
                  Կյանքի իմաստը (ծածկանունը` ASD) 
Որպեսզի իմանաք այն հարցի պատասխանը, 

թե ինչի համար եք ապրում, ապրեք ուրիշների համար: 

Գոնե արդարանալու միջոց կունենաք: 

Աննան հասարակ մի աղջիկ էր, ում  այս կյանքում ուրախացնում էին ամենաչնչին 
բաները: Բայց այս ամառ նա չուներ նախկինում զարմանք առաջացնող 
լավատեսությունը:  Նրա  հոգին կրծում էին կյանքի իմաստը գտնելու մտքերը: 

Իր հարազատ գյուղ վերադառնալու ճանապարհին նա որոշեց լրջորեն մտածել այդ 
հարցի շուրջ և վերջիվերջո հասկանալ` ինչի՞ համար է ծնվել և ապրում: Եվ ահա 
արդեն գյուղում, որտեղ տիրում էր աննկարագրելի գեղեցկություն, ուր ամեն ինչ 
առասպելական և հեքիաթային էր, նա որոշեց բարձրանալ իրենց տան կողքին 
գտնվող բարձունքի վրա: Այնտեղ Աննան շատ էր սիրում լինել, հատկապես, երբ 
մենակության կարիք էր ունենում, և սիրում էր մնալ իր մտորումների հետ միայնակ:  
Նա բարձրացավ մի քարի վրա, որի տակ մի ժամանակ մի սև սատկած կատվի էր 
թաղել: Պառկած մի մեծ ժայռաբեկորի վրա` Աննան ընկել էր երանության մեջ, իր 
հիշողությունների հետ միայնակ: Հանկարծ իր կողքին նա զգաց մի կատվի 
ներկայություն: Նայելով` նա նկատեց  կատվի, որ նստած էր այդ քարի մոտ, և  Աննան 
ակամայից մտածեց. «Ա~խ ինչ հրճվանքով կխաղայի քո հետ, եթե մանուկ լինեի»: Այդ 
պահին Աննայի աչքերը խոնարհվեցին և դեմքին ժպիտ հայտնվեց:  Մի քանի րոպե 
նա անհետացավ իր մտորումների հետ իր աշխարհում, երբ հանկարծ ուշքի եկավ 
կատվի մլավոցից, որ պարկած էր բեկորների արանքներում բուսնած կատվախոտի 
մեջ:  

-Երանի գոնե մի րոպե քո տեղը հայտնվեի և հասկանայի, թե դու ինչ ես զգում,-   
ասաց Աննան այնպիսի անկեղծություն, որ նրա աչքերին նայելով նույնիսկ կատուն 
կհասկանար, թե նա ինչ է ասում: Սակայն իրականությունը այլ բան էր հուշում: 
Աչքերը բարձրացնելով նա նայեց իր տան կտուրին և երազեց այն վայրի մասին, 
որտեղ չկա անորոշություն, ուր ամեն մարդ գիտի իր ապրելու իմաստը: «Բայց մի՞թե 
դա է ճիշտ: Մի՞թե ապրելու համար չպետք է լինեն խոչընդոտներ և վերջիվերջո 
անհետաքրքիր չի՞ արդյոք այդպիսի կյանքը: Եթե չլինի անարդարություն, 
արդարության համար պայքարող չի լինի, և կյանքը կանցնի միօրինակության և 
ձանձրույթի մեջ» ,- արևի շողքը դիպավ Աննայի աչքերին, և նա նկատեց իր դեմքի 
խոժոռվածությունը, բայց չհասկացավ, թե երբ հասցրեց դեմքը այլանդակել: Այդ 
պահին նա նկատեց, որ իր առջևում նստած է կատուն և ուղիղ իր աչքերի մեջ է 
նայում:  



-Աննա', եկ ճաշելու,- հեռվից կանչեց Աննայի մայրը, և այդ պահին Աննան 
վերադարձավ իրականություն:  Նա արագ վերդարձավ տուն` անընդհատ շրջվելով, 
որ տեսնի կատվի հառած աչքերը: 

Ճաշին նստած էին տան բոլոր անդամներով` ծնողները, երեք քույրերը և եղբայրը: 
Մեծ քույրը աչքի էր ընկնում իր խելացիությամբ և երևի թե նա ամենաբանիմացն էր 
ընտանիքում: Մյուս քույրը խելացիությամբ չէր փայլում, բայց գեղեցկությամբ նրան 
ոչ-ոք չէր հասնի:  Երրորդ քույրը ինքնամփոփ ու քչախոս աղջիկ էր: Եղբայրը` 
միջնեկն է:. 

Նա շատ բարձրահասակ և սիրունատես տղա էր` մի քիչ բարդ բնավորությամբ, բայց 
մեծ սրտի տեր:  Աննան ամենափոքրն էր: 

Ճաշն անցավ հանդարտ և կատակներով լի, և ուտելուց հետո ամեն մեկը շարունակեց 
իր զբաղմունքը  (մեծ քույրը գրականությամբ էր տարված, մյուսը` մաքրությամբ, 
երրորդը նկարչությամբ, իսկ եղբայրը ընկերների հետ էր):  Եվ այսպես օր-օրի Աննան 
նայելով քույրերին ակամայից ավելի էր ուզում հարցնել արդյոք իրենք գիտեն իրենց 
ապրելու իմաստը: Եվ մի օր չդիմանալով` Աննան հարցրեց փոքր քրոջը, թե արդյո՞ք 
նա գտել է այս կյանքում իրեն տրված առաքելությունը:  Երբ Աննան հարցրեց, քույրը 
ասես չէր լսում, և վրձինը ձեռքին նկարի վրա ինչ-որ գծեր էր անում, որոնք Աննային 
անհասկանալին էին: Նա ուզեց կրկնել հարցը, բայց քույրը իրենից առաջ ընկավ և 
հարցրեց, թե արդյոք հասկանում է նկարի իմաստը: Աննան նայեց նկարին և տեսավ 
գույների մի մեծ փունջ, որոնցից չէր կարող առանձնացնել և ոչ մեկը: Աննան շատ 
երկար նայեց նկարին, և քույրը ասաց. 

-Դու ոչ մի բան չես հասկանում. Գնա', հա: 

Աննան իր արարքը սխալ համարելով` գլուխը կախեց ու հեռացավ քրոջ սենյակից: 
Այդ օրը նա երկար մտածեց նկարի իմաստի մասին, բայց այդպես էլ չհասկացավ: 
Հաջորդ օրը Աննան վճռական տրամադրված գնաց մյուս քրոջ սենյակ , ուր տիրում էր 
աննկարագրելի մաքրություն, որտեղ քույրը նստած վարսերի հետ էր խաղում: 
Աննան շունչը պահած, որ հանկարծ փոշու հատիկներ չբերի հետը սենյակ, աչքերը 
հառած առաստաղին, քայլեց դեպի քույրը և քարացած կանգնեց: Քույրը վեր կացավ 
տեղից և Աննայի ձեռքը բռնելով` տարավ ու նստացրեց իր կողքը: Այդ պահին նա 
հանգստացավ և տվեց այն նույն հարցը, որը տվել էր փոքր քրոջը: Քույրը վարսերի 
հետ խաղալով պատասխանեց. 

-Մի՞թե դու չգիտես, որ ինձ այդպիսի հարցեր չի կարելի տալ: Գնա ու մեծ քրոջդ 
հարցրու, ինքը կտա քո հարցի պատասխանը: 

Այդ պահին Աննայի ձեռքերը թուլացան, նա նայեց գետնին և տեսավ իր 
արտացոլանքը, որտեղ կար միայն անճարությամբ և տկարությամբ լցված հայացք: 
Աննան փակեց աչքերը, որ չտեսնի իրեն և դուրս եկավ սենյակից նույն զգուշությամբ: 



Հուսահատության եզրին կանգնած` Աննան գնաց քնելու, սակայն աչքերն 
առաստաղին հառած նա լուսացրեց: Առավոտյան նա գնաց այն քարի մոտ (որտեղ 
կատվին էր թաղել) և նստեց այդտեղ` գետնին` հենվելով քարին: Նստելով` նա 
տեսավ իր միակ հավատարիմ ընկերոջը, ում հետ նա կարող էր երկար լռել և 
հանգստանալ:  

Արդեն օգոստոս ամսվա վերջն էր, և Աննան պիտի պատրաստվել քաղաք գնալ: Նա 
որոշեց մտքից հանել այն ամենը, ինչը կապված էր այս ամառվա  և  իր մտորումների 
հետ:  

Բայց մի բան խանգարեց: Հանկարծ նա հիշեց, որ ավագ քույրը այդ օրը խնդրել է, որ 
օգնի իրեն գրադարանը կարգի բերելու: Նա աճապարեց դեպի իրենց տան 
գրադարանը: Դուռը բացելուն պես նա լսեց քրոջ` ջրվեժից ոչ հեռու գտնվող քարերի 
վրա նստած երգող ջրահարսերի ձայնին նմանվող ելևէջները: 

-Ուշացել ես,-շրջվելով` ասաց քույրը Աննային: Բայց նրա դեմքին կար հանգստացնող 
ժպիտ, որը թույլ չտվեց Աննային խուճապի մատնվել: 

-Կներես`, ես ուղղակի մոռացել էի,- գլուխը կախ` ասաց Աննան: 

-Կարևորը, որ հիշել ես: Դե հիմա օգնիր ինձ գրքերը դասավորել: 

Երկար տևեց գրադարանի գործը, և Աննան արդեն հոգնել էր: 

-Մտահոգ ես երևում, հո բան չի պատահել: Այստեղ Աննան չդիմացավ: Նրա աչքերից 
մի խումբ արցունքի կաթիլներ, ասես շարք կանգնած, իրար հետևից գլորվեցին ցած: 

-Ես չգիտեմ: Չգիտեմ ինչ անեմ, որ իմ հոգին հանգստանա, ու ինձ հանգիստ թողնի: 
Խնդրում եմ, օգնիր ինձ հասկանամ: 

-Պաա~րզ է: 

-Ի՞նչն է պարզ,- զարմացած հարցրեց Աննան: 

-Քույրերդ ինձ ամեն ինչ պատմել են, ասել են, թե ինչ հարց ես տվել իրենց, բայց 
նրանք պատասխանը չիմանալով` կոպտել են քեզ, այդպես չէ՞:  

 -Ըհը,- համարյա չլսելի ասաց Աննան: 

-Ինձ հարցրու, միգուցե, ես կարողանամ օգնել:  

Նրանք նստեցին և Աննան ասաց. 

-Ինձ շատ երկար ժամանակ է, ինչ տանջում է մի հարց, թե ես ինչի համար եմ լույս 
աշխարհ եկել, որն է իմ առաքելությունը: Վերջիվերջո մեր իրականության մեջ ապրող 
բոլոր մարդիկ ձգտում են մի բանի` լավ ապրել: Բայց եթե բոլոր մարդիկ ունեն այդ մի 



նպատակը, ապա ինչու ենք մենք այդքան շատ: Մի՞թե մի հոգին բավարար չի այն 
իրագործելու համար: Եթե բոլոր մարդիք ծնված են միայն մեկ առաքելություն 
կատարելու, ապա որն է իմ ապրելու իմաստը, եթե ուրիշներն էլ կարող են իմ 
փոխարեն կատարել այն: Քույրիկ, խնդրում եմ օգնիր ինձ, գոնե մի բանով 
ապացուցիր, որ ես սխալ եմ, որ իմ կյանքը անիմաստ չհամարեմ:    

Աննան վերջին բառերը արտասանելով` սկսեց կրկին հեկեկալ` ձեռքերով փակելով 
դեմքը: Մի քանի րոպե տիրեց լռություն, այնուհետև ավագ քույրը սկսեց խոսել:  

- Նպատակ: Առաքելություն: Մի՞թե դու մտածում ես, որ այս երկու բառերը նույնն են: 
Դու մոլորվել ես, ու ես հասկանում եմ դա:  Բայց հասկացիր դրանք տարբեր բևեռներ 
են: 

«Նպատակ» - մի կողմից դու ճիշտ ես, բոլոր մարդիկ, վերջիվերջո, ինչ էլ անեն մի 
նպատակի համար են անում: Բայց այդ նպատակին հասնելու ուղիները տարբեր են, և 
մարդիկ իրենք են որոշում, որ ուղիով հասնել այդ նպատակին: Այդ ուղին ընտրելով` 
նրանք որոշում են, թե ինչն է իրենց համար լավը կամ վատը: Ես քեզ կբացատրեմ մի 
բան: Նպատակը մարդու կողմից արվում է սեփական անձի նկատմամբ բարձրանալու 
համար: Նույնիսկ անանուն բարեգործություն անելով` մարդն իր հոգում բարձրանում 
է: Միգուցե, դա նրանք անում են ուրիշների համար, բայց հոգու խորքում, 
բավարարվածություն են զգում սեփական անձի նկատմամբ: Եվ ամենակարևորն այն 
է, որ մարդը ինքը կարող է կազմել ուղիներ: 

Այլ բան է «առաքելությունը»:  Մարդիկ կարող են ունենալ բազմաթիվ նպատակներ և 
ուղիներ, բայց երբեք չիմանան իրենց իրական առաքելությունը:  Այս կյանքում իրենց 
առաքելությունը ոչ բոլորին է հասու իմանալ իրենց ողջ կյանքի ընթացքում: 

Օրինակ, ես այս աշխարում գիտեմ մի էակի, ով գիտի իր առաքելությունը և հրաշալի 
իրականացնում է այն: Դա Աստվածն է:  

-Մի՞թե մարդիկ դատապարտված են միայն իրենց նպատակներով ապրել, – հուզված 
հարցրեց Աննան: 

- Իհարկե ոչ: Այս աշխարհում բոլորին էլ մի պահ տրվում է` հասկանալու իր 
առաքելությունը, բայց եթե նույնիսկ իմանան, հավատա, շատ դժվար է այն 
իրականացնել ամբողջությամբ:  

- Իսկ կա՞ն այս աշխարհում այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց առաքելության գոնե մի 
չնչին մասը կատարած լինեն: 

-Իհարկե կան, բայց նրանք ֆիզիկապես մեզ հետ չեն: Նրանք այն մարդիք են, ովքեր 
թողել են մեզ այն, ինչը մենք հիմա ունենք հոգեպես և ֆիզիկապես ապրելու համար: 
Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը դա արել է մյուսներից տարբերվող ուղիով:   



-Իսկ նրանք ո՞նց են հասկացել, թե որն է իրենց առաքելությունը:  

-Նրանք ուղղակի գտել են  այդ պահը  և ամուր պահել ձեռքերում: 

-Քույրիկ, դա նշանակում է արդյոք, որ ես կարող եմ կորցրած լինել այդ պահը: Մի՞թե 
ես կարող եմ չիմանալ , թե որն է մադկանց առաքելությունը գտնելու ճանապարհը: 

-Իսկ միգուցե այն հենց այս պահին այստե՞ղ է: 

Աննայի աչքերը խոշորացան. նա գլուխը բարձրացրեց և ուսին տեսավ իր քրոջ 
սպիտակ, փետուրի նման թեթև  ձեռքը, որի միջնամատին դրված մատանին միայն 
ավելի էր գեղեցկացնում նրա` ձյան ճերմակությամբ նուրբ ձեռքը: 

-Օգնիր մարդկանց գտնել իրենց առաքելությունը և դա կհամարվի քո 
առաքելությունը,- ժպտալով ասաց ավագ քույրը` ձեռքը չհանելով Աննայի ուսից: 

Այդ պահին Աննայի հոգու դատարկությունը ասես քիչ-քիչ լցվեց: Նա ամուր գրկեց 
քրոջը և ոչ-մի բան չասելով քայլեց դեպի դուռը: Դուռը բացելով` Աննան շրջվեց և 
ասաց.  

-Ես չգիտեմ դա՞ է արդյոք իմ առաքելությունը, թե ոչ, բայց ես հասկացա, թե որն է քո 
առաքելությունն այս կյանքում, քույրիկ: Այդ ասելով` Աննան վազեց դեպի մեծ քարը, 
որպեսզի կիսվի իր մտերիմ ընկերոջ հետ:  Տեղ հասնելով` նա քարացած կանգնեց: 
Կատուն սատկած էր հենց այն տեղում էր,  որտեղ մի ժամանակ  սև կատվին էր 
թաղել: Աննան թաղեց այդ կատվին այդ քարի տակ և մի քանի րոպե լռելուց հետո 
գնաց ճամպրուկների ետևից: 

 

 


