ղ ք" մ էլ մի շտ ի մաստ կա, ո րը չես կա րող չըն-
դ"  նել, ե թե մի այն՝ չոր հե տ" յ քի ճշմար տ" թ յան 
կրող չես…

 
337.

Սի րո հաղ թա հա ր"  մը՝ (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ-
յան կրքից բարձ րա կե տ" մ հրա ժա ր"  մը՝ (ինք նա)
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զո հա բեր մամբ սի րա հար վա ծ" թ յան հա վեր ժա-
ց"  մը ՄԵՂՔ Է, ո րը, (ինք նա)ներ ման ա նընդ հա-
տ" թ յամբ, ա պա հո վ" մ է բարձ րա նա լ"  մշտնջե-
նա կա ն" թ յ" ն՝ առ բարձ րա գ" յն ԵՍ-ը…

338.

(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ" ն կոչ վող հրե շը, ո րի 
գո յ" թ յան մա սին ի մա ն" մ ես, երբ ար դեն արթ-
նա ցել է, հա րա զա տ" թ յ" ն տես ն" մ է մի այն նրա-
ն" մ, ով նպաս տ" մ է ինքդ քո մե ջ նա յե լ" ն … 

…" , ան կախ դի մադ ր" թ յան կամ քից, նա 
ան պայ ման որ բաց ն" մ է քեզ՝ ար յ"  նը վե րա ծե-
լով ջրի և գո լոր շաց նե լով այն, ո րից պարզ վ" մ է 
ճշմար տ" թ յ"  նը, որ նա ո չինչ չի փո խել՝ այդ պի-
սին ե ղել ես մի շտ…

339.

Երբ փոխլ րա ց" մ չեն, հա վա տով մե ռ նե լը նա-
խընտ րե լի է հ" յ սով ապ րե լ" ց...

340.

Որ բի տե սակ, ով «շի ն� մ է» իր պա հո ղին.

Ա մե ն գնով աշ խար հ" մ հաս տատ վե լ"  փո խա-
րեն՝ նա խընտ րե լի է տիե զեր ք" մ մո լոր վել, "  չլի-
նել ցե ղա կի ցը նրա, ով վա ղ" ց է ց" յց տվել, որ 
եր կիրն իր տ"  նը չէ, բն" թ յ"  նը՝ մայ րը...



242

341.

Մտ քե րը գա լիս են պա տե րազ մո՞վ, գն" մ՝ 
խռո՞վ, "  քեզ մն " մ են տնքա ցող հ" յ զե՞ր...

...ա մե ն ին չից զատ, հա մա տա րած «իմ պո տեն-
տ" թ յան» պայ ման նե ր" մ, դա էլ վատ «սեքս» չէ, 
ո րով կա րե լի է տա նել եր կա րա կե ց" թ յ" ն հի վան-
դ" թ յ"  նը...

342.

Ան կաս կա ծե լին հան կար ծա հաս է՝ ճիշտ մահ-
վան պես…

343.

Մե կի ան հա տա կա ն" թ յ"  նը բխ" մ է հա վա-
տից, որ մա հը վերջն է, մյ"  սի նը՝ որ վեր ջը չէ, 
բայց եր կ" սն էլ ն" յն մի  ջա կ" թ յ" նն են՝ ի րենց 
հա վա տը պայ մա նա վո րող կաս կա ծի չա փով…

344.

Աստ ված սի րեց բո լո րին, երբ գտավ ճիշտ կե-
տը, որ տե ղից հե ռ"  է՝ հա մա պա տաս խան յ"  րա-
քանչ յ"  րին...

345.

Մարդն այլևս նման է երկ կող մա նի կապ ված 
վզով պար կի, մե  ջը՝ նե խ"  մի ց "  ռած հո գի, "  չկա 
տար բե ր" թ յ" ն գլխի վրա է, թե ոտ քե րի՝ եր կ" -
սով էլ վա զ" մ է անզ գա և  ան հո գի…
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(Ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յ"  նը նրա հա մար, ինչ-
պես փ"  շը՝ փ"  չի կի, ա զա տ" թ յ"  նը՝ ըստ քա մ" , 
գո յատ և"  մը՝ ըստ խա ղա ցող ձեռ քե րի քմա հա-
ճ" յ քի…

346.

Բ ն" թ յ" նն էլ, ի վեր ջո, նե րե լ"  է մար դ" ն՝ 
իբրև " ղ տի…

347.

Ե թե չես հան դի պե լ"  խտ" թ յանդ ներ դաշ նակ 
մե  կին, " մ խառն վե լ" ց չի փոխ վե լ"  (ինք նա)ճա-
նա չո ղ" թ յան մի տ ված է" թ յ" նդ՝ մի այն ա վե լա-
նա լ"  է ծա վալդ, որ հաս նես (ինքն)ա րար մանդ 
ծո վին, "  րեմն ՝ նա խընտ րե լի է ներծծ վել "  մա սը 
կազ մե լ ստոր գետն յա ջրե րի, կամ գո լոր շա նալ "  
մաս նատ վել անձր ևի կա թիլ նե րի…

348.

Հաս կա նա լ"  հա մար՝ ոչ մի այն ար ժե, հե տո 
նաև քիչ է կորց նե լը. անհ րա ժեշ տա բար պետք է 
սպա նել…

349.

Անհ նար հա մա րե լ" , կաս կա ծե լ" , նաև հա վա-
տա լ"  հա մե  մատ՝ ան մե ղ ա նաս ն" թ յ" ն է, ինչ պես 
ցան կա ցած այլ կեն դա ն"  դեպ ք" մ, չի մա նա լը, որ 
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ա վե լին լի նե լը, քան մարդն է, հիմն  ա րար գի տ" թ-
յան վե րած վե լ"  ճշմար տ" թ յ" ն է…

350.

Լա վա գ" յն դեպ ք" մ՝ հան դի պ" մ են ս" ր ար-
տա հայտ ված հե տաքրք ր" թ յ" ն ներ, ո րոնք ա րագ 
է բթաց ն" մ կարծ րա ցած գի տակ ց" թ յ"  նը. սա 
այն մա սին՝ հնա րա վո՞ր է արդ յոք՝ գո՛ նե մա հա փոր-
ձի հաս նող (ինք նա)ճա նա չո ղ" թ յամբ, ե թե անհ-
նար է սիր վե լը՝ աստ ված նե րին հա տ" կ՝ օրհն ված 
սպա ն" թ յան հաս նող (ինքն)ա րար մամբ…

351.

Մենք սո վոր ենք լսել մայ րա կան մի ակ ծնող և  
ապ րաց նող սի րո մա սին, "  ար գել ված է բա ցա-
հայ տե լը, որ հենց մի այն մայրն է "  նակ ի մաս տա-
վոր ված սպա նել, կամ օրհ նել զա վա կի մա հը։

Ըստ այդմ, կան մայ րեր, ով քեր, լա վա գ" յն 
դեպ ք" մ, մա րիամ են մի նչև խա չին գամ վե լը, երբ 
նրանց մե ջ արթ նա ն" մ է ե վա յի խիղ ճը "  այդ 
պա հից նրանք դառ ն" մ են մի ակ փրկիչ նե րը, ով-
քեր մի նչև ծնելն են դա վա ճա նել նրանց, ով քեր 
ծնվել էին (ինքն)ա րար ման հա մար։

Իսկ լի լի թը շա ր"  նա կ" մ է դա վադ րա բար 
մե րժ վել կնոջ մե ջ, որն, իբրև հ" յս, ոչ թե մա հա-
ն" մ է վեր ջ" մ, այլ՝ նրա մա հով սկսվ" մ է ա մե -
նայն վեր ջը…
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352.

Ն րանք ապ ր" մ են, մե նք փնտր" մ ենք. մե նք 
ձգտ" մ ենք ան հայ տին, նրանք վերց ն" մ են մե ր 
ձգտ"  մի ց ստաց ված հայտ նին, ո րով դառ ն" մ են 
եր կա րակ յաց։ 

Ն րանք…՝ ա մե  նից, մե նք դժգո հ" մ ենք մե կ 
ան հար մա ր" թ յ"  նից. ձանձ րա ն" մ ենք ապ րե լ"  
մա սին նրանց խրատ նե րից…

353.

Ե թե հնա րա վոր լի ներ մոն տա ժել մի  քա նի րո-
պեի, ա պա, թե ինչ պես է աշ խար հը գլոր վ" մ գրո-
ղի ծո ցը, կա րե լի էր դի տել՝ գա վաթ ս" ր ճի վա յել-
քով և չմ տա ծել դի տոր դի ժա ռան գած գրի չը ժա-
ռան գ" թ յամբ փո խան ցե լ"  մա սին…

354.

Սահ ման նե րը մար դ"  հի վանդ գի տակ ց" թ յան 
արդ յ" նքն են. բն" թ յ" նն "  նի այլ պա հանջ ներ՝ 
քայ լել, սա հել, լո ղալ, թռչել...

355.

Վս տա հա բար, ան գամ աստ վա ծաշն չ" մ բան-
տարկ ված աստ ված, սպաս վա ծից ա վե լի խո րը 
ըն կա լ" մ "  նի ա ռա քի ն" թ յան և հա վա տի մա սին, 
" ս տի՝ պոռն կա տա նը նրան հան դի պե լ"  հա վա-
նա կա ն" թ յ" նն ա վե լի մե ծ է, քան պա լա տա կան 
ե կե ղե ցի նե ր" մ…
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356.

Կ նոջ տաք կրծքով դրախ տ" մ հայտն վե լ"  հա-
վա նա կա ն" թ յ" նն ա վե լի մե ծ է, քան ցան կա ցած 
ա ղոթ քով և/ կամ զո հա բե ր" թ յամբ…

…" , առ հա սա րակ, կնոջ կրծքի հետ ցան կա-
ցած հա մե  մա տե լի՝ ստո րա դաս վ" մ է կար ևո ր" թ-
յամբ։

Աստ ված էլ տնքաց՝ Ա՜ՄԵ՜Ն …

357.

Փա՜ռք ա մե  նայն բա ժա ն" մն  ե րին. Ճշ մար տա-
բեր…

358.

Ի՞նչ կլի ներ, ե թե ար գան դա փո ղ" մ հայտն ված 
սերմն  աբ ջիջ ներն ինք ն"  ր" յն բազ մա նա լ"  հատ-
կ" թ յ" ն ձեռք բե րեին: 

Կ լի ներ այն, ինչ մար դ"  մաս նակ ց" թ յամբ, 
լի ն" մ է աշ խար հ" մ. հղիաց ման մշտնջե նա կա-
ն" թ յամբ` ամ լ" թ յ" ն և  ընտ րե լիի ա նո րո շ" թ-
յամբ՝ ձվաբջ ջի ան հ" յս սպա ս" մ…

359.

Ե թե նա չէ, ով պետք է դառ նա ա վե լին, ա պա 
ին չ"  նա չէ, ով կա րող է ան հա ղորդ մն ալ տա ռա-
պան քին. հարց, ո րը հնչ" մ է որ պես պա տաս-
խան՝ մար դ"  ա մո թա լի մի  ջա կ" թ յան…
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360.

Մ նաս բա րով, մարդ, կամ ող ջ� յն, մշտնջե-

նա կան մե  ն� թ յ� ն.

Քա նի դեռ ինձ չա փ" մ ես բա րո յա կա ն" թ-
յամբ, նշա նա կ" մ է՝ չեմ դար ձել մե  ն" թ յ" նդ, կամ 
մե  ն" թ յ" նդ սահ մա նա փակ ված է սահ մա ն" մն  ե-
րով, ո րոնք քո նը չեն, հետ ևա բար, դ" ՝ ի մը …

361.

…և ոչ էլ երկ նա յի նը՝ ձանձ րա լի ա պա հո վ" թ-
յամբ, ա ռա վել ևս, ոչ էլ հոգ նեց նող զգ"  շա վո-
ր" թ յամբ երկ րա յի նը, այլ ճախ րանք՝ հի շար ժան 
դարձ նող «հան կար ծա հայտ» ժայ ռը…

362.

… արդ յոք սերն �  րիշ ի մաստ �  նի՞.

Ցա վա լի ո չինչ չկա նրա ն" մ, որ (ինք նա)ճա-
նա չո ղ" թ յան արդ յ" ն ք" մ մի  օր ստիպ ված ես 
լի նե լ"  տանդ հաս ցեն հարց նել "  րի շից։ Ցա վա լի 
կլի նի այն, որ հարցդ, չի մա ցող նե րի մի  ջից, չհան-
դի պեց նի ՄԵԿ-ին, ով կա սի՝ գնանք մի ա սին…

363.

Կեղծ է սե րը, ո րը մա հա ն" մ է քե զա նից ա ռաջ,
Կեղծ ես ինքդ, երբ սի ր" ց ա ռաջ ես մա հա-

ն" մ,
Կեղծ է "  կեղծ ես, երբ մի ա սին եք մա հա ն" մ,
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Կեղծ է "  կեղծ ես բո լոր դեպ քե ր" մ, երբ մա հը 
հե տաքրք ր" թ յամբ չի սպա ս" մ նրան, ով ՄԵ Կա-
ցած կան չ" մ է՝ ՍԵՐԸ ԵՍ ԵՄ...

364.

Երբ ա նի ծ" մ է նա, ով աստ վա ծաց րել է, և  օրհ-
ն" մ է նա, ով նեռ է հա մա րել, հա տ" կ հե տաքրք-
ր" թ յ" ն է ձեռք բե ր" մ մա հը՝ ի մա նա լ" , թե սի րո 
մե ջ նրան ցից ով է ե ղել ան կեղ ծը: 

Երբ ա նի ծ" մ և  օրհ ն" մ է ն" յն ՄԵ Կը, մա հը 
ձեռք չի բե ր" մ՝ հե տաքրք ր" թ յամբ ապ ր" մ ես 
ան դին յան սի րո ան կեղ ծը...

365.

Բարձ րա գ� յն Ես-ի տեն չը.

Բա ցա կա յել այն տե ղից, որ տեղ կա րող ես կոչ-
վել եր ջա նիկ և/ կամ դժբախտ, "  չգո յատ ևել մե  կը 
եր կ"  սի բա ժա նե լ"  "  կե սը մե  կաց նե լ"  մար դայ-
նաց մամբ։ 

Ապ րել վեր մարդ կա յին և/ կամ մե ռ նել ան մարդ-
կա յին...

366.

Ո չինչ այն քան վկա ներ չի փնտր" մ, ինչ քան 
մե  ն" թ յ"  նը, և, գ"  ցե, հենց մի այն մե  ն" թ յ" նն է 
վկա ներ փնտր" մ։

Ն" յն մե  ն" թ յ" նն է մե  կին դարձ ն" մ աշ խար-
հի տի րա կալ, երբ բո լո րը նրա վկա ներն են, մյ" -
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սին՝ աշ խար հին տրված, երբ ինքն է իր մի ակ 
վկան. մե  կին՝ փա ռա սեր, մյ"  սին՝ սի ր" ն փառք 
տված...

367.

Բարձ րա գ" յն Ես-ը "  նի խղճի մի այն մե կ 
դրսևո ր" մ՝ նա, որ պես հո գ"  փրկ" թ յան մի ակ 
հնա րա վո ր" թ յ" ն,  ցան կա ն" մ է սպա նել բո լո-
րին, և  "  նի հպար տ" թ յան մի այն մե կ դրսևո ր" մ՝ 
ա ռանց փո խա դար ձ" թ յան ոչ մե  կին չի փրկ" մ. 
արդ յ" ն ք" մ՝  սպա ն" մ է նրան, " մ հետ սեր է 
ա րա ր" մ...

368.

Հ րա ժեշ տա յին.

Դ" ք այն քա՜ն ծի ծա ղե լի եք տխր" մ "  այն քա՜ն 
ձանձ րա լի՝ "  րա խա ն" մ. բո լոր զգաց մ" նք նե ր" մ 
և  ապ ր" մն  ե ր" մ դ" ք հյ" ր եք, իսկ ներ կա յ" մ 
կաք, ինչ պես վեր ջին գնաց քը բաց թո ղած " ղ-
ևոր, ով մտո վի հաս ն" մ է գնաց քին, պայ թաց ն" մ 
է գնաց քը, հա ջորդ կան գա ռ" մ դի մա վո ր" մ է 
ինքն ի րեն..., բայց շա ր"  նա կ" մ է նա յել հա կա-
ռակ կող մը, որ տե ղից չի գա լ"  հա ջոր դը...

Դ" ք պի տա նի եք մի այն որ պես հա մոզ մ" նք, 
որ պետք է խաչ նկա րել՝ նա խա պես բաց ված " -
ղին " ղ ղա հա յաց հա տե լով և հե ռա նալ՝ ինք նա-
րար ման ա րա հե տով, կամ՝ ճա նա չո ղ" թ յամբ 
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ինք նաոչն չաց վել, " /բայց "  ղին զ"  գա հեռ Չ շո-
շա փել...

369.

(Ինք նա)ճա նա չո ղութ յուն-(ինքն)ա րա րում. 
սկսվ" մ և  ըն թա ն" մ է խառ նա րա նի բարդ ա նո-
րո շ" թ յամբ, ա վարտ վ" մ՝ ա մե  նի պարզ ոչն չով. 
մն " մ ես սեր՝ ինքդ քե զա նից էլ՝ ա զա՜տ…
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