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մահվան հԵտ ԲաԽՈՒմԸ`  
ՈրպԵս ԷՔԶիստԵնՑիալ փՈրՁաՌՈՒԹՅՈՒն

Լուսինե Աղաբեկյան

Ի տար բե րություն այլ կեն դա նի էակ նե րի՝ մար դը գի տակ ցում է սե փա կան 
գո յությու նը: Այս գի տակ ցու մը նե րա ռում է կյան քի վերջ նա կան լի նե լու փաս-
տը, այլ աշ խարհ նե րի գո յության հնա րա վո րությու նը, հար ցերն այն մա սին, 
թե երբ են մար դիկ հայտն վել աշ խար հում, ին չու, ինչ է տե ղի ու նե նում նրանց 
մա հից հե տո և  այլն:  Մա հը կյան քի ան խու սա փե լի բա ղադ րիչն է, ո րի գի տակ-
ցու մը հա կա սա կան վե րա բեր մունք է ա ռա ջաց նում մար դու մեջ:  Մի կող մից՝ 
մահ վան ան խու սա փե լիության և  ան վե րա դար ձության ի մա ցությունն ա ռա-
ջաց նում է վախ ու սար սափ: Մ յուս կող մից` մահ վան գի տակց մա նը խո չըն դո-
տող բազ մա զան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի շնոր հիվ մար դը կա րո ղա-
նում է իր գի տակ ցությու նից հե ռաց նել մահ վան և կ յան քի ա նի մաս տության 
մա սին մտքե րը̀  այդ կերպ իր հո գե կա նը պաշտ պա նե լով ան ցան կա լի փո փո-
խություն նե րից:  Գի տակ ցա կան մա կար դա կում մարդն ըն դու նում է մահ վան 
գա ղա փա րը, սա կայն են թա գի տակ ցա կան և  ան գի տակ ցա կան մա կար դակ-
նե րում մարդն իր մահն անհ նա րին է հա մա րում` վե րա բեր վե լով մահ վա նը 
որ պես մի եր ևույ թի, ո րը սպառ նում է ու րիշ նե րին, բո լո րին, բայց ոչ ի րեն [4]:

Ըստ  Ռո բերտ  Ջեյ  լիֆ տո նի̀  մար դը ձգտում է սիմ վո լիկ ան մա հության և  
այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում է մի քա նի ռազ մա վա րություն. կեն սա բա նա-
կան (սե փա կան կյան քի շա րու նա կություն սե րունդ նե րի շնոր հիվ), թեո լո գիա-
կան (գո յության մեկ այլ մա կար դակ), ստեղ ծա գոր ծա կան (սե փա կան կյան քի 
շա րու նա կություն ստեղ ծա գոր ծություն նե րի շնոր հիվ), բնության ան վեր-
ջության (բնության կեն սա կան է ներ գիա յի շրջապ տույտ), տրանս ցեն դեն-
ցիա յի (ես-ի կո րուստ ին տեն սիվ ապր ման շնոր հիվ, ո րը վե րաց նում է մահն ու 
ժա մա նա կը) [մեջ բեր վում է ըստ 5]: Ի.  յա լո մը մահ վան վա խը հաղ թա հա րե-
լու ռազ մա վա րություն նե րից ա ռանձ նաց նում է հա վա տը սե փա կան բա ցա ռի-
կիության, ան մա հության և  ան խո ցե լիության հան դեպ և  հա վա տը ա մե նա զոր 
պաշտ պա նի հան դեպ, ով կփրկի ի րեն վեր ջին պա հին [նույն տե ղում]:

Այս պի սով, մահ վան ան խու սա փե լիության հետ ևան քով ա ռա ջա-
ցող մահ վան վա խից խու սա փե լու հա մար մար դը դեռ ման կուց սկսում է 
կի րա ռել ժխտման վրա հիմն վող պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներ (փո խա-
րի նում, սուբ լի մա ցիա, կոն վեր սիա և  այլն):  Սա կայն կյան քի ո րոշ կող-
մե րի և  ի րա վի ճակ նե րի հետ բախ ման արդ յուն քում այս պաշտ պա նա կան 
մե խա նիզմ ներն ար գե լակ վում են, և  մահ վան տագ նա պը դուրս է գա լիս 
գի տակ ցա կան դաշտ: Էք զիս տեն ցիալ հո գե թե րապև տիկ մո տեց ման 



258

հա մա ձայն` այս բա խու մը տե ղի է ու նե նում գո յության ան խու սա փե լի կող-
մե րի («данности существования») հետ:  Գո յության ան խու սա փե լի կող մեր 
ա սե լով` էք զիս տեն ցիալ հո գե թե րապևտ Ի.  յա լո մը նկա տի ու նի ո րո շա կի 
վերջ նա կան գոր ծոն ներ, ո րոնք աշ խար հում մար դու կե ցության ան բա-
ժա նե լի և  ան խու սա փե լի մասն են կազ մում: Դ րան ցից են` մա հը, մե նա-
կությու նը, կյան քի ի մաս տը և  ա զա տությու նը [4, 5]:

 Հեն վե լով էք զիս տեն ցիալ հո գե թե րա պիա յի հիմ նադ րույթ նե րի վրա` 
սույն հոդ վա ծում հա մա ռոտ կանդ րա դառ նանք գո յության ան խու սա փե լի 
կող մե րից մե կի` մահ վան հետ բախ մա նը (առ ճա կատ մա նը (конфронтация)` 
վեր լու ծե լով դրան հան գեց նող գոր ծոն ներն ու դրա ազ դե ցությունն ան ձի 
վրա:  Մահ վան հետ բախ ման էության ու հետ ևանք նե րի ու սում նա սի րումն 
էա կան է, քա նի որ այն ահ ռե լի ազ դե ցություն է ու նե նում ան ձի աշ խար-
հա յաց քի, ար ժե քա յին հա մա կար գի, հա մոզ մունք նե րի, հու զա կան ո լոր տի, 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րություն նե րի, վար քի վրա՝ հա ճախ ա ռա ջաց նե լով 
խոր քա յին անձ նա յին փո փո խություն ներ: 

Որ պես մահ վան հետ բախ ման կա տա լի զա տոր սո վո րա բար հան դես 
են գա լիս ո րո շա կի նշա նա կա լից ի րա դար ձություն նե րը, «ար տա կարգ 
փոր ձը» (“экстремальный опыт”, Մ.  Հայ դե գեր), «սահ մա նա յին վի ճակ-
նե րը» (“пограниченные/предельные состояния”, Կ.  յաս պերս), «արթ-
նաց նող փոր ձա ռությու նը» (“пробуждающие переживания”, Ի.  յա լոմ), 
ո րոնք, թու լաց նե լով տհաճ մտքե րից պաշտ պա նող հո գե բա նա կան պաշտ-
պա նություն նե րը, ստի պում են մար դուն մտա ծել մահ կա նա ցու լի նե լու 
մա սին: Այդ ար տա կարգ փոր ձը հիմ նա կա նում կապ ված է ինչ-որ ան դար-
ձե լի և  ար տա սո վոր, սահ մա նա յին ի րա վի ճակ նե րի հետ. օ րի նակ` սե փա-
կան մա հա ցու հի վան դությու նը կամ ա ռող ջա կան լուրջ խնդիր նե րը, լուրջ 
սպառ նա լի քը սե փա կան անվ տան գությա նը (բնա կան ա ղետ ներ, հրդեհ, 
կո ղո պուտ, ավ տով թար, բռնա բա րություն և  այլն), կո րուս տը (մտե րի մի 
մահ, բա ժա նում, ա մուս նա լու ծություն, աշ խա տան քի կո րուստ), ա մուս-
նությու նը, ե րե խա նե րի ծնուն դը, կար ևոր, ան փո փոխ ո րոշ ման կա յա ցու մը, 
բա զա յին ի մաս տա յին հա մա կար գի փլու զու մը, սի րա յին հա րա բե րություն-
նե րի ա վար տը, ծննդյան տա րե դար ձե րը (հատ կա պես 50, 60, 70-ամ յակ-
նե րը), տևա կան բա ժա նու մից հե տո հա մա դա սա րան ցի նե րի հետ հան դի-
պում նե րը, ժա ռան գության կազ մու մը, մե ծա ցած ե րե խա նե րի հե ռա ցու մը 
տնից, գոր ծու նեության ո լոր տի փո փո խությու նը, ան ցու մը կեն սա թո շա կի, 
տե ղա փո խությու նը ծե րա նոց, մղձա վան ջա յին ե րազ նե րը և  այլն [4]: չ նա-
յած այս ի րա դար ձություն նե րի բազ մա զա նությանն ու տա րա տե սակ բնույ-
թին, դրանք բո լո րը, ա ռար կա յա կան ու մոտ դարձ նե լով մա հը, դրդում են 
մար դուն հաս կա նալ, որ մահն ա մեն ևին էլ մի բան չէ, ո րը կա րող է տե ղի 
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ու նե նալ հե տո և  ու րիշ նե րի հետ: Դ րանք մար դու մեջ ա ռա ջաց նում են 
էք զիս տեն ցիալ կոնֆ լիկտ չլի նե լու վա խի և  լի նե լու ցան կության, մահ վան 
ան խու սա փե լիության և  ապ րել շա րու նա կե լու ցան կության միջև [2]: 

 Մահ վան մա սին մար դու ա ռօ րեա կան պատ կե րա ցում նե րի և  մահ վան 
հետ բախ ման արդ յուն քում մահ վան մա սին ձեռք բեր ված ի րա կան գի տե-
լի քի միջև առ կա է էա կան տար բե րություն:  Վեր ջին գի տակ ցու մը մա կե րես 
է բարձ րաց նում նոր ապ րում ներ, թե մա ներ, ո րոնց մա սին մար դը նախ կի-
նում չէր մտա ծում, ինչ պես նաև են թադ րում է բա խում տագ նապ ա ռա ջաց-
նող այլ տհաճ ճշմար տություն նե րի հետ, հան գեց նում է փո փո խություն նե րի 
մտե րիմ նե րի հետ փոխ հա րա բե րություն նե րում, մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեության մեջ և  այլ ո լորտ նե րում [1]: Ըստ  Հայ դե գե րի` որ պես զի մար դը 
գո յության մո ռա ցության վի ճա կից (ա ռօ րեա կան մո դուս) անց նի գո յության 
օն թո լո գիա կան, լու սա վոր մա կար դա կի (օն թո լո գիա կան մո դուս), պետք է 
տե ղի ու նե նան ո րո շա կի ան բե կա նե լի և  ան փո խա րի նե լի ի րա դար ձություն-
ներ, ո րո շա կի ար տա կարգ փորձ, ո րը սթա փեց նում է մար դուն` ա ռօ րեա կան 
մա կար դա կից նրան տե ղա փո խե լով գի տա կից գո յության [մեջ բեր վում է ըստ 
5]:  յաս պեր սը նույն պես խո սել է այս մա սին` նշե լով սահ մա նա յին վի ճակ նե րի 
վե րա բեր յալ, ո րոնք, պրո վո կաց նե լով մահ վան վա խը, նա խադր յալ են հան-
դի սա նում կար ևոր անձ նա յին փո փո խություն նե րի հա մար և  հան գեց նում են 
կյան քի լուրջ, կտրուկ և  ան բե կա նե լի փո փո խություն նե րի [նույն տե ղում]: 

 Հե տա զո տող նե րը ևս  հայտ նա բե րել են, որ մահ վան հետ առ ճա կա-
տու մը հան գեց նում է տար բեր կոգ նի տիվ և  հու զա կան պա տաս խան նե րի, 
ո րոնք կա րող են ու նե նալ թե՛ դրա կան, թե՛ բա ցա սա կան արդ յունք [6]:   Մի 
կող մից՝ ինքդ քեզ կորց նե լու և  ո չինչ դառ նա լու հե ռան կա րից ա ռա ջա ցող 
մահ վան վա խը հար ձակ վում է մար դու վրա միա ժա մա նակ բո լոր կող մե-
րից, այն չի տե ղայ նաց վում, չի հաս կաց վում, և  հետ ևա բար դրան դի մա-
կա յե լը գրե թե անհ նա րին է դառ նում, ա ռա ջա նում է ա նօգ նա կա նության 
զգա ցում:  Մա հը ժխտե լու հա մար մար դը սկսում է կի րա ռել հո գե պա թո լո-
գիկ պաշտ պա նություն ներ, ո րոնց վրա ծախս վում է նրա է ներ գիա յի նշա-
նա կա լի մա սը:  բա ցի այդ, մահ վան մա սին մտքե րը, հաս կա նա լի դարձ նե-
լով մար դու բուն գո յության խնդրա յին լի նե լը, կա րող են կազ մա լու ծել նրա 
գոր ծու նեությու նը [4, 5]:  Վե րո հիշ յալ ի րա դար ձություն նե րը կամ դրանց 
մա սին մտքե րը կա րող են նաև հան գեց նել նյար դա հո գե կան, հո գե մարմ-
նա կան խան գա րում նե րի, սո ցիա լա կան ա պա հար մար ման, հետտ րավ-
մա տիկ սթրե սի, թմրա մո լության և  այլն:  Մահ վան հետ բա խու մը կա րող 
է ա ռա ջաց նել էք զիս տեն ցիալ (գո յության) ճգնա ժամ` խոր հո գե բա նա-
կան դիս կոմ ֆոր տի վի ճակ, որն ու ղեկց վում է գո յության հիմ նա հար ցե րի` 
մահ վան, ի մաս տի, մե նա կության մա սին մտո րում նե րով, տագ նա պի, 
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դա տար կության ու ա նի մաս տության, հու սա հա տության զգա ցո ղություն-
նե րով, մար դու տա ռա պանք նե րի, աշ խար հի ա նար դա րություն նե րի պատ-
ճառ նե րի փնտրտուք նե րով:

Մ յուս կող մից` կյան քի էք զիս տեն ցիալ փաս տե րի և  սե փա կան մահ վան հետ 
մար դու բա խու մը կա րող է հան դես գալ որ պես դրա կան իմ պուլս, ու ժեղ կա տա-
լի զա տոր լուրջ անձ նա յին փո փո խություն նե րի, սե փա կան կյան քում ինչ-որ բան 
փո խե լու, նո րը սո վո րե լու, սե փա կան կյան քի ու ղին, նպա տակ նե րը, ար ժեք-
նե րը, իր և  ու րիշ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը գի տակ ցե լու, վե րի մաս տա-
վո րե լու հա մար: Արդ յուն քում՝ մար դը կա րող է վե րագ նա հա տել իր ա ռաջ նայ-
նություն նե րը, ցան կություն ներն ու զգա ցո ղություն նե րը և ս տեղ ծել ի մաս տով, 
գոր ծու նեությամբ ու ստեղ ծա գոր ծա կա նությամբ լի ի րա կան կյանք, ո րը հիմն-
վում է մարդ կանց հետ խոր կապ վա ծության զգաց ման վրա և  հան գեց նում է 
ինք նի րա կա նաց ման, սե փա կան կյան քից բա վա րար վա ծության զգաց ման և 
զ գա լիո րեն թու լաց նում է մահ վան վա խը, տագ նապ ներն ու ան հանգս տություն-
նե րը [4]: Ըստ Ի.  յա լո մի՝ մահ վան հետ բախ ված մար դիկ էա պես փոխ վում են. 
դառ նում են ու րիշ նե րի հան դեպ ա ռա վել ապ րու մակ ցող ու հո գա տար, սկսում 
են ապ րել ա ռա վել լիար ժեք ու եր ջա նիկ կյան քով, ա ռա ջա նում է կյան քի ան ցո-
ղի կության ու թան կար ժե քության զգա ցում, նկատ վում է ան մի ջա կան շրջա-
պա տի հան դեպ ըն կա լո ղու նա կության մե ծա ցում, ներ կա պա հով ապ րե լու և 
 վա յե լե լու կա րո ղություն, կյան քը գի տակ ցե լու և դ րա նով ու րա խա նա լու ըն դու-
նա կություն, ա ռաջ նայ նություն նե րի փո փո խություն, ա ռա վել խոր մի ջանձ նա-
յին փոխ հա րա բե րություն ներ, ա զա տության զգա ցում և  այլն [5]: 

 փի թեր  Քոս թեն բաու մը նույն պես շեշ տադ րել է օն թո լո գիա կան առ ճա-
կատ ման դրա կան հետ ևանք նե րը՝ ցույց տա լով, որ ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում 
էք զիս տեն ցիալ հար ցե րի շուրջ մտո րում նե րը կա րող են հան գեց նել կյան քի 
ա ռա վել մեծ ի մաս տի: ն րա կար ծի քով՝ մահն օգ նում է սահ մա նել մարդ կա-
յին բնությու նը և  մարդ կանց կա պի մեջ է դնում ի րենց ա մե նա խոր զգաց-
մունք նե րի, կա րիք նե րի և հ նա րա վո րություն նե րի հետ: Ըստ  Քոս թեն բաու մի՝ 
մահ վան սպա սու մը կա րող է հան գեց նել հետև յալ տա սը հետ ևանք նե րին. 

1. Ըն դու նե լով մահ վան դա տա պարտ ված լի նե լու փաս տը՝ ան հա տը 
կա րող է սկսել ապ րել՝ դրա նով չե զո քաց նե լով վա խը: 

2.  Ճա նա չե լով մա հը՝ ան հա տը վճռա կան դառ նա լու ճա նա պար հին է 
կանգ նում:

3.  Հի շե լով մահ վան մա սին՝ ան հա տը կենտ րո նա նում է էա կա նի 
վրա: 

4.  Գի տակ ցե լով մա հը՝ ան հա տը ձեռք է բե րում ամ բող ջա կա նություն:  
5.  Մահ վան մա սին ի մա նա լով՝ ան հա տը կյան քում ի մաստ է գտնում:
6.  Ճա նա չե լով մա հը՝ ան հա տը դառ նում է ազ նիվ: 
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7.   Մահ վան ի րա կա նաց ման շնոր հիվ ան հատն ուժ է ձեռք բե րում: 
8.  Մահն ըն դու նե լով՝ ան հա տը պատ րաստ է պա տաս խա նատ-

վություն վերց նել իր կյան քի հա մար: 
9.  Մահ վան մա սին մտքե րի շնոր հիվ ան հա տը ցան կա նում է կազ մել 

իր ողջ կյան քի պլա նը: 
10.  Գի տակ ցե լով մա հը՝ ան հա տը խու սա փում է ձա խող ման ա նե լա նե-

լիությու նից [մեջ բեր վում է ըստ 6]:  
Ըստ  Վիկ տոր Ֆ րանկ լի՝ կյան քի սահ մա նա փակ լի նե լու փաս տը պետք 

է հան դի սա նա այն, ին չը մարդ կա յին գո յությանն ի մաստ է տա լիս, ոչ թե 
այն, ին չը զրկում է կյանքն ի մաս տից:  Պա տաս խա նե լով «ի՞նչ կլի ներ մեր 
կյան քը, ե թե այն ան սահ մա նա փակ լի ներ» հար ցին՝ Ֆ րանկ լը նշում է, որ 
մենք ան վերջ կհե տաձ գեինք մեր ցան կա ցած գործ ա նո րոշ ժա մա նա կով: 
 Մինչ դեռ մա հը՝ որ պես բա ցար ձակ և  ան խու սա փե լի ա վարտ, ո րը սպա սում է 
մեզ ա պա գա յում, և  որ պես մեր հնա րա վո րություն նե րի սահ ման, մեզ դրդում 
է ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծել մեզ տրված կյան քի ժա մա նա կը՝ հի շեց նե-
լով, որ մենք որ ևէ հնա րա վո րություն բաց թող նե լու ի րա վունք չու նենք, քա նի 
որ հենց այդ հնա րա վո րություն նե րի գու մարն է մեր կյան քը լիո վին ի մաս-
տա լից դարձ նում: Կ յան քի սահ մա նա փակ և  ան դառ նա լի լի նե լու փաս տի 
գի տակ ցու մը մե ծաց նում է մար դու պա տաս խա նատ վությունն իր կյան քի 
ա մեն պա հի հան դեպ [3]:

Այս պի սով, կյան քի ո րո շա կի բե կում նա յին ի րա դար ձություն ներ հան-
գեց նում են սե փա կան մահ վան հետ բախ մանն ու սե փա կան մահ վան 
ան խու սա փե լիության գի տակց մա նը: Արդ յուն քում՝ տե ղի են ու նե նում ան ձի 
հե տա գա կյան քը պայ մա նա վո րող լուրջ փո փո խություն ներ, ո րոնք կա րող 
են հարս տաց նող փորձ հան դի սա նալ մար դու հա մար: Կ յան քի սահ մա նա-
փա կության գի տակ ցումն ու կյան քի ան ցո ղի կության ըն դու նու մը կա րող 
են խթան հան դի սա նալ «այս տեղ և  հի մա» հնա րա վո րինս արդ յու նա վետ ու 
հա գե ցած կյան քով ապ րե լու, ներ կան գնա հա տե լու և  վա յե լե լու, ա ռա վել աու-
տեն տիկ կյան քով ապ րե լու, կյան քի ո րա կի բարձ րաց ման ու ինք նի րա կա-
նաց ման հա մար:  Մարդն ինք նա գի տակ ցություն ու նե ցող էակ է, ով գի տի իր 
մահ կա նա ցու լի նե լու մա սին, հետ ևա բար մահ վան մեր ժու մը թե կուզ են թա-
գի տակ ցա կան մա կար դա կում նշա նա կում է սե փա կան բնույ թի մեր ժում, 
ին չը հան գեց նում է գի տակ ցության դաշ տի և  փոր ձի նե ղաց ման:  Մինչ դեռ 
մահ վան գա ղա փա րի ին տեգ րա ցիան փրկում է մեզ, ե թե այն դի տարկ վում 
է ոչ թե որ պես ցմահ սար սա փի ու մռայլ վա տա տե սության հան գեց նող 
դա տավ ճիռ, այլ որ պես ազ դակ գո յության ա ռա վել իս կա կան մո դուս տե ղա-
փոխ վե լու հա մար [5]: Ե թե մա հը դի տարկ վում է որ պես մահ կա նա ցու լի նե լու 
և  աու տեն տիկ կյան քով ապ րե լու մա սին հի շե ցում, հեշ տա նում է մահ վան 
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ըն դու նու մը, խթան վում է ինք նի րա կա նա ցու մը:  Վեր ջա պես ըն դու նե լով, որ 
ինքն ան մահ չէ, մար դը սկսում է իս կա պես ապ րել ու վա յե լել կյան քը: Ս տաց-
վում է պա րա դոքս. մենք պետք է դի մա կա յենք մահ վանն ու ըն դու նենք մա հը, 
որ պես զի ապ րենք ի մաս տա վոր ված և  գի տա կից [7]:  Հետ ևա պես, ապ րե լու 
հա մար մար դուն եր բեմն պետք է լի նում «մա հա նալ» [5]:

 Գո յության ան խու սա փե լի կող մե րի, մաս նա վո րա պես՝ մահ վան հետ 
բա խումն, այս պի սով, ցա վոտ է, սա կայն, վեր ջին հաշ վով` բու ժիչ, քա նի 
որ մա հը պայ ման է, ո րը թույլ է տա լիս մեզ ապ րել ի րա կան կյան քով: 
« Ֆի զի կա կան մա հը սպա նում է մեզ, իսկ մահ վան գա ղա փա րը՝ փրկում» 
[4]: Այս միտ քը վկա յում է այն մա սին, որ տվ յալ թե մա յի շրջա նակ նե րում 
ու սում նա սի րություն ներն էա կան են ոչ միայն տե սա կան վեր լու ծություն-
նե րի, այլ նաև մահ վան հետ բախ ված մարդ կանց հետ գործ նա կա նում 
աշ խա տե լու և տվ  յալ բա խու մը նրանց հա մար հարս տաց նող փոր ձա-
ռություն դարձ նե լու հա մար:  Մահ վան հետ բախ մա նը հան գեց նող գոր-
ծոն ներն այն քան բազ մա զան են, որ դրանք ան խու սա փե լիո րեն դրսևոր-
վում են յու րա քանչ  յուր մար դու կյան քում: Ուս տի, հո գե թե րապև տիկ 
աշ խա տան քում այս հիմ նախն դիր նե րի վրա կենտ րո նա ցումն ու դրանց 
հետ աշ խա տանքն ա ռանց քա յին գոր ծիք կա րող է հան դի սա նալ: Այս 
տե սանկ յու նից կար ևոր ենք հա մա րում նաև հո գե թե րապևտ նե րի մաս-
նա գի տա կան պատ րաստ ման ըն թաց քում մահ վան հիմ նախնդ րին, դրա 
վե րա բեր յալ մաս նա գե տի դիր քո րո շում նե րին ու զգա ցո ղություն նե րին 
ա ռանձ նա հա տուկ անդ րա դար ձը:   
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