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شگفتار یپ  

هندو  شیبا ک یهند ینهاییرا در آ شیخو پژوهش
 سم، ینیو ج  سمیبود  ینها ییآ  یبه بررس  نکیو ا  میآغاز کرد
 .میپردازفراوانند، می یهایهمگون یکه دارا
بر  یمردم ینهاییام که آآور شده ادی نیاز ا شیپ
و  رندیگشکل می  یبوم یو باورها شهایای از گرانه یزم

های ه یهمه ما ند، یروپهنه می  ک ی که در  یاهانیمانند گ
  ی نهاییآورند. آدست میبه نی زم کیرشد خود را از 

مردم هند بر  یباورها گریمانند د زین سمینیو ج سمیبود
  ه یهندو رشد کرده و از آن ما شیهای کشه یهمان ر
  ی نهاییبارها اشاره شد که آ  نیشیپ  یهایاند. در بررسگرفته 
نوپا، که با پژوهش و دانش واقعگرا    یدر فرهنگها   یباستان

اند و برداشت آنها از  درستی آشنا نبودند، شکل گرفته به
  ار یبس  یعیطب  هایِدهیپد  یِعلم  یوندهایاجتماعی و پقوانین 
 یزیآنها را دستاو   دیرو نبابوده است، و از این   ییبتداساده و ا

 .گونه پرسشها دانستشناخت این  یبرا
فرهمند با  شمندانیاز اند یبرخ ی است که گاه  درست

زمان خود را  یسنت یهای سترگ مرزهاجهش 
  ی انسانها نیفراموش کرد که ا دینبا ی، ولانددهیدرنورد
 تیاند تربکه به آن وابسته بوده  یپرواز هم در جوامعبلند

مردم زمان   ی، سپس برا اندافته ی یگیشده و رشد و فراما
 یآنان سخن گفته، و برا رهنگو در قالب ف شیخو

  ی هایوستگ یو منش و سامان دادن پ شهیپرورش اند
آموزگاران   نیاند. گفتار ا مردم به تالش پرداخته  یاخالق

و شاگردانشان در  روانیپ یستیبامردم دوست را می 
هزاران سال پس  ایهای فراوان و نه آنکه سده  افتند، یمی 

کشف گردد.  نیدکاران کاردانان و ویژه یاریاز آنان به 

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 
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 یوندهایبا پ کبختیجامعه ن کی به  یابیدست دیآنها به ام
کشف  ی، نه برااندده یو کوش ده ی شیاند یه سَدرست و 

معتبر و  شهیهم یهای و همبستگ ادهایو بن  یعلم یقانونها
داشتند و    یهدف  نی نه چن  شگامانی پ  نیکه ا  ، یهانیک  داریپا

 هایش یبود. گرا شهایآزما نیا ی نه دانش زمان آماده برا
  ی در درازا  یاخالق  یوندهایپ  یانسانها و ارزش معنو   یدرون

دانش  یمانند. ولمی  داریپا یاد یز اریزمان تا اندازه بس
و  یعیهای طبدهیپد یوندهایو شناخت درست پ یآزمون

و تکامل است و  یدر حال دگرگون وستهیاجتماعی پقوانین 
و  یهای علموابسته به اندوخته  شرفتی پ نیشتاب ا
 ی روز رو به فزونروزبه  یهای آزمونافته یها و فرادانسته 

هزار سال   نیسد سال گذشته از چند  نیکه در ااست؛ چنان 
  ی باستان  ینها ییآ  روانیپ  بوده است. پس  شتریاز آن ب  شیپ

زمان و مکان، به  طین شراتوانند با در نظر گرفتمی 
  ه یتک نهاییآ نیا یمعنو یو نهادها یاخالق یدستورها

 یمند شوند. ولکنند و از آنها در پرورش منش مردم بهره 
دوران کهن در  یهای علمه یو نظر یهای تجربدانش

 ند، ینمامی  ییچنان ابتدا یکنون یشرفتهایبا پ یهمسنج
ورزی آن را به و پی  یشداوری رها از پ شمندیکه هر اند

و  ادی و اعت ییابد و تنها مؤمنینی که کورباوردرمی  یروشن 
 یچشم خرد آنان را در برابر نهادها یجاذبه و سحر مذهب

 دهیرا ناد تهایواقع ن یپوشانده است، ناخودآگاه ا یمانیا
دانش انسان و  شروندهیدارند که جنبش پ دیو ام رندیگمی 

 .سازند ستایا نهیزم  نیرا در ا یزندگ یدگرگون
باور دارند،  ییکه به خدا یهایش یک همه

دانند. می او  یادیرا فروزه بن  (Omniscience)دانیهمه
خدا ساختن آنهاست،  را، یم یفروزه به انسانها نیوابستن ا

  ن یخدا نبوده و نخواهد بود و ا ی که در جهان هرگز انسان
از بزرگان به آنها   یاری های کودکانه، که متأسفانه بسافسانه 
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از  یریو جلوگ یزیو خردست یشی، جز کژانداندتهخو گرف
 .نخواهد داشت یندیجامعه برآ شرفتیپ

 هان یک نای دهنده و سازمان  دگاریخدا را هم آفر اگر
کهکشان با  اردهایلیکه در آن م م، یگسترده و سترگ دان

 یروی سازمان پ نیاز ا یسال نور اردهایل یفواصل تا م
 ی پیکرچون انسان غول   میانتظار داشته باش  دیکنند، نبامی 

ای از جهان  در گوشه   یدر عرش خود نشسته و هر هزار سال
الهام کند   انیآدم  یبرا  یو آن دستور و فرمان  نیا  شدر گو

 .و آنها را به جان هم اندازد
زنند تا چنگ می یاز مؤمنین که به هر کاه  یبرخ

نشانده، باور خود را سخن  یگونه پندار خام را بر کرساین 
گاه گه  رانند، یبپذ قتیگونه و تنها حقانسان  یخدا  نیا

نام معجزه سخنان به   نی ... از ایا اشاره   ، یبرداشت  ، یدادیرو
 و  ریبا دانش امروز در خور تفس   ی کنند که به زبانکشف می 
  ن یآورند که ابرمی  ادیدرنگ فرگاه بی باشد. آن  یهماهنگ

 ی اله قتی نشان آن است که باور آنها حق نی معجزه بهتر
 !!است

گونه درباره جان جهان پنداشتن و این   نکهی از ا  میبگذر
گیرنده سخنگو و تصمیم   یکردن و آن را چون انسان  یداور

 کیاز خُردتر ارزش های بیده یدانستن تنها از ما آفر
 نیا یول د، یآیبرم یکوارک در برابر جهان ایالکترون 

که اگر هم خدا همان  شندیاندنمی چیپژوهان ه دانش
گر باشد، چگونه ممکن است  دان و معجزههمه یسخنگو 

ن خود انتشار سخ  یای را براه یپاروش بی  نیچن کی
را   یسخنان یدر گوش مردم ی او در هر هزاره ندیبرگز
 نیکه چند هزار سال درک نکنند و امروز ا دیبگو

 ن یو واالتر نیهوشمندان آنها را کشف کرده باشند؟ برتر
و   ییرایگ ، یآموزشدر ارزش  د یسخن را با کیمعجزه 

 .افتیآن  هیدرونما یژرف
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و  ه یگرانما بندانشانیپا ی سنتها،... برا باورها، 
  ات یبه واقع دیدر راه و روش پژوهش با یارزشمندند، ول

پرداخت و معجزه را به مؤمنین سپرد. درست است که خرد 
 دینبا یاست. ول ییو رسا شرفتیرو به پ وستهیانسان پ

  ییرسا نیپای افراموش کرد که دانش انسان هم پابه
بر دانش  میکنمی  یو آنچه را امروز داور ابدیگسترش می 

از خرد  زیما ن یفردا یو خرد امروز ما استوار است و داور
خرد و دانش انسان  ییخواهد گرفت. نارسا هیما ما یفردا

های کهن نخواهد بود، افسانه   رشیپذ  یبرا  یآوند و فرنود
 یاند، با دانشچون ما بوده   ییهای انسانهاشهیاند  زیکه آنها ن

 .نارساتر دیاش
از دانشمندان غرب  یکه برخ سم، یبود یبررس در
دهند   نشان  فلسفه و عرفان شرق  فتهیکوشند خود را ش می 

جهان برآورد کنند،  ینید یترین باورهاو آن را از برجسته 
دوران باستان   یکه تا چه اندازه فرهنگ بدو دید میخواه 
 ن یگمان جز ااند. بیگذاشته  یباورها نشان برجا نیدر ا

 ی توان انتظار داشت، چون آنچه را هم بودا از روهم نمی
و برجسته    خشاندر  یادهایصورت بنبه   یو فرزانگ  ینیزبیت

سازان  دین یاریاو به  روانیکرد، پ انیب یو رفتار یاخالق
ای از شعائر و آداب با توده  ، یکاران و کاردانان مذهبو ویژه

در همان  شهی... که ری و سنت یمعبد  یو دستورها
 .اندساخته  نیاند، جانشداشته  یبدو یفرهنگها 
 ش ی دایپ ینه حکومت چگونگ تیریدفتر مد در

که  میدیو د میکرد یرا بررس یاجتماع  یسازمانها
 وندیبا معابد و مذاهب مردم پ نینخست یهای فرماندار

و   انی از شاهان و فرمانروا یاند و فرمانبردارداشته  یکینزد
وابسته   انیاز خدا یبه فرمانبردار یهمگان یدستورها

به سامان و   ازین ن ینخست یشده است. در تمدنها می 
شد که چون و چرا میبی  یفرمانها  شیدایپ  زهیسازمان انگ

ماوراء پنداشته   یروهایو ن انیدهنده خدافرمان  ریناگز
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 ی با خرد و آگاه  داریشدند. انسان زبون و نادان و ناپامی 
توان   ش، یخو ینارسا یهای آزمونو اندوخته ، پذیرآسیب

و پاسخ دادن به   یتیهای گده ی پد یبردن به چگونگ یپ
  افتن یرا نداشت و تنها راه در ی های فراوان زندگپرسش 

برتر و ماوراء، و  یروهایبا ن ی وستگ یپاسخها را پ نیا
 یری دانست. نقش دانش و فراگمی الهام از آنان  افتیدر

گرفت، می   هی از عقل ناتوان ما  یکه به باور همگان  ، یآزمون
 یو آیین همگان شیشد و کارج برآورد میراه بی  نیدر ا
چون و چرا بود. وراثت، پرورش و ارزش بی  یدارا

  ی باورها در نسلها ن یشدند که اگیری موجب می خوی
 .خود را از دست ندهند یدرپی فرامند پی

سنج، که چون همه انسانها دانشمند و نکته مؤمنین 
  ی گیری در باورپرورش و خوی  ریممکن است تحت تأث

پرورش در فرهنگ جامعه آنها را به    ییورز شوند، از سوپی
خرد   گرید  یو از سو  ، دادمی   شیگرا  یآیین همگان  رشیپذ

 یرهایتفس انیگیرشان آنان را به بخرده یو آگاه 
ساخت و با می  ریبا دانش زمان ناگز گار خردپسندانه و ساز

به عهده   ینقش نهاییآ نیارزش ا یکار در استوار  نیا
و تکامل آنها نشان   یدر دگرگون زیگرفتند و گاه نمی 
 .گذاشتند می 

است  یام، انسان موجودکرده انیکه بارها بگونه همان
 ی ماد هیو گذشته بر تغذ (homo religiosus) یمذهب

  یو پرورش منش  هیاند، به تغذکه همه جانداران به آن زنده 
و   شهیدارد. تنها با پرورش اند یفراوان  ازیهم ن ی و معنو

توان آرامش و صفا و سکون را درون انسان است که می 
  ی اب یدست  یدرون  یهماهنگ   نیدر او استوار ساخت، و بدون ا

 یو فرد یدرون یادهیکه پد دار، یپا یکبخت یبه سرور و ن
روست که هدف پذیر نخواهد بود. از همین است، انجام 

آرامش و آسایش   جادیا  دیآیین درست و سودمند، با  یادیبن
 یمردم باشد، نه کشف دستورها یدرون و همبستگ
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به   ای و    ، یعیهای طبده یو پد  یهانیک  یها داری و قانوندولت
فلسفه    کی  انیب  ، یهند  ینها ییآ   فتگانیاز ش   یاریگمان بس
 ریپژوهشگران ناگز نیاز هم ی ار یهرچند بس ؛یفراعقل
همگان و به زبان روز   یبرا  نهاییآ  نیکه ا  رندیشوند بپذمی 
از پژوهشگران پرآوازه و  ۱نسه کُاند. ادواردشده  انیب

 تیواقع نیفراوان خود ا ینوشتارها رد سمیبود شگریستا
ترین و در شرح حال ناگارجونَه، برجسته  دینمارا بازگو می 
 :سدینومی  انهیمکتب مها شمندیاستاد و اند

دان بزرگ و منطق  لسوفی ف کیتنها نه ناگارجونَه
( مکتب قلمرو  ارشی)پاتر وخ یاز ش یکیبود، که 
مردان بزرگ درک کرده   نیرفت. اشمار می پاک، به

 هاییه یآیین اگر در فرازها و درونما کیبودند که 
  ان ی خردمندان و روشنفکران شا یکه تنها برا

 هدگردد، رو به کاهش خوا انیباشند، ب رشیپذ
 یمکتب مهایانه بودند به همگان  رویرفت. آنها که پ
در  وستهیرو پو از این دندیشیاندشدن آیین می 

خود   ةبودند که فلسف  ییزهایراه و دستاو  یجستجو
 ۱۸/ ۱۳۸پذیر سازند.« افت یتوده مردم در یرا برا
دهد که چگونه جامعه آن روز سپس شرح می کُنسه 

برده و سر می به  یکشاورز ییهند هنوز در دوران ابتدا
هماهنگ نهاد و سطح فکر توده مردم  یشیک یستیبامی 

آنها  گریو به زبان د ابد، یشود، تا گسترش  انیآن زمان ب
  دن یخود کش یآموزش فلسفه و علوم و به سو  شهیدر اند

توجه کرد که   دیاند. تازه بانبوده  شنفکراناز رو  یگروه اندک
است و جامعه   تهزیسناگارجونَه هفت سده پس از بودا می 

مردم را به  شیتر،  و گرایی ابتدا اریبس دیدوران بودا را با
 .کمتر دانست ینش بسفلسفه و دا یریفراگ

 

درپی به  سال پی  ی از س ش ی که ب ی ، دانشمند(E . Conze)ـ کُنسه ۱
 .گفت م یپرداخته است. از او در آینده سخن خواه سم یپژوهش بود
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 هایش یک شی و ستا یسنت یداشتن باورها یگرام
جامعه   یآرامش فرد و هماهنگ زهیتا آنجا که انگ یموروث

های و رشد نهادها و منش  یو اخالق یمعنو  یگ یو فراما
که   یهنگام  یاند. ولسازنده و بالنده  اریگردند، بس  دهیپسند
شعائر تهی    ر، یهای دست و پاگوه یها و دستورها و ش خرافه 

و  زیبرانگی دشمن یهاورزی پی ، یو ماد یعنو از سود م
ساز گردند، و های انسان آموزش نیجانش انبخش، یز

و رشد   یبند آگاه ساز، راه گمراه  زیخردست ی موروث یباورها
 نیا س یجامعه شوند، تقد شرفتیعقل و خرد مردم و پ

و فروافتادگی  یرانگریترین عامل وانبخش یز شهایگرا
و   یبالنده و سازنده معنو   یهاییخواهد شد. رهنما  یهمگان
فرد  شرفت یمنش انسان، پ یگی رشد و فراما یبرا یعرفان

بازدارنده و  یها یرهبر یو جامعه را دربر خواهند داشت. ول
 .بار خواهند آوردو فالکت به بتیمص ، برانگیزکشمکش 
مجموعه را با  نیا نیشیکه دفاتر پ اینده یپو نندهخوا

  افته یاین برآیند دست  کرده به  یبررس   یو موشکاف  ینیزبیت
  ی در فرهنگها شهیکهن هند، که ر ینهاییاست که در آ

  ن یهای آغازهزاره  یدارند، ما با باورها یو باستان یبوم
  ن ی. هر چند ممکن است در امیرو هستتمدن انسان روبه 

 یول م،یهای برجسته برخورد کنشهیهم با اند گهافرهن
برجسته   نیانتظار کشف رموز و اسرار ماوراء و قوان دینبا
 دیکهن نبا ینهایی. جستارگر آم یاز آنها داشته باش  یعلم

بوده و  یعیطب یگذاران آنها انسانهافراموش کند که پایه
  گنته رنِ  پوتا(ناتا رگانتایاند. نوارد نشده  یالیخ یاهایاز دن
مَهاویرا( و ) nirgantha nathaputta) ـ  پوتهناته
 ا(ود)ب (Siddharta Gautamah) تا گوتمهداریس

دانند، می را آموزش آنها   سمیو بود سمینیکه ج یآموزگاران
اند بوده ییانسانها گر، ید هایش ی گذاران که یمانند همه پا
دچار   یمار یو ب  ی ریافراد بشر زاده شده، به پ  گر یکه چون د

ناپذیر و اند. آنها نه آسیب و سرانجام هم مرده دهیگرد
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جای مغز، و به   نیمغز چند  کیجای  اند، و نه بهجاودان بوده
  ی عیطبی انسانها نیاند. ادو چشم هزاران چشم... داشته 

و تکامل برخوردار   ینمانند همه جانداران از رشد و دگرگو
گاه، گه  ن، یشیپ یانتظار داشت در دورانها دیاند و نبابوده

 یدان و آگاه به همه رازهاچند اَبَرمرد خداگون، همه  ای  کی
 ی اسرار را برا نی از ا یشوند و برخ انینما ، یت یناشناخته گ

  ن یآن است که ا رتریچشمگ یول ند،یخود باز گو روانیپ
شاگردانشان   ند، یارزش جاودان یسخنان را، چون دارا

دانش انسان در  شرفتیرفته رفته با پ دیو با ابندیدرنمی
گونه شوند!! این  ییابرمردها، رازگشا  نیهای پس از اهزاره 

و برخوردها   ییابتدا  یهاجز درجا زدن در فرهنگها خیالبافی 
د، بار نخواهند آورای بهبهره ، یدتیهای عقو کشاکش

دهند نسبت می  انگذارانیآنچه را به بن شتریویژه که ببه
های سازان و کارگردانان... سده ساخته و پرداخته دین 

انسانها هم، چون  ن یگمان در بفراوان پس از آنهاست. بی 
برتر  اریهای بسبا فروزه  یجانداران، افراد گریهمه انواع د

نظام   رویدر هر حال آنها هم پ  یشوند، ولمی  افتیو واالتر  
 ش یو رشد و پرورش خو   ستیز  طیو وابسته به مح  یهانیک

جز   زین  ادمانهایو همه نشانها و  اند  ی انسان  یهایژگیو  یدارا
  ان یاو خد   گانیاز آنها خدا  فتگانی رسانند هرچند شنمی   نیا

 .نندیآفردان می همه
که   رندیپذمی   کسو یاز    سم، یاز پژوهشگران بود   یاریبس

و خام مردم هند رشد کرده و   ییابتدا  یآیین بر باورها  نیا
بخش آن پس از بودا شکل گرفته است. و از  نیشتریب

بندند که به بودا می  یکوشند از سخنانمی  گرید یسو
 (Philosophia Perennis)ی ترین و جاودانفلسفه بر

 ی برا یش یبودا، مَهاویرا و... ک ستین شنکشف کنند. رو
آنان، حال   یکبختیانسانها و آسایش و آرامش و ن  ییرهنما
اند نهاده  هی فرار از هر دو آنها... پا  ایو    ایدر آن دن  ا، یدن  ن یدر ا

آرامش و   دیبا انجهانی به آنانو به گفته خودشان دََهرمه 
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شناسی  آنها استادان فلسفه و علوم و جامعه   ایسرور بخشد،  
 ی برا  یآموزش  ، یمطلق و جاودان  قتیاند که با درک حقبوده

را   گریهزار سال د نیپرورش فالسفه و دانشمندان چند
 اند؟ریزی کرده پایه

 روان یکه پ ی و ارج شی است با همه ستا سته یشا پس
در  یمرادها، که برخ  نیا یبرا فته ی ش شگرانی مؤمن و ستا

 رند،یپذاند، می بوده  نیآفر انیفرهنگ زمان خود واقعاً شا
و  شندیندیب زیو بهبود و رشد منش همگان ن یکبختیبه ن

و  یجاودان  یو دستورها یرمز یستانهایاز کشف چ
آموزشها   نیدر ا یو همه جا معتبر علم شهیهم یقانونها

  نها ییآ  نیا  یو پرورش  یمعنو یچشم پوشند و به جستارها 
نه  شند، یندیمردم ب یهمگان شرفتیبپردازند. به جنبش و پ

آیین هندو به  شگفتاریدر پ .انسان یدرنگ خرد و آگاه 
آنها   یوِداها و دگرگون  لی و تشک  نی سرزم  نیفرهنگ کهن ا

 .ستین ییبازگوبه  یازیو ن میپرداخت
به   سمیو بود  سمینی ج  ینهایی از درمیان گذاشتن آ  شیپ

 .پردازمچند گوشزد می 
های گذشته درباره برگردان واژه  یها یبررس در
 یهند ینها ییآ یادمانها یکه زبان  ، یو پال تیسنسکر

آن را بازگو  زیدفتر ن نیکه در ا م، ی نوشت یباشند شرحمی 
 : میکنمی 

و بلند، و  دهی»آ« کش ، یها دو آواـ در برگردان واژه ۱
 :میسینومی  نیرا چن اَ به  کینزد »آ« کوتاه چون آ

کوتاه چون   آ  ، یفارس   و آ  نیالت ä چون آب را با  دهیکش  آ
ها آن را با واژه  انی. در پایفارس  اَ و نیالت a ابر را با

توجه داشت که »ه«  دی. بامی ساز« مشخص می »هَ
ر است تا بدون به کار گرفتن بَو تنها نشان زِ یرزبانیز
)کرمه( که  Karma مانندر هم درست بازگو شود، بَزِ
 a و  äاز نوشتارها    یاری. در بسوشتتوان نمی   زین  رمَکَ

ها را کارما... گونه واژه برگردانده و این کسانیرا 
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به  کینزداَ توجه کرد که  دی با زین نجای. در اسندینومی 
 آ بازگو شود. 

 را »ج« .  J آورند ورا »چ« بر زبان می  C ـ ۲
، ... d ،b یصدا ph  ،th  ،kh  ،gh  ،bh  ،dhـ ۳
  ی پارس به دارند. در برگردان فی خف »ه«با  ختهیمآ دهیکش

نشوند.  نیگزیتنها جا d  ،…b تا با میسینوما »ه« را می 
را ُبدهی  bodhi را دََهرمه و  dharma نمونه یبرا
  کسره ی»ه «    ییها از بازگواز نوشته   یاری. در بسمیسینومی 

 آورند چون»آ« بر زبان می  ز ین راa  و ده، یچشم پوش

darma  و bodi (. ی)دارما و بد 
در  gn چون  ییآوا  یدر پال nn و  تیدر سنسکر   jnـ  4

 فرانسه دارند.  
 n یآوا  h ، s  ،g  ،k از شیها پواژه  انیدر م  mـ 5

به زبان آورده  نسارَکه سَ Samsara دارد، مانند
سامسارا  یاز نوشتارها به سادگ یاریشود. در بسمی 

 شود. برگردان می
به  زیدفتر ن نی سخنان پژوهشگران در ا ییواگو ـ ۶

 ه ی روش گذشته با نام بردن شماره کتاب و شماره رو
 ساله ، ر  ۱9/۱۲نمونه  یگردد. براآن مشخص می 

 است.    ۱9 هیدر فهرست مآخذ رو ۱۲شماره  
ای از گزارشها، پژوهشها، نوشتار فشرده  نیا ـ ۷
 های فراوان است که با آزمونها، ه یها و کارماادمانده ی

در هم  سندهیپنجاه ساله نو یهای ها و بررسمشاهده 
ها پراکنده، و نه ی شده است. چون جستارها و زم  ختهیآم

 ی اند و فرصت کافاگوناظهار نظرها ناهماهنگ و گون
نبوده  زیمکرر ن یهایو دوباره خوان یهمسنج یبرا

است،   اریبس  هاییاست، امکان از نظر پنهان شدن نارسا
خود  ستهی شا یها یآور ادیبا  نیزبیکه اگر خوانندگان ت

نگارنده را آگاه سازند او را دلشاد و سپاسگزار خواهند 
کاستن  یاز گفتارها برا یبرخ یسیساخت. دوباره نو
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های گذشته دردسر خواننده در بازگشت به بخش
 .۱ست ا

که سخنانشان بازگو   یپژوهشگران و دانشمندان  ینامها
که   یاند. نام دانشمندانشوند در فهرست مآخذ ذکر شدهمی 
 مشخص زین نیبا حروف الت اندامده یفهرست ن نیدر ا
  گردندمی 

   یان یآشت ن ی الدجالل                          
 ی شمس  ۱۳۷۶به   یالدیم ۱99۷ خیمون

                                                                     
  

 

دانم نکته  می ستهیبا میبپرداز  سم یبود ی از آنکه به واشکاف شی ـ پ۱
  ، ینوشتار برآیند بررس  نی . ارم را با خوانندگان درمیان گذا  یحساس   اریبس
دراز، آراسته    ی فراوان است که در دوران  یهای شخص و نگرش   ی نیزبیر

سدها پژوهش، گزارش، نوشتار،...   سمی و نگاشته شده است. درباره بود
  نیراست  ه یدرونما  نانه یزبیر  یآنها بدون واشکاف   شتریاند که بمنتشر شده 

  ی نییآ  سم یاز بود ، ین یهای ده یبه کارما ی آموزش بودا، و تنها متک 
و خردگراست. در   ه یژرف، پرما ، یآنها فلسف ی اند که به ادعاساخته

ادعاهاست   نی تنها ناسازگار با انه  ذارندگمی  ان یکه آنچه را در م ی حال
 باشد. که وارونه آموزش خردمندانه بودا هم می 

ره و نادرست چنان در ذهن مردم نقش گرفته  سَ نگاره نا نی متأسفانه ا
فراوان    ی نیزبیو ر   ی به بررس  از ی و ن  ستین  ی شدن   ی سانآزدودن آن به    که

و   ینیبک یبه بار ری ناگز هاینادرست نیروشن شدن ا یرو برادارد. از این 
ام، که ممکن است شده  یگیرهمراه با خرده  ییهاییدوباره گو یگاه 

از پرداختن    ش یدانم که خواننده را پمی خواننده را خسته سازد. پس روا  
  یی بای و شک ی بهره از بردبار دفتر آگاه سازم تا اگر بی  ن یا ی به بررس 
 د. است، از خواندن چشم پوش از یمورد ن
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 سمیبود
است که  ینام سمیدر نظر داشت، بود دیبا نخست

  ان یی. بودادندیآیین بودا برگز یبرا یپژوهشگران باختر
 (bodhidharma) ۱دََهرمهخود بُدی شیکهن به ک

است.  ، کننده و بیدارسازریآیین تنو یگفتند، که به معنامی 
یادآوری    دیبا  می آیین بپرداز  نیا  یبه واشکاف  نکهیاز ا  شیپ

نوشته    یخیگونه نشان تارکه از بودا و آموزش او هیچ  میکن
های موجود همه و گزارش  ستیشده در دست ن  یگانیو با

است  یهای فراوان پس از زمان های سده نگاشته  ةبازماند
است   یتیواقع  نیمرگ بودا پنداشته شده است. ا یکه برا

باشند.  آن می  رفتنیبه پذ ریکه همه پژوهشگران ناگز
 :سدینوکُنسه می 
  ادمانده یگونه چهار سد سال پس از بودا هیچ تا»

ای درباره آیین او وجود نداشت، و  نوشته شده 
 نیویژه در برسم آن زمان، به  گونه کههمان

بود، همه آموزشها را در   رانیهند و ا یاهایآر
  ی واسپار گرانیبه د یو زبان یحافظه خود نگهدار

  اری بس ییمتون بودا خی رو تارکردند. از همینمی 
های کهن  از بازمانده  یاند و بخش بزرگ نامشخص

 یهای برجاه یدر دستما نیاند. همچنرفته  نیاز ب
  ار یشناخته شده بس یخهایمانده هم از نامها و تار

 ...« شده است ادیکم 
 :که ابدیاین برآیند دست می سرانجام به  او

 

ه «  »دَهَرمه است که بُدهی bodhi - dharma  درست  ش یـ گو ۱
دفتر همه جا    نیباشد. در امی   «به »مه  کی»ما« نزد   ان ی خفیف و در پا

 .نوشته شده است «دهرمه  یبد»
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و   دادهایتوان از رونابسامان نمی هیپا نیا بر»
برپا   یمشخص و استوار   یدوران بودا بنا  یگفتارها

همه با انگارها و  ودشمی رفته یداشت و آنچه پذ
نوشتارها و   یهمراه خواهند بود... حت ییپندارها
که به استادان شناخته شده چون   ییگفتارها
و ناگارجونَه،   (Ashvaghosha)گهُوشَهاشوُه 
نسبت داده  (Vasubandhu)… وبندهوواس
به هر    رایز  ستند، ین  ی رفتنیپذ  یبه آسان  زین  وندشمی 
اند، که بسته فراوان وا ی آنچنان نوشتارها کی

تا  ابدیعمر آنان به چند سده گسترش  دیبا یگاه 
رسانده باشند.   انیهایی را به پابازمانه  نیچن

نفر نسبت  نینوشتار را به چند کی نیهمچن
 اند...  داده

  ن یفراوان ب یهایهای ناهمسانزه یاز انگ  یکی
  ادمانها ی یابینا نیهای گوناگون هممکتبها و فرقه 

-۲۸،  ۸4چون و چراست...«  معتبر و بی   یو نشانها
۲۷/۲۱ 
 :سدینومی یسیدانشمند انگل واردِر 
  یی بودا اتیسرگذشت بودا جز آنچه از ادب درباره»
پیتَکَه  در تری  ی. حتستین یدست آمده، نشانبه

بودا گزارش روشن و  نامهیاز زندگ زیکهن ن
نشده است. در بخش سوتراها  انیب ینمودار
نام    Bhagavat استاد، که یهایی به زندگاشاره 
شرح   (Vinaya) هینایشده است. در و رد، یگمی 
  انیبودا را ب  ریپس از تنو  ییانجمن بودا  یگذار پایه
 ای (Abhidharma) دََهرمه اند. در ابهی کرده
ای به زمان،  گونه اشاره هیچ  (Marika) کایماتر

های ه یپا انیو تنها به ب ودشاشخاص نمی مکان و 
رفته شرح حال بودا را  هم یپردازند. رومی  یآموزش

که  ند، یآراها می ه ینایهای سوتراها و واز اشاره 
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  خی و تار دادهایرو انی توان در بگمان نمیبی
آنها انتظار دقت و  (Chronology) یشمار

 « ...داشت  ینیزبیر
 :ردیگمی   جهیسرانجام نتواردِر 
قرار    یآموزشهاست که کانون توجه و دلبستگ  نیا»

 4۳/99داشت نه آموزگار آن.« 
کتاب خود  شگفتاریدر پ زین ییاستاد بودامیزونُوکُوگِن 

 :سدینومی 
 چون اگمه سوتراها ییهای کهن بودانوشته  در»

(Agama Sutras)  پیتکه، وینایه(Vinaya - 

pitaka) بودا(  ی امونیشاک نامهیاز زندگ یگزارش(
  ان یاو ب هایآموزش  و تنها سخنان بودا و ستین

  نامهیزندگ  نی( ..... نوشتن ایسیشده است )چون ع
انجام   یامونیهای فراوان پس از مرگ شاکسده 
انسان برتر   کیاز بودا  زیتازه در آنها ن رفت، یپذ

  ی گر ساختند که انجام هر کارن( معجزه )سوپرمَ
او گزارش  یاز هویّت واقع یبود ول یاو شدن یبرا

 .«شودنمی  دهید یسودمند
 :گرید یدر جا و

درباره سال و روز   یخیضابطه تارگونه هیچ»
 چیو ه   ستیدر دست ن  یامونیشاک  یزادمان و زندگ 
آنها وجود    دییاثبات و تأ  ی هم برا  یقی راه و روش دق

 ۱۱/5۶ندارد.« 
 ی برا ه یترین پاچکامه، که کهن  کیبه  نگِکو

کند که در آن تنها  بوداست، اشاره می  یزندگ یدادهایرو
 :شده ادی

 یسالگ  ۳5ترک خانه کرد، در    یسالگ  ۲9در    بودا»
  ی سالگ ۸۰سال بودا بود و در  45 افت، ی ریتنو

 5۶/ ۱۸۷درگذشت.« 
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 ی استاد هند (N . N . Bhattacharyya) بهاتاچاریَه
 :سدینومی  سمیهای بودشه یدرباره ر یدر پژوهش
بودا کامالً   یزندگ  یخیتار  یدادهاینه درباره رو  ما»

ای که او  شه یاند انیو نه درباره بن میدار یآگاه 
 رهایو تفس  تیهای سنسکرهی. کارماردکموعظه می 
  کی انیهم تنها ب ین ی و چ یهای تبتو نوشته 
. ۱دهنددست می بودا به یای از دوره زندگافسانه 

ها را از  ه افسان اندده یپهنه کوش نیپژوهشگران ا
 ابیکمتر کام یجدا سازند ول یواقع یدادهایرو

هم صادق   یبرداشت درباره کانن پال  نیاند. همشده 
که بتوان  ستیدر دست ن یبرهان چیه  یاست. حت 
های آیین ه یترین نظرکهن یا یرا گو یکانن پال

را   یدانست. در گذشته چون کانن پال سمیبود
  جه ینت نددانستمی  ییآیین بودا ادیترین بنکهن 
تنها  (Thera Väda) وخیگرفتند که مکتب شمی 

  ش یغش کهای بیه ی پا هیتوج یبرا  هیکارما
های بوداست. اما اکنون ثابت شده است که فرقه 

کرده   میتنظ  ییهاخود کانن  یهم برا  ییبودا  گرید
اند رفته   نیازب  یخیگوناگون تار  طیبودند که در شرا

تبت به زبان   و هایی از آنها در نپال و فقط پاره 
 ...« اندمانده  یباق یزبان بوم ای تیسنسکر

 :که ردیگمی  جهیسرانجام نت او
  ی درباره زندگ یخیتار ی نشانها یابیواقع کم در»

 یای از سو افسانه   یانگارها  یو فراوان   کسویبودا از  
از   یکی  ۱۸۷5در سال  ی موجب شد که حت گرید

این به  (E . Senart)سِنارت  پژوهشگران آیین بودا  
هویّت  کیتنها  یسنت یکه بودا ابدیبرآیند دست 

  دیشخور یاست که در اصل خدا یو رمز یمجاز

 

  یداستانها ی نامد که به معنمیlegendary  را دادها یرو  نی ـ او ا۱
 .است یافسانه مانند مذهب 
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  کی ی الیخ یخدا  نیاز ا ان ییبوده است و بودا
  د یگونه که خورشهمان .. ساختند. یواقع ت یشخص

 زیشود، بودا نمی  روزیآذرخش پ تیقهرمان بر عفر
و چرخ دََهرمه را  ۱دهدرا شکست می  مارَ طانیش

در آسمان به  روزمندانه یآورد و پبه حرکت در می 
رسد می   انیپردازد، تا سرانجام روز به پاگردش می

 ...« رودفرو می  یک یدر تار دیخورش یو خدا
فراوان درباره بودا و های  دگاه ید  انیپس از ب  بهاتاچاریَه

رسد  بندند به سخن کُنسه میبودن آنچه به او می یپندار
  ی درپی و موشکاف پی   یسال پژوهش و بررس  یکه پس از س

 ایپرسد: »آاز خود می  ۱9۶9در آیین بودا سرانجام در 
و مرتاضان  دهیروشنفکران برگز یگروه  نیدر ب سمیبود
 ی نیگرفت و سپس در دوران آشوکا به دشکل  لسوفیف

آیین از دوران کهن   نیآنکه ا ایدگرگون شد؟  یهمگان
های بودا استوار وابسته به توده مردم و بر آموزش  یشیک

داشته باشد  تیحالت دوم واقع نیشده بوده است؟ اگر ا
 یادیبن  تیاز ماه  یتوان بخش را نمی سمیبود یکنون نید

 .« ..آن دانست
 :سدینومی  انیبهاتاچاریَه در پا

و اخبار و    ییهای بوداه یکرد که کارما   یگواه   دیبا»
اند در کمال شده  انیهایی که در آنها بگزارش 

  یبرا  یرفتنیپذ  ییو راهنما  دیتوانند کلنمی  یدیناام
وجود   یحت  ایبودا و    یزندگ  یواقع  یدادهایدرک رو

که ما   زیاین دستاواو به ما دهند. تنها به  یخیتار
با    میتواننمی   میدار  اورب  ی خ یتار  یبودا  کیوجود  به
.  میرو شوآیین بودا روبه  شی دایپ  یچگونگ  ستانیچ

های باره بازمانده  نیمعتبر ما در ا یتنها شاهدها
از  یابه ی شناسی است که متأسفانه جز کتباستان 

 

آیین بودا روشن   یدر بررس  شگفتاریپ  نی های اها و پرسش ـ واژه۱
 ! خواهند شد
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 زیآشوکا چ (Maury) ی مائور یدوران امپراتور
 ۲۰۸/۱۳ - ۲۰9.« ستین یگرید

برگ مشروحاً اُلدِن  یاست که پژوهشگر نامدار آلمان جالب
نموده و نشان   ادیبودا  درباره از سِنارت و چند کتاب او 

از   یو برخ  ستیبرداشت تنها ن نی دهد که او در امی 
نظر  (R. 0 . Franke) هم چون فرانک  گریپژوهشگران د

 ۳۶۰/۶5. اندرفته یاو را پذ
 ی شگامیترین پژوهشگران پاز برجسته  یکیاُلدِن بِرگ  
 :سدینوپرداخت می سمیبود ی به بررس  ییکه با واقعگرا

  ی ادمانهایشرح حال بودا از  یزمان او برا تا»
چون نپال، تبت،  یشمال ی نهایسرزم انییبودا
نام به  ی ریاسات نامه ی زندگ کی... و نیچ

Lalitavistaraبا  خته یآم تی، که به زبان سنسکر
  ی گرفتند. ولشده بود، بهره می  نیتدو  یبوم  شیگو

بر   النی را، که در س  وخی مکتب ش  یادمانهایاکنون  
معتبر  شتر یو آن را ب ده یبرگز هی مانده، پا یجا
ششم   ایمتون که در سده پنجم  نیدانند. امی 
  یکهنتر یادمانهایاند، بر شده  یسیبازنو یالدیم

  ندا یآنها را به مه  الن ی استوارند و در س
(Mahinda) ن یدهند. اپسر آشوکا نسبت می  

در   یاست و به احتمال قو  یها به زبان پالنوشته 
آن کامالً    یبوده و نسخه اصل  یآغاز به زبان مگده 

 .« رفته است نیاز ب
 ن ی رسد که امی   جهیاین نتبه   یپس از بررساُلدِن بِرگ  

پژوهش قرار داد و   یمبنا  نانیتوان با اطمنمی  زیمتون را ن
 :سدینودانست و می  یهای واقع آنها را گزارش 

این برآیند دست توان به می  یکانن پال یبررس در»
بودا از دوران کهن و   نامهیزندگ کیکه  افتی

  ی اند، باقنگاشته شده  یکه متون مقدس پالزمانی 
  ن یتوان گفت که چنمی نیقینمانده و به 
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نداشته است. مفهوم  ای هم وجود نامه یزندگ
مردم هند آن دوران  ی اصوالً برا نامه«ی»زندگ

صورت را به  یزندگ یدادهایاست. رو بودهآشنا نا
  ی عیطب  ار ینگاشتن، آنچه امروز بس  ینوشتار ادب  کی

رسد، در آن زمان هنوز مورد توجه نبوده به نظر می
 شتریاست. در آن دوران اصوالً به آموزش استاد ب

  ونان یبود که در    یسنت  نیتا خود او، ا  نهادندارج می 
بوده  رسم زین نینخست انیحیمس نیکهن و در ب

 ...« است
 : سدینوسپس می اُلدِن بِرگ 

کهن به گونه   یادمانهایداستانها و  در»
بودا  ریاز تنو شی و دوران پ یاز جوان یآورشگفت 

 چی توان گفت ه شده، چنانکه می  ادیکم  اریبس
 دیهای بعد که داست... سده   امدهین  انیبه م   یسخن

با    زیبودا ن  یدگرگون شد و زندگ  خی مردم درباره تار
 دندیکوش روانشیپ هم پر شده بود،  یرو یمعجزات

مرز و اندازه  بی یفانتز کیهویّت او را با 
 ۸۷/۶5.«نندیافریب

های بودا به و آموزش  نامه ی نامشخص بودن زندگ نیا
 زیزادمان و مرگ او ن خیدر تار یای است که حتاندازه 

رو سدها سوترا و گفتار و  و از همین  ستین یهماهنگ
دهند، بدون آنکه آموزش و داستان را به بودا نسبت می 

باشد.   یخیو شالوده تار یاستوار یاز آنها دارا کی چیه 
بخش  نیشترینظرند که ب نیگواه بر ا یانفراو یبرهانها

دهند، مستقیماً به او که به بودا نسبت می هاییشه یاند
گمان ها و آموزشها بی نوشته   نی از ا  یاری. بسستندیوابسته ن
 یاند و برخدرپی بودهپی  یبودا در زمانها روانیپ ه یکارما
هزاره پس از او به نگارش   کیاز    شیسدها سال تا ب  یحت

چنان روشن است که در پژوهش  تیواقع نیاند. ادر آمده
و  می توان مستقمی ییربودایو غ ییدانشمندان بودا شتریب
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 می. ما به چند نمونه اشاره کردافت یای اشاره  می مستق ریغ
 م یآشنا خواه  یبا شواهد فراوان زیهای آینده نو در بخش

  ی ورزی و کورباورپی ریتأث زانی به م نکهیا یبرا یشد. ول
از استادان   یکی  هینظر  م، یبریپ  فته یدانشمندان ش  یدر داور

بالد که این می های خود بهرا، که در همه نوشته  ییبودا
.  میکنمی انیو خردپسند است، ب یعلم یادهایبن رویپ

  نیپس از تحس (Sangharakshita) سَنگَهَه رَکشیتَه 
 :سدینوفراوان آیین بودا می 

ناگسسته   ینییاست که آ نیدر ا سمیبود رکلی»خ
(accanta آفراَچنتَه )دهی ( نشدهakata - َتَکَا)ه 
 یه( نابود نشدننتَاَن اَ –  ananta) انیپایب
(apalokita  - َزداوکیتَلُ پَ ا )رنجها   ندهی ه
(dukkha khya - َاست.«یَه کهدوکه ...)ه 
 جه ینت سمیبود یفراز برتر نی چند انیپس از ب او
همه باورهاست  (Pära) یماورا شی ک نیکه ا ردیگمی 

نشان   یاو برا یبرهانها ی. ول( است یها همه به پال)واژه 
فر و شکوه   سدینواست. او می  ریچشمگ یبرتر نیدادن ا
ویژه در )که به   ییشناسی بوداهای وابسته به کیهانآموزش 

که در آن   یو راه   (دید  میها را خواه هینظر  نیا  یآینده خام
استاد )بودا(   نی آموزشها بر هویّت باشکوه و شاهانه و مت  نیا

بهتر   ینوشتار  چیدر ه   میاندازند، تا آنجا که ما آگاه نور می
در  (Govindä Lama Anagärika) ندایوواز آنچه گُ

 یی بودا ۲49۸به سال  Maha Bodhi Journal مجله
انسان  دآلینام »بودا، ابه ی( حی مس ۱954ژوئن  ـ )سه 

نشده  انیاز دهرمه« درمیان گذاشت، ب یکامل و نمودار
 :سدینومی  ندایاست. گوو

بودا هنوز هم چنان   یزندگ ی خ یمثالً تار یدادهایرو»
امروز روشن   تا شوند کهبرداشت می  زیارزش و ناچبی

سال درست زادمان بودا ناممکن بوده  نشیکردن و گز
مکاتب  نیدر ب تزیسای که او درآن میسده  یاست. حت
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در نام همسر  یموردگفتگوست. آنها حت ییگوناگون بودا
 هوالرَکه  ستیو روشن ن ستند، ین یتا همرأداریس

(Rahula) سَتوَه  پس از آنکه بُدی  ای شی)فرزند بودا( پ
 یدر آنچه همگ یزاده شده باشد. ول کرد، ترک خانه 

را اعالم    یاست که بودا همان َدَهرمه جاودان  نیا  ندیهماوا
کالپا و   نی در ا شیاز او گذشتگان روحان شیکرد که پ

همان  نیاند. و اموعظه کرده بوده ۱گذشته  یکالپاها
کالپا،   نی ا  یبودا  نیو پس  نیاست که درباره پنجم  یآموزش

  ن یموعظه خواهد کرد. ا ، آینده یهمان مَیتریَه بودا ای
 انیبا ب  یامونیبودا ساک Digha Nikäya XXVI را در  دادیرو
او بارها  انیب نیخود روشن ساخته است. با هم ةمبرانیپ

ن را با خود آنا  یآینده سخن گفته و کارها  یدرباره بوداها
است که ما   یوابستگ  نیدرستی تنها در ااست. به   دهیسنج

دست به  یی های او آگاه  یزندگ ی ادیبن یدادهایدرباره رو
در  گرید یکالپا وکالپاها نیا ی بوداها ی. نامها میآورمی 

درباره    گری. به زبان دندیآشنا  یینامها  ییبودا  یهمه سنتها 
درباره   اتدانسته و گفته شده است  شتریبودا ب یتبار روحان
خانواده    کیکه او از    تیواقع  نیاو. هرچند ا  یخیدودمان تار

اش را روشنتر و ی خ یگذشته تار یستیبااست می  یه پادشا
نشان   یشواهد به روشن نی. ا۲آسانتر سازد  یبررس یبرا
  ش یجهان  نهیشیپ دیبودا، که با یدهند که تبار روحانمی 

و باارزشتر مورد توجه بوده است تا  شتریب اریدانست، بس
 ۳4/۷9، ۶5او.«  یو ماد  یخیتار نهیشیپ

سان نظر در شگفت خواهد شد که چه بی  خواننده
کند می  یگونه داورو دانش!! این   یخواستار آگاه   شمندیاند
را که   هیماهای بی و افسانه  هیپاهای بیرشته انگاره  کیو 

سازان  و دین   الپروریدلباختگان خ  یها و پندارهاهیتنها نظر

 

. در آینده باز هم درمیان  م یدرباره کالپا در آیین هندو سخن گفتـ ۱
 گذاشته خواهد شد.  

 .سخن گفته خواهد شد یامون یـ درباره شهزاده بودن ساک۲
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 هتر ب یو پس از بررس) ندیدوران استوره پرداز فتگانیو ش
( نشان هویّت باشکوه و میبرمی یآنها پ یبه ارزش علم
و  یخ یهای تارگزارش  نیداند و جانشمی شاهانه!! بودا 

و  یبینواقع  یپژوهشگر مدع نی سازد. امی  یواقع
 یناهمگون ، یخ یتار یبودن نشانها ابینا یحت ، ییخردجو

را   یست  یداستانها  یپژوهشگران و ناهمگنهای دگاه ید
شمارد و خواستار آن می  یهای مذهبنه گواه ارزش افسا

  ی بودا را بازساز یها زندگافسانه  نی ا یاریاست که به 
 مان، ی ا ام، در آستان آور شده  ادی گونه که بارها کند!! همان 
  ن یاست، و در ا یترین قربانه ی و گرانما نی عقل نخست

 .ستندیاز هم دور ن یم و عام عالِ شیگرا
 دیآمی   ش یبودا پ  نامهیکه در مورد زندگ  یگرید  پرسش
گذار  است که با مَهاویرا، پایه ی ریچشمگ یهایاز همسان

از   یکه برخشود، تا جایی در آن مشاهده می  سم، ینیج
  ی نهاییدر شرح آ  یدانند. ولمی   ی ک یدو را    نی پژوهشگران ا

. میابیرا در  یفراوان یهایناهمگون میتواندو رهبر می  نیا
از   شیفراوان گواهند که بودا پ ینشانها نیبر ا تهگذش

کرده را دنبال می  نا یج  روان یاعالم دََهرمه خود راه و روش پ
و گسترش آن در   نیبودن آیین ج  شگامیاست. با وجود پ

هندو، چون  ی همگان شیدو جنبش ناهمسو با ک ن یآغاز ا
ای شه یداشته و از نظر نهاد ر یشتر یب یآیین بودا استوار

  ش یکخود را با  یفراوان دارد، بررس یآن بر تر رب زین
 .م یکنآغاز می سمیبود

گذار آن را پایه  دیآآیین بر می  نی که از نام اگونه  همان
و  ین یهای داند. داستانها و گزارش دانسته میبودا 

 .اندهینظر نیهم گواه بر ا یهای علمپژوهش
و آگاه   داریبه مفهوم ب budh شه یاز ر (buddha) بودا

و روشن و آگاه شده   داریآن که ب یعنیشدن است و بودا 
(. نندکمی   یرا شناخته است معن   قتی آن که حق  یاست )برخ

  (bodhi)معرفت و شناخت و بُدهی  (bodha) دههبُ
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  (Bodhi - Dharma)هاست. بُدهی دَهرمَ  ریو تنو  یداریب
( یده )بُ   ریکه موجب تنو (dharma) ینییو آ  قتیحق   یعنی

کهن بودا   روانیشد، پ  انیگونه که در آغاز بگردد. همانمی 
و پژوهشگران غرب به   فتندگدََهرمه میآیین خود را بُدهی

گذار آن وابسته  را به پایه  ینییکه نام هر آ یروش کل
 .دندینام سمیرا بود شیک نیسازند، امی 

 ش یپ  نیسرزم  نیکه در ا  میدیهندو د  شیک  یبررس  در
چون  یمشخص تیخود را بر شخص نیاز بودا و مَهاویرا د

گونه که بِک ساختند و همان نمی ی گذار متکو پایه  امبریپ
 :سدینومی یپژوهشگر آلمان

 ینام بانای است که در هند بهدهنده امیپ نینخست بودا»
قرار گرفته و   یو رهبر و مراد مقدس مورد توجه همگان

  ی . حت۱فراتر رفته است   زیهند ن  ن ی سرزم  یآیین او از مرزها
در   نی گذار دکه با آیین بودا شباهت دارد و پایه   ن یج  شیک

داشته است، هرگز از مرز هند خارج   یگسترش آن نقش
 ۲5/۷است.«  دهنش

 نامه یبودا و زندگ  یکه اشاره شد هویّت واقع گونه  همان
روشن و شناخته شده،   یخیتار یهانشان یابیاو به علت نا

گرفتن از  و تنها با بهره  ستین نانه ی زبیر یدر خور واشکاف
کرد.   یای بازسازتوان آن را تا اندازه می   یمذهب   یداستانها
 ی دادهایرو یاز پژوهشگران به بررس  یاریرو بساز همین 

به روشن ساختن  شتریبودا کمتر توجه نموده و ب یزندگ
اند. کُنسه بدون آنکه به  های آموزش او پرداخته هیپا

 :سدینوبودا ارج فراوان نهد می  نامهیزندگ
 :قرار داد یتوان مورد بررسبودا را از سه نظر می»

 فرد انسان  کیصورت ـ به۱
 یاصل معنو کیصورت ـ به۲

 

. بِک  سمینه بود  دند ینامدَهَرمه می بودا را بُدهی رو هم آیین  از همین ـ  ۱
از بودا او را رهبر و مراد مقدس    پسی  ها کند که در سدهتوجه نمی   زین

 .ساختند



سم یبود 29  

 دو   نیا نیب یبیـ ترک۳
انسان  یگؤتمه( بودا - Gautamaـ گاوتَمَه )۱
در شمال   الدی از م شی پ 4۸۰ - 5۶۰ نیب دیشا
او  یزندگ یدادهایاست. رو تهزیسهند می  یشرق
که همه   ییاز داستانها و انگارها توانی را نم
جدا ساخت.   اند، اندیشه در آنها هم  ییبودا  یهاگروه 

  ی امونیشاک ایگوتمه  یوجود شخص  نیگذشته بر ا
  ی دارا  ییبودا  یباورها  ی( براایاز تبار شاک   یمی)حک

 نددانمی ای بودا را نمایه  چون است،  یارزش کم
است و تنها آن   افتهیشخص تجسم  نیکه در ا

بنا به   ..است. ینید ات یشاخص مورد نظر ح
همان   ای  افته، ی  ریتنو  یبودا به معن  ، ییبودا  یباورها

در   یگوناگون در افراد ی در زمانها ، یشاخص ازل
و  اتیفیاست و ک ده یجهان مجسم گرد

.  ستین  ارزش  یآن فرد دارا  یشخص  یهای چگونگ
که به زادمان دوباره باور دارند،  ان، ییبودا یبرا
  ی پ. م. برا 5۶۰چون و چراست که گوتمه در بی

نشده است بلکه اوهم چون   داریبار پدنخستین 
 وان، یکرحیرا به پ  یفراوان  یزادمانها  گرید  یانسانها
 ت...«خدا انجام داده و سپس بودا شده اس  ایانسان  

انسان، به  کی یرا برا یدگرگون نیچن کی کنسه
 شیمحاسبه کرده است و آن را ب ییبودا یسنت یپندارها

  ۱5۱۰ ایبزرگ(  ی)کالپا  (Mahäkalpa)از سه مها کالپا

زمان  نیکه نشان ا سدینو. او می ۱است افتهیسال در  ۳×
دهند گونه نشان می بودا به این   ی سها ی را در تند  ریانکارناپذ

 

  ل، یدوران تشک  کی  Kalpaصفر سال. هر  5۱با    ۳۰  ی عنی    ۳×  ۱5۱۰ـ  ۱
کنند.  سال برآورد می   اردیلی تا سدها م  یجهان است و گاه   ی رشد و نابود
ای بودن  به افسانه  میری سال در نظر گ اردیلیرا چهار م نی اگر عمر زم

  ن یکه ا  میدی هندو د  ش یک  یبرد. در بررس   میخواه  یپندارها بهتر پ  نیا
 . منتقل شده است سمیبه بود شیک ن یپردازی از ا افسانه
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 نیمتوجه ساخته و ا نیزم یکه دست خود را به سو
 یکه او خود برا است یدراز ار یهمان زمان بس یبازگو

 .است مودهیکمال پ گاهیآماده شدن تا پا
اصل   کیچون  روانشیگاه که بودا را پآن ـ ۲

 (Tathägata)برداشت کنند، او را تَتهاگَتَه    یمعنو
در   ۱پندارند. تَتهاگته نامند و بدنش را دََهرمه می می 

 نیبعدها چن  ینداشته است ول  یآغاز مفهوم مشخص 
ها به مفهوم  تواژه از دو بخش ت  نیکردند که ا  ریتعب
به   (agata) اگه ایبه مفهوم رفته و  هتَگَ و ن، یچن
شود. پس تَتهاگته  می  ب یآمده است، ترک یمعن
آمده است،  نیا چنیرفته  نیآن کس که چن یعنی

 ایاند ها )بوداها( آمدهتَتهاگته  گریگونه که دهمان
در   وستهیها پبودا تتهاگته  روانی. از نظر پ۲اند رفته 
دََهرمه آموزش بُدی  نیشده و هم  انینما  نی زم  یرو

 .اندرا موعظه کرده 
 یشده، که در شکل ظاهر  ریبودا چون بدن تنوـ  ۳

  یبرا یتنها پوشش  کری پ نیا ینماست ولانسان 
  یروست که بدن ظاهراوست. از این  یگوهر واقع

را   یر یبدن تنو نیا انیی . بوداستیاو قابل توجه ن
 

خذ آمده  آاز م ی اریهمان تاتاگاتاست که در بس تتاگته وـ تَتهاگته ۱
 .  استدرست تَتهاگته  ش یاست. گو 

  انیبود که راه را تا پا  ی بودا سالک  سدینومی   یلَیدر استاد آلمان  ـ کورت ۲

آن که راه آموزش داده را خود تا   یرو تتهاگته به معنو از همین  مودیپ

او   . ۸۳/5۰باشد رساننده است می  انی کننده و به پارفته و کامل  انیپا

)استاد(،   Sarthaرفته(،  کی)آن که ن ـ  Sugata ـسوگته  نی را همچن

  گر ی. استاد د۲۳5/5۰. اندده ی( ناملیاستاد جل ـ bhagavatبهگوت )

رفته    ی و آن سو  افتهیدست    قتی شومان تَتهاگته را آن که به حق  ی المان

گن آن که راه را به کمال رسانده  وُو ک ۱۳۷/ ۸۳. کندی م  یمعن زین

  ن یرساننده راه دانست. ا  ان یهمان به پا   د ی. تَتهاگته را با   ۳۰/5۶داند  می

 با روش آموزش بودا هماهنگ است.  شتریبرداشت ب
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دادند، چون بدن تمتع، بدن می گوناگون  ینامها
  ی ااربودا... که د یقیحق عتیبدن طب ر، یتقلیدناپذ

این نشانها آشنا  مشخصه بود و تنها حکما به  ۳۲
، ۷. بنابر متون مختلف از دندیدبوده و آنها را می 

تا هزاران تتهاگته سخن گفته شده است. در   ۲4
و  (Mathura) ، ماتورا (Gandharva) روََهگندَ

اند که هفت بودا نام برده شده  (Ajanta) نتهجَاَ
 شگامیپ یو شش بودا ی امونی )شاک کسانندیهمه 
 ۳۱/۲۱ - ۳۳او( 

 د یای را بانسه تذکر فشرده کُبرداشت و شرح  نیا به
 .افزود

گونه که واژه آن هم را همان آنکه تتهاگته  نخست
رساننده راه دانست، که  انیرونده و به پا دیرساند، بامی 

. در متون  انددهیاو برگز یبرا روانشیپس از مرگ بودا پ
آمده که بودا از    Digh. Nik . XVI/3گوناگون چون
 :پرسدشاگردش می 

به معرفت، رهاساز رونده راه )بودا( باور  ایآ»
 « ؟یدار

Sadda hasi tathägatassa bodhim? 
شده می انیفراز ب نیهم زیشاگردان ن رشیپذ هنگام

 .است
هم   شیسال پ  اردیلیم  اردهای لیباور م  نیآنکه برابر ا  دوم

 نیوجود داشته و پس از ا یبه شکل کنون ییجامعه بودا
 زیگونه که هندوها نوجود خواهد داشت و همان زین

 ی هند و سازمان و سازگان اجتماع نیپنداشتند سرزم می 
وجود داشته و خواهد  وستهیپ یصورت کنونآن هم به

 یبودا رهبر  یامونی آن را به روش شاک  یاداشت و تتهاگته 
سال    ونیلیم  کی  یتخیل جا برا  نیتنها در اخواهد کرد. نه

نئاندرتال...   یانسان و انسانها یتحول اجتماع
که اکنون هم جز  ست، ی... نیسنگ  نهیکروماگنون،... پار 

وجود ندارد؟! در  یگریجامعه د ، ییبودا ینهایهند و سرزم
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از )کرد  یداور دیهای آینده باباره با توجه به بخش نیا
 (.جهان همان جامعه هند است دگاهید نیا

نام فرد انسان به   کیصورت  کُنسه که بودا به   انیب  یول
برخوردار نبود،  یادیز تیاز اهم انییبودا یبرا یامونیشاک

ای درست است. آیین تا اندازه  نی ا شیدایتنها در آغاز پ
بودا تقدس  یتنها نهاد روحانزود، نه اریبس که دید میخواه 

که  رد، یگمورد پرستش قرار می  ان یو چون خدا افته ی
های ده یاو را هم با معجزات و پد  یخاک   یزندگ  یدادهایرو

 یموجود ، یامونی و از همان شاک زندیآمای در می افسانه 
پا   یز دندان و استخوان بدن و جا انسان ساخته و ا   یماورا 
و به پرستش   نندیآفرای مقدس می یادمانده او  یالیو... خ

 .پردازندبندند، میآنچه به بودا می
 دگاه یاو را از دو د  دیبودا با  نامهیروشن کردن زندگ  یبرا

 :میقرار ده  یمورد بررس
 سم یمؤمن به بود روانیکانن، که ساخته پ یبودا ـ ۱
 است.  
که با در نظر گرفتن فرهنگ و تمدن   خ، یتار  یبوداـ   ۲

و کم در خور  شیب هایگزارش  هند در آن روزگاران و
 .شده است  یاعتماد بازساز 

 
 کانن یبودا

پنداشته شده  ینییآ یبودا ایکانن  یدرباره بودا آنچه
 یبه کتاب ازین آن کامل انیچنان گسترده است، که ب

هویّت  نیفراموش کرد که ا دیجداگانه دارد. اما نبا
و پرستندگان بودا  دانیاست و شرح آنچه مر یساختگ 

 ی شیانداند جز نشان دادن ساده کرده   لی درباره مراد خود تخ
در شناخت آموزش بودا نخواهد داشت. از  یمؤمنین، نقش

  ی ستانهاای از دافشرده  دهیبا برگز میکوشرو می همین
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بودا را نشان   روانیپ یتنها چند نمونه از انگارهافراوان 
 .۱یمده 

که بودا در فرهنگ هند و  م یآور شد ادی نی از ا شیپ
آموزش  انیو تا ب افتهیزاده شده، رشد کرده، پرورش 

است.   دهیشیاندو می   تهزیسهندو می  کیچون    زین  شیخو
و  نی اطیفراوان، اجنّه و ش  انی در زمان بودا باور به خدا

پذیر و همه   یمرموز... همگان  یها ی معجزات و شگفت  وان، ید
 بوده است 

 ن ی کنند نشان امی   انیهم که از زبان بودا ب  یات یروا  در
 یادهایاز بن نی. همچنمیابیدرمی  یرا به روشن  یفرهنگ

به چرخ سنساره و تبدل جهان    یبندیهند و پا  نیبرجسته د
باره   نیدر ا  -کارما    ایدرپی و اصل کرمن )پی  یدر کالپاها

 نیسخن خواهم گفت( و زادمان دوباره بوده است که در د
 ن ی. از هممینیبکم و کاست می باورها را بی  نیا زیبودا ن

فراوان    یگرفتند که کرمن بودا در کالپاهامی   جهیباورها نت
 یی بودا گاهیبه پا دنیو رس ریاز تنو شی اشباع شده و او پ

 کیه، شده بوده است. پس بودا هنگام تولد توَسَیدبُ
جهان   ن یدر ا  ی ستیبا گریدبار یکسَتوَه بوده که تنها بُدی

. ۲ونددیپ روانایزاده شود و سپس به ن یامونی به شکل شاک
و  یهویّت منفرد فان کیکانن  یبودا ن، یته بر اگذش

  ی هانیبلکه در ادوار ک ست، یزمان ن کیمحدود به 
فراوان آماده و سپس به   یدر گردش کالپاها ییانسانها

سیدارتا  نام گوتمهکه به  یو مرد اندده یرس تییبودا گاهیپا

 

 گفتار توجه شود.   نی برگ در آغاز اـ به نوشته اُلدِن ۱
 است ر ی و گوهرش تنو ش یستوه خود به مفهوم آن که هستـ بُدی ۲

(bodhi)  ر یدوباره تنو  دیستوه بابُدی   چگونه  که  ست یباشد و معلوم نمی  
  کیای که تنها با ستوه باره سخن گفته خواهد شد. بدی  ن یگردد. در ا

  دهینام  eka - jäti - pratibuddhaابد یدست می  تییتولد به بودا
است.   وستنیپ روانای از بودا شدن و به ن شی ستوه مقام پشود. بُدی می
 .باره شرح الزم داده خواهد شد نیدر ا 
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از  یک یدر هند زاده شده است  ش یسال پ ۲5۰۰حدود  در
را  یکسان یهای نهیبوداها بوده است. همه بوداها ز نیا

درخت  ر یستوه شدن زاند و پس از بُدیپشت سر گذاشته 
اعالم   انیرا به جهان یبُدی تنویر و سپس دََهرمه همسان

خواهند کرد. در آیین هندو  نی چن  زیاند و در آینده نکرده
برهمن حاصل  ـ آتمن  ییبا هماوا یرستگار که میدید

 رواناستیبه ن وستنیبودا، هدف پ شیدر ک یگردد. ولمی 
  ان یانسان و درنگ و پا یجهان ی که با خاموش شدن هست

 .است  کسانیدوباره زاده شدن 
کل  یبا هست افتگانیدر آیین هند و کمال  نیهمچن

 سمیبود شیدر ک یشوند. ولبرهمن همتا می ای
گردند. که بودا هم می یکی( اتایتنویرشدگان با خأل )شون

  ن یداشته باشد. با وجود ا یسرنوشت  ن یچن یستیبامی 
بودن معبود خود بودند، به  یمؤمنینی که خواستار جاودان

 میکردند و چنانکه خواه نمی سندهب چیه  ای ألخ شی ستا
برهمن ساختند و او را  نیگزیهمان شاکیامونی را جا دید

 ته به اوست. وابس یهانیدانستند که نظام ک یجاودان
 : سدینوی م  یسیدانشمند انگل (G . Parrindar) ندریپار

بین و دان و همهآمده که بودا همه اتیدر روا»
 است کسانیمطلق و با برهمن  قتیحق

Sarryutta Nik.) و …(Digh . Nik  و »چون در
 تند، دانسمی ینشده و جاودان دهیرا آفر شنایکر تایگ

  ده یوتوس، پدر جهان ناملُ یبودا هم در سوترا
همه  ی= خدا( و ناج آکه خودزاست )خود شودی م

 قتیدر حق یول ردیمیها. او در ظاهر مده یآفر
 Lot. Sut. 15/7-21.« است زمان ی و ب انیپایب
( ۶۳ ،5۶/۱۳۲ ) 

ابتدا  افته، ی ریانسان تنو کیشود که بودا می  دهید
پرستش و    انیو شا (devätideva) انیبرتر از خدا  ییخدا

. حال چگونه دیمطلق گرد قتیسپس چون برهمن و حق
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استادان    نی ا  دیاست که با  ییدارد، معما  ریبه تنو  ازیبرهمن ن
  ن یآغاز یکه در متون کهن و داستانها م یدی. دندیبگشا
 ایاو  یاند و زندگبودا پرداخته تیکمتر به شخص انییبودا
کمتر مورد نظر بوده  (buddhä-carita) هریتَچَ -بودا 

هایی به اشاره  ختهیدوران تنها جسته گر نیاست. در ا
  هاستوه کم بودا مَشد. کم دََهرمه می بُدی  انگذاریبن یزندگ

(Mahäsattva) (اعال یهست )از   شینام گرفت که پ
است. سرانجام  تهزیسمی  انیزادمان در جهان خدا
و  افتی شی گرا و پرستش او ش ی بزرگداشت بودا به ستا

نام به  ییشگاههایایاو ن  یالیخ  یادگارهایها و  بازمانده   یبرا
از او    ییسهایها و تندکرهیبرپا ساختند و پ (Stupa) استوپا

  نیدادند. در ا یجا ییپنداشتند و آنها را در پرستشگاهها
  ی کیپرداختند.    زین  هایینامه یزمان بود که به نگاشتن زندگ

 (Mahävastu)  ها مَهاوَستونامه یدگزن  نیترین ااز برجسته 
نوشتارها را    نیکه ا  رایاک  ینام داشت. پژوهشگر نامدار ژاپن

 :است نی نگاشته که فشرده آن چن یکرده شرح یبررس
از مکتب  هینایرساله و وستیدر اصل پ مَهاوَستو
بوده است. مهاوستو از     (Lokottaravädin)لُوکُوتَرَوادین
  ه ینایدر و  Mahävagga بخش مهاوگا نیفصل نخست

  ی ها به معنمَ   گرفته شده است. نام مَهاوَستو از دو واژه  یپال
شده است.  ختهیفصل، درهم آمستو به مفهوم بزرگ و وَ

( به Khandhakaه )کَ( و کندVagga) گَمرادف وَ وستو
باب اعظم«. » یعن ی. پس مَهاوَستو دباشفصل می  یمعنا
( که (Ashvaghoshaه وشَ هُگوه شَاَچون   ینامدار یشعرا

( )سرگذشت بودا( را به نظم Buddhacarita) تایبوداچار
  یی وانهای( که دMätriceta) هتَ چی در آورده است و ماتر

سرود  چهارسد) Varnäharvarna - Stotraچون 
سد و  ک)ی Shatapancäshatka- Stotra( و شیاین

  ش ی(... را سرود، به بزرگداشت و ستاشی ایپنجاه سرود ن
 تیدر سراسر هند محبوب شانیهابودا پرداختند و چکامه 
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چتَه)سده  ماتری  یهاپسند شدند. در چامهو مردم  افتندی
مکتب  یکه مبان ۱تا یو شش پارام اتای( از شونیالدیدوم م

 رویاو را پ یبرخ رون ی نام برده شده است و از ا اند، هایانه م
 یدر حال ند، دانمی ( Mädhyamika) کهیمه یمکتب ماده 

 زین ن یواد یرواستسَمکتب  یاز باورها شیهاشه یکه اند
 نشان فراوان دارد. 

های جوراجور گسترش های بودا به گونهنامه یزندگ
همانند  دشانید دادهایاز رو یآنها در برخ ةهم یول  افتندی

 ـکرنه ای)و ییشگویترین آنها پبود، که برجسته
Vyäkaranaکَرَپنیَنام دای به استوره  یبودا نی( نخست 

(Dipankara) بودا شدن   نیشیپ یاست که در کالپاها
از  یکی ییشگویپ نیدهد. هممی  دیرا نو یامونیشاک
 شتریاست، که در ب انهی مکتب مها یادیهای بنه یما

این وابسته به  نیگزارشها به آن اشاره شده است. همچن
 ی گانه توسط بوداو تجربه کماالت شش   نیتمر  ییشگویپ

بودا شدن است. امکان وجود  هیماش ی که پ ، آینده
 کیدر  چند یشدن بوداها انیهای فراوان، نماستوه بُدی

زادمان بودا خواهد بار یکستوه پس از بُدی نکهیکالپا و ا
درمیان گذاشته   زین...  eka – jäti - pratibuddhaشد
 .شوندمی 
  ی های بودا، داستانهانامه یبا زندگ یکینزد وندیپ در

  ی تهایو روا  (Jätakas)ها تکه در جا او نی شیپ یهایزندگ
شوند. ، نگاشته می  (Avadänas)ها اَوَدانَه  ایتقدس بودا 

 اَوَدانَه –مَهاوَستو را، مَهاوَستو  یوابستگ  نیدر ا یبرخ
(Mahävastu- avadäna) نیب ی. ناهمگوننددانمی 

دو   نی کرد. ا  انیتوان بمی   یها را به سختها و اَوَدانَهجاتکه 
اند و آنها نام برده شده  ییگانه بودادوازده  اتیرساله در ادب
اند. امروز خوانده  ییآیین بودا نیهای آغازرا از نوشته 

 شوندنام اَوَدانَه درمیان گذاشته می به یهای فراوانبازمانده 

 

 .خواهند شد یهای آینده واشکافآشنا در بخش های نا ـ واژه۱
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اند. گذشته بر فراهم شده  تیحی آنها در آغاز مس شتریکه ب
 ـ  چون اَوَدانَه  تیمَهاوَستو متون سنسکر

 ، (Divyävadna)  اَوَدانَهیوید،   (Avadäna-Shataka)شتک
نگاشته   زین ... (Sunägadhävadäna)سوماگدهاَوَدانَه

 .اندشده 
 ی مردم طیمح طیداستانها زاده شرا نیا رایگفته اک به
  ی فتگی ش  یادیبن  زهیاند و انگکرده  تیاند که آنها را روابوده

داستانها   نی از ا یار یآنان بوده است. بس یو کشش مذهب
اند. چند باور شکل گرفته   تیحیپس از مس  یادیهای زسده 
 :میکنمی  انیاند بداستانها آمده  نی را که در ا یادیبن

جهان زاده شود در  نیاز آنکه در ا شیستوه پبُدیـ ۱
در  یسر برده است. حتبه  گرید یهزاران کالپا

Saddharmapundarika XV/268   از    شیآمده، بودا پ
جهان نمودار شود، در  نیدر ا ی امونیصورت شاکآنکه به

کامل شده و   ریتنو ۱گذشته  یکالپاها  ادیریسدها هزار م 
بوده است و از آن زمان تا کنون دََهرمه را در    افتهی ی داریب

به همه موجودات نشان داده است.  گری سدها هزار عالم د
آنان سخن گفته   یرواناهایو ن گریهای داگر او از تتهاگته 

خواسته  بوده است که خود با مهارت می  نیا یبرا
هر  ی ... او برااندیبنما یی آسااش را به شکل معجزهدهرمه

دهد دََهرمه خود را نشان می   یر دودمان به صورتگروه و ه 
  ی با وجود آن که در دورانها  گزیند... تَتهاگته را برمی   یو نام
دوران    ن یکند که در امی   ان یب  افتهی  ریتنو  نیش یدور پ  اریبس

رهنمون گردد و  یی بودا شده است تا موجودات را به رسا
و   شتهدا  جاودان عمربخشد... تَتهاگته  ییآنان را رها

 روانایهنوز به ن تَتهاگته  یو ماندگار است. ول داریپا وستهیپ
  ازمندان یکه وارد شده تا ن  اندینمامی   نیوارد نشده و تنها چن 

 ۲9۲/۱۱۳ - ۲۷۰را پرورش و آموزش دهد.  

 

کالپا    اد ی ریو سدها هزار م  نندکمی   یشمار معنا بی یرا هزاران    ادیریـ م۱
 .  است سال هم افزون  ارد یلیم ارد یلیاز م
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از زبان بودا   یگرفتن از متون پالبا بهره   تهیرکش   سنگهه
 :دیگومی  نیچن

درو کردن و   یتوانم برابرادران. من خود می  یا»
 یشواهد  شیخو  کین  یدست آوردن بهره کارهابه

هفت سال    یاند. برابخش آورم، که شادی   ادیرا به  
کردار خود را هماهنگ ساختم و در   یمن با مهربان

  Samvatta- vivatta  یهفت کالپا یبرا جهینت
گاه که کالپا بازگشت، . آن۱این جهان باز انگشتم به

گاه  درخشان شدم، و آن   ان یاز خدا  یک یبرادران من  
 Brahma ایمن در مسکن اعال  د، یچرخ اپکه کال

- Vimana   آنجا  .برهما( زاده شدم   گاهی)کاخ و جا 
و  روزیبزرگ، پ یبرهما بودم، برهما کیمن 

ای برادران، من   . نیهمه ب دبانید ، ناپذیرشکست 
بودم. به تعداد    انیسرور خدا) Saka و شش بار  یس
جهان،   یفرمانروا کیسلطان،  کیمن  شماریب
بر چهار چارک عالم... و   روزیشاه عادل و پ کی

 Itivutakaمالک هفت گوهر گرانبها بودم.« 

22…  (۶۸/۷9 ) 
کند می  هیکُنسه تک اناتیچون ب یاتیکه به روا سنگهه
 :سدینو( می۳×  5۱۱۰ ری)دوران تنو 
و زمان  کرانهی ب یکه چه فضا میتوجه کن اگر»
بوده   ریشکل گرفتن درام بزرگ تنو نه یزم  انیپابی

چگونه همه   میدرک کن  م یتوانگاه خود میاست، آن
کوچک نشان دادن شکوه   یکه برا یهایکوشش 

ویژه آمیز است، بهرود مسخره شاهانه بودا به کار می 

 

 vivata .ندیگو آغاز کالپاست که آن را باز شده می  samvatta ـ ۱

خواهد شد.    انی ب  ییبودا شناسی  کیهان   . در بخشدهی چرخ  ای کالپا    انیپا
  یاندیش که نشان خام  دی نما یبررس  ی ن یزبیرا با ر انها یب نایخواننده 

 .مؤمنین است ی بر داور مان یا یی و فرمانروا ندگان یگو
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جیوَن   مبه مقا  دنیکه تنها رس میریاگر در نظر گ
 ۶۸/۷9تولد را دربر داشته است.«  ونهایلی موکته م

 :سدینوبودا می  لی تجل لیدال انیدر ب گرید یدر جا او
بودا  میو تعال یهای زندگترین گزارش کهن در»

را   انیخدا یشود که او جهانهابارها تکرار می 
گاه که او در  آن زین انیکرده و خدا داریدرپی دپی
و  (Shrävasti) یدر شرواست  (Jeta) جتا شهیب
  گرید یو مکانها  (Räjagriha) راجه گریهه زارین
 اند. دراو آمده  داریبرده است به دسر می به

Mangala Sutta  ترین ی از مردم یکیکه
 کیسخن با  یاست رو یکانن پال یجستارها

در  (Theraväda) خداست و بنا به سنت تراوادا
 Mätikäs ای    .Abhidh. Pitak   و طرح  ی واشکاف

  انیر )بودا( در عالم خداسروَ  لهیابتدا به وس
 ه سَمیتتاوَ

 (Tävatimsa – devaloka)   به مایا دوى
(Mäyä Deviمادر بُد )ات یدر ح  ستوهی ( )الهه مایا  
گاه که  آن نیاشاره شده است. گذشته بر ا ن، یشیپ

گروه مشتمل بر  نیاول ر یبودا چند ماه پس از تنو
موعظه   یرا برا شیشست ارهت از شاگردان خو

و در   ریدلپذ  انیدر جر  ر، ی ای که آغازش دلپذدهرمه
و به آنان دستور داد که   تادبود، فرس ریدلپذ انیپا

کنند. بودا را در   انیو انسانها ب انیآن را به خدا
موجودات   ونهایلی خود، در هر گام م یدوران زندگ

کردند. می  یپاسدار رانی چشمان فناپذ یبرا دایناپ
بودا تا   ریپس از تنو یشفاعت برهماسپات نیهمچن

ا اعالم کند، زبانزد است. در هر گفتگو دََهرمه خود ر
  ار یبس  ینی از شنوندگان زم  وستهیپ  یشنوندگان علو 

 ایویداشتند )د یاله دگانیبودند. آنها که د ادتریز
توانستند بنگرند که  ی م ( divyacakshu ـ کشو چَ
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 یعلو  ندگانیهای گرد استاد از هماچگونه جرگه 
 نی شدند و از زمدورتر، افزونتر می  نیهر چه از زم

از موجودات   شماریب یترین آسمانها گروه تا دور
سترگ و درخشنده، که هر چه باالتر فر و 

 شانیشکوهشان فزونتر و درخشش و فروغمند
شد، دور او را  ناپذیر میتا وصف دیردگمی  شتریب

 ...«فراگرفته بودند
گزارش پرشور و به  نیچن کی انیپس از ب سنگهه
  ن یخورد که چرا در سنجش چن! افسوس می ی پندار او واقع

دََهرمه   و  بودا  جالل  و  اه انداز پر جچشم   نیفر و شکوه و چن 
ارزش جلوه  بی   یچون عکس فور  یو علم  یخیتار  انبی  او، 
و   ییدر واال  زیانسانها ن  یشده و حت  دیناپد  انیکند. خدامی 
و به   افتهی   ریتنو  یجای بودااند. بهکوچک گشته   یگیپابلند

که بدون  میشورو میروبه  یما با کس دهیکمال مطلق رس
  افته ی ریاست و باور دارد که تنو یشک دوست داشتن 

و موجودات ماوراء   یو روحان یقدس  یتها یهو یاست... ول
اند های ناممکن از صحنه خارج شده ه ینام فرضبه یعیطب
  5۱/۷9 - 5۲و... 

پژوهشگران  نیشتریکه سنگهه بر خالف ب یدر حال
و نه تکامل    طینه زاده مح   روانایباور دارد که »دََهرمه و راه ن

آن دوران بوده، بلکه تنها شرط  یهند ماتیو تحول تعل
 یرگیدوباره نمودار شدن نور دََهرمه از درون ت یاصل

  ی اخالق  غی بل  یو سع   یپژوهش عقالن  یعال  ار یمع  یفراموش 
کند که و در سراسر نوشتار خود ادعا می «بوده است

با منطق و عقل و حکمت سر و کار داشته و او  سمیبود
باشد و عقل و منطق می  رویپ  شیهم در پژوهش خو
است  ریژرف و چشمگ ی »واشکاف کیمکاشفه او در باال 

های افسانه  ادیکه انسان را به  یبرداشت نیچن کیبه 
 یموروث یزند تا باورها، چنگ می اندازدکودکانه کهن می 

  ی جای گزارش علمرا به  شیشده خو  بندیگرفته و پا  یو خو
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بقبوالند و نام آن را هم با جسارت تمام  یخیو تار
!!  «یشداور یکامل از هرگونه پ یطرفو بی  ییواقعگرا»

و   یسنت  لی وسا سیاز تقد هایگونه داورگذارد. البته این می 
  ی های ریگ  جهینت  نیکه در آنها چن   رد، یگسرچشمه می   ینید

شوند و پژوهشگر می  یگذارو افسانه گون، پایه  ییابتدا
 .سازندپردازی وادار می مؤمن را به افسانه 

و  گریبودا در عوالم د یتکامل ریس ینید اتیـ در روا۲
شود. در می  حیگذشته به اشکال گوناگون تشر یزمانها 

 تاها یپارام   ای  یعرفان  کسلو   انهایمتون وابسته به مکتب مه
مراحل به شرط  نی. در همه ارندیگمورد توجه قرار می 

کرنه(  ایو)  ییشگویپ ایاشاره شد،  ن یاز ا ش یکه پ ، یادیبن
شود. جالب داده می  تیاهم اری بس ، یامونیبودا شدن شاک

سال   اردی لیم  اردهایل یکه م  گریاست که در تمام عوالم د
هندوستان   نی مردم سرزم نیاند هموجود داشته  شیپ

مشابه همان روز و در  یدوران بودا در شهرها و مکانها
نمونه به چند گزارش  یبرا !اندته زیسمی  طیهمان شرا

  :میکنمی  شارها
 :آمده است (Buddhavamsa) در بوداوامسا

حساب  سدهزار کالپا و چهار دوران بی  کی در»
  ی !( شهرشی سال پ اردیلی م اردی لی)هزاران م  شیپ

منظره و  کی، ن(Amara) هرَمَاَنام بود به
 د، یرس یکه در آن ده آهنگ به گوش م  بخششادی 

ها، آهنگ آهنگ اسبها، آهنگ ارابه  لها، ی آهنگ ف
در آن    ی دنیو نوش  یطبلها، آهنگ عودها... و خوردن

هفتگونه و مردم از  یگوهرها یبود... دارا نفراوا 
و توانمند چون  هیهر گروه در آن پر بودند، پرما

نام بود به یشهر براهمن نی... در اان یشهر خدا
، که در سه وِداها و  (Sumedha) هدَهسومِ

مانتراها استاد و در علوم عالئم و سنن به کمال  
در آن    هسومدهه بودا بوده است ک  نی. ا..بود  دهیرس



سم ینیو ج سمیبخش پنجم: بود 42  

  ه سومدهه نام داشته است..... به سومده  زمان
شود که بودا خواهد شد. سومدهه می  ییشگویپ

سخنان را ساکنان ده هزار    نیگاه که ا: آندیگومی 
از هر  قیو تصد شیآهنگ ستا  دند، یعوالم شن

دستها را برهم   انشانیگوشه برخاست و همه با خدا
 دجای آوردنکردند و احترام به   یو شاد  دندیزده خند

 ین یو آموزش د ضیاز ف یو گفتند اگر ما روز 
محروم   ( پانکارهیجهان )بودا د ینگهدارنده کنون

رو بودا )گوتمه( روبه نیدور با ا ةدر آیند م، یشو
 ...« شد میخواه 
 :دیافزاسپس می  سومدهه

  افت یچون من  یمیده هزار عوالم حک در»
. تنها  ی همتا در تمام عوالم روحانشود، منم بی نمی

گاه که من با  ام. آن افته یاین سعادت دست من به
برخاست   یادیفر و شکوه چمباتمه نشسته بودم فر

 ۱۲۶/ 9 - ۱۷شد...«  ی بودا خواه  نیقیکه تو به 
گذشته خبر از بودا شدن  یبوداوامسا همه بوداها در

 نمونه:   یدهند. براگوتمه می 
  یبزرگ می از امروز حک ش یسد هزار کالپا پ ک»ی
 یبودا بود. س (Padummuttara) هدوموترَنام پَبه

  یهزار کالپا پس از او دو رهبر بودند به نامها
،  (Samedha) هدَهمِسَو   (Sugäta) سوگاته

سه رهبر بودند به  شیپ  یهزار و هشت سد کالپا
  ن یتهاداساَ،  (Piyadassin) نی اداسیپ ینامها

(Atthadassin)  نیاداسمّدهَو.(Dhammadassin)  
 ااتّ بزرگ سیدّ میحک ش یپ یکالپانود و چهار 

(Siddhattha) نیداننده جهان بود. در همه ا  
گوناگون وجود  یکرهای کالپاها گوتمه به نامها و پ

آن دوران، به او  یبوداها ایرهبران  نیداشته و ا
نام گوتمه بودا خواهد شد.«  کنند او به اعالم می 

9۷/۱۲۶ 
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که  (Cariya - Pitaka) تکهیپایچر  ایسلوک    لیزنب  در
 مودنیپ یبرا  شیپ یبودا در زادمانها  ژهیسلوک و انیب
است، او  (Päramita) دهگانه  ل یدرپی فضاپیهای  گاه یپا

شود شناسانده می  وانیگوناگون انسان و ح یدر صورتها
از سوتراها  یاریخواهد شد. در بس انیخود ب یکه در جا
بودا  یی شگویستوه اشاره و پیدبُ نیشیپ یزندگهم به 

 . ۱شدن او به اشکال گوناگون شرح داده شده است 
 سوریپروفسور دانشگاه م  کیجالب است که 

(Mysore) ینام کالگانگ به (T.G. Kalghatgi)  در
 :سدینومی  ، یخیتار یاز بودای حیتشر

شد، می  دهینام یامونیکه شاک  یخیتار یبودا»
  فهیوظ نیا یکالپا بود. او برا نیا یبودا نیآخر

 کَرَدیپن  یدر تحت رهبر شی هزاران هزار سال پ

(Dipankara)   بودا، آغاز به آماده ساختن    نی اول  ای
نام بود به  یخود کرد. بودا در آن زمان براهمن جوان

.Megha  دیشیکر سر فرود آورد و اندپنیاو به د 

 

صورت  به  ی ستوه، گاه آینده با بُدی  یاست که بودا  ری چشمگ اریبسـ ۱
و شاه    (Cakravartin) ی جهان یفرمانروا کی یو زمان م یحک کی

  ی شود، ول، نام برده می  (Cakravarti- raja) گرداننده چرخ سنساره
گردد و پس  متولد می   گر ید  ی خرگوش در جا  ا ی  ل ی صورت فبالفاصله به 

  ان،یشاه ماه ای داتا، سپس شاه گاوان بهوری نام به  ی از آن دانشمند
  ا یستوه برد چگونه بُدی  یتوان پ شود. نمی ... زاده می مونیم ن،ی بلدرچ

 همه ثواب   ن یا  ی از گردآور  پسگرداننده چرخ دَهَرمه و چرخ سنساره...  

(Pumya)   وارونه آن؟    ایمبدل شده است؟ و    وانی به ح  گر ید   ی در زندگ
  میدرخواه میکن یبینی بررس کودکانه را به خرده  یداستانها نی اگر ا

تنها به  و نه  اندده یشیاندمی  یی ابتدا هیتا چه پا  ندگانیکه گو  افتی
  یی توجه ندارند که تا مرز پرت و پالگو زی ای خود نشه یاند یادها یبن
  ای است که دانشمندان مؤمن  نی ا ترانگیز شگفت ی روند. ولمی  ش یپ
را   نشیآفر یفکران انتظار کشف اسرار مگوکودک  نی از هم فتهیش

 !!دارند
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خواهد  یمرد کامل کَرَچون دیپن یکه او هم روز
 کر، آن وجود کامل گفت: پنیبود. پس د

  ک یپس از  هی ای براهمن جوان. تو در دوران آت
  کران درحساب و بی رقابلیغ یکالپا

Kapilavastu نام بود به یخواه  یاتتهاگته  کی
  ر یکامالً تنو یبودا کیرهت، اَ کی. ی امونیشاک

 ۱9۶/۱۶۷شده.« 

استاد از  نی پژوهشگرانه را !!! ا ی خیشرح تار نیا) 
برداشت کرده است و آن را   (Buddhacarita) تایبوداچار

 نام داده است!!(  یخ یگزارش تار کی
 :سدینومی  رایاک

از حد  ادهیبودا را ز یعال ینهایآنان که تمر یبرا»
 کیبا  شیی مقام بودا شی بود که از پ یستودند، او کسمی 
. در شدی م ن ی( تضمVyakarana ـ  اکرنهی)و ییشگویپ

از بودا  شیپ یامونیستوه به شاکاز موارد نام بُدی یاریبس
در  وستهیدر شرح حاالت او هم پ یشد ولشدن داده می 

 یامونیاند. شاکدانسته می  زیستوه ناو را بُدی   شیپ  یکالپاها
از آنها!(   یاریدر بس  میدی)که د  ن ی شیپ  یاتهایاز ح  یکیدر  

 یی شگویکَرَ بودا شدنش پنام دیَپن به ییبودا لهیبه وس
او را به مقام خود مطمئن  ییشگویپ نیگردد و هممی 

 ۲9۶/۱۱۳ساخته بود.« 
مختلف   یتراهابوده است: در سو   یرعادیـ تولد بودا غ۳

  ان یدر عالم خدا نیاز نزول به زم شیستوه پآمده که بُدی 
  یبرده است. پس با نواسر می به (Tushita) فلک
سازند که هنگام نزول به او را آگاه می  ی آسمان یقی موس
و   یماریو ب یریاست تا بر پ دهی و بودا شدن فرا رس نیزم

  فات ی تشر ان یگردد. در انجمن مشاوره خدا روزیمرگ پ
  ان یشود و خداریزی می ستوه برنامهشکوهمند ورود بُدی

  شوازیتا مراسم پ ندیآمی  نیصورت براهمنان به زمبه
در ودا نام   ـ  می)انسان عظ   (mahäpurusha) مهاپوروشا
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که همه عالم از او شکل گرفت( را فراهم  یموجود نیاول
 ایبزرگ انسان شاه کل جهان  نیسازند. مقدر است که ا

 یو پس از مرگ بودا گردد(Cakravartin)  نیچکر وارت
  ی خود به بررس یستوه از خانه آسمانعالم شود. بُدی  یناج

 جهان ییکه در آغاز شکوفا دیاو با رایپردازد، زجهان می 

ädipravritte loka   که انسان    ینزول نکند بلکه هنگام
  در دوران  ا یو مرگ آلوده شده  یریپ ، یماریبا زادمان، ب

Yadä vyaktolokah  قانون و سامان   ، ۱د یآ نیبه زم
 ستوه در هندکند که بُدیحکم می  یجهان

(Jambudvipa)  همه  ان یخدا ی. در شورا ابدیزادمان
و سرانجام  ندیریگمورد گفتگو قرار می  یهای شاه خانواده
  ن یدر سرزم (Shäkya) خانواده شاکیا یبر رو

Kapilavastu گری . سپس درباره د۲شوند یم  یهمرا 
پرسشها چون، مادر بودا، نوزاد چگونه بخندد و پدرش چه 

  ن یستوه جانشبُدی   ان یشود... در پاکند... گفتگو می   یرفتار 
دوران آینده جهان   انیو آموزش خدا یاستاد یخود را برا

  گاه یاین پا ستوه مَیتریَه را به آینده را تعیین و بُدی  یبودا  ای

 

در آغاز جهان چون بهشت است که انسانها   ی ن ید ی ـ بنابر داستانها۱
  دار یو ماه هنوز پد دی برند. خورشی مسر به کبختیگناه، درخشان و نبی

ویژه از حرص  نبود. به  یجنس  یی زن و مرد هم جدا ن ینشده بودند و ب
در   شد. نمی  ده ید  ی ( نشانtanhä ی ز و عطش )به زبان پالآ و  ل یو م
جهان که   ی. در دوران الودگ ستیبه بودا ن یازین یدوران هماهنگ  نیا

تا   د یبودا فرود آ ی ستیبارا فرا گرفته می  زیدرد و رنج همه جا و همه چ 
 ! بخشد ان یاین رنجها پابه
کند و از  سو سامان و سازمان جهان و قانون کرمه حکم می  ک یـ از ۲
تا   رندی گمی  میبا بودا تصم و کنندمشورت می  ان ی خدا گر ید  یسو

در   زیچ  چ یه سمیکه در بود د ید  میسرنوشت جهان را رقم زنند. خواه
  یکه نه دارا  ی انسان  ی جهان  شی نما  نیدر ا   یول   ستیذات ن  ی جهان دارا

  گر یبه بدن د یسال از بدن ارد ی لیم اردهای لیم دان،ی ذات است و نه جاو
  جهان  یتا ناج  شودو شاه... می  میرود، سگ و مار و موش و حکمی

 ! کدام انسان و کدام گوهر نجات بخش؟! و چگونه !؟!  گردد
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...  دیآفرود می   نی ه زمرا بدرود گفته ب  انیاو خد  ندیگزبرمی
۳4 / 

بِک بود که  یسخن پژوهشگر آلمان دهیبرگز نیا 
 .است  Lalitavistaraویژه به ، ییای از متون بودافشرده 

دهد که شمرد و نشان میرا بر می یشواهد زینواردِر 
گزیند. در آینده خود را برمی  یزندگ  یهایژگیچگونه بودا و

در قلمرو   نیاز ورود به زم   شیستوه پجاتَکَه هم آمده، بُدی 
گاه  آن شیکارها نیانجام آخر ی و برا تزیسمی  انیخدا

مناسب تولد و خانواده   گاهیجا ندیبکه زمان را آماده می 
فرود  ن ی زادمان دوباره به زم یو برا دهیرا برگز ستهیشا
   ۳۳۶/99. دیآمی 

 :چون یی از متون بودا یاریدر بس
Buddhavarsa 54   ، Jatak 1/48   ، Dight.  Nik. 

428  ، Majji. Nik... 17/171 

ای زمان، قاره   مان، یاز زا  شی ستوه پآمده است که بُدی 
زادمان، خانواده،   گاهیبخش و جا  د،یآ  ایدر آنجا به دن  دیکه با

زنده خواهد  مانیکه مادرش پس از زا یپدر و مادر، مدت
جهان را ترک  دیکه بودا خود باماند، ماه زادمان، زمانی 

 ۱۲5/ ۳۷۰و مشخص ساخت.  ی... بررسدیگو

بر خالف انسانها که در شکم  .Digh. Nik انیبه ب 
 یه ستوه در زهدان مادرش از آگاآگاهند، بُدیمادر کامالً نا 

مادر بدون  یکامل برخوردار بود و پس از ده ماه از پهلو
 ۲۸۳/۷9شود. احساس درد خارج می 

آگاه  زین شیگذشته خو یبودا هنگام زادمان از زندگ 
و موجودات    انیاز خدا  ی. در زادمانش گروه بزرگ۱بوده است

 ی رومندیکنند. مادر سیدارتا ملکه نمی  یاو را همراه   یعلو

 

ستوه بوده و از  در همه عوالم بُدی  ریاز تنو  شیکه بودا تا پ میدی ـ د۱
  د ی د می خواه ی است. ول سخندان  در شکم مادر آگاه و ز ین ی رو ن یهم

را   یر یهنوز مرگ و پ یسالگ  ۲9متون او تا  ن یکه بنا به گفته هم
 !! شناخته استنمی 
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 رامونش یدر پ انیشده و خدا شی آرا وریکه با زر و ز است
 ی است، بودا ستادهیکه سر پا ا یاند و او در حالزانو زده

  ی درنگ چون مرد کاملراستش خارج و بی یآینده از پهلو
پردازد. پس او دست خود را به نشان  به سخن گفتن می 
کند و و انسانها، بلند می  انیهان، خدارهبر و آموزگار ج

هنگام   ن یآورند. در ادر برابرش سر فرود می انیخدا
سبز   اهانیشود و همه درختان و گمرده شکوفا می   عتیطب

را نشان   دارتایزادمان س یشکافند. در نقشها میو شکوفه 
  ن یبر زم یکامل است و هنوز پا یدهند که نوجوانمی 

 و اوپاناندا (Nanda) ناندا انینگذاشته که خدا
(Upananda) باران به نشان بزرگداشت بر  یدا و خ

  ی. پس او هفت گام جهانزندیرسرش آب سرد و گرم می 
دارد و سراسر میبر  ( عالم )جهات چهارگانه یدر هر سو

چهارگانه دورادور   انیکه خدا یدر حال دیمایپرا می  ایدن
 5۱/۱۳۷. ندیاو

این از ورود بودا به  شیآمده که پ  II/328مَهاوَستو در
بودا )در فلک توشیتا( گرد  شگاهیعوالم در پ انیجهان خدا

کنند تا و البه خواهش می  یستوه با فروتنآمده و از بُدی 
رساله آمده، مادر بودا ملکه   نی. در همدیفرود آ نیبه زم
که چهار   ندیبدر خواب می  (Mahämäyä) ۱ا مهامای
 ایمالی بزرگ، او را به قله ه  انیخدا  ای یآسمان شاهانشاهن
با شش دندان   د، یسف یل یبرند و در آنجا بودا به شکل ف می 

راست مادر   یشود )سو راست بدن او وارد می   یعاج در سو 
بدون  شی... مادر بودا باکره است و باردار( کندرا لمس می 

آخته به  ریسپس با شمش انی. خدا۲با شوهر است یکینزد

 

و   نندهیآفر  ی روی، ن (Shakti) یمهامایا در آیین هندو نام الهه شاکت ـ ۱
 بزرگ است.   ی خدا  وایهمسر ش

شود. در کتاب  )روح القدس( باردار می  یکه از دم اله  میـ چون مر ۲
  ن یو شاهان کهن را چن بزرگان از یاریکه زادمان بس میدی د تیحیمس

 اند.پنداشته 
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  تها یپردازند تا از گزند عفرمادر بودا می یو پاسبان یگهبانن
 .کنند یو شیطانها او را پاسدار

آمده که در هنگام فرود آمدن   Lalitavistara رساله در
  د یبودا به زهدان مادر، او چنان درخشان بود که ماه و خورش

های گوشه  نیکتریدرخشش تار نیانور ساخت و از را بی
 ن،یریبودند، حتى عوالم ز دهینور به خود ند که جهان

 ان ی)پر یآسمان یهاروشن شدند. گرداگرد ملکه را با کره 
 اند... ( فراگرفتهapsaräs ـ 

دهد و در ده هزار معجزه رخ می  ۳۲زادمان بودا  در
 نایپردازد، کوران ببه درخشش می  یعوالم نور شگفت

روند، راه می  جهایشوند، کران شنوا و اللها سخنگو، افلمی 
از   هایماریشوند، همه بدر همه دوزخها آتشها خاموش می 

و عشق  مهر افتند و همه موجودات تنها ازجهان بر می 
 ند، یآبه نوا در می   ی قیموس   یهمه افزارها  ند، یگوسخن می 

... هنگام زادمان کودک ستندیاباز می  انیهمه رودها از جر
به درخشش   یاست!( زهدان مادر چون گوهر ی)که مرد
شود. راست مادر خارج می  یو کودک از پهلو دیآدر می 
  ارتکر ریمعجزات روز تنو نی)همه ا ۲۱۰/۱۳۷ - ۲۱4
 .۱شوند!( می 

اشاره شده  دادیاین روفراوان به  یمذهب یداستانها در
 یآمدن کودک، شاه )پدر بودا ایاست که پس از به دن

را فراخواند و او   (Asita) تاینام آزبین بزرگ بهآینده(، پیش 
کودک در خانه بماند شاه چرخ  نیکرد که اگر ا یبینپیش 
خواهد شد و اگر خانه را    (cakravarti- raja) گردان

گردد. پردازد( بودا می اضتیو ر یخانمان)به بی دیترک گو
( )به زبان Siddhatthaپس شاه به کودک نام سیداتا )

آن که   یعنی( داد، Siddhärthä – دارتایس  تیسنسکر
 ۱5/5۶هدف خود را به کمال رسانده است.  

 

  فتهیپژوهشگران مشتاق و ش  ی کودکانه را گاه  یداستانها  ن ی ـ ا۱
 شمارند.  بودا می  عظمت نموده و آنها را نشان انیب زی ن سمیبود
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 Siddha  است، و  افته یکمال و انجام    یبه معن artha 

از آنها هدف و مقصود  یکیاست که  یچند یمعان یدارا
است، در  Siddha- artha که همان دارتایاست. پس س
رسانده  ان یاست که راه خود را به پا یکس  یواقع به معن

رو گمان است، نه آنکه هنوز در آغاز راه است. از همین 
 .۱شده باشد  دهیاو برگز ینام بعدها برا نیکنند که امی 
 یسه نشان نماد یدارا سمیبود ینوشته سوزوک به

 ریتنو یبرا ستاده«یا»زادمان  ی( است که براکی)سمبل 
 گریباشد. به زبان دمی   ده«ی»خواب  رواناین  یو برا  «»نشسته

 Samhärasشود آزاد از همهگاه که بودا زاده می آن

دست  کیحال با  نی بود و در ا ستادهیا انهدام( اینهارا سَ)
گفت:   نیچن  نیاشاره به زم  گریاشاره به آسمان و با دست د

 ۸9/ ۱۳۶آن منم تنها پرشکوه !  ریدر فراز آسمان و در ز
 شتر یدهد که بنظر می نینماد چن نی درباره ااِلیاد 

 یاز همان نماد باستان یر یاستوره زادمان بودا تعب یرمزها
 (archaische Transzendenz Symbolik)ییورارو

برداشت در نوک عالم قرار گرفته و   نیاست، بودا در ا
هفتگانه بودا پس   یگامها  نیاست. فرق ب  مودهیافالک را پ

 یبریس   یشامانها  یو برداشتها  ییاز زادمان و شعائر برهما
  یبرداشتها یدر ناهمسان سم، ی ترائی( مستسیو رازوَر )م

 .آنهاست یکی زیمتاف
 

های باکره در  و الهه  ان ی ملکه همه خدا مان یـ با وجود آنکه پس از زا۱
در   زی ن هان یترین وجود کپرتوان  و  ان ی و استاد خدا اندستاده یخدمت او ا

 Lalitavistara و به نوشته  ردیمکنار اوست، ملکه پس از هفت روز می 

  ۳5/۷برند )معراج مادر بودا !!(.  می  انیخدا  ۳۳او را به آسمان  انیخدا
شد که   ان یستوه است( بدر گزارش فرود بودا )که آن زمان هنوز بُدی 

کند!   ی زندگ مانی کرد چند روز مادرش پس از زا نی مع شی خود او از پ
 !! ست یچرا هفت روز؟ معلوم ن یول
را    زشیچه چ  ست، ین  یو ذات روح    یاو که دارا  رد،یمگاه که ملکه می آن 
جای آنکه کرمه ملکه زادمان دوباره  برند و چرا بهبه آسمان می   ان یخدا

 شود؟ ی م اثربی  نجایدر ا ی هانیاو را مشخص سازد، سامان و قانون ک
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رازوَر هفت فلک را  سمیترائیکه در مگونه همان
 رئومی به امپ  ای یهانی تا پالوده شود و به قله ک دیمایپمی 

(Empyreum) او را در   یدا هم تعالورسد، هفت گام ب
دهد. در جهان آلوده و پررنج نشان می  نیبرابر ا
اشاره بازگشت به آغاز  نیهمچن یشناسی هندکیهان 

از آن قطب آغاز و پله به پله تحقق    نشیجهان است که آفر
و  ستادهیاست. بودا هم هنگام زادمان در قله ا افته ی

 ۱9۳/۱۲۱است«.  نی»او در تارک جهان برتر دیگومی 
ستوه زاده شد گاه که بُدی آمده، آن Majj. Nik. III در

هفت   یدیچتر سف  رینهاد و در ز  نی خود را راست بر زم  یپا
بود  رامونشیشمال برداشت و هر چه پ یگام به سو

 : ۱گفت یو با آهنگ گاو نر ستینگر
و  نمیمن در عالم بهتر نم، یدر جهان برتر من»

زادمان من است. از اکنون   نیپس نی. انم یکهنتر
 .« وارد نخواهم شد ینیدر وجود نو گرید

 ر ی. به تفس۲برندمی  یهانیگامها بودا را به قله ک نیا
 « نمیپژوهشگران فراز »من در جهان برتر

(aggo ' ham asmi lokassa)  یینشان ورارو 
دست  (lokkagge) یهانیاست، چون او به قله ک یمکان

ترین در جهانم« و کهن  نیاست. و فراز »من بهتر افتهی
رفته و    یماد  یهای وابستگ  یاست که او ورارو  یاین معنبه

 .زمان و مکان را پشت سر گذاشته است

 

  یمعن ز یگاو( ن ی به معن Gauگاوان ) ن یرا بهتر  Gautama ـ واژه۱
   شده است.  انیبودا و جهات حرکت او چندگونه ب  ی اند. تعداد گامهاکرده

که در   ان یاستاد خدا  نی کانن هم لی است که در رسا  ری ـ چشمگ۲
  ده یو آینده را در حال د  گذشته  و  ده،ی زادمان، زمان و مکان را درنورد 

خبر بوده و سپس شش  خود بی  رامونی از شهر و پ یسالگ  ۲9است تا 
هم   ی زندگ  ان ی است و در پا افتهی سال سرگردان شده تا راه خود را 

 !خوراک سالم را از ناسالم باز نشناخته و مسموم شده و مرده است
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از    شیپ  ریاسات  نیدهد که انشان می  یمشروح  انیبا باِلیاد  
باشند  های کهن می وجود داشته و همراه افسانه   زین  سمیبود
  ۱۲۱/ ۱۶۰ -۱۶۳. اندده یافریآن را ن سمیبود روانیو پ

 ن ی از ا یار یبس شهیکه ر میدیگذشته د یدر دفترها ما
  ن یو کهن سرزم یها را در فرهنگ بومها و افسانه استوره 

 .جستجو کرد دیهارا پا و موهنجودارو با یهند و تمدنها
و چون برهمن  (Sarvajna) دان استـ بودا همه4
دان بوده باشد. او در شکم مادر همه مجسم می  قتیحق

 .است
 :سدینومی  نسهکُ

دانی را با همه  تییبودا انهیمکتب مها در»
(Sarvajnata)  دانند و باور دارند که  می کسانی

مطلق« بوده است. او در  ی»دانا  یخیتار یبودا
خود همه جهات وجود را تا  انیپامعرفت بی

رو شناخته است. از همین می  اتشیجزئ نیکوچکتر
بودا کامالً با عالم تفکر انسانها تفاوت    شهیجهان اند

 شهیهای بودا درباره بودا، اندشه یداشته است. اند
 ۲۱/ ۱۲9مطلق درباره مطلق« بوده است.«  کی»

بین و همه بودا Samty . Nik , Digh . Nik در
دََهرمه و برهما دگرگون  ای قتی است که به حق دانهمه
 روانایو در ن افتهی ریاست که تنو ییآنها گاهی پا نیشد. ا

دست دانی را در بدن دََهرمه بههمه   نی. بودا ارندیگمی   یجا
  ش یترین وجود ستابدن هم چون بر نیآورده و در ا

 .شودمی 
 :سدینومی واردِر 
مکاتب باور دارند و چون  شتریبودا را بدانی همه»
  یی ادعا نیها چناز شرامانه  یاریاز بودا بس شیپ

خواستند استادشان دست  می  زین انییداشتند، بودا
دسترس    گرانید  یکه برا  یگاه یپا  نیکم در باالتر

 ۱۳۶/99.« ردیگ یبوده، جا
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 :سدینومی  یسوزوک
: من بدون انکه دیگوبودا می  gäthä از یسرود در»

و اکنون   افتمیدست    ریداشته باشم به معرفت و تنو  یاستاد 
شود. در نمی افتیکس در جهان چون من دانم. هیچهمه

  ی قیتنها من ارجمند حق انیتمام خدا نیهمه جهان و در ب
هستم که به  یآموزگار جهانم. من تنها کس نیو واالتر

است. من آرام شده و  افتهیکامل دست  معرفتو  ریتنو
 ۲45/9۱دارم.«  یجا واناریاکنون در ن

و  روزیپ زی: »بودا خود را بر همه چگرید یدر جا و
که  ردکو اعالم می  دیناممی  (omnicient)دان همه

چون و چرا و مطلق است و دانش او کامل.  بی  شیروزیپ
 ۲4۸/9۱است.«  (omnipotent) او قادر متعال و مطلق
 گریچون د (N. K. Shastri) ینارندار کومار شاستر

که بودا همه جهان را شناخته    سدینومی   ییدانشمندان بودا
 قتیو حق  یتی گ یستانهایو نهادها و چ ادهایو همه بن

 یزندگ انوسینقطه اق نیو از دورتر افتهیرا در یجهان
سنساره گذر کرده و از چرخ در  ایجهان  یو گذرا داریناپا

شده است. او برهمه  زاددرپی زادمان و مرگ آگردش پی
 ـ  یوابستگ ای Raga - dvesha - moha) های کاست

شده و به عدم  روزی( پرنگیو ن بیفر ـ  نهی و ک یزاریب
  رو نیو از هم افتهی( دست Vitarägatä) یوابستگ
 ای Sarvajna) زیدان و آگاه به همه چهمه

Purnäjnanin  شده   ( دهیآن که معرفتش به کمال رس ـ
 .۱است 

 

آیین   ها، یگونه افسانه پرداز موظف، با این  ونیتنها روحانمتأسفانه نه ـ ۱
ند که دانشمندان هم در  سازی م کودکان وارونه ی بودا را به داستانها

  ن یا  یی از زبان بودا   ن ی شوند. گذشته بر ابا آنها همراه می   یرانگر یو  ن یا
  ادآوری کنند، که خودشان بارها  تهی را بازگو می همه الف و گزاف میان 

  ش یخو زیداد تنها به خود و خرد و تم میشوند او به شاگردان پند می
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است که با چشم   ژهینشان و  ۳۲با    یبدن  یـ بودا دارا5
را  یاصل  ینشانها نی. انندیتوانستند آنها را ببمی  مانیا

 (mahäpurushalakkhana) نشان روح بزرگ
 ینشان فرع  ۸۰  ژه، ینشان و  ۳۲  نی. گذشته بر ادندیناممی 
دادند. تنها آنها که از شهود برخوردارند می به او نسبت  زین

شاه    ینشانها نی نشانها بشناسند. ا نی بودا را در ا دتواننمی 
( از ی به پال cakravati räjä) دباشهم می  دآل یا یجهان

 :آمده  نیبوداست. همچن نی نشانها، رنگ زر نیجمله ا
و   ریاش چون شزر درخشان است. باالتنه »پوست او چون  

و همه   4۰او    یمانند است. شماره دندانها   ریش  زیاش نچانه
دندانها وجود ندارد. زبانش   نیب  ی و درخشانند و شکاف  دیسپ
 یاره یاو دا یدو ابرو انیبزرگ و نازک است. در م اریبس

پشم که چون   ای(  Urmä  تی)سنسکر  umaنام  برجسته به 
 ی سرش برآمدگ ی. در رو درخشدی گون است، مبرف نقره

( بسان عمامه  ushnisha تی )سنسکر unhisaنام به
 ش ی. کف پااست زانیگوش او دراز و آو یها. الله۱است 

شود. می  دهیچهارگوش و صاف و بر آن چرخ دََهرمه د

 

از بودا   غ یدر ...رندیگفته، نپذ وداباشند و سخن او را هم، چون ب ی متک
 سازنده دارد.  تباه فتگانی ش ن یچن کیکه 
رسد که  می   جه یاین نتخود به  یهایدر بررس  ی ـ شومان پژوهشگر المان۱

( است که پس از  ستیوبود)گرکُ یی بودا- یونانیهنر  راث ینیشَه ماوش
ی  پشاور کنون هی( در ناحالدیاز م شی پ ۳۲۷اسکندر ) ی لشکرکش

  یی که از بودا تنها نشانها ، یونانی  کرتراشانی)پاکستان( شکل گرفت. پ
از او ساختند و   ی سیبار تند نخستین  یبودند، برا  ده یرا داستان وار شن
بود، نشان دادند. هنرمندان    ان یونانی و، که رسم  ای از مسر او را با چنبره

  دبودا ساختن یهای ژگیاز و  ی کیشکل چنبره را  نی پس از آن ا ی هند
مفهوم    دهی ای بود، تنها با سر تراشآنان بودا، که شرامنه  ی چون برا  ی ول

  ن یجمجمه کردند. سپس هر سرزم یبرآمدگ  ک ینشان را  نی داشت، ا
نشان   ن ی در هند ا ۶۰/۱۳۷ دی خود را برگز ژه یسبک و روش و ییبودا
و رودرا را   وا ی از آنان چون ش ی اقتباس شد و برخ  ز ین ان یخدا یبرا

 .  دند ینام است( شیناوش  ی آن که دارا Ushnishin)  نیشیناوش
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گرد و بازوانش  شیهاپاشنه  ده، یو کش فیانگشتانش ظر
او پنهان و   یزانوهاست. آلت مرد ریتا ز دهی دراز و کش

هایش مجعد است. آب دهانش خوشبو و گونه  شیموها
و بسان گاو نر است... از   ی. چشمانش آب۱است  رگونیش

او را   رامونیمتر پ نی شد که تا چندپراکنده می  یبودا نور
 ۳۱۱/5۶،  ۲۲/ ۲5ساخت...« روشن می 

کانن فشرده  یدادن به گفتار بودا انیاز پا شیپ
 یسی آن را به انگل   تیل  یمون  یتکه را، که شر از جا   یداستان

گزارش    کیبرگردان کرده و شرح زادمان بود است، و چون  
شود، بازگو پرمایه!! درمیان گذاشته می انگیز و شگفت 

 :کنممی 
 ییبود ندا تیستوه در عالم توشکه بُدیگاه آن»

هزار سال بودا در جهان  کی برخاست که پس از
گرد  Lokapäla انیانسانها زاده خواهد شد. خدا

خود را آگاه ساختند که پس از   ارانیآمدند و همه 
گذشت هزار سال از امروز، بودا در جهان زاده  

  ده هزار چکرواله انیخواهد شد. پس همه خدا
(Cakravälas) است که  ی)هر چکرواله جهان

( گرد آمدند دباشمی ۲یَجَنه  45۰،۲۰۳،۱آن  یپهنا
  ییچه نشانها  یآینده دارا   یکنند که بودا  یتا بررس

کردند و با هم به  داریاست. سپس با مهابرهماها د
  افتند یاین برآیند دست پرداختند و به  یزنیرا

آینده   یاست بودا  تیای که در عالم توشستوه بُدی
)هند(   پایبوده و زادمان او هم تنها در جامبودو

  ات یف یزادمان او، و همه ک گاهیاست ... جا ستهیشا

 

(  اهایشاک  ری )ش (Shakya Simha) نها یاسیرو او را شاکـ از این ۱
دادند.  می کردند، نشان  می   حمل   رانیکه ش  یریو او را بر سر   دند یناممی

آموزگاران   ن یهنگش در بآخواندند که ان می غرّ ر یش ن یاو را همچن
  ۱۳۷/ ۶۶است.  ن یرساتر   یروحان

 ت. اس لومتریک 4به   ک ینزد  (yajana)ـ هر یَجَنه ۲
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  د یکه زادمان با  تنددانسمیمشخص شد. آنها    گرید
سال و   ۱۰۰از  شیباشد که عمر مردم ب یدر دوران

ستوه خود سال باشد. بُدی ۱۰۰۰۰۰کمتر از 
و  شودراها نیبودا هرگز در ب کیکه  دیگومی 
شود و تنها در خانواده براهمنان ها زاده نمیه یشیوَ

روزها   نی. و چون ادیآ ایبه دن دیبا اهایو کشتر
  د یاند، پس من بامورد بزرگداشت  شتریب اهایکشتر
  د یشیآنان زاده شوم. پس او به مادر خود اند  نیدر ب

است ملکه مهامایا مادر من باشد.   ستهیو گفت شا
که مهامایا تنها    افتیستوه با دانش خود دربُدی  یول

 یده ماه و هفت روز از عمرش در جهان بر جا
مانده است. پس بر آن شد که به جهان فرود آمده  

شادمان   اریبس یآگاه  ن یاز ا انیبودا شود. خدا
فرود   تیستوه در آن زمان از عالم توششدند. بُدی 

ستوه  گاه که بُدی د تا در زهدان مهامایا رود. آنآم
ده هزار چکرواله  دیآمادر فرود می زهداندر 
شده بود  یبینهایی که پیشمعجزه  ۳4و  لرزندیم

اللها سخن  نند، یبدهند. کوران میرخ می 
  ن یریش شانیآبها انوسهای.. همه اقندیگومی 
 یخود نواهاخودبه یشود، همه ابزار نوازندگمی 
 ستند، یانوازند، رودها از جنبش باز می می ریدلپذ

و از  وندشمی  دهیپوش با یز یبا گلها  نهایزمهمه 
 ...  ندیروهفت رنگ می  یسنگها گلها

شود ستوه در زهدان مادر وارد می از آن دم که بُدی
مادر به   برهنه در کنار یرها یبا شمش انیچهار خدا

هفته   کیمرگ مادر  زهی.. انگ ستند یامی  یپاسدار 
ستوه چون پس از زادمان فرزند آن بود که بُدی 

برد )زهدان سر می به یاست که در معبد  ییخدا
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  ی جا  ستیروا ن  یکس  گری د  شگاهیاین  نیمادر( و در ا
 ۱...«ردیبم دی. پس مادر باردیگ
انجام گرفته و کودک  ستادهیا دیکه با مان، دزا هنگام
آشنا رخ   ةمعجز ۳4دوباره  د، یآ رونیمادر ب یاز پهلو

 .دهندمی 
  یدیستوه مهابرهما چتر سفسر بُدی بر»
با برگ خرما او را باد  گر ید یافرازد و خدایبرم
گرانبها و  یساز و برگها گرید انیو خدا زندی م

  Kakudhabhändasاو را ) ستهیشا یپادشاه 
 رندیگی گوهرنشان، تاج...( در دست م  ریچون شمش

ستوه سپس . بُدیستندیاو در برابر او به خدمت می
 دیوگدارد و میشمال برمی یهفت گام به سو

سهمناک   یویو غر «یتیدر همه گ نی»منم بهتر
  ندینشمی  ونیتاس یبه مد یآورد... او در کودکبرمی
همه   هیپردازد. سابه مراقبه می  یدرخت ه یسا ریو ز

که  یدرخت هیسا یشوند ولجا میجابهدرختها 
  ی ماند. شاه براآن است پابرجا می ریستوه زبُدی
کند که  می  استخدام  رامشگر 4۰۰۰۰او  یمسرگر

او باشند )چون   رامونیپ وستهیپ انیچون خدا
خود دارند( و  رامونیرا پ انیکه هور انیخدا

و آوازه   ی قینوازندگان با ابزار گوناگون موس 
و سرور   یستوه را به شادبُدی  وستهیخوانان... تا پ

 .«.درآورند

 

دانست مهامایا  می از فرود    ش یستوه پگفته شد که بُدی  نی از ا  ش یـ پ۱
آمد. حال    ن یزودتر به زمرو  همین   و از  ندکمی   ی ده ماه و هفت روز زندگ

وارد شود فرمان مرگ داده    ی گرید   یخدا   د یپرستشگاه نبا  ن یچون در ا 
در   یگر یساخت، تا د خدا مادر خود را نازا می  نیشود؟ بهتر نبود ا می
 رد؟ ی نگ یمعبد جا نیا
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 ی همسران فراوان داشت ول یسالگ ۱۶در ستوه بُدی
 (Rahula - mata)ماتا -نام همسر برجسته او رهوال 

 .بود
شاهزاده   ندیوگگرد آمده و به شاه می  انیدربار

گونه سرگرم است و از هیچ یبه خوشگذران وستهیپ
  ن یاو در ا  ستیبهتر ن  ایبهره ندارد، آ  یجنگ  ییکارآ

پرسد و او  هنرها آموزش داده شود؟ شاه از پسر می 
دهد که من در همه هنرها سرآمدم و پاسخ می 

  ی برا. ستیبا من ن یهماورد  یارایکس را هیچ
فردا به همه نشان خواهم داد. پس چهار  شیزماآ

شوند و می  دهیبرگز راندازانیترین تنفر از برجسته
دهد و می   ریت  ۳۰۰۰۰از آنان    کیستوه به هر  بُدی

و  رندیگمی  یجا یدانمیآنها در چهارگوشه 
دهد . سپس فرمان می ستدیامی   انیستوه در مبُدی

کنند. آنها  یراندازیاو ت یبه سو کبارهیتا همه 
هر کدام از ما در کار   ندیگونخست سر باز زده و می

گذر   ریتواند در هوا با تخود چنان استاد است که می
کند... سرانجام به فرمان   یریگیآهنگ را پ کی

  ی راندازیاو ت یستوه هر چهار نفر به سوبُدی
ستوه رسد  به بُدی  ریاز آنکه ت شیپ یکنند، ولمی 
 یهمانها دورادور خود را سپر اکسته و برا ش رهایت

خود را به  ریت ۱۲۰۰۰۰همه  راندازانیت ..سازد.می 
 بیبه او آس  کی چیکنند و ه او پرتاب می  یسو
هنر را  نیپرسد که امی  ی! شاه با شگفت !رساندنمی

هنر را که  نیدهد ا. او پاسخ می ی از که آموخته ا
است  ریش ترانِ ای  bänavarodhiniنام به

تا از او  داندیچون من نم پایامبودوکس در جهیچ
را  یگریخواهد هنر د. پس شاه از او میاموزمیب

 یرانداز یچهار استاد ت  نی ا دیگونشان دهد. او می 
هر  ریت کی من با  ینتوانستند مرا هدف سازند، ول
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که   راندازانیچهار نفر را به هم خواهم دوخت. ت
 هو از پهن دندیترس دندیستوه را دهنر نخست بُدی

چهار درخت بنان   شیآزما یرفتند. پس برا رونیب
دهند. می  یدان جامی)موز( در چهار گوشه 

بندد و با خود می ریدر ته ت یستوه نخ سرخبُدی
  ن یکند ادرخت نخست رها می   ی که به سو  ریت  کی
از   ریت   کیبا  ... و  دوزدیچهار درخت را به هم م   ریت

هم   یسخت که رو ری ( تکه چوب انج۷هفت )
برگ   کیداشتند و    یستبر  متریسانت  ۸۰به    کینزد
به   نیبرگ آهن کیدو انگشت و    یبه ستبر   نیمس

سد تخته که   کی  انیو در پا  ...انگشت  کی  یستبر
گذراند... و  خود را می ریبه هم بسته شده بودند، ت

نشان   یانسان یهزار معجزه ورا ۱۲هم  یرو
  ۲۰۷ - ۲۲۱دهد.« می 

به  ییآشنا یبود که برا ی کوتاه  اریفشرده بس نیا
های کودکانه استادان نگارنده، که در شه یانگارها و اند

  سته یآنها با  ینیزبیاند، رپراکنده   یی کانن بودا  اتیسراسر ادب
 .است
 

 خ یتار یبودا
 ی خ یگونه شواهد تارشد از بودا هیچ   انیکه بگونه  همان

 ی بودا ی زندگ یرو واشکاف و از همین  ستیدر دست ن
که  یی باشد. داستانهادرستی ممکن نمی به  زین یخیتار

های جا گشته و پس از گذشت سده دهان به دهان جا به
  ی آنچه در وابستگ ایاند، و و نگاشته شده  یفراوان گردآور

و   ادمانهای شوند، تنها انگاشته می  گرید یدادهایبا رو
 کی ییشناسا یتوان از آنها براهستند که می  یگواهان
برداری کرد، که در هر حال بهره   یخیتار  شیکم و ب  یبودا

 .با پندار و گمان همراه است
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 کیناکامورا، کوگن و    را، یاک  یاستاد پژوهشگر ژاپن  سه
بودا  شگران یکه همه از ستا ه، ی مهاتاچار یپژوهشگر هند

بودا را به   یشرح زندگ  یهای سنتادماندهیباشند، از  می  زین
خود  ینگارش بررس یبرا رایاند. اککرده  یگمان بازساز

 ربرداری قرار داده است. چون درساله را مورد بهره  ۶۰۰
بودا   شگریو ستا  ییکه پژوهشگران بودا  هایینامه یزندگ  نیب

 ده یکه در رسایل فراوان د هاییگزارش اند وکرده  هیته
رسند، آنها تر به نظر میسرگذشتها خردپسند  نیشوند، امی 
 گر، یهای پژوهشگران دساخته و با افزودن اشاره  هیرا پا
واردِر نوشته   یس یکه پژوهشگر انگل یشگفتار یویژه پبه

 ی خیتار  یبودا یفشرده زندگ اریبس انیاست، به ب
پرورش   طیمح  طیشرا  نامه، یزندگ  انیاز ب  شی. پمیپردازمی 

 :میکنمی   ی را بررس  نینو  شهیاند  شی دایبودا و اثر آنها در پ
وجود در فرهنگ و تمدن هند کهن به   سمیبود  نکهیا  در

 یاین فرهنگ است، جاآمده، رشد کرده و سخت وابسته به 
  ی در پرسشها یتا آنجا که گاه  ستین یگونه شکهیچ
  ی کیتوان بازتاب فرهنگ هندو را به نآیین می   نیای اشاخه 

 .مشاهده کرد
برند بودا به آموزش پرداخته، که گمان می یدوران در

و  ین ی بود که رفته رفته شهرنش یای کشاورزهند جامعه 
بوده است.  یمتشکل در آن رو به فزون  یگسترش شهرها

  :سدینوناکامورا می 

 ستین یاننش nagara وِداها هنوز از نام شهر در»
آنها  که) رهندویغ یشهایکه در دوران ک یدر حال
این به  سم، یمانند بود  ( خواندندو گمراه می   قیرا زند

رساند که تمدن می  نی و ا میکننام برخورد می
ویژه از به کار گرفته بوده است. به  شهیر یشهر

در    ی نام برده شده و بازرگان  زیآهن ن  یبردن همگان
  ی های بوده است. گسترش وابستگ شرفتیحال پ
دار از گروه سرمایه  کی شیدایبه پ یبازرگان
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 -نام شرشتین )شرشتهین بازرگانان به 
Shreshthinویژه در هند که به  انجامد ی ( م

جامعه   یرا در سازمان طبقات ییهایدگرگون یمرکز
شدن    رومندیداران که با نه ی آورد. رشد سرمامی   دیپد

طبقه برجسته و  فیآنان همراه بود، موجب تضع
طبقه    نیا  اعتبارکم از  و کم  دیپرنفوذ براهمنان گرد

 زین ییودا شی رخنه ک یدگرگون نیکاست. با ا
شهرها،  شرفتیبا پ نی. همچنافتیکاهش می 

  یی فرمانروا  یمتشکل که بر بخش پهناور  یدولتها
تدا سخن  اب  ییوجود آمدند. در متون بوداداشتند، به 

 از هفت و سپس ده و سرانجام شانزده کشور بزرگ
(Janapadäs) ».است 

براهمنان را    گاهیآیین هندو و پا  نیشیپ  یدر دفترها  ما
 سم یبود  شیهای کنه یبرگ در شرح زم. اُلدِن میکرد  یبررس

کند که چگونه طبقه براهمن اشاره می  مارگونهیبه رشد ب
مخالف، چون  ینهاییآ شیدایموجب پ دادیرو نیهم
 :است نیاز گفتار او چن یشود. فشرده بخشمی سمیبود

که بودا به موعظه پرداخت براهمنان  یدوران در»
  ان یدانستند که با خدامی   نیزم   یرو  انیخود را خدا
 یرا برا یگاه که شاه داشتند. آنها آن وندیآسمان پ
کردند، هرگز او را شاه خود سح می مَ یفرمانده 

شعائر به  یبلکه کاهن پس از اجرا  دندینامنمی
است شاه شما.   نیای مردم ا :ردکمردم اعالم می 

است.   (Soma)سُومَه  یشاه براهمنان خدا یول
 تنددانسمی همه طبقات  یای وراآنها خود را طبقه

که   تندزیسمی  ییایو در دن ندیوِداها دهیکه برگز
کرده    دیتبع   ایاین دنخودشان بود و خود را به   دهیآفر

زا( جدا ساخته بودند. بخش )جنبش و از دم زندگی 
ارج دانستن  و بی   شیخو  شگروه در باور به ارز   نیا

گونه احساس تزلزل هیچ  گرانید یزندگ
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تجرد و  کیبراهمنان در  نهیزم نیا اکردند. بنمی
محسوس و مشهود غرق شده و   اتیاز واقع یدور

کردند   لیزمان و مکان تخجهان بی  کیخود را در  
بن  بی  یشبح پندار کی یتارها مارگونهیو چنان ب

بستند و به چنان  درا بر خو زانیو بدون هدف و م
که    یماریچنگ زدند، که تنها روح ب  یواه   یاهایرؤ

و   یخود ی سنجگونه انتقاد و نکته در برابر هیچ
ساده و  اتی درک واقع ییقرار نگرفته و توانا گانهیب

توانست از دست داده باشد می   یروشن را هم به کل
روش  کیدچار گردد. آنها  یالپروریخ نیچن به

ژرف با  میکه در آن مفاه  دندیخود آفر یتفکر برا
های کودکانه پوچ و مضحک چنان  شه یاند

تجارب    خیکه در تار  ختیآور و نادر درهم آمشگفت 
  ی ای برانمونه  نیچن  گریدرک جهان د  یانسان برا

 ۲۲/۶4نشده است.« دهیبار دن یدوم
بودا گام به  یو فرهنگ ین ید یفضا نیچن کی در
 .۱نهاد  ییدان زورآزمامی 

که  میافتیاین برآیند دست به شادهایاوپان یبررس در
 ا یطبقه کشتر  ونیمد  شتریب  یشادیجنبش اوپان  ای  یدگرگون

 

که در   ی الپروریخ یو حکما  ماریحکمت ارواح ب نی متأسفانه همـ ۱
کودکانه و   ی کردند و از باورها ی م پرواز ات یعالم مجردات دور از واقع

تنها در  نه  دند، ی آفرخود فلسفه ماوراء می  ی گذشتگان دور برا یی ابتدا
و   یو رهبران معنو  شمندان یمردم هند و اند  ی و باورها یفکر اتیح
از   یار یژرف گذاشت، که در بس اریبس  یاثر ن یآن سرزمای شهیاند

امروز هم دانشمندان    انکه رخنه کرد، چن  ز ین  گر یهای دو جامعه   نها یسرزم
کوشند آنها را  اند و می سنگواره شده  ی پندارها ن یا فته یای شبرجسته

به    یبستر  نی چن  کیدر    زین  سمیکنند. بود  هیتوج  یاسرار و رموز فراعقل 
  ن، ییآ ن یگذار اپایه شهیبدون توجه به هدف و اند جنبش پرداخت و 

دَهَرمه بودا را  بُدی  ن براهمن، نهال جوا هیسازان شبداران و دین مکتب
  ن یا  یشاخ و برگها   یآراستند که پس از اندک   گانهیب  یوندهای چنان با پ

 .پوشاندند و خفه کردند ی را به کل ی نهال اصل وندها یپ
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و شاهان   انیای که فرماندهان و فرمانروابوده است، طبقه
اعتبار کشتریا  شیو جنگاوران به آن وابسته بودند. افزا

. در دیگردعمالً موجب کاهش نفوذ طبقه براهمن می 
هماورد و  ینها ییآ ریتأث یبرا ط یبود که مح ان مز نیهم

تر آماده یدیدراو شیچون ک یو باستان یبوم یباورها
مهاجر، که براهمنان در آن   یاها یشود و در آیین آر می 
  جهی. نتابدیمی   شیافزا  گرید  یداشتند، رخنه باورها   یرهبر

حاکم بر جامعه هند،   شیآن است که در کنار آیین هند و ک
 .ابندیشکل گرفته و گسترش می  ینینو یباورها

نام خانمان سائل بهطبقه بی کیگذشته از  یهایبررس در
ترک خانمان کرده( نام  - Parivräjakaوراجکه )پری
پرداختند و می   یرستگار  یبه جستجو  اضتیکه با ر  میبرد

کم بر گذراندند. کممی گری روزگار  وزهیو در  یبا دوره گرد
 فزودهبودند ا  ازینو بی   شیآالاین گروه که بیتوجه مردم به 

 یفراوان طبقه روحان یشد و از آداب و شعائر و مناسکمی 
  م یو تحک یزندگ  نیتأم لهیبارها را وس نیمند که افه یوظ

 ی. نفوذ و توانمندشتندگساختند، دلسرد میقدرت خود می 
گرفت، می   شهیطبقه براهمنان که از آیین هند و ر  یپا  رید

 ییو خودنما  یکار   ایو ر  یهمراه با سوداگر  یتوانگر  زهیانگ
های کهن از  رساله  فراوان یشد، که در گزارشهاآنان می

فساد  نیاز ا زین ییهای بوداادمانده یشده است. در  ادیآن 
. مردم هند ۱سخن رفته است  اری براهمنان بس  یهایو کجرو

طبقه   ییو دورو رنگ یو ن شیو آرا  شی رایپ نیهرچه از ا
  یازینو بی  یبه سادگ شتریشدند، بگردان می روی  یروحان
  ی اری بس  ی حت  چنانکه  افتند، یمی   شی دوره گرد گرا  شانیدرو

 

  اد ی فساد براهمنان سخن ز ن یها از ا تکه یها و پ تکهجا ویژه در  ـ به۱
و   نی زم ی خود را خدا نکهیا  و گفته شده است. درباره قدرت براهمنان

  ، یاکاریاندوزی و ر دانستند، مال میتبار  ک یآسمان از  انیبا خدا 
گذشته   ی با باور مردم... در دفترها یو سوداگر  ن یساختن د  یشعائر

 .میشرح داد
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این های توانگر و توانمند جامعه به از وابستگان به گروه 
هند از  نی. چون مرکز سرزمتندوسیپوراجکه می گروه پری

  شانی درو  نیاز ا  یبود، سرپرست  ه یپرما  اریبس  ینظر کشاورز
  ن یرو بر شماره آنان در او از همین دیگردمی  سریآسانتر م

 قتیگروه که خود را جستجوگر حق نیافزود. ابخش می 
از طبقات چهارگانه هند خود را   ک ی چیبه ه  تند، دانسمی 

 .خود داشتند  ژهیو ینییساختند و روش و آوابسته نمی 
دوران بودا دو گروه را شناسانگر معرفت و تجربه  در

 .هااند؛ براهمنان و شرامنه نام برده ینید
. میکرد یبررس یبراهمنان را به بسندگ شیپ یدفترها در

  (Shramana)به شَرمَنَه زی ن سمیدر دفتر شامان
 شتری)که ب  - یپال (Samana) هنَمَ سَ ای  - تیسنسکر
شوند( به مفهوم آن که  نه بر زبان آورده می ه و ساماَنَشراما

دارد، میرا روا  یو سخت  اضتیکند و بر خود رکوشش می 
ها در واقع  شَرمَنَه  نیاشاره شد. ا ا، یمرتاضان تارک دن ای

سلوک   یانیمرحله پا ایها بودند که راجکه ویهمان پر
خود را از همه   میدی( که دنیاسی)سن  مودندیپرا می   یبراهمن

و به گفته   دندیدمی  ازینبی ینیحتى شعائر و آداب د ز، یچ
که  یندگانیجو ایمردند، و می  اتیآن دوران در ح یحکما

 ژهیو ی و بدون فراگرفتن آموزشها یاندر دوران جو
مراحل چهارگانه ترک خانه و خانمان  مودنیو پ یبراهمن

گری و وزهیو در یبا دوره گرد قتیحق یکرده به جستجو
گذراندند. آنها قناعت، عمر می  نیو تمر اضتیر رشیپذ
به تجربه مراقبه و تمرکز  یدر مکتب استاد زیگاه نگه 
 یها فرهومندانکه شَرمَنَه  سدینومی  رایند. اکپرداختمی 

 هیبر نفس و محدود ساختن تا پا  یرگیچ  نیبودند که با تمر
در   یسنت  اضتیو انجام هفت ر گایُ  یو اجرا ال یکشتن ام

مطلق بودند.   قتیاز مرگ و در حق  ییخواهان رها  ، هاشه یب
  ی بود و با براهمنان وابستگ ایبودا را هم که از طبقه کشتر

 ن یاز هم  یکیخانمان پرداخت،    ترک به    ینداشت و در جوان
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این هم او را به  ییو در متون کهن بودا اندده یها نامشَرمَنَه 
 .اندنام خوانده 

از شش شَرمَنَه نامدار دوران بودا سخن   ییمتون بودا در
. ۱انداست که آنها را شش استاد گمراه خوانده گفته شده 

 ganin ایرهبر  کیشش شَرمَنَه که هر  نیا ینامها

است:  نیبودند چن یاز شاگردان و استاد مکتب  یگروه 
 Maskarin) پوترا  یوشال، گُ (Purana Käshyapa) پهیکاش

Goshaliputra) ،  ِشا کمبلهک (Ajita Keshakambala)    ،
 پوترا یراتی، و (Kakudha Kätyäyana) نهیَایکات

(Sanjayin Vairattiputra)  پوترا یو جانت (Nirgantha 

Jäntiputra) 

 :سدینومیاُلدِن بِرگ 
 یها، گذشته بر رهروان کوشا و جد ه نَ مَسَ نیب در»

  افتی هم    یاریبس  ، یو مذهب  یژرف معنو   شهیبا اند
و   کیو تار دهیچیپهای دگاه ید یشدند که دارامی 
  اریبس یاضتهایکه با ر یبودند، مرتاضان انهیعام

  اریهای بسبا روزه یبردند و گاه سر می سخت به
 اخود ر دند، یپوشاز خوردن چشم می یطوالن
خار   ی. بر روتندشسهرگز نمی ای و  تندشسنمی
کردند می  زیاز هرگونه آسایش پره   ایو    دندیخوابمی 

داشتند... در  ی رستگار دی روش ام نی ا یریگ یو از پ
 نیشدند همچنمی  دهیکه مقدس نام یمردان نیب

بودند که به »سگ مقدس« مشهور بودند  یگروه 
کنند و  یکه چون سگ زندگ ردندکو آنها نذر می

.  سند یبل نیخوراک سگان را به روش آنها از زم
 ردندک»گاو مقدس« نام داشتند که نذر می یبرخ

  شیها همه کم و بسر برند. شَرمَنَه چون گاوان به 
ای باور داشتند  به زادمان دوباره و تبدل به گونه

 

و همفکر   رو یاستادان را که پ گر یو د تنددانسمیاستاد هفتم را بودا ـ ۱
 .انداو نبودند گمراه خوانده 
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ای  هم به گونه یاریدر کنار آنان بس یول
هم  یبرخباور داشتند و  یفلسف  سمیالیماتر
  ک یبودند که به اراده و پاداش و ن ییهان سیالکتید

 ۷۳/۶4و بد معتقد نبودند.« 
ای دارد که گسترده  یبررس سمیبود شیدایدر پواردِر 
  ی هم هماهنگ  گرانیای از آن را که با پژوهش دما فشرده 

 .میکنمی  انیدارد، ب
و تکامل آیین   یهای دگرگونزه یانگ   یپس از واشکاف  او
طبقه و سپس   نیو نفوذ ا سمیبراهمان شی دایو پ ییودا

  شیکردن ک یروی در شعائرو زیاده  یمعنو یفروافتادگ
 ادیاز آنها  نیشیپ یهند و ... که در گذشته و در دفترها

در  یو ناامن  ییو تزلزل جامعه هند و نارضا یسست م، یکرد
دهد که چگونه گذارد و نشان می می   انیرا در م   قاتطب  نیب

 شینشینی گرا گیری و گوشه کناره  به نیاز متفکر یگروه 
 یبه دوره گرد یو با پشت کردن به نظام طبقات افتندیمی 

گران   وزهیو به روش در ردندکنشینی رو می و جنگل 
 دیطبقه را باگروه بی  نیگذراندند. همخانمان روزگار می بی

  ی جامعه دانست که سنتها  یننکوهشگران آیین همگا
  یی خود به برپا ن، ینو یجنبش ازرا ترک و با آغ یبراهمن
  شمندان یاند نی پرداختند. ا سمیدر کنار براهمان ییمکتبها

رفتند شرامانا )شَرمَنَه( شمار می به لسوفی ای فگونه که را
به ترک جامعه   قتیکشف حق یکه به آرزو  دندیناممی 
و با   دهیپرداخته و از مال و جاه و طبقه... چشم پوش  ی سنت

نهادند.  هیرا پا یپرورش شاگردان فراوان جنبش کارساز 
همه هندوها مقدس بودند،  یآنها اعتبار وِداها را، که برا

دهنده براهمنان را که آنها الهام  یادعا  نیو ا رفتندیذنپ
د.  دانستن رایپذو نا هودهیاز بن ب یهستند، سخن قیحقا

 تیروا دنیشیخرد و اند رویپ شتر یب یها را افرادشَرمَنَه 
 ی بدو یها و خرافات و باورهااند که کمتر به افسانهکرده

  ی بستگدل یپزشک ات، یاضیاند. آنها به نجوم، ربوده بندیپا
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را درباره جهان و   ی قیراه حقا  نی از ا دندیکوشداشتند و می 
باور داشتند و گردش   یعیطب  نی . آنها به قوانابند یدر  هانیک

  یعیهای طب زه یهای آن را وابسته به انگده یجهان و پد
 را یپذ  یادیارزش ز  تیعل  یاز آنان برا  یاریدانستند. بسمی 

را به اراده    یتیهای گده یبودند و چون براهمنان که همه پد
از آنان به  ی. برخدندیشیاندکردند، نمیواگذار می  انیخدا

  (Sangha)ههای متشکل سنگهَ گذاردن گروه بنیان 
 .خود بودند ژهیسازمان و  یپرداختند که دارا

از   یار یها، و به باور بسشَرمَنَه  شیدایبا پ همزمان
  ی دوره گرد، مکتبها مانیحک نی هم انیپژوهشگران، از م

در هند شکل گرفتند که پنج مکتب از آنها   ین ینو یفلسف 
مکتبها بود که  نیاز ا یکی سمی. بودافتندی یشتریارج ب

هند و  ینیای و دشه یاند یدر جنبشها گرانیاز د شیب
  ی کیاز هند نشان گذاشت. بودا هم خود    رونیب  ینها ی سرزم
  ی ها و آموزگاران دوره گرد بود که در جمهورشَرمَنَه   نی از ا
  ی از بخشها یمَگَدَهه و برخ نی در سرزم (Vriji) یجیور

گرد  رویپ یادیهند به آموزش پرداخت و شمار ز یشمال
 ی شی( از او پنایاو )چون ج یاز هماوردها یبعض یآورد. ول

 یادیهای بنهیبودا همان نظرآموزش  یگرفتند. مبنا
و اعالم   رفتیرا پذ شیها بود. او تنها اعتبار آزماشَرمَنَه 

پردازد و   ینگرو ژرف  شیخود به آزما  دیکرد که: شاگرد با
آن را   دیگومی نیبرد نه آنکه چون بودا چن یپ قتیحقبه 
 .۱ردیبپذ

 

  ، یگوناگون، گذشته بر واشکاف یها و گزارشهاه ینظر  انیب زهیانگـ ۱
همه   ش یکه کم و ب استی اتیمتوجه ساختن خواننده به واقع

گیری وارونه متأسفانه هنگام نتیجه یول  رندیپذپژوهشگران آنها را می 
  یول  رند یپذبودا را همه می  ی گونه گفتارهاکنند. این ی م ان یآن را ب

 .کنندبرداشت می  یپرستبت  کیآنها از آیین بودا  شتریب
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دارند و با  ییفرمانروا یعی طب نیتنها قوان یتیگ بر
  ی آرامش و خوشبخت ، یتوان به رستگارآموختن آنها می 

 .افتیدست 
و  عتیاست، چه در طب تیعل  نیقوان نی ترین ابرجسته

 کیاز  یجا شدن آگاه جابه. ی اخالق یچه در پرسشها 
  ی اخالق  یتی عل  نیقوان  یهم بر مبنا  گرید  یبه زندگ  یزندگ

گردش و  نی . هدف گسستن و درنگ اردیپذصورت می 
است. جالب است که  یبه آرامش فرجام افتنیدست 

که   ین ی سرزم یجمهور  زگاناز سا ییسازمان سنگهه بودا
الهام گرفته   ی( جیور یجمهور) افتهیبودا در آن پرورش 

هر انجمن )سنگهه هر بخش( خود فرمان  بود که در آن 
وجود نداشت. افراد    یسرور و رهبر  زیبود و در هر انجمن ن

کردند شرکت می  یهمگان ییدرپی در گردهماگروهها پی
پرداختند و با سنگهه به گفتگو می  یو درباره پرسشها

  ی . گره ناسازگاررفتندیپذرا می تیگیری نظر اکثررأی 
شد و روش گشوده می  نیبه هم زیگروهها نهای دگاه ید

گونه بر به همین  زیسنگهه را ن ندگانیکارگزاران و نما
مگدهه، که بر بخش   ی. پس از گسترش پادشاه دندیگزمی 
 ریانجمنها ز  نی داشت، ا  ییهند فرمانروا  نی از سرزم  یبزرگ

دوام   اد یز یرگ یچ نیچون ا  یفرمان آن دولت در آمدند ول
سازمانها چون گذشته   نیدوباره ا ینپس از زما افت، ین

آزادانه به کار خود پرداختند. چهار مکتب برجسته همزمان  
(، Lokayätaه )کایتَلُ( ، Äjivakaه )کَ وَی: آجسمیبا بود
 ( بودند.کیاگنوست  - Ajnänaه )( و آجنانJainaَ) جینَ
گرفته شده   یزندگ یبه معن (Jiva) از واژه جیواوَ کَه آجی

  ن یهاست. اشَرمَنَه  یراه زندگ ا ی یو به مفهوم راه زندگ
فراوان   روانیو شاگردان و پ اری استادان بس یمکتب دارا
بودا( پا گرفت   نی)باختر سرزم (Kaushala) هلَشَکُ  بود و در
  (Goshäla)هشالَپ. م.( رهبر آن را گُ 4۸9)حدود 

کرد و می   غیرا تبل  یریتقد  شهیاند  ، یاکه به گونه  اندده ینام
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پ. م.   4۸9به  کیاو را نزد مرگ) باور نداشت تیبه عل
  را یکه اک  میدیخاموش معروف شد. د  میدانند( او به حکمی 

او را   روانی. پدینام یپسر گشال ایپوترا، ی شالاو را گُ
که  یکسان را، یکه اک دند، یناممی (Äjivakas)ها وکهیآج

کرده است. نام  یبرند، معنسر می به اضتیو ر یبا سخت
آشوکا   نیبودند، در فرام  یبزرگ  گروه   فرقه که آن زمان  نیا

( با هم به نی)رهبر ج  رایپوترا و مهاوی هم آمده است. گشال
به  ی ابیپرداختند و باور داشتند که راه دست می  اضتیر

مکتب زادمان دوباره را   نیاست. در ا اضتیر یرستگار
باور داشتند که ارواح پس از آنکه  یول رفتندیپذمی 
آن همان  نیکه آخر)تجربه کردند  را یگونه زندگهمه

دست  یانی خود به آرامش پاوَکَه است( خودبهروش آجی 
  ون یل یدر م  ونیل یم   یدوران گردش ارواح را س  نی. اابندیمی 

دانستند.  میبستر گنگ  یگهایدر تعداد ر ونیلیدر م
شاهان آنها را   یو گاه  دندیناممی  شگوی ها را پوَکَهآجی
را   ییشگویپ نی. آنها ادندخوانفرا می  ییشگویپ یبرا

 (Niyati)ی ات ین ای ریباور خود به تقد یبرهان برا نیبهتر
اند. مشخص شده  شیاز پ دادهایدانستند، چون همه رومی 
نام داشت  (Purana) مکتب پورانا  نی ا  دیاز اسات  گرید  یکی

که مبلغ   ( پندارندپ. م. می  5۰۳به  کی)مرگ او را نزد
بود. او باور داشت که رفتار انسان    a - kriya ای یعملبی

 (Karma)کارما ایتوان عمل و چه بد نمی کیرا چه ن

در سرنوشت انسان   یساز گونه کاردانست و آنها هیچ
و قانون کرمه را    یاخالق   تیمکتب عل  نیرو این ندارند. از ا

به  (Kakudha) نام کاکودههبه  گری. استاد درفتیپذنمی
نشده، سترون )زاده   دهیباور داشت که آفر یادیعناصر بن

ناپذیر و سخت و بخش دار، ینشده و نازا(، پا
عناصر  نیکنند. از ا و درهم تداخل نمی رندیناپذدگرگون

)خاک( آب، حرارت،  نیبردند که زمهفت عنصر را نام می 
( )که روح Jiva -)جیوا  یزندگ ، یبدبخت ، یهوا، خوشبخت
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مکتب   یاستاد مبنا   نیا  هینظر.  ۱( بودندشدیهم برداشت م
 .شد (Vaisheshika) هیکَ شیشیو

 ای عتیعلم طببه مفهوم   (Lokayäta)لًکایتَه مکتب
بود که وارون   یماد یمکتب  ن یاست. ا یع یفلسفه طب

کامل اراده باور داشتند و معتقد بودند که   یبه آزاد  ونیقدر
  ن یمکتب را همچن  نی. ادیآزادانه برگز  دیبا  زیرا ن  یراه زندگ

مکتب آنچه را  ای (yadricchä- väda) واد ـ  چایدرای
  ی دارا  ایدهی. به نظر آنان هر پددندینامانجام ده، می   یل یما
به  Sva( است. Svabhäva ـ  بهاوَ)سوَ شیخو عتیطب
است   ی بودن و هست  عت، یطب  یبه معن  bhäva خود و  یمعن

 زی. آنها ندینام یتوان وجود و جوهر ذاتو سوَبهاوَ را می 
را در زادمان دوباره   یاخالق تیعل ونیچون قدر

مکتب  نیو به روح هم باور نداشتند. در ا رفتندیپذنمی
  ی شمردند و لذت احساسمی  یرا خوشبخت  یهدف زندگ

(Käma - َرا خوشبختیآرزو و عشق شهوان ای کام ) ی  
  ش یلذت ب یو باور داشتند که در زندگ تنددانسمی نیبرتر

این شناخت به دیبا ی(، ولسمیاز رنج است )برخالف بود
است و  داریو لذت طبیعتاً ناپا ی که خوشبخت افتی دست
کننده و موجب خسته زیبود تداوم لذت ننمی نیاگر چن
خود موجب  هایشدن بر دشوار روزیشد. پمی یدلزدگ
گردد. جهان از چهار عنصر آب، خاک، می  لذت شی افزا

از درهم  زیها نده یشده است و همه پد بیآتش و باد ترک
ای  آمیزه زین یآگاه  اند.افته ی یعناصر هست نی ا ختنیآم
  زه یآم نیا یژگیعناصر چهارگانه است. و ن یاز هم ژهیو

ترین استاد  موجود جاندار است. برجسته  یوابسته به زندگ
آن را   انگذار ینام داشت و بن (Ajita) امکتب آجیت  نیا

 

  ی هفت عنصر را خاک، آب، آتش، باد، رنج، لذت و زندگ  ن یا  رایاکـ ۱
دانشمندان   یعلم د یکه از د  کرد  توجه دی کند. در ضمن بابرگردان می 

و سخت و  یچون آب و خاک عناصر ازل زیآن زمان رنج و لذت را ن
 دانند!!؟می ...  ری ناپذدگرگون 
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( ییودا انیاز خدا یکی ) یهاسپات ینام بربه  یریاسات یتیهو
 یکننده سوتراهاو بیان  یو باور داشتند که او بان  دندیناممی 
 .مکتب است  نیا

ها وَکَهتوان وابسته به آجیرا، که می نیج روانیپ باور
 .کرد میخواه  یدانست، جداگانه بررس

( باور داشتند که ونیدرالاَ  -  Ajnänaمکتب اجنانه )  در
  ی فلسف  یچون و چرا درباره جستارهاگونه شناخت بی هیچ
 ریگی. آنها در بحث و جدل زبردست و پستیپذیر نانجام 

  ی دلبستگ یو آشفتگ  یشانسازیبه خشم و پر یبودند ول
  روانی دانستند. پمی نداشتند و گفت و شنود دوستانه را روا 

  ی هایآوربرداشتها و برهان   یبر تضادها  هی مکتب با تک  نیا
گرفتند که می  جه یویژه درباره روح، نتبه گر، ید ی مکتبها

ذهن و از دست دادن آرامش  یشان یگویی به پردرهم  نیا
 نیکرد. استاد برجسته ا زیاز آن پره  دیانجامد، پس بامی 

 .۱نام داشت  (Sanjayin)یین ا مکتب در دوران بودا سنج
ای به جنبش  توان تا اندازه شد می  انیآنچه تاکنون ب با

 ن یاو را با ا ییهمپا یبرد و چگونگ یزمان بودا پ یفکر

 

بخش   ی آن زمان را به سه گروه اصل  ی مکتبها ی در متون پالـ ۱
 .کردندمی

 دانند می را به کرمن وابسته و مقدر  ز یآنها که همه چـ  الف

(Pubbekatahetu)   ، 
 دهند را به بخت نسبت می  زچی  همه که ـ آنها ب 

(Ahetuapaccaya)  ، 
سازند  وابسته می   ی و اراده اله  لیرا به م  دادها ی آنها که همه روـ    پ

 .  (Issaranämmina- väda) ای
باور    ی ک یکردند.  مکتب را به دو گروه بخش می   ن یاز متنها ا   ی در برخ 

 – Parinama)اندشده  دار یآتمن و همه جهان از برهمن پد  نکه یبه ا

väda) پنداشته  می   ی مطلق باور نداشته ول  ان یبن  ک یآنها که به    گر ی، و د
اند  شده ب یناپذیر ترکو استوار و دگرگون  ی که همه جهان از عناصر ازل

  Ärambha_väda ای
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بودا نخست  یخیدرباره هویّت تار ی. ول۱افت یجنبش در
 ی اینام ساخته آیین بودا و گو  نیدر نظر گرفت که ا دیبا
 ویشنو، ، وایچون ش ی ریای و اساتنهاد افسانه  کی
است که در آن دوران به    یبلکه فرنام  ست، یوس... نزیونید

فرنام   نیا  نیج  روان یپ  نیداده شده است. در ب  یادی افراد ز
دانستند که میو آزاد شده  ریبوده که آنها را تنو یکسان

در متون   .  (mukta)گردنداین جهان باز نمی به گرید
این و به  هاند که بودا گشتنام برده شده  یش یر 45 نیج

 -)در رساله گفتار حکما  گردندی جهان باز نم
Isibhäsiyaim ی( نامها  muni  ،arhant    وbhagavat 

  شهیو بودا مشترک و نشان همر نیج ینهاییآ نیب زین
 .است  شیدو ک نیبودن ا

آموزش چگونه بودا  یعنی سمیبود سد، ینومی  ناکامورا
 یکرد. ولآموزش بود که بودا آن را دنبال می  نیشدن، و ا

همان   دیکردند ضرورتاً نبامی   یریگیکه بوداها پ  میتعال  نیا
آن را دنبال کرده است. گذشته بر  یامونیباشد که شاک

هم وجود داشتند. در  گریفراوان د یبوداها ی امونیشاک
  انیخود را به پا ینی د یکه ممارستها ییآنها  نیرسایل ج

 ریآن که به تنو  نیشدند و همچنمی   دهیرساندند بودا ناممی 
نام را به   نی ا سمیگرفت. بودبودا نام می افتیدست می 

 نیچند ن، یارث برد. بنابر رساله گفتار حکما از مکتب ج
 یرااند. بشده  دهیهم بودا نام نی ج روانیاز پ رونیب میحک

  و یجناوالکیه  (uddalaka) هکَنمونه از اودالَ
 

مشروح   ی در آیین بودا پس از بررس  یـ فراوالنر پژوهشگر نامدار المان ۱
رو به   شادها یدوران اوپان هیاول کشش رسد که چونمی  جهیاین نتبه

و اعالم آموزش   ی در هند به دوره گرد یکاهش بود آموزگاران فراوان
زمان گفت    نی مشتاقانه مکتب آتمن در ا  ان یجای بپرداختند. به   ش یخو

  اقیو اشت  ل یم  کیزمان    نی در ا  یشده بود. ول   ن یو شنود و جدل جانش
ای رخنه  به پهنه گسترده  که جامعه را فرا گرفته بود  ی ژرف به رستگار

ل در  دو عام  نیهای برجسته را دربر گرفت. اویژه گروه کرد و به 
 .گذاشت  یای بر جاکننده  ن ییبودا اثر تع تیشخص
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(Yajnävalkya) توان نام برد. می  یشادیفالسفه اوپان
های بزرگ شرکت داشتند  که در حماسه   ییاز حکما  یبرخ
 ی امونی شاک یاز آنکه خداساز شیاند. پشده  دهیبودا نام زین

را »بوداها«  ییآغاز گردد، همه مرتاضان برجسته بودا
 یی های کهن بودااز رساله  Sattanipäta . دراندده ینام
زاهد برجسته نام برده شده است   کی  یبه سادگ  ی امونیشاک
 دوَدَته ی... حت ش یستا ان یو شا یاله یبودا کینه 

(Devadatta) ل یکه او را در رسا یامونیهماورد شاک  
اند و دشمن بدخواه  ش و نکوهش کردهسرزن ییبودا
هزار  کیداشت که تا  رپاب ییسامان بودا کی، اندده ینام

  انگ یبود. سوآن س  یروانیپ یسال پس از او هم دارا 
(Hsuan - tsiang) که در  ینیجهانگرد و دانشمند چ

 ت یهزار سال پس از بودا به هند سفر کرد روا کیحدود 
گاه برخورد کرده است که به آیین  انکند که به سه خمی 

 ریشده و رهبانان آن از خوردن کره و شدوَدَته اداره می 
  ی نیچ  ییزائر بودا (Fa - hsien) سین  ـ کردند. فا  می  زیپره 

سفر  (  (Shrävasti یست به شراوَ یحیکه سده چهارم مس 
برخورد   یخانگاه   کیدهد که در آنجا به  کرده گزارش می 

 یکردند ولمی  شی گذشته را ستا یکرده که سه بودا
 انیب ن ی از ا شیپ ۶۰/ ۶۰دانستند. را بودا نمی یامونیشاک

بر وجود بودا  یخ یتوان گواه تارشد که از متون کهن نمی
ساختن بودا و پرستش او   یکه اله میدید نی. همچنافتی

باور  ن یرا بر ا یبرخ ، یخیتار یاه با فقدان نشانها همر
  ا ی یر یهویّت اسات کی سمیبود ی استوار ساخت که بودا

  ی خیتار شی برا او روانیاست که پ یسیچون ع یشخص 
که در  میاین نکته مهم توجه کن اگر به  ی. ولدندیآفر

 گریچون د یانسان کیاستاد را  ییکهن بودا یگزارشها
دانستند و هرگز می بزرگداشت    ان یپرارج و شا  یانسانها، ول

خواندند و به او  او را خداگونه و ماوراءالطبیعه نمی 
  ان یشا ، گردان، قادر مطلق، معجزه های همهفروزه 
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  ی گاه از پرستش او سخندادند و هیچپرستش... نسبت نمی
نداشت، از  یو رحمت او وابستگ ضیبا ف ینبود و رستگار

. در همه داستانها و میشپوای ساختن بودا چشم می استوره 
نام به  یواقع  تیشخص  کیبه  وستهیکهن پ یگزارشها

ها و شرامنه  گریشود که چون داشاره می  یامونیشاک
از   شی آن زمان، که پ ینهاییمکاتب و رهبران آ داناستا

است.  یخ یتار یتیهو یدارا م، یاز چند استاد نام برد نیا
اختن بودا، ای سکه استوره  دیگودرستی می گالزناپ به 

که درباره   ییداستانها شتریب یحت ست، یای نژه یو دادیرو
مؤمنین است.  یشده زاده پندار و فانتز انیبودا ب یزندگ
  ار یبس  یدورانها  یهند  یتهایکه شخص  میرینظر بگ  راگر د
در زمان   یرا حت شنایو راماکر ی به ما چون گاند کینزد
مقدس و ماوراء انسان   هایاز هند یاریخودشان بس یزندگ

 یو به آنان کارها  ندیآسامعجزه   یروهاین  یدانستند که دارا
  ۲5۰۰توان انگاشت که در آمیز نسبت دادند، می شگفت 
استاد   ک ی یو خداساز سیتقد ند یفرا هم شی سال پ

روال رخ داده است.  نیدر هم نیتحس  انی برجسته و شا
 یگونه که برخاستاد حکمت، آن کیکه  یگیرخرده نیا

را نداشته   نیا ییتوانا ناسانند، ش بودا را می یاز متون پال
 ن ینابجاست. ا زیها را به دنبال خود بکشد ناست تا توده 

در خاور و باختر آشنا    نید  شیدای پ  ینبه ناهمگ  انگیرخرده
در هند، که  ینید یجنبشها نندگان یآفر شتری. بستندین

کنند، همه از  می یروینفر از آنها پ ونهایلی امروز هنوز م
 وَ نمونه شانکارا، مدُه یاند. برااستادان حکمت بوده  نیهم

Vallabha ,  (Madhova)...   که سخنان خود را با
اند که نبوده یمبرانیاند، پکرده انیب مانهیحک یفرازها

آغاز با معجزه،  کنند و از هیتک ی روحان یکامالً بر کششها
های و اجنه... توده  وانیراندن د رونیب ماران، یدرمان ب

  ی گذاران جنبشهاپایه  یخود کشند. حت یبزرگ را به سو
از   یاد یخود را تا اندازه ز زین یکنون ندورا یبزرگ مردم
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 افتیمی  نیاند. آن که بخت اها دور نگه داشته زه یانگ نیا
شد  زده میرا گوش کند، شگفت یگاند یهایکه سخنران

و مژده  امیکارشناسانه پ یار یکه او با چه آرامش و هوش
 4۱۱/۶5کرد. می  انیخود را معقول ب

 یی آنان که از بودا خدا یاست که حت ریچشمگ اریبس 
کهن را، که  لی رسا یتهایروا نگونه ی سازند ادان می همه

خودشان تجربه  دیداد، بامی بودا به شاگردانش آموزش 
و به سخن  ابندیرا در قتیحق ، یو آگاه  شهیکرده و با اند

 : سفارش او که نیآخر ایو  ند، یننما هی بودا تک ایاستاد 
دََهرمه را رهنما و رستگارساز و رهاسازنده خود  تنها

  نیگواهان ا نیها بهتراشاره  نی. همرندیپذدانند... می 
آن زمان    گریآموزگار، چون استادان د  کیکه بودا    تندی واقع

 .بوده است
توان در نظر گرفتن آنچه درمیان گذاشته شد می  با

است که   یخیهویّت تار  کی  یدارا   یامونیکه شاک  رفتیپذ
شد    انیب  نی آیین ج  یگونه که برابه رسم آن زمان و همان 

چون  م، یکرد  ادیهایی  هند و نمونه  یحکما  نیدر ب  یو حت
اش دانستند به او فرنام بودا دادند. افته ی کمال    ایشده    ریتنو
 ستیمکتب خود را بود نیا روانیرو هم بود که پهمین از
 یبلکه آیین خود را راه و روش آگاه   دند، ینامبودا نمی  رویو پ

گفتند و می  (Bodhi_dharma)دََهرمه بُدی ای ریو تنو
( هاگتهاستاد و رونده راه )تت  یآموزش را ستوده و برا نیا

ت و ی روحان نی. ارفتندیپذدََهرمه می  نیدر کنار ا ارزشی
 کیکم از گوتمه بودا  پس از بوداست که کم  ینیسازمان د

 ی ساهایسازند و به روش همه کلپرستش می   انی شا  یخدا
ای  و افسانه  یر یهویّت اسات ک ی انگذاریبن یبرا ۱جهان 
 .نندیآفرمی 

 

به مجمع همه شهروندان   ونانیکهن  یدر دولتشهرها Ecclesia ـ۱
.  تیو سپس دستگاه روحانمؤمنین  به اجتماع ت یحیگفتند، در مسمی

 .امبه کار برده  یروحان  یهمه سازمانها ی من آن را برا
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 گرفت که:  جهیتوان نتمی  پس
 (Siddhattha Shakyamuni)یامونیشاکسیداتا 

 ی دان و خداهمه یاست، و بودا یخیتار یت یهو یدارا
 ، یری ای و اساتافسانه  ی... وجودقتی حق نیو برتر انیخدا

مند فه یو دکانداران وظ  دندیو مؤمنین آن را آفر  فتگانیکه ش
سازان سوداگر آن را پرورش و گسترش بانان و دینش یو ک

 .دادند
بزرگ  ینهاییآ نیب یاریبس یاست که همانند ریچشمگ

مشاهده  یح یو مس ییبودا ، یهودی ، یکهن، زرتشت 
  ی گذشته بررس یگونه که در دفترها. همانمیکنمی 
سرشت و پاک  ختهیبرجسته، فره  یانسان انگذاریبن م، یکرد

بخش و سازگار  مردم به راه سالمت  ییرهنما  یبوده که برا
پس از او   یبرپا نموده است، ول  را  یجنبش  ش، یبا زمان خو

که چون عشق کور، عاشق را به    ن، ی د  یژگیرفته رفته به و
سازد، می  یتکشاند و از او معبود و بُپرستش معشوق می 

 تیروحان یرهبر یو گاه  یاریهم، به  فتهیمؤمنین ش 
برتر و   یکم از آموزگار نخست وجودو سوداگر، کم  یمعبد
او را آلوده و   یو اخالق   اککنند و آموزش پکشف می   یاله

  ی را با مشت  یمردم  میسازند و تعالوارونه می  یکژ راه و گاه 
هر کرده، مُ ن یجانش ییابتدا ریهای کودکانه و اسات افسانه 
و  ریگ یهای خودبافته پارشته  نیبر ا یو کالم اله  تیمطلق
اندازند. هم می  جان  زنند و مردم جهان را به پرور می مقلد 

این بهتر به  سمیبودبه  شتریب یآینده و آگاه  یها یدر بررس
دََهرمه و آیین بُدی  ایآموزش بودا  نی ب یو ناهمگن تیواقع
 م یخواه  یمند، پفهیوظ تیو روحان فتهیمؤمنین ش دهیآفر
 .برد

در  یخ یگونه شواهد تاربودا را، چون هیچ یزندگ شرح
 رون یب یمذهب  یتهایاز همان روا یستیبامی ست، یدست ن

را، به   یخ یتار  یکانن، سرگذشت بودا  نامهیو از زندگ  دیکش
 .گمان، برآورد کرد
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 ی ( )به پالSiddhartha) دارتایبودا س ینام واقع
Siddhatthaگوتمه  رهیو در عش ۱( بوده است( - 

Gautama - یبه پال Gotamaاز   ی( وابسته به تبار
آمده است.  ایبه دن ۲(Shakya) اینام شاکبه اهایکشاتر

که   یش یر کیاست و از  ییشناخته شده ودا یگوتمه نام
 ادهیاین نام به زین تنددانسمی  اود  یسرودها ندهیاو را سرا

 Shatapatabrahmanaه  نَه براهمتَه پَتَ شده است. در شَ
ه تَه پَتَراه و شَ یعنی پادَ ای تَسد و پَ یعنی تَسَ ایه تَ )شَ

شده که   انیب یداستان ( براهمنه سد راه یعنیبراهمنه 
 .۳داندمی ودایی   یبرگ آن را شرح گسترش فرهنگاُلدِن 

پرداختند و پرورش برنج می  یبه کشاورز  اهایشاک  رهیت  نیا
به نوشته   اند.ته زیسمی  یهند و نپال کنون نیو در مرز ب

 

را آن که هدف خود را به انجام   دارتای که س مید ید نی از ا شی ـ پ۱
  ر یدر نظر اول تعب سد، ینوی م باره  نیاند. کوگن در اکرده  یرسانده معن 

که هنوز   یاست، چون چگونه ممکن است نوزاد  یانگیزشگفت  اریبس
چون باور   ی . ولردیرسانده راه نام گ ان یآغاز به حرکت نکرده به پا 

به کمال   نی شیپ ی اتهایستوه بوده، در حاست که او بُدی  ن یا ان ییبودا
 ۲5/5۶است.  دهیرس

  سم یبود دارتا، یآمدن س ایکند که در زمان به دنکوگن توجه نمی  ی ول 
هندو هم پس از   شی اند. در کوجود نداشته و خانواده او هم هندو بوده 

  هم  سمیدر بود یرسد. حت و وحدت با برهمن راه به کمال می  ر یتنو
نام بعدها   ن ی توان پنداشت که اممکن است. می  ر ی پس از تنو کمال
 شده باشد.   دهی برگز
  -  یکرده است )شاکت  ی معن   رومندان«ی ( را اُلدِن بِرگ نای)ساک  ا یـ شاک۲

Shäkti  - روستیقدرت و ن ی به معن.) 
 Vaishvänara به فرنام  نجا یکه در ا ی گناَ  یداستان خدا نی ـ در ا۳

شرق حرکت  ی به سو ،ی رسواتسَ مقدس رود شود، از کنار می  دهینام
که پشت او  یگذرد، در حال سر راه می  ی و از فراز همه آبها ندکمی

و براهمن نامدار گوُتَمَه در حرکتند. آنها    (Mäthava) هوَشاهزاده ماتَ
کنند. گوتمه در  جا می جابهرا از باختر به خاور  یی در واقع فرهنگ ودا 

نام را از   نی ا یامونیاست. خانواده شاک ییحال حامل فرهنگ ودا  نیا
  ۱۷/۶5گرفتند.  یی سنت کهن ودا 
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 ا یهنوز کاست هندو )طبقات چهارگانه  رهیت  نیدر ا رایاک
خودفرمانی   کینشده بوده است و آنها از    ریگیچتوروَرنَه( پا

فرمان   ریز یبه شکل کل  یاند، ولبرخوردار بوده  زین یداخل
بردند. سر می ( به Kosala ای Kaushalaدولت کُشَلَه )

با نام بودا  شتریشد، نام گوتمه، که ب انیگونه که بهمان
در   چون  .اوست  رهی)گوتمه بودا(، نشان عش  زدیآمدرهم می

 یبو داها ، یامونیپس از بودا گذشته بر شاک یزمانها 
 زی... نرَکَن یَد په، ی کاش ، چون مَیتریَه یگرید یریاسات 

 یاین بودا  شناسی بهاز هم باز   یدرمیان گذاشته شدند، برا
او   یکه فرنام واقع  یاند، در حالگوتمه بودا گفته  یخیتار

نام  و اهاستیبین شاکو روشن  م یحک  ای یامونیهمان شاک
 . پدر بودا را شودهودنهیامونیشاک  ـ  دارتایکامل او س

(Shuddhodana)  ،از سران شاکیاها و مادرش را   یکی
 .اندده ینام (Mäyä) ایما

 ی و سرپرست  ردیمبودا هفت روز پس از زادمان می   مادر
 یگوتام - ی کودک را خواهرش مهاپراجاپت

(Mahäprajäpati- Gautami)  ی . برادر ناتنردیپذمی  
اند. چون رسم آن روز گزارش داده  (Nanda) بودا را ناندا

در خاندان مادر زاده شود،   یستیبابود که کودک می  نیچن
 دهکده دوادهه یمادر بودا به سو مانیاز زا  شیپ یاندک

(Devadaha)  در    یکند ول خاندان خود حرکت می   گاهیجا
ای در شه یبر او چیره شده و در ب مانیراه درد زا نیب

همان   نیآورد. امی  ایکودک را به دن (Lumbini) ینیلومب
 یآشوکا  دادیرو  نیدو سده پس از ا  ای   کیاست که    یمکان

آرامگاه در آن بنا  ادبودینشان  ای Stupa کیپرآوازه 
ستون در  نی سازد. ابرپا می ادبودی به  یکند و ستونمی 

 یو ارزشمند توارصورت نشان اسکشف و آن را به  ۱۸99
مکان اکنون   نیدانند. امی بودن زادمان بودا  یخیبر تار
 .نام دارد (Rumindi) یند یروم
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درخت آشوکا  ریآمده که بودا ز یمذهب یتهایروا در
(Ashokaی( )پال Asokaبه دن )رو شاه  آمده و از همین  ای

های فراوان  . افسانه دیخود برگز  ینام را برا  نی آشوکا هم ا
درباره سلطنت پدر بودا و دربار باشکوه او چنان فراوان  

سخن   زین یعلم یدر پژوهشها یبازگو شده که امروز حت
 ی . در دفترها۱بودن سیدارتا و ملکه مادر اوست  شهزادهاز 
این باور  که چگونه در دوران کهن مردم به م یدید نیشیپ

  ی برخوردار و دارا  یبودند که شاه از قدرت اله  افتهیپرورش  
است که انسان به آن  یگاه یپا نیفرّ ایزدی است و برتر

را   یرهبران معنو  یحت رو نیهم است. از افتهیدست می 
وابسته   یای با سلطنت و فر و شکوه پادشاه هم به گونه

که پدر بودا را   میدید زین ی سنت یتهایساختند. در روامی 
شکوه ساخته و دربار  شاه پرجالل و مادرش را ملکه پر

در مکتب  شتریها بافسانه  نیاند. اشکوهمند آنها را ستوده 
در  افت، یهای فراوان پس از بودا گسترش مهایانه و سده 

که در متون کهن، که آنها هم مدتها پس از بودا  یحال
اندک و ساده   اریاو بس یاند، از بودا و زندگشکل گرفته 

از متون کانن آمده،   یکی سخن گفته شده است، چنانکه در  
 :دیوگکند و میبودا به کشاورز بودن پدرش اشاره می 

کشتزار    ی ارهای که پدرم ش  یآورم در حالمی   ادی  به»
 درخت جامبو هیسا ریو من ز ردکمی  میرا تنظ

 

  ی دانند و در بررسمیاز پژوهشگران که خود را واقعگرا  ی ـ برخ۱
درپی بودا را  پی  غیدر اثر تبل  کنند، ی داور  نیکوشند چنمی  زین دادها یرو

و گواه خود   تهزیساند که در ناز و نعمت فراوان می ای خوانده شاهزاده 
  سه پراسادَ  یاو دارا د یگو دانند که می میاز زبان بودا  ی را گفتار

(Prasada)  فصول باران، زمستان و تابستان بوده است. آنها واژه    ی برا
  جهیو نت ( که درواقع تاالر است)اند ترجمه کرده ی را کاخ شاه  پراسادَ 
داشته است. گو   ی ای بوده که سه کاخ اختصاصاند او شاهزاده گرفته

فراموش   دی نبا د،یآ یبرنم  نی چن یمذهب لیرسا  نی از شرح هم نکهیا
توان  کنند نمی که از زبان بودا بازگو می  ی اتی از روا ک ی چ یکرد که ه

 .واقعاً از او دانست
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(Jambu) یکهاینشسته بودم، آزاد از شهوتها و تحر 
 (Majjhi…N. 36ناسالم« )

پرازد؟ شاه پرشکوه شخصاً به شخم زدن می  ایآ
کنند که شاه در  ابداع می  یجشن شخم زن کی فتگان یش

زده است و گفته بودا شخم می  فاتی تشر یآن فقط برا
جشن  کیکه در  یبوده است. در حال فاتی تشر نی شرح ا
 م یدید نی. همچنندینشدرخت نمی ریشاهزاده ز یفاتیتشر

به دهکده   مانیزا یبودا برا رکانن ماد تیکه بنا به روا
 مانیکند و چون در راه درد زا خاندان خود سفر می گاهیجا

 ایکودک را به دن یدرخت ریدر جنگل ز رد، یگاو را فرا می 
ملکه پرشکوه    ای. آردیممی   مانیآورد و چند روز پس از زا می 
همراهان و پرستار و چادر و خرگاه مناسب باشد   یدارا  دینبا

درستی  نکند؟ اگر به  مانیزا  یدرخت  ریجنگل ز  رد  ریکه ناگز
و   هاییو پرده گزافه گو م یکن ین یزبیکانن ر یدر داستانها

  ان یو سپاه خدا میکودکانه را به کنار زن یهایداستان پرداز
 م، یپرستار او را فراموش کن ان یدر خدمت ملکه و پر

که  می ابیدر زین ینید یتوان از درون همان گزارشهامی 
 اهایشاک  رهینبوده، که اصوالً در عش یپدر بودا شاه بزرگ

ساده برقرار بوده است، که همسان آن را در    یجمهور  کی
نه  تی ریویژه در کتاب مدبه  هی اول نیهای شهر نشگروه 

از شاه    رهیعش  نیرو در او از همین  م، یکرد  یحکومت بررس
 :توان سخن گفت. به نوشته کوگنو شاهنشاه نمی

 یمشاورت  یای جمهورگونه اهای شاک نی سرزم»
  دهششاکیا اداره می   ریسران عشا  له ی بوده که به وس

 ، یاشراف  یها یگونه جمهوراین  هی است. در هند شب
در جنوب  (Vajji) یو واج (Malla) چون ماال

 ۱۰/5۶اند.« شاکیاها، فراوان بوده یخاور
بخش کوچک گواه بر  کیدولتشهر در  نیچند وجود

در  یمفهوم کنون سمیبود به یاست که هنوز پادشاه  نیا
که  سدینوآن پهنه شکل نگرفته بوده است. کوگن می 
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پدر و مادر   گاهی، جا(Kolliyas) اهایو کل اهایشاک نی سرزم
 .از هم بودند لومتر ی بودا به فاصله چند ک

طبقه برجسته هند،  ا، یبودا به تبار کشتر یوابستگ
 میدی د نیشیکه در دفتر پاست و چنان  یرفتنیپذ یتی واقع

را دامن زدند.  یشادیاین طبقه جنبش اوپان وابستگان به
 اضتیطبقه بوده است. ر نیهم از هم نی مَهاویرا رهبر ج

و ترک خانمان در زمان   قتیحق یکردن و جستجو شهیپ
ای شده   رفتهیهای بزرگ رسم پذخانواده   ندانفرز  یبودا برا

بود که  نی بر ا یبود و به نوشته کوگن چون باور همگان
راه اشباع کرمه و درنگ  نیبهتر اضتیو ر الیکشتن ام

و  نیکه واالتر یمردم یاست، برا ییو بازپیدا یینوزا
  ن یاز »دوباره شدن« بود، چن ی ریجلوگ هدفشان نیبرتر
  ی بررس نی . از ادیرسبه نظر می  ستهیگمان شابی  ینشیگز
گرفت که بودا را در آغاز به شاهزاده و نه  جه یتوان نتمی 

ویژه در های بعد، بهدانستند. در سده می  یاز خانواده سلطنت 
و  گرانید یفرهنگها شتریمهایانه با رخنه هرچه ب اتیادب
در  گریای دکهن به گونه یپرستبت یهای بومشه یاند
بزرگداشت مراد خود آنچه   یبرا  دانیشد و مر  دوار  سمیبود

  ن یکه ااند تا جاییاو را ستوده  شیاند به گمان خوتوانسته 
 .اندشده   لیکم به افسانه تبدکم  هایی گزافه گو

 زین ینیهای ددر افسانه  یبودا حت یو جوان یکودک از
که از   یدادی نشده است. تنها رو انیب یسخن قابل توجه

  ی دارتایاست که س نیشود ابودا گزارش می یجوان امیا
  ی هایخبر از رنج و ناگوارجوان که در ناز و نعمت و بی

و مرگ آگاه نبود،  یماریو ب یریبرد، از پسر می به یزندگ
دش آزرده شود. در چند خواست فرزند دلبننمی  پدرشچون  
 ریبه پ کباریرود می  یکه به خارج از کاخ شاه  یگردش
زده و  هیتک شیکند که بر عصابرخورد می دهیخم یمرد

پرسد، ران می دارد. سیدارتا از ارابه گام برمی یبه آهستگ
شده )او  ریاست که پ یشنود انسانپاسخ می  ست؟یک نیا
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آورد: بر می ادیسیدارتا فر(. پس ستیآگاه ن یریهنوز از پ
به  گریبار د !به دنبال دارد یری که پ یافسوس بر زادمان

بار ن یص بدن او را فراگرفته. در ارَخورد که بَبر می   یماریب
هم هست. بار سوم با  یماریب ی یابد که الزمه زندگدرمی 
به  نشود که زادماکند و دل آزرده میای برخورد میمرده

شود که رو میروبه یسرانجام با مرد انجامد، ومرگ می
شود که او از غم شاد و خندان است و در شگفت می   اریبس

پرسد پاسخ  ران علت را می ندارد. از ارابه یو درد نشان
و آزاد شده و همه   افتهیاز رنج را    ییشنود که او راه رهامی 

هم  من زند که می  ادیاست. پس فر ختهیبندها را گس
. آن زمان است که آهنگ ترک خانه میآزاد  نی خواستار چن
  5۰/ ۲۲۷.  ۱ساله است   ۲9زمان    نیکند. او در ایم  و خانمان

های بودا، چه نامه یاست که در همه زندگ یتی روا نیا
 دادیرو نیا یآمده است. در پ ، یخینام تارو چه به یسنت

ای )قهوه  یتراشد، جامه دوره گردمی  یسیدارتا سر و رو 
کار را  نیکنند و هر چند پدر و مادرش ارنگ( بر تن می

دارند، می زکار با نیاو را از ا یو زار هیپسندند و با گرنمی
و  قتیحق یبه جستجو یخانمانخانه را ترک و در بی

نام ای به رود. نخست به شرامانه می  داریآرامش پا
کند و از او  برخورد می (Äräda Käläma) کاالمهآرادَ

 اضتی کند با او بسر برد و همراه او به ردرخواست می 
 تدانسمیچون آنچه را آرادَ  یپردازد. پس از زمان

 

  شتریسال ب ۲9 ی اند ولساله هم گزارش داده  ۳۱و  ۱9او را  ی ـ برخ ۱
داشته   یهنگام ترک خانه پسر  روایتها از ی شده است. در بعض تیروا
  فتگان ی که ش  د ی آداستانها بر می   ن یهم ا   ی ( . از روRahulaنام رهوال )به

ای که در شکم مادر  ستوه کنند. بُدی خود را وارونه بازگو می  ی باورها
شناسد؟  و مرگ را نمی   ی ری و پ  یماریهنوز ب  یسالگ   ۲9دان بوده در  همه 

خندان و   وسته یو پ افتهی را  قت یکه حق یاز مرد چهارم  نی گذشته بر ا
  ن یبه جستجو نداشت! همه ا از یتوانست راه را بپرسد و نآرام بود می 

را   سمی پسند مؤمنینی است که بودداستانها نشان طرز تفکر افسانه
 .اندو هنوز هم به آن چنگ زده  دندیآفر
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انجامد و نمی رییابد که روش آرادَ به تنورد، درمییگی فرام
نام ای بهشرامانه  شی . سپس به پدیگواو را ترک می 

رود و در می (Udraka Rämaputra)  پوترااودراکه رامه 
. او ابدیدست نمی  شیاستاد هم به خواسته خو  نیخدمت ا

 یرو ی گیرو گوشه  ییکند و به تنهاترک می زیرا ن
در جنگل با مدیتاسیون و مراقبه   ییتنها زمان آورد. در می 

شود. در ی م روز یپ یزندگ یهای بر ترس و هراس و سخت
درپی است که رفته رفته به دانش های پیمراقبه  نیهم
کند که و کشف می ابدیدست می (Vidya) ایدیو یقیحق

 (äsravas) انبخشیز یبارها ریتوان تأثچگونه می 
را که   ی( و شدن، و نادان یهست یعطش برا شهوت، )

  انیبردارد. دانش پا  انیشوند، از مموجب زادمان دوباره می 
همراه  یآزاد ای ، ییاین بارها با، درنگ بازپیدا دادن به
پر وحشت  یستوه در شبهابود که ُبدی یدانش نی است. ا

اصیل«   قتی و معرفت »چهار حق  دیکم به آن رسجنگل کم 
ای از  )فشرده . دیشد و بودا گرد ریدست آورد و تنورا به 
از خالصه واردِر گرفته شده است   شتریکه ب  یمذهب  اتیروا
49 - 45/99 )  

پس  (Pärinibbana Suttanta) سوترا  باناین  یدر پر
 مهیستوه جوان آمده که او در نبُدی  یاز شرح برخوردها
سوار   (Kauthaka) نام کاوتکهاش بهدهیشب بر اسب برگز

  انه یمخف (Chanda) انداران خود چشده و به همراه ارابه
کند. او به ترک خانه پرداخت تا را ترک می  یکاخ شاه 

 ش ی. پس به شکل درو ابدی( را درKusala  -)کوسله    یکین
به گشت و گذار    (Parivrajaka)وراجکهیدوره گرد، پر

مَگَدَهه  نیجنوب به سرزم  یپرداخت و ابتدا به سو 
(Magadha)  بود رفت... پس   شیگونه دراواین  گاهیکه پا

و   نی از ترک دو استاد که شرح آنها آمد، او خود به تمر
سخت و ورزش  ینهایپرداخت و با تمر یتجربه شخص

را پشت   الهاهای دشوار ستنفس و آرام ساختن درون و روزه 



سم یبود 83  

 - Mära)طانیزمان بارها ش نیگذاشت. در اسر می 

Päpimant)   کامکار نشد   یاند ولاو را از راه برگرد  دیکوش
گردان سازد. سیدارتا  روی ستوه را از هدف و نتوانست بُدی

و دور از همه در کوهها و جنگلها   یی در تنها  ی ادیز  یسالها 
گرفت  میشد تصم  ارناتوان و نز اریسر برد، اما چون بس به

دست بردارد و به خوردن غذا پردازد.  یافراط  اضتیاز ر
  ی که غذا دندیداشتند چون د یی که با او آشنا یمرتاضان

دست  اضتیخورد و از ربرنج( می ریش)  پخته و سخت
او را ترک کردند و گفتند که سیدارتا دوباره به  دهیکش

زمان او را   نیطلبی بازگشته است. در اتجمل و آسوده 
 . دندینامشرامانه گوتمه می 

 :کندمی  انیب نیچن رایرا اک تیروا  نیدنباله ا
  ی امونی توان او را شاکزمان می   نی که در ا  دارتایس»
  ر یتوان دوباره ز افتنیپس از خوردن غذا و  د، ینام

( نشست ریانج  ی)نوع  (Ashvatha)۱ه تَشوَاَدرخت  
 ریپرداخت در همانجا بود که به تنو  ونیتاس یو به مد
( دست abhisambodhi ـ یبُده سام  یاعال )ابه

درخت  دهابع هتَشوَاَدرخت  نیو بودا شد. ا افتی
نام گرفت و آن مکان را    (bodhi)بُدهی  ریتنو
  ارتگاه یکه ز دندینام (Buddha - gayä) ایداگوب

  یگوناگون شبها  یشد. در سنتها   انییبرجسته بودا
نامند. در سنت تراوادا شب می  ریرا شب تنو یچند

ه و  های مِماه  نی)ب Vaishäkha ماه تمام ماه
بودا   ینید یاستانها. بنا به داندده ی( را برگزلیآور
بودا  یسالگ  ۳5خانه را ترک کرد،  ی سالگ ۲9در 

 

هایش در آسمان و  شه یاست که ر یاشوته در فرهنگ هند درخت ـ ۱
.  دیرورود دوباره می  ن یای از بخه شا است و هرگاه ر یهایش در زشاخه

  درخت   از  ی از داستانها سخن   ی . در برخ ندیگومی   ز یه نآن را درخت سنسارَ
 دانند.  می   ر یبرند و درخت تنورا نام می   ر یو تنها درخت انج  ست یاشوته ن
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 ۱مرد.«   یسالگ  ۸۰سال آموزش در    45شد و پس از  
۲۷ - ۲5/۱۱۳ 

 ادمانده یگونه هیچ  ریسرگذشت بودا پس از تنو درباره
 ختن ی و پژوهشگران از درهم آم ستیدر دست ن یخیتار

اند، که در همه آنها کرده  ی را بازساز ییدادهایداستانها رو
 یروهایو ن انیآن زمان و نقش خدا یاز باورها ینشان
 یگزارش که از گفتارها نای شود. فشردهمی  دهید یبیغ

  ته، یسنگهه رکش را، یچون واردر، اک وهشگرپژ نیچند
 است:   نیچن ک،...گرفته شدهنسه، بِکُ

بُدهی سام بهی آ  ریتنو  نیبه برتر  افتنیپس از دست    بودا
(abhisambodhi) همراه  هایاز همه آلودگ ییکه با رها

شود که دََهرمه خود را به می نی، بر ا (Vimukti) است
  دن یشن  یاین فکر افتاد که برا . پس بهاموزاندیب گرانید

 ی. ولندیاو  نیشیترین کسان استادان پسته یسخنان او شا
 ادیاند. سپس به سازند که آنها مرده ان او را آگاه می یخدا
یابد درمی  نشیب یرویافتد و به نمرتاض خود می  اریپنج 

برند. آنجا سر می به (Väranäsi) نارسبَ کیکه آنها نزد
  که اکنون  (Mrigadäva) نام پارک آهوبه  یدر باغ

Särnäth ی و َدَهرمه خود را برا ابدینام دارد، آنها را می 
خود سفارش  ارانیاین  ویژه بهکند، بهموعظه می  نانآ

. روش  زندیروی بپره و از زیاده   نندیرا برگز  انهیکند راه ممی 
و   نشیاست که به ب یکند راه می  انیب که تَتهاگته  انهیم

رسد.  می  روانایو سرانجام ن ریدانش، سکون و آرامش، تنو
  شهیر   انهچهارگ  قیراه جز همان راه هشتگانه که از حقا  نیا

ای اشاره  به نکته  رای... اکستین یگرید زیچ ردیگمی 
رساند. او دََهرمه او را می  یکند که ارزش واال می 
 :سدینومی 

 

بودا شد و   ی سالگ ۳۰خانه را ترک کرد،  یسالگ  ۱9در  ی تیـ به روا۱
 . پنجاه سال آموزش داد
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  ی از کدام رهبر  دیکه با  د یشیاند  ریپس از تنو  بودا»
شمارد؛    یکند و چه کس را پاس دارد و گرام   یرویپ
که در کمال  نمیبرا نمی یبا خود گفت کس یول

از خود  یاخالق، مراقبه، حکمت و دانش رهاساز
شمردن دََهرمه تنها   یمن برتر باشد. پس با گرام 

کنم و به دََهرمه خواهم  می  یاز دََهرمه فرمانبردار
 .« افتمی ریکه به دََهرمه تنو ستیز
که  دیآبر می نیها چنادماندهیاز همه نشانها و  پس

 ، ییکهن بودا یرا که در نشانها یاصوالً همان آموزش
دانست  سمیبود ی و مبنا هی پا دیبا اندده یدََهرمه نام

و   ییبودا  ریپژوهشگران غ  نیشتریگفته را ب  نیا . ۲۸/۱۱۳
 ار یپنج  یآنچه را بودا برا ایو دهرمه،  رندیپذمی  ییبودا
و  یادیکرده است، آموزش بن انیخود در باغ آهو ب نیشیپ

 .شمارندبودا می  یواقع
کوشند  ارزشمند ساختن بودا می   یبرا  یمذهب   یداستانها  در

و دشوار بودن آموزش بودا را در  دهیچیو پ ان، ینقش خدا
گزارش وارد کرده و برجسته سازند. در گزارش   نیا

 یخی کوشند گفتار خود را تارکه می ، ییپژوهشگران بودا
 به تمرکز ریجلوه دهند، آمده که بودا پس از تنو

(Samädhi) راقبهو م (dhyäna)   وارد شد که هفت روز
درخت   ریآمدن از مراقبه از ز  رونی. پس از بدیبه طول انجام
را که    ی رفت تا سرور و آرامش   یگریدرخت د  ریبُدهی به ز

زمان دو  نی دست آورده کامل سازد. در ابه  ریتنو نیاز ا
  که یو بهال  (Trapusha)تراپوشه یسوداگر به نامها

(Bhallika) به  ین یریاو آمده نان ش  شیو پ ددنیبودا را د
شاگردان   نیدََهرمه او نخست  دنیو با شن  کردند  شکشیاو پ
آن  ری ( او شدند. بودا پنج هفته زupasaka -اوپاسکه )

دچار   یزمان بود که به شک و دودل  نیدرخت نشست. در ا
است تنها   دهیچیژرف و پ اریشد، که چون دََهرمه او بس
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آن  افت ی در گرانید یو برا ۱کنندآن را درک می  انیخدا
  گران ی آن به د انیاز ب است. پس بهتر ستیممکن ن
ای از زبان بودا آمده که با خود . در چکامه ۲دینما  یخوددار

شود او به آموزش  یانجیبرهما م یتنها اگر خدا د، یگومی 
 گرید  تیبرهما و به روا   یتی خواهد پرداخت. به روا  گرانید

است( سرور عوالم   یهماسپات)که در اصل برَ  یبرهماشمپات
ای سرور،  عرض کرد که اهزارگانه در خدمت بود

 زیناچ شانیشوند که آلودگمی  افت یدر جهان  یموجودات
حکمت   نیا  دنیاست و ممکن است با محروم شدن از شن

جهان را   شیخو ییبودا نشینابود شوند. پس سرور با ب
را که  یقتیحق رفتیپذ یهمدرد یکرد و از رو یبررس

را به  یمرگیب یدارد و درها انیکشف کرده بود به مردم ب
  ان یحال همه خدا نی. در ادیبگشا انیانسانها و خدا یرو

 ی . پس او به غرب و به سوندیآدر می   یدر افالک به شاد
از آشوکا   یادبودیکه اکنون ستون  رود، جاییپارک آهو می 

 Dharmaستون نقش چرخ دََهرمه )  نی بر سر ا  است  یباق

- cakraنیرید اری. در پارک آهو، بودا پنج شودیم دهی( د 
 پاتمهی شیکند. آنها در آن زمان در باغ ر می  داریخود را د

(Rishipatama)یرویگنگ بودند و بودا از ن ی، آن سو 
 کیبهره گرفته آنها را از  riddhi ایخود  یعیماوراء طب

برد. در پارک آهو بودا َدَهرمه می گرید یرود به سو  یسو

 

پذیر  آموزش شندیاندآنها که تنها با عقل می  سمیـ به برداشت بود۱
توانند  روند میفراتر می  یهای احساس و تنها آنها که از تجربه  ستندین

  ۶۸/۷درک کنند. 
نامند. آنها تنها به  تکرو می  انیگروه را بودا کیکه  دی د میـ خواه۲

آموزش   یرا به کس دَهَرمه  و شندیاندمی  روانایخود و ن ی رستگار
  ی ( )به پالPratyekabuddhaبودا )اکرا پرتی  دهند. آنها نمی 

Paccekabuddha  -   گران ی د  می. آنها بدون تعلنامندی پاچه که بودا( م  
سپس بر آن شد   ید ول باش  نی بود چن ل یروند. بودا ابتدا ما می  روانایبه ن

 .داستان است(  کیتنها   نی )البته ا اموزاند یب گرانیکه دَهَرمه را به د 
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  ن یآموزاند و آنها نخستخود را به پنج مرتاض می
 .گذاردبودند که بودا با آنها سنگهه خود را پایه  ییهاارهت

در  یکه هماهنگ  افتیتوان درتوجه به داستان باال می  با
 یسو بودا به دو سوداگر عاد کیشود. از نمی دهیآن د

  ن یکرده و در چند لحظه آنها نخست انیدََهرمه خود را ب
  ده یچپی   چنان  اودََهرمه    گرید  یشوند، از سو شاگردانش می 
 در .ابدیتواند در!! آن را نمیانیجز خدا یاست که کس

فراوان بودا بارها و   یو گزارشها   یمذهب   یسراسر داستانها
دهد و آنها دََهرمه خود را آموزش می  یبارها به مردم عاد

 نیشوند. از همه اتنها شاگردان او، که ارهت مینه
ساخته   ریپذناکه دََهرمه درک افتیتوان درگویی می درهم

 .بوداست فتگانیش
که  میبرمی  یپ تیاین واقع موشکافانه به  یبررس در

با  اریکه بس ، بسته به مکتب مهایانهوا اتیدر روا یحت
  ی الهام   قتیپردازی همراهند، آنچه را از زبان بودا حقافسانه 

او شده   یو آگاه  ریتنو هیکه پا یقتیحق ایو بُدی دهرمه، 
باشد که می  لی اص قتیاند همان چهار حق است، نام برده 

چهارم، راه اصیل هشتگانه است. به  قتیحق ایبرآیند آن، 
  ده یدََهرمه نام وستهیآموزش بودا، که او پ ادیبن گریزبان د

کند جز راه اصیل هشتگانه  و پناه بردن به آن را سفارش می
دو هزار سال استادان و  یآنچه در درازا  شتریو ب ستین

های ده یاند، آفرکرده انیآیین از زبان بودا ب نی کاردانان ا
دانست.  یامونیسربار آموزش شاک دیها بوده و باخود آن
دانستند و میخود  شیکهن بودا ک روانیدََهرمه که پبُدی

 ی ایکه گو سمیشدند، با بودنام هم شناخته می  نیبه هم
بودا   رویاست که خود را پ  ییها و گروههافرقه   یآیین کنون

  رشناسان کاران و کاپندارند و پژوهشگران و ویژهمی 
  کسان یکنند، می  ی نام آموزش او معرفبودا به گرن یتحس

دانست که چون  یق یآیین تلف کی دیرا با سمی. بودستین
آنها  انگذاریبن امیبا پ یحیو مس یهودی ، یزرتشت ینهاییآ
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این بهتر به  سمیدارند. پس از شرح کامل بود یکم وندیپ
 . ۱دبر میخواه  یپ تیواقع

و تالش بودا در پنجاه سال پس از  ی زندگ درباره
کم گزارش  اریبس زین یمذهب ی داستانها یحت ، سَمبُدهی

 :است نی چن رایای از پژوهش اکاند. فشرده داده
گذشته در همان باغ به  ارانیپس از آموزش پنج  بودا»

داران ه ی از بازرگانان و سرما یکیموعظه پرداخت و پسر 
  اشس ینام ( را بهShreshthin هان یبزرگ )همان شرشت

(Yäshasبه شاگرد )اوپا ی(َه سَک- Upäsaka خود در )
 - نهیاش شاگرد بودا شد )شاگرد مادآورد. پس از او زوجه 

نفر   54ا پدر و مادر و  ( و به دنبال آنهUpäsika  -  کای اوپاس
بودا در آمدند و همه  یاز خانواده و دوستانشان به شاگرد

!(. پس بودا همه آنها را به !)! دندیارهت رس  گاهیبه پا
و  ۲فرستاد تا دََهرمه را آموزش دهند رامونیپ ینها ی سرزم

  عقل   با  را. دََهرمه  دیراه نرو  کیشما از    یبه آنها گفت دوتا
  ان یو پا  انیای که در آغاز و مبه گونه  د، یاموزانبی  استدالل  و
همه  یبرا یهمدرد یرهبانان، از رو یا .باشد کین

و انسانها   انیخدا ی... برادیموعظه کن نیموجودات زم
را  ی ادی. در مَگَدَهه او شمار ز۳د یاوریب یکی و ن یخوشبخت

نام استاد نامدار به  کیویژه بر خود در آورد، به شیبه ک
با نشان دادن معجزات     (Uruvilvä käshyapa) هپَ کاشی
شد و او و برادرانش و همه  روزیبرتر خود پ یروهایو ن

شهرت بودا   یروز یپ  نیشاگردانش به آیین او در آمدند. با ا

 

که   ییبه دفترها  ت یحیو مس هود یزرتشت،  ی نهاییسنجش آ  ی راـ ب۱
 .  دیکن منتشر کرده است مراجعه سنده ینو
  ی آن را درک نکند در اندک مدت  یکس  د یترسای که بودا می ـ دهرمه۲

آن را فرا گرفتند و ارهت شدند    یعاد  نفر از مردم   54و    اشسیخانواده  
 !!به سفر رفتند گرانید  ر یتنو یو برا
کهن و    یادمانهایگرفته شده، و در همه    ۲۰/۱ه  ینا یاز و  تیروا  ن یاـ  ۳

 گوناگون بازگو شده است.    ی پژوهشگران به زبانها  یبررس
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.  رفتندیبودا را پذ شی ک یو گروه فراوان دیچیبه همه جا پ
 Shrenika)سارَیبم یزمان شاه مشهور ب نیدر ا

Bimbisära)  های او در آمد و به بودا در شمار اوپاسَکَه   زین
کرد که در آنجا  هی( هدوسبامب) یجنگل یای از نشه یب

 ی شاه  نیبیسارَ نخسترهبانان ساخت. بیم یبرا یخانگاه 
کشور پاسدار سازگان  یفرمانروا کی گاهیبود که در پا

 یمذهب یکوششها  یای براه یاو پا  ستانیشد و ن ییبودا
دو استاد    زین   (Sanjayin) . از فرقه شکاکاندیگرد  انییبودا
 (Mahämaudgalyäyana)  مَهامُدگلیایَنه  یبه نامها  گرید

را که از رهبران و آموزگاران    ۱(Shäriputra)پوترا  و شاری 
به  افتند، ی یبرجسته و نامدار شدند و نقش درخشان اریبس

(  کایخود در آورد. از شاگردان برجسته زن )اوپاس یشاگرد
اهل  (Vishäkhä Mrigärmätri) یماترگاری از مر  دیبا

نام برد که از توانگران بود و به  (Shrävasti) یستشراوَ
داد. پس از او   یفراوان یشکشهایبودا پ یسازمان رهبان
  ش یبه ک (Mallikä) کایلّنام مَبه  یشراوست  نیملکه سرزم 

 ناجیترسِبودا در آمد و همراه او همسرش شاه پَ
(Prasenäjit) ترین شاگرد عام  شد. برجسته  یی بودا زین

 تاودانام سبه  یتوانگر اریاوپاسکه( بودا بازرگان بس)

(Sudatta)   خوراک» بود که به او فرنام ی از شراوست  
دادند.  (Anathapindada) هدَندَ یپناتَاَ  ای ان«ینوایدهنده ب

او  اریدر اخت یدعوت کرد و پارک یاو بودا را به شراوست
در آن   یو خانگاه   دیخر (Jeta) گذاشت که از شاهزاده جتا 

مشهور شد. بودا در  (Jetavana) بنا کرد که به جتاونه

 

  سم یخانواده براهمن بود، در گسترش بود ک یپوترا که از ی ـ شار۱
به   وستنی روز پس از پ ۱4 او آمده که تیداشت. در روا ی ادی نقش بن
به پرورش رهبانان پرداخت. در   یزندگ  انیشد و تا پا ریبودا تنو 
خواندند و  دوم می  ی وادا او را بوداتراوادا و سَرواستی  ی مکتبها

او   تای. در پرجناپارم است رخنه کرده زی ن هانی هایش در مکتب مهاهینظر
 شده است.    انهی نایه  هیاند که افکارش پاحکمت کهن نام برده   ندهیرا نما
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در   ونگوناگ  ینهایخود به سرزم  یآموزگار سال    45دوران  
 (Kaushala)لهکُشَو   (Magadha)مَگَدَهه  یبخشها

 یشالیو و (Patna) سفر کرد. در شمال تا پتنه
(Vaishali)  یو در جنوب تا کوشامب …(Kaushämbi) 

خود،  یزندگ انی. بودا در پا۱به موعظه و آموزش پرداخت
 نام چوندابه یآهنگر آنجاسفر کرد. در   (Pävä) به پاوا

(Cundä) داد که  یبه او خوراک Sukaramaddava    نام
قارچ(. بودا از خوردن آن سخت  ایداشت )گوشت خوک 

به سفر ادامه   یول د،یگرد یشد و دچار اسهال خون ماریب
و در آنجا  دی( رسیشالی)شمال وَ Kushingara داد تا به

از   دهید ( ساال ای( )Shalaله )ای از درختان شاَ شهیدر ب
 .جهان فرو بست

که در  است، ی)نه ر یاز بودا اداره امور آموزش پس
 تیبودا هم روا یبرا یگاه ی پا نی کهن چن سمیبود

و سپس به  (Mahäkäshyapa) هپَاند( به مهاکاشی نکرده
  ه یکَانتدهیو پس از او به م (Änända) آناندا

(Madhyäntika) ی پافشار. بودا هنگام مرگ با دیرس  
.  دیخود باش  پناه.  شیخو  یبرا  دیباش  یسفارش کرد »چراغ

 .« دسازی خود پناه و چراغ رادََهرمه 
 ره یرهبان خود دستور داد شر روانیبه پ نیهمچن بودا

(Sharira)  (و بازمانده   -  یقالب ماد  یعنی  ریسر  ای )جسم
 ن، یبرتر یک یبه ن دیبلکه بکوش  ۲د ی نکن شی مرا ستا یماد

 .دی ابی( دست Sadattha ی( )در پالShuddhaشودهه )
 

همگون است، بر   یسنت  یداستانها شتر یگزارش، که با ب ن یـ از ا۱
 ...  ومَگَدهَه بودا در  ت یکه حوزه فعال دی آمی
دان نفوذ  می هند، از  نی از سرزم یبزرگ  ار یآن، و بخش بس رامون ی پ... 
  د یآبر می  ن یچن  زی ن یخ یتار مه یهای نبوده است. از بازمانده  رون یاو ب

داشته   رویدر آغاز کمتر پ  زیخود ن  یهماوردها  یکهن از برخ   سمیکه بود
بودا نام   رویپ ین ید لیرا هم که در رسا  یاست. فرمانداران و شاهان

  ی خود رو  یی پهنه فرمانروا  ی شهایآن زمان به همه ک  یبه خو  ،اندبرده 
  ی با آنها نرم  ش یخو  یی فرمانروا  ی نگهدار  ی دادند و برامی خوش نشان  
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نامند که می  (Parinirväna) رواناینی او را، پر مرگ
 ۳۶/۱۱۳-۳۰.کامل است یروانایبه مفهوم ن

و  یمذهب  یتهایاست که با روا یگزارش نیا
 .دارد یهماهنگ یادی پژوهشگران تا اندازه ز یهای بررس
 

 

 

آن شاهان را به   شها یک نیاز ا  یاریکردند، چنانکه بسمی  یو سازگار
  ار یبه او بس انییبیسارَ که بودا نمونه بیم ی اند. براخود وابسته ساخته 

اند.  و هم هندوها او را از خود خوانده ن یج روان یکنند، هم پمی  هیتک
سخن گفته   سمیچنان از گسترش بود  یمذهب  یدر داستانها یول

  ن یدرامدند و سراسر سرزم ش یاین کنفر به ونهای لیم ییشود که گومی
  د یآکهن برمی  یفرا گرفته است. از گزارشها  یهند را در زمان کوتاه 

آن    رامونیشمال بنارس و پ (Räjagriha) ههگریجه ادر ر  شتر یکه بودا ب
  شهی، ب Gridhara او را تپههای گاه ی برده است. جاسر می به

Amrayashtika   و جنگل  Väna) Yashtiväna   ک یجنگل(، نزد  ی عن ی  
او را هم در غار   روان ی پ یی گردهما  ن یاند. نخستنام برده  هه یگرراجه

guhä) Saptaparnaguhä گزارش   هه یگرغار( در راجه  ی به معن
 اند.داده 
آمده که به رهبانان دستور داد پس از سوزاندن   تهایاز روا  ی ـ در برخ۱

مرگ بزرگان برگزار   یبرا زمانکه در آن  یو مراسم  فاتیاو به تشر
مرده، چون دندان و   ی ایکردند عمل نکنند، و چون رسم بود که بقا می

دستور    ن یکردند، او همچن می   ل یاو را تجل   ل یاز وسا   یاستخوانها... و برخ 
 . باره سخن گفته خواهد شد  ن ینکنند. در ا ن یداد رهبانان چن
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 بودا  زمان
 ست یبودا روشن ن  یخیکه وجود تار  میکرد  انیآغاز ب  در

بودا برداشتها   ی رو درباره زمان تولد و زندگو از این 
 یهای کهن برایادمانده که در همه  میدیناهمگونند. د

 یادی ارزش بن یدََهرمه دارا ایآیین بودا آموزش  روانیپ
خواندند، بدون دََهرمه می یدبُ  رویبوده است و آنها خود را پ

آن را ساخته   رایز ند، ینما هیآن تک  انگذاریبه بن کهآن
 یوابسته به نظام جهان یدانستند بلکه اصولنمی  تیشخص
و  امبریاز پ ی. اصوالً در فرهنگ هند سخنرفتندیپذمی 

 گونه که پراناباناندا جاشهمسان با آن نبوده است و آن
(Pranabananda- Jash) یهند ینهاییاستاد آ 

دانست می  مبریرو بودا نه هرگز خود را پاز همین  سد، ینومی 
 ۱۱4/ ۲۳۰شد.می   پنداشته  ینیآیین نو  سمیو نه بود  د، یو نام

توان که چرا نمی افتیتوان درمی  شگفتاریپ نیبا ا 
 ی خیهای معتبر تارادماندهیبودا    یدرباره زمان درست زندگ

 ان یآنچه را پژوهشگران ب دیرو بادست آورد. از این به
  ی تهایدانست که از داستانها و روا ییانگارها ندینمامی 
 میبر یپآنکه  یاند. براگیری شده گردآوری و نتیجه  ینید

ای از کُنسه  دارند به نوشته تیپندارها واقع  نیا هیتا چه پا
 : سدینوکه می  میکناشاره می 

 .A)ه فوشِ  ی شناس نامدار فرانسوباستان  ۱949در سال »

Foucher) بودا منتشر کرد، که  نامهینام زندگبه  ینوشتار
 گوناگون  یها و متون و رسایل مکتبهاادمانده یهمه    هیبر پا
  الد یاز م ش یکه از دو سده پ یهنر  یادبودهایو  ییبودا

اثر را  نیشکل گرفته بودند... نگاشته شده بود.« کُنسه ا
ای و نگرش استاد برجسته  یشاهکار پنجاه سال بررس 

سر برده و هشت بار فراوان در هند به  یخواند که سالهامی 
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را    ییمقدس بودا های  گاه یجا  ارتیهای رهسپار زهم گروه 
  نیهای اهیگوها و نظرکرده است تا از گفت یهمراه 

است که خود نوشه   ریچشمگ  یگیری کند. ولگروهها بهره
 :رسد کهآور می شگفت جهیاین نتبه

که از بودا   هایینامه یبودا و زندگ یحال سنت  شرح»
گروهها   نی ا انیکدام با آنچه راهنمااند هیچ نوشته 

.« ستندیکردند هماهنگ نمی  انیب نیزائر یبرا
۱۲/۱۸ 

 ی دادهایرو هیداستانها چون بر پا نیا گریزبان د به
ندارند  یبا هم هماهنگ ی رو چیاند، به ه نشده  انیب ی واقع

گفتگو توان آن را بیو پژوهش هر چه هم ژرف باشد نمی
 دیپژوهشگران با یای از بررسنمونه  انیاز ب شیدانست. پ

 دن یدر برگز کهی ترین مباناز برجسته  یکیتذکر داد که 
 نیشود، زمان ببرداری میبودا از آن بهره  یزندگ خیتار

آشوکا پادشاه پر آوزاه هند است.  یمرگ بودا و تاجگذار
با  که شناخته شده است یدادیآشوکا رو یچون زندگ

 ی فاصله زمان  نیباشد، اگر اهمراه می   یخیهای تاربازمانده 
شناخته خواهد شد.   زیمشخص گردد، زمان مرگ بودا ن

به گمان مشخص گردد و از  دیزمان هم با نینه امتأسفا
سال و در  ۲۱۸النکا( آن )سری  یرو در سنت جنوبهمین

مرگ   خ یتار  رایسال برآورد شده است. اک  ۱۰۰  یسنت شمال 
های هیقرار داده و نظر یمورد بررس یرا با موشکاف دابو

  ی کند که وابسته به سنتهامی  ل ی و تحل هیرا تجز یفراوان
ی  و گزارشها ین یچ یتهایهند و روا یو جنوب یشمال

  ی نیچ یاو از داستانها  یبررس ن یباشند. در امی  گوناگون
که زمان   (Fa - hsien) نیس  ـ گون فا  افسانه   تیچون روا

  ی داند، تا گزارشهامی سال  ۱۰۰۰را  دادیدو رو نیا نیب
سال    ۱۶۰سال تا    ۱۱۶که آن را از    ی نیچ   گریدانشمندان د
که  یی دانشمندان بوداهای دگاه ید گریاند و دبرآورد کرده
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اند... همه را سال پنداشته  ۲۰۰تا  ۱۲۰زمان را  نیا
 :سدینوکرده و سرانجام می  یواشکاف

ای و ه دوران رشد سازمان صومع  هیبر پا اگر»
  نش یگز م، یکن یداور  ییبودا ی خیهای تاربازمانده 
 ینیمرگ بودا و بر تخت نش نیب ییسال جدا ۱۰۰

رسد. هرچند با تر میآشوکا به نظر خودپسندانه 
دوران سلطنت شاهان مَگَدَهه پژوهشگران    یبررس
تا   ۱۶۰کوتاه دانسته و  اریسال را بس  ۱۱۶ یحت

در هر حال چون  یدهند. ولمی  حیرا ترج ۲۱۸
سال را   ۲۱۸و  ۱۶۰، ۱۱۶زمان  سه نی توان انمی

 سال را در ۱۱۶ خیما تار رفت، یبا هم مبنا پذ
 . ۱۱۳/ 9۱ - 94.« مینیگزخود برمی یها یبررس

 ۲۳۲تا  ۲۶۸آشوکا از  یحساب چون پادشاه  نیا با
  ۳۸۶ ای ۳۸4پابرجا شده است، مرگ بودا  الدیاز م شیپ

 م، یریسال در نظر گ  ۸۰پ. م. و زادمان او، اگر عمر بودا را  
 .پ. م. خواهد شد 4۶۶ ای 4۶4

که دو هزار و  ۱95۶در سال  سد، ینومی  ناکامورا
  ی نهایسال مهاپارانیروانا را جشن گرفتند، سرزم   نیپانصدم
برداشت هماهنگ    نی با ا  ( لندیهند، برمه، تا  الن، ی )س  یجنوب

 نی)نپال، تبت( با ا یشمال ینهایکه سرزم یبودند، در حال
 ،داند، دمساز نبودندمی پ. م.  544که مرگ بودا را  هینظر
شاهان مَگَدَهه ناهماهنگ  یشمارگاه  ایآن را  رایز

را که در   Sanghabhadra هم نظر یار یدانستند. بسمی 
  4۸۶سفر کرده و مرگ بودا را  ن یبه چ یالد یم 4۸9سال 

پ. م. حساب کرده بوده است،  5۶۶پ. م. و زادمانش را 
  ی ژاپن انییاز بودا یرو گروه دانند. از همیندرست نمی

 Hakuju.برپا داشته بودند ۱9۳۲را در  هسال ۲5۰۰جشن 

Ui  به نظر ناکامورا    یول  ردیپذمی   4۶۶و    ۳۸۶زمانها را    نی ا
 .است قتریدق 4۶۳و  ۳۸۳ خیتار
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پ. م. )زادمان  ۳9۰مرگ بودا را  ینیچ پژوهشگران
پژوهشگر  (Jakobi) یباکوُیاند. پ. م.( حساب کرده 4۷۰

از   یار یدانسته و بس 4۸4مرگ بودا را  ینامدار آلمان
 نترنیتس یو اند.رفتهیپژوهشگران نظر او را پذ

(Winternitz) سدینومی یآلمان گریپژوهشگر د: 
 بیسارَ وبودا همزمان شاهان بیمگمان بی»
در  میدیبوده است )د (Ajätashatru) تروشَجات اَ

نام برده   یهمزمان  نیکانن از ا  یاز داستاها  یاریبس
های پنجم و ششم  سده  نیکه هر دو ب ( شودمی 
بودا را هم به  دیپس با اند.ته زیسمی  الدیاز م  شیپ

 یهمان زمان وابسته ساخت نه سده چهارم. ول
دو    نیا  یکند که زمان پادشاه استدالل می   اکاموران

توان همان و می  ستیچون و چرا نبی   نیچن  زیشاه ن
 ۱۲/۶۰.« رفتیپذ شتربی را 4۶۳ – ۳۸۳
 :سدینومی کُنسه 
در  نیاز پژوهشگران نو یاریاست که بس درست»

 یول رند، یپذمی  4۸۳خود مرگ بودا را  یها یبررس
  55۳، 5۲۲، ۶5۲، ۸5۲ ی سالها یهند یدر سنتها 
روست که  شده است. از همین ادی ۲5۲ ی... و حت

چون و چرا توان بی را نمی  خهایتار  نیاز ا  کی  چیه 
  .«رفتیپذ
 :سدینومی واردِر 
نیروانا( با وجود سال مرگ بودا )پری درباره»

است. چون در   ادیفراوان اختالف نظر ز یها یبررس
از مرگ خود اشاره کرده است،    شیچند مورد بودا پ
ساله بوده که خانه را ترک   ۲9  شیدر پنجاه سال پ
که او هشتاد سال عمر   رفتیتوان پذگفته است، می 

حال .  ارندکرده است، آنچه همه پژوهشگران باور د
  5۶۶زادمان او  م، یپ. م. بدان 4۸۶اگر مرگ او را 

 4۳/99پ. م. خواهد شد.« 
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 :سدینومی  ییسرانجام سنگهه استاد بودا و
  یی متون بودا رشیبه پذ بنا»
 مسه، کوالوَ (Dipayamsa)مسهپاوَید

(Culayamsa) َمسههاوَو م (Mahävamsa)  ،
  ن یاست و ا تهزیسپ. م. می  5۶۳تا  4۸۳بودا در 

ندارد.«    یچندان تفاوت   زی ن  یعلم  یهای با بررس  خیتار
۷/۷9 

 انیرا از پژوهشگران ب هینمونه چند نظر یما در باال برا 
اهل دانش و پژوهش  یهایکه در بررس میدیو د میکرد

نه از آن جهت است که لغزش و  نیو ا ست، ین یهماهنگ
 ل یوجود دارد، بلکه چون به دال هایبررس  نیدر ا ینادرست

مورد نظر نبوده  یخ یدر هند آن زمان برداشت تار نیشیپ
دادند تا شرح  می دََهرمه ارج  به بُدی  شتریب  زیروان بودا نیو پ

 یبر جا یخ یتاریادمانده بودا  تی حال استاد، از دوران فعال
های فراوان، که پس از گذشت سده   ینمانده است و هنگام 

دََهرمه گشت و بُدی  نیگزیجا ، یمعبد  سمیرفته رفته بود
گرفت، مؤمنین به  یجا نید نیبودا چون خدا در مرکز ا

ساختند و زمان و سرگذشت   یتیبودا هو  یبرا  شیخو  پسند
 .او را به گمان، پرداختند

 
پژوهشگران    یزمان بودا برا  یبخش بررس  ستِویپ  گزارش

 نیزبیر
و  انیاز دانشمندان غرب که درباره اد یاریبس نیب در

  ی آورپردازند، روش شگفت می  یمذاهب جهان به بررس
  خ یتار نیمانند هم ات، یجزئ یمرسوم گشته است که برا 

و  سندینوی زادمان و مرگ بودا، سدها رساله و کتاب م 
اصول  درباره یپردازند، ولدراز به پژوهش می  یسالها 
و نقد  ینگربینی و ژرف گذاران بدون خردهپایه  یآموزش
را،   یهای سنت ها و داستانها و استوره انبار گفته   کی  ، یعلم
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اند گذار نسبت دادهبه پایه  اریهای بسدر سده  تیکه روحان
 .کنندمی  یگیری و داوربازگو و از آنها نتیجه 

دو   د، یکه در دست دار  یدفتر  انیپا  یروزها  نیآخر  در
که  د یمرگ بودا به دستم رس خ یرساله مشروح درباره تار

  ن یو نارائ  (Prof. H.Bechert)های آنها بِشِرت سنده ینو
(A. K. Narain)  ۱اندمنتشر شده  ۱99۲اند و در سال. 

دو  نی از ا یکوتاه  اریبس اری نمونه فشرده بس یبرا من
 صی تشخ  یکنم تا خواننده توجه کند برامی  انیکتاب را ب

مرده  الدی از م شی پ 4۸۶ ای، 4۸5، 4۸4بودا به سال   نکهیا
و گفتگو  ینه ، سدها دانشمند دهها سال به بررس  ا یاست 
آیین بودا که آموزش  انیو بن هیکه پا یپردازند، در حالمی 
حال  ن ی در ا ای. آستیاوست، دقیقاً مشخص ن ی واقع
  خ یو پس تار شی دهها سال پ ایسال و    کیتوان گفت می 

ای و  شه یر ی بررس ا یارزش است،  یمرگ بودا دارا 

 

  ی نجها یی گردهما  کیـ در فهرست مآخذ کتاب بشرت، که برآیند ۱
 The Date of Gotarna به نام نیاست، آمده است: کتاب نارائ

Buddah ' s Parainirväna   در لندن منتشر    ۱99۲است که در سال
 شده است.  

  ی استادان  ی و نوشتارها  ها یآغاز شد و در بررس  ۱9۸۸در    ی ورآگرد   ن ی ـ ا۲
 : چون 

A. Bareau ، Akira  ،H. Haertel  ،W. Halbfass  ،S. N. 

Eisenstadt  ،H. Franke   ،P. H. L. Eggermont  ،A. Mette ،C. 

Mallebrein  ،L. Lancaster  ،P. Kvaerne  ،H. Kulle ،O. Von 

Hinüber ،Hirakawa ، K. R. Norman ،H. Nakamura 

Bhikkhu  ،M. Sarkisyanz   ،M. R. Pant   ،G. Obeyesekere H 

. Bechert  ،R . Gombrich   ،Yamazaki  ،Päsädika 

ای  فرستاده شد، که او آنها را در مجموعه   A . K . Narainی و برا  میتنظ
  نیکرده است. در مجموعه نارائ  انیای به یو از برآیند آنها نظر  ی گردآور

  ن یاز ا ش یپژوهشگران آمده است. البته پ ن یا  یهمه نوشتارها
  ی موضوع پژوهش و بررس ن ی هم در ا گر یدهها دانشمند د وم ی مپوزسَ

 .اندکرده بوده 
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  ن یا نکیدهند؟ اکه به او نسبت می ینییآ انهگیرخرده
 :فشرده
 یبرا یپروفسور بِشِرت آلمان شیچند سال پ در

از استادان برجسته را به  یمرگ بودا گروه  خیپژوهش تار
 ـ   Symposium)  یوم یسمپوز  زیگرفت و سرانجام ن  یاری

به  ( موضوع  کیو طرح مقاالت درباره  یانجمن بررس
شد که دهها پژوهشگر در آن شرکت   لی او تشک  یسرپرست

درمیان   ه یدر سدها رو اخود ر یهایبررس جهیکرده و نت
. ۲منتشر نمود یگذاشتند، که بِشِرت فشرده آنها را در کتاب

 هیو پا  یکه مورد بررس  یپژوهشها تنها شواهد  نیدر همه ا
 یرواناین  نیآشوکا، زمان ب  یهمان فرمانها  گرفتند،   کار قرار

 یهای مذهبادمانه یآشوکا و داستانها و  یبودا و تاجگذار
  ن یشوند. امی   ی هدارجنوب و شمال نگ  یبود که در کاننها

وجود بودا و آموزش   یبرا  یگواه و برهانگونه  هیچ   هایبررس
  یبیتقر   خی کوشند تاردهند. و تنها می دست نمیاو به   ی واقع

 میگونه که خواه سازند. چون همان آموزش بودا را آشکار
داده است و می بودا به آن آموزش  کهی زبان دید

. از ستیاین زبان در دست نهایی از دََهرمه او بهبازمانده 
گونه پژوهشها نقش  شناسی هم، که در این رو از زبان همین

گرفت. چون فشرده و کوتاه   یار یتوان دارد، نمی یادیبن
کتاب را دربر خواهد گرفت،  کی از  شیهم ب ها یبررس  نیا

 .م یکنبسنده می شارهتنها به چند ا 
  544این باور دارند که بودا در به شتریجهان ب انییبودا

است )در کانن   افتهیدست    روانایبه ن  الدیاز م  شیپ  54۳  ای
 نینو یپژوهشها ی( ول544و در برمه  54۳النکا سری 

 -  4۸۶)  الدیاز م  شیپ  4۸۰به    کیرا نزد  دادیرو  نیا  شتریب
گونه پرسش مورد اختالف، همان  نیدانند. مهمترمی (  4۷۷
 یتاجگذار نیهم اشاره شد، زمان ب نیاز ا شیکه پ

(abhisheka)     آشوکا و مرگ بوداست که در سنت جنوب
از   یناهمگن  نیسال است. ا  ۱۰۰و در سنت شمال  ۲۱۸
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آن جهت است که در جنوب به دو آشوکا باور دارند که 
 گوپتهو نوه چندرَ (Bindusära) وساراندیفرزند ب یکی

(Candragupta Murya) فرزند  یگریاست و د
در شمال تنها همان نوه    (Shishunäga). شوناگایش

 ـ چاندرا گوپتا سر دودمان پادشاهان ماوریا  ایگوپته )چندرَ
Maurya  ی هاییهند( را باور دارند. در شماره گردهما ـ  

 یگزارش زندگ  نی. نخستستین  یهماهنگ Sangiti ایبودا  
گروه  کی یاریبه  یالدیبودا در باختر در سده هفدهم م

که از  (Jesuit) تییفرقه ژزو شانیاز کش ینفر ۱۷
  ا ینگ جُ کیاند، بسان کی کاتول یسا یکل تیروحان

Encyclopedia    ه یکارما  نی(. در ا۱۶۷۸منتشر شد )سال  
پ. م. حساب   94۶او  یروانایپ.م. و ن ۱۰۲۶زادمان بودا 
  یبود که آن زمان دانشمندان یخیبه تار کیشد، که نزد

 نس یی، دگو(Antonio Giorgi) ی ورجیج وینتونچون آ
(Jos. Deguignes)  یلی، ب (M.Baily) ِلگِ، شل …(Fr . 

Schlegel) به  کیدر نظر داشتند و زادمان بودا را نزد
 از دانشمندان چون بوهلن  یدانستند. برخمیپ. م.    ۱۰۰۰

(P. V . Bohlen) پ. م.  ۱۶۰۰به  یزادمان بودا را حت
رساندند: از سده نوزدهم رفته رفته برداشتها دگرگون شد 

. دیمورد نظر گرد یکنون یبه برداشتها کینزد یخیو تار
دانشمند پرآوازه   (M .Müller) رلّماکس مو ۱۸5۷در 
بودا را   یرواناین   (Carl. Koeppen) و کارل کوپن  یآلمان
پ. م. حساب کردند. ماکس مولر دو سال پس از آن   54۳

با  ۱۸۷۷کرد و در  شنهادیپ. م. پ 4۷۷بودا را  یرواناین
  شیکرد. پ  تیرا تثب  4۷۷زمان    ن یا  گریهای داز راه   یبررس
 داد یرو نیا  (Niels Westergard) وسترگارد لزی از او ن

دانشمند  کی ۱۸۷۷حساب کرده بود. در  ۳۶۷-۳۷۰ را
  یبررس کیبا  (Joh. G. Buehler) بوهلر ، یآلمان

 آشوکا، چون یو فرمانها ییاز رسایل بودا نانهیزبیر
Rupnäth ،  Sahasräm   ،Bairät   ... این برآیند دست   به
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باشند که زمان  هایی میفرمانها بازمانده  نیکه ا افتی
آشوکا را نشان   ییبودا و فرمانروا یروانایدرست بین ن

اند. سمیبود یدر سنت جنوب یشماردهند و نشانگر گاهمی 
گزارشگران   یفرمانها و برداشتها نیاو با در نظر گرفتن ا

پ. م. برآورد کرد.   4۷۱تا    4۸۱  نیبودا را ب  یرواناین  یونانی
با   (W , Rhys Davids) دس یویدر همان سال د

پ. م.    4۲۶بودا را    یروانایبوهلر ن  یهای گرفتن از بررسبهره 
 ، یمشترک با دانشمند آلمان  یهم او در بررس  ی. ولرفتیپذ

شود که سرانجام  می   دهی. ددندیپ. م. رس   4۸۳بِرگ به  اُلدِن 
سده    کیاز   شیهنباز که ب یبنام  کیبه  نینو یها یبررس

 ی روانایو ن دندیکرده بود، رس شنهادیماکس مولر پ شیپ
. بِشِرت رفتندیپ. م. پذ 4۸۰سال  رامونیبودا را پ

(Bechert) شناخت  یترین پژوهشها را براکه پردامنه
  ۱99۲کرد در رساله خود به سال  یمرگ بودا رهبر خیتار
 :ردیگمی  جهینت نیچن

 یبرا  یق یدق خ یاسکندر در هند، تار ورشیاز  شیپ تا
وجود نداشت و تازه از زمان    یو اجتماع  یخ یتار  یدادهایرو

 دادهایهای خود به زمان روادمانده یدر  انییآشوکا بودا
زمان   نیی دوران آشوکا در تع زیرو نتوجه کردند. از همین 

 . ۱است یادیارزش بن  یآموزش بودا دارا
 ی و گزارشها   ردیگبهره می  زین  انینیچ  یاز پژوهشها  بشرت
ای هماهنگ با کند که تا اندازه می  انیرا ب یفراوان
برآوردها از   نیا  نیهای دانشمندان غرب است. در چهینظر

 یبه پندارها شتریآغاز شده و ب یالدیسده ششم م
 سده استاد تائو سوآن  نی. در هممیکنای برخورد می افسانه 

 

از پژوهشگران همکار   ی ک یکه  (Wilh. Halbfass) فاسـ هالب ۱
زمان سقراط و افالطون و ارسطو    ونان ی در    ی حت   سد،ینوبِشِرت است می 

و آنچه پس از   ستیهای فالسفه و بزرگان نادمانده یاز بودا در  ینشان
  5۰۰مرگ بودا را در حدود  خ یکه بتوان تار  ستین ی اسکندر مانده کاف

 . کرد نیی پ. م. تع
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(Tao_hsüan)  تانگ یدر خانواده شاه (Tang) 
 (Fa)سه بدن است. بدن فا یبودا دارا سد، ینومی 

 ( و بدن هوآهیکاه مبهوگّسَ) (Pao) اُکایه( بدن پا)دََهرمه
(Hua) ان یانسانها نما یبرا آ( تنها بدن هوهیکا رمانهی)ن  

 افتی )تبار بودا(  ای شاک ونیلی رو دهها م است. از این 
ما ممکن بوده است. پس   یآنها برا  ییاند که شناسا شده می 
 تانگ ای  (Yu) وی یتوان گفت بودا در خانواده شاه نمی

(Tang) ییفرمانروا ای ( شاه چونگChung به ... )  سر
به  ییشود با خدامی  یخود او مدع یبرده است. ولمی 

  ۱۷5۶تا    ۱۸۱۸گفتگو پرداخته!! و او خبر داده که بودا را در  
 ن یداده است. گذشته بر امی آموزش    نیدر چ  الدیاز م  شیپ

 نیکهن در چ یخ یتار یبرداشتها ، یاافسانه  یپندارها
غرب  یبرداشتها نیپ. م. همسان نخست ۱۰۰۰همان 

وجود  زین یگر ید خیها تارهینظر نیبوده است. در کنار ا
 تیو حکا دندینامای می نقطه  خی داشت که آن را تار

  یی شاگرد بودا در گردهما (Upäli) یکردند که او پالمی 
داشت،   انیپیتکه را بگاه که وینایه پس از استاد آن   نینخست

کرد.  مینقطه ترس کیبه مدیتاسیون نشست و سپس به 
افزوده  ینشانگذار نی نقطه بر ا کیاز آن زمان هر سال 
ها شمارش شده  نقطه   نی ا  یالدی م  54۳شده است. در سال  

  54۳=  4۸5حال مرگ بودا  نیبوده است که درا ۱۰۲۸و 
شود می  دهی. داستبوده  الدیاز م شیپ 4۸5 ای  ۱۰۲۸ -

برآورد شده    ستمیسده ب  ی برداشت با آنچه در اروپا  ن یکه ا
 رشی مورد پذ خیتار نیا یباشد. ولاست هماهنگ می 

 .نبود ینیچ انییبودا
 نگ یچون لو چ ینی استادان نامدار چ ستم یسده ب در

(Lu Ch’engل ،)ـ   یچانگ ی  ( چاوLiang Ch’i – Ch’ao )
و پس   دندیرس  4۸5کامل به همان سال    ی... پس از بررس

 ی پ. م. را برا 4۸۶از مدتها جستجو سرانجام سال 
 ییهو  نی پژوهش چن    نیا  سندهی . نورفتندیبودا پذ  یرواناین
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(Chen- yen - hueiم )یاستادان برا نیکه ا سدینوی 
و    یا نقطه   خی تار  ، یخ یتار  یبه بودا  یمذهب  یبرگردان بودا

 ریت  رونیحاصله از آن را هدف خود ساختند و از هم  جهینت
 اناروا متوجه آنان شد، که ب یتهمت و ناسزا و سرزنشها 

  خ یتار نیتا آنکه سرانجام ا دند، یبر خود خر اریبس یبردبار
 .واقع شد ین یچ انییبودا رشیپذ مورد
توان همه جستجو باز هم نمی   نیشود پس از امی   دهید
نهاد.   هیرا که مورد توافق همه پژوهشگران است پا  یخیتار

 ادیبه بن  ، یجستار انگار   نیجای ادامه اپس بهتر است که به 
.می دََهرمه او بپردازهمان بُدی ایآیین بودا 
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 زبان بودا
 :سدینومی  ییاستاد بودا سنگهه
شده است که بودا  رفتهیگفتگو پذبی  تیواقع نیا»

  وه یرفتار و ش   می مستق  ریننوشته، و جز تأث  یزیخود چ
  یزبان یبودا، آموزشها یمعنو  یهایژگیو و یزندگ

شده  اعالم می   یناگهان  انیاو با گفتگو و موعظه و ب
  ی بودا به چه زبان  میدانکه اصوالً نمی  یاست. در حال
رسد که از سخن  . به نظر می۱گفته استسخن می 

گردان بوده و روی  تی گفتن به زبان سنسکر
ه و مَگَدَهه را لَشَ کُ  یشهای ویژه گوبه   ، یبوم  یزبانها
نیروانا است. سه سده پس از پری هدادمی یبرتر

و در مورد   دیگردمنتقل می  یدََهرمه هنوز زبان
روش   نی از ا یاز رسایل زمان درازتر یبرخ
داده شده    جازه. چون به رهبانان ادشگیری می بهره 

را به   (Buddhavacana) هنَ چَبود سخن بودا وَ
. َدَهرمه در آغاز هم به اموزندیخود ب شیگو
رو شد و از همین ی م ان ی ون بگوناگ یشهایگو

 راآن  پرداختندکه به نوشتن دََهرمه  یبارنخستین 
  تیکه رواکردند. چنان ی چند گردآور زبانهای به
 کهگهی مهاسن  روانیشود، کانن پمی 

(Mahäsanghikas)  و کانن  تیبه زبان پرکر
 

  چ یه نکه یاو، و ا ی بودا و زبان آموزش شی ناشناس بودن گو ن یهمـ ۱
  ن یا ی رساند که وابستگمی  ست، ین از رسایل موجود به زبان بودا کی

  تیواقع نیا رشیپذ نی . و همچنستیچون و چرا نسخنان به بودا، بی 
گواه   ن یگردان بوده، بهتر روی تیکه بودا از آموزش به زبان سنسکر

فالسفه   ینه برا د،ی توده مردم سخن گو یبوده برا ل یاست که بودا ما
 .بوده است  دانزبان برجستگان و دانشمن تیو دانشمندان. سنسکر 
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به زبان   (Sthavira- vädin) نیراوادیاستهاو
 نیواده لَو از آن پودگَ (Paishaci) یشاجیپا

(Pudgala_vädins) َمسا رَهَبه زبان اپاب  
(Apabharamsa)ن یوادی ، و از آن سرواست  

(Sarvasti- vadin) نوشته شد. از  تیبه سنسکر
از هند پراکنده   رونیبه ب سمیگاه که بودرو آناین 

چون   ، یبوم ی را به زبانها ینید ی شد، نوشتارها
...  یتبت  ، ینی( چی)ترکستان شرق (uighur) غوریاو

 سمیگاه که بودآن   یحت  ی، زمان  چیبرگرداندند. در ه 
 یبرا یهنوز در شمال هند گسترده بود، زبان کانن

را زبان  ینداشت و آنها که زبان پال انییهمه بودا
 . ۱در اشتباهند تند، دانسمی کانن 

رشته از متن مقدس   کی اصوالً به مفهوم  یپال
این روش  النکا بهی زبان، وکانن سر کیاست نه 

 کیاز  یانیشده در هند م شیرایرونوشت و دیشا
( باشد که سمی)کانن بود (Tripitaka) تکهیپیتر

  –  ۱5جنوب هند تعلق داشته است.«  هاصل آن ب
۱4/۷9 
 :سدینوکورت لَیدر می یآلمان استاد
 شیگفته بلکه به گوسخن نمی یبه پال بودا»

  ی کنون هادیب ا یکه زبان استان مَگَدَهه  ، یه ماگدَ
که بودا در  ینیکرده است، سرزماست، گفتگو می 

همانجا  زیخود را ن یآمده و آموزشها ایآنجا به دن
که   ییکانن بودا  نیگمان نخستکرده است. بی  انیب

مرکز مَگَدَهه   (Pätaliputra) پوترایدر شهر پاتال
شده است،   ی)رهبانان( گردآور  کشوهایبه  له ی به وس

رو بوده است. از همین  یبه همان زبان مگده 

 

  ی کردند که زبان پالمی  ی پافشار ن یویژه تراواد، بهکهن یـ مکتبها۱
  ی با مخالفت از سوویژه به  کنند، که ت یتثب سم یرا زبان مقدس بود

 . مکتب مهابانه، برخورد کرد
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مبنا قرار گرفت    النی که در س  یترین کانن پالکهن 
اصواًل   ینام دارد. پال  یاست، ماگده   یو به زبان پال

و شاغول است و   سمانیرشته، رج، ر یبه معن
است که متون مقدس را   یمقصود رشته آموزش

 انیب (Pälibhäsä) بهاسایدهند. پالمی  لیتشک
  5۰/ 4۶متون مقدس است.« 

این برآیند دست گسترده خود به یهای از بررس ناکامورا
زبان کانن  ینه حت و بوداست ش ینه گو یکه پال ابدیمی 

 :سدینو. او می نینخست
  انه یزبان عام ای ت، یرکرای پَدر اصل گونه  یپال»

و عالمانه( که   یزبان ادب  تیاست )در برابر سنسکر
هند بوده و ظاهراً از  ی وابسته به شمال باختر

که کانون مکتب  ، جایی(Avanti)ینتوَاَ نی سرزم
اکنون در  یگرفته است. پال شهیر د، باشتراوادا می 

  یی اهای بودخانگاه  ین یزبان د ی جنوب یایآس
 ۲۱/59و   5۷است.« 

این برآیند   خود به  یدر بررس (K. R. Norman) نرمن
او   یول ست، یدرست بودا روشن ن شیکه گو ابدیدست می 

خود به کار  یای را در آموزشهاژه یو شیگمان گوبی
( آمده Vin. Pit . II/139) تَکَهیپیَنایبرده است. در ومی 

برگردان سخنان او   یپروا  ایآ  دندیاز بودا پرس  ویکه دو بهک
سخن بودا  دهمیرا دارند؟ بودا پاسخ داد که من دستور م

تنها بودا رساند نهگفته می   نی. ا۱اموزندیرا به زبان خود او ب
 

که به بودا   گر یاز سخنان د ی اریچون بس تکه یپ نایسخن و  ن ی ـ ا۱
از دانشمندان    ی اریبس  یپافشار  و  رشی که به پذ   ست،یبندند درست نمی
  یشهایبا گو  یشاهد، کاننها ن یواژگونه آن درست است. بهتر ییبودا

  ینهایمتون در سرزم  ن ی ا  ی گردآور  یروزها   ن ی فراوان است که از نخست
توان  کانن هم گواه فراوان می  نیاند. در همگوناگون به کار برده شده

مقدس ساختن   ی برا ه ینای دست آورد. وسخن به  ن یبر نادرست بودن ا
گفته را به بودا   ن یکه به بودا نسبت داده است ا  یی توده دستورها کی

  ی است که برا ن ی دا اوبرجسته آموزش ب  ی هایژگی از و ی ک یبندد. می
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ای بوده، که ترجمه آن هم در زمان  ژه یو شی گو یدارا
  یاریاز پژوهشگران با  یخودش مجاز نبوده است. برخ

 ای ییمفسر کهن و برجسته بودا نیگرفتن از نخست
بودا را  شیبود، گو یبوداگُهوشَه که براهمن دانشمند

که در زمان آشوکا  یشیدانند، در همان گومی  یده ماگَ
تراکانون  پوی پاتال Päli– Mägadhi نام گفتگوبه

  ن یفراوان ا یهایبررس یشده است. ولاو می  یامپراتور
 که) امکان دارد یاند. حتنادرست نشان داده زیگمان را ن

  یبوم یشهایگوناگون به گو ینهایبودا در سرزم
سخن نادرست  نیکرده باشد. ا انیخود را ب یآموزشها

  ۱5/۱۱4رساند( را می  نیشیبودن گفته پ
 :سدینوکُنسه می 

وجود ندارد که  ییای درباره کانن بوداه ی کارماگونه هیچ»
نگاشته شده باشد.    سمیبود  شیدا یپ  نیدر پانسد سال نخست

 یول  رند،یگرا سرچشمه می   یاست که کانن پال  نیرسم چن
به آن دوران وابسته   زیمتون ن نی امروز ثابت شده که ا

باختر هند است.   شیزبان بودا نبوده، بلکه گو  ی. پالستندین
همه سخنان   یول فتهگسخن می  یماگده  شیبودا به گو

رفته    نیکامالً از ب  یسیچون ع  ، ی ادیاو در زبان و صورت بن
 ۳/۱۸است.« 

آن زمان   یبوم  شی: بودا به گوسدینومی  زیناُلدِن بِرگ  
و چون در آن دوران اصوالً آموزش نوشتن    ردکموعظه می 

ای گونه بازمانده بودا هیچ  یمعمول نبود، از سخنان واقع
آمده، بودا به شاگردانش    Culavagga V/1/33. در  ستین

خود   ش یسخنان بودا را در گو  دیاز شما با  کیهر    دیگومی 
آمده است(  هی نای)درست وارونه آنچه در و دیاموزیب

۱۶۸/۶4  

 

و    ی بالندگ  ی و برا  تسی..... و از زبان آنها ننی و مقدس  ان یخدا  ی خشنود
و   انهاستهم ان ی رو هم به زتوده مردم بوده است. از همین  ی خوشبخت
 . برند  ی آموزش را درک کنند و به آن پ ن یا د یآنها با 
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 :سدینومی یشومان پژوهشگر آلمان
است که کالم آن را  نیآموزش بودا ا یهایژگیاز و یک»ی

  یدانستند، بلکه شاگردانش به همان زبان بوممقدس نمی 
 نیشتریکنند، برخالف ب ان یتوانستند گفتار او را بخود می

 ستند، یآشنا ن انگذاریکه با زبان بن یروانیپ یکه برا  نهاییآ
  ار یبس  انامفهوم است. اصوالً بود  یچون نجوا  هیاوراد و ادع

و به شعائر و مناسک و  دیشیدانمی  یبین و عمل واقع 
و   نی داد و تجربه را بهترمیکمتر ارزش  فات یتشر

توان  را می هینظر نیدانست. امیمعرفت  لهیوس نیمهمتر
.« افتیدر Anguttaranikaya III/65از  یبه روشن

۲۶/۸4 
از پژوهشگران و دانشمندان   یار یکه از نظر بس یتی واقع

 لسوفیف  تینه ترب  دور مانده است، آن است که هدف بودا
و  شیگوناگون بوده، و نه کش یو دانشمند کاردان دانشها

کاهن... و عالم الهیات، و نه آموزش دعا و ورد و سحر و 
از آنان،  یاریو درخواست  انیخدا یخرسند یجادو... برا

شده و در  انیگونه که از زبان او بارها و بارها بهمان  هبلک
شده است، خواسته    یپافشار  کهنی  نیهای دیادماندههمه  
... و به شی و تشو یمردم از درد و رنج، آشفتگ  یی او رها

روشنتر پابرجا ساختن سالمت و سعادت و آرامش و   انیب
کار همان   نیا  یآسایش درون و برون انسانهاست، که برا

به هدف را   دنیکرده و راه رس ان یرمه خود را در آغاز بدََه
گونه که . همان۱است  دههشتگانه، نشان دا ل یراه اص

  ار یبس من : باردیگودر فراخواندن شاگردانش می  یسیع
 ازینروشن و بی  اریساده و سبک است، آموزش بودا هم بس

و عادالنه و بدون  یفلسف  یو واشکاف ریاز هرگونه تفس 
رازگونه بوده است. از  یو معماها دهیچ یپ یستانهایچ

 

بارها مورد گفتگو بوده و خواهد بود، پوزش   تیواقع نی ا نکهیاز اـ ۱
فراوان آن است، که متأسفانه   تیاهم تکرار ارزش و زهیطلبم. انگمی

 .چندان مورد توجه قرار نگرفته است
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 یتوانستند دََهرمه او را به هر زبانرو بوده است که می همین
وارد سازند.  یانیکنند، بدون آنکه به مفهوم آن ز انیب

 ژه یو یهای ها و فرازها و فرازبانراز و رمزها و واژه  دنیآفر
 ی مند است که برافه یوظ تیو زبان مقدس، هنر روحان

این دستگاه و سر سپردن آنها به  به روانیوابسته کردن پ
سازد.  می  دهیچیو پ یفاتیرا تشر نیکار، د ژهیکاردان و و

  د یخورشکه بودا خود آن را روشن چون ماه و  ینییآ
 ژهیو دانشمندان و استادن و تینامد، در دست روحانمی 

که در   غا یتر شده. دری فاتیو تشر ده یچیکار روز به روز پ
 ادهیخواست، پزمان درست باژگونه آنچه را بودا می   ی درازا

 یسربارها  نیجای آنکه اکردند و امروز هم پژوهشگران به 
اند، پوشانده  ه سر کیرا  یادیو مغز بن ه یرا که ما ی فراوان

توده  ر یاو را از ز نیکنار زده و بکوشند آموزش نخست
این  به شتریکشند، ب رونیگوناگون ب یسترگ هوارها

 ار یسخن بس یکنند. بارکمک می  یدگ یچیو پ یآشفتگ 
  ی داور میتوانبهتر می سمیبود یاست که پس از بررس 

 .میکن
 

 ( یعت یو شر ین ید لی)مجموعه رسا سمیبود کانن
که  ستین دیترد یپژوهشگر آیین بودا جا چیه  یبرا
پس از بودا  یهای فراوانهمه سده  سمیبود ینید لی رسا

 م، یآور شد ادی نی از ا شی گونه که پاند. همان نگاشته شده 
سده پس از   نیداشته و نه تا چند یسینه بودا خود دستنو

گردآوری شده بوده است. ما  سمیاز کانن بود یاو نوشتار 
که درباره کانن  میکنه را یادآوری می سِ نکُگفته  هدوبار
 :نوشت ییبودا

ای وجود ندارد که در پانسد سال  ه یکارماگونه  هیچ»
 ینگاشته شده باشد. معموالً کانن پال سمیآغاز بود

 نیامروزه ثابت شده که ا  یدهند، ولرا مبنا قرار می 
... همه ستندیاین دوران وابسته نبه  زیمتون ن
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در زبان و صورت    ، یسیبودا، مانند ع  یسخنان واقع 
 ۳/۱۸ رفته است.«  نیاز ب یادیبن

 :سدینومی  رایاک
سبب ناشناخته بودن سخنان بودا پژوهشگران   به»
های بودا و گفته  یبازشناس در از هم  یحت

 ۳۸/۱۱۳اند.« شاگردانش درمانده 
گوناگون کانن  یدرباره بخشها یپس از بررس  ناکامورا

 ی رسد که جز بخشمی  جهیاین نتنگارش آنها به  خ یو تار
به   کیاست، نزد  ی سازگان خانگاه   انیکه ب  ، پیتکهَاز وینایه 

را   یاند و برخنوشته شده  حیمس الدی همه آنها پس از م
اند... »در متون کانن سال پس از بودا نگاشته   کهزاری  یحت
چون و چرا شود که بتوان بینمی دهید یفراز چیه  ییبودا
  ت یشخص  کی  ، یامونی بدون معارضه آن را به گوتمه شاک  و
توان تنها  هایی را می نسبت داد، هرچند گفته  ، یخیتار

کوشند، با این روش پژوهشگران می استنتاج کرد. به 
 یمذهب می متون عظ انیکهنتر از م یبخشها دنیبرگز
و جان سخن بودا  هیدرونما ینقد و بررس باکهن،  سمیبود

  ی به آموزش واقع کتریالاقل آنچه نزد ایرا روشن سازند، 
و   یاصل  سمیبود  I-:  نیب  دیبا  یبررس   نی. در اابندیاوست در

II - بخش نخست را ما تنها  میکهن، فرق گذار سمیبود .
 م، یدرک کن  میتوانمی   یکهنتر رسایل پال  یبخشها  یاز برخ
 شتریاز ب   ادیبه اندازه ز میتوانکه بخش دوم را می  یدر حال

  ی نیهای چو آگامه  تیکه با متون سنسکر یمتون پال
  5۷/۰۶.م«یدست آوربه ۱مشترکند 

 :سدینواُلدِن بِرگ می
 Heinich)لودرس شینریاز پژوهشگران مانند ه  یبرخ»

Lüders) یکانن کهن را به زبان مگده  کی وشندکمی ، 
کانن قرار دهند.  لی رسا هیخوانند، پامی  شیکه زبان بودا

 

خود   ی بخش در جا ن یا ی نامها گر یها و دتکهیپی درباره آگامه، تر ـ ۱
 . شرح داده خواهد شد
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 یرفته است، ول نیکانن از ب نی لودرس باور داشت که ا
 اند. گالزناپکانن شکل گرفته   نیا  هیموجود بر پا  یکانتها

(H. Glasenap) فرانک سد، ینومی  یپژوهشگر آلمان 
در  ییکایهندشناس آمر  (Frankl Edgerton) گرتندا
را نشان داده و  هینظر نی ا یگسترده، نادرست یبررس کی

ای وجود نداشته  ه یکانن پا نیگاه چنکند که هیچ می دیتأک
چون  یبه زبان بوم یاست، بلکه در هر بخش هر گروه 

،  (Kaushambi)یوشامب، کا(Vaishali) یشالیوَ
 ، یزبان یتهایخود از روا یبرا  (Ujjayini)… ین ییاوجا
را پژوهشگر إدگِرتُن  یبررس نی اند. اکرده  میتنظ یکانن
 زین (Lin Li Kuang) کوانگ یل نیل ییبودا ینیچ

 .«..ردیپذمی 
 :نوشته گالزناپ به

باشد که بدون  نیا دیآینده با یپژوهشها فهیوظ»
که    یویژه کانن پالاز کاننها، به   ی کی  یتمرکز بر رو
ترین برداشت شده است، از همه کهن  یبه نادرست
 4۱/۶4گیری کنند.« های گذشته بهره بازمانده 

هایی پژوهشگران، که نمونه  یهایریگ  جهیتوجه به نت  با
  ی واقع  یکشف سخنان و آموزشها  م،یکرد انیاز آن را ب

هزاران داستان و افسانه و رساله و  انیاز م یخیتار یبودا
ویژه است. به   یناشدن  دیدشوار، که شا  اری تنها بسسوترا... نه

در   ین ید  میای از تعالشده   تیتثب  یادهایموارد که بن  نیدر ا
گذار، آنچه از زبان پایه  وشندکمی ونیروحان ست،یدست ن

که رفته  کنند، تا جایی  انیب  رند، یپذمی   ستهیدر نظر خود شا
تنها ناهماهنگ با شود که نه می دهیآفر ینیرفته آیین نو

 .گرددوارونه آن می  ی که گاه  انگذار، یبن شهیاند
کانن را    لی سار آمدن    دیو پد  یگردآور   ییسنت بودا  در

درنگ پس بی ییپرورانند که گوبه دلخواه خود چنان می 
از مرگ بودا شاگردان او همه سخنان پنجاه سال آموزش 

از   یار یاند. متأسفانه بسکرده و نگاشته  یاو را دقیقاً بررس



 زبان بودا  111

داستان   نی پژوهشگران هم که خود نادرست بودن ا
همان  ییناخودآگاه به بازگو اند، رفته یپذ ار هایپرداز
گیری هپردازند و از آنها نتیجمی  هیپاهای بیافسانه 
بهره از هرگونه بی  یداستانها   نی ای از اکنند. ما فشردهمی 

های پندار مؤمنین سده  دهیرا، که تنها آفر یخ یگواه تار
 :میکنفراوان پس از بوداست، بازگو می 

درنگ پانسد ارهت در راجه بودا بی  ینیروانااز پری  پس
سخنان بودا   هیگرد هم آمدند تا بر پا (Räjagriha) ههیگر

 Sangiti را  ییگردهما  نی را سامان دهند. ا  یق یدهرمه حق

 نجایدر ا   ی که به مفهوم با هم آواز خواندن است، ول  دندینام
  ن یشود. در امی  افتیاز آن جرگه کاردانان و رهبانان در

 ه پَ هاکاشیشاگرد نامدار بودا، که او را مَ یَپَهنشست کاش
(Mahäkäshyapa)  نت هَتنها مَ   یبزرگ و گاه   پهیکاش  ای

(Mahant  م ـ )را  ینیو فرنش یرهبر دند، ینامیبزرگوار
هماره همراه و  (Änända) . نخست آناندارفتیپذ

سخنان او را گوش  گرانیاز د شیاستاد، که ب نیهمنش
 زین گرانیآورد و د ادیبودا را به  یگفتارها هکرده بود، هم

 یادی آناندا بخش بن یشدند. گزارشها رایسخنان او را پذ
 -Sura ـ سوترا  لی)زنب  تکهیسوترا پ ایآموزش بودا، 

Pintakhaیخانگاه   یداد. سازمان و دستورها  لی تشک  ( را 
( Vinaya - Pitaka ـ  یپیتکه )زنبیل انضباطوینایه  ای
  ن یکاردان ا  یانضباط و رهنماست( را اوپال  یبه معن   هی نایو)

 کهتَیدََهرمه پبهی اَ ای کرد. بخش سوم  ییجستار بازگو

(Abhidharma - Pitaka)  ،آنچه افزون بر دََهرمه   ای
شد.  انیپه بیکاش یدهرمه( از سو یو بررس ریاست )تفس

( nidäna) دانهی( و نgathasدر نگارش سرودها گاتا ) 
به  نجایو مبناست و در ا شهیر  یبررس یبه معن دانهی)ن

 ه یپ از آناندا و کاش زیمقدس( ن ی داستانها legend یمعن
 .کمک گرفتند
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بر همه   سم، یکارگزاران آیین بود  ، ینیاز خود آفر  نیا  با
از آنها  یکه برخ یدانشمندان یها یشیاندپژوهشها و ژرف 

 کجا یکشند و کانن را اند، خط بطالن می مؤمن  ییبودا
 تیسازگان روحان  ینگهدار  ینامند، که براسخنان بودا می 

  ی اریاست که بس  یشگفت  یجا  یبود، ولهم روا نمی  نیجز ا
زنند و از آنها داستانها چنگ می   نیدانشمندان هم به هم  زا
 :است نیچن سمی. فشرده کانن بودرندیگمی  هیما

 (Tripitaka)پیتَکه    یکانن را تر  نیا  یادیـ بخش بن۱
از   (Pitaka) سبد ا ی لی نامند. نام زنبمی  لی زنب ـ سه  ای

  ی شده که در دوران کهن جستارها را رو دهیرو برگزاین 
  یی سبدها ای لینوشتند و در زنبخشک می  یبرگها

 نام دارد(.  نیهم چن یکردند )در زبان پالمی  ینگاهدار
 یدر پال  ـ   Sutra - pitaka)   هکَ تَی نخست سوتراپ  لیزنب
Suttaهای رشته   نجایرشته است، که در ا  ی (. سوترا به معن
است که بودا به شاگردان، هموندان سنگهه،   ییگفتارها

و  ( انیدانشجو)ها ه کَها، شراوَستوه بُدی  ، یمردم عاد
بخش را   نی(. اسمیکرده است )به باور بودمی   انیب  انیخدا

که   سدینو. کوگن می اندده یدانش دََهرمه نام  ادیبن  نیهمچن
از ده هزار سوترا را مستقیماً به بودا   شیب  یتنها در کانن پال 

صورت  از سوتراها به یبرخ ۱9۱/5۶دهند. نسبت می
شاگردان  ی از سو ی(اند و بعضالوگیدو جانبه )د ی گفتگو
شوند. سوتراها به دو می  انیا الهام از او بیبودا و  دییبه تأ
 یشوند. سوتراهاو مهایانه بخش می انهینایه  تهدس
 (Ägama) نام آگمهاز چهار مجموعه بزرگ به انهینایه 

اند. شده  لی( تشکی)پال (Nikäya) کابهین ای( تی)سنسکر
اثر مقدس است.  ای یسنت، مجموعه سنت یه به معنامَآگَ

  ه یَکای. نندیگومنتقل شده )از بودا( هم می  یآنها را آموزشها 
تنها   تیهای سنسکرباشد. از آگمه مجموعه می  یعن به م
 اند: نیها چندست آمده است. آگمهبه یبخش
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 - گههید ی( )در پالDirgha Ägama) رگههیـ د۱
Dighaترین  دراز  یدارا   مجموعه  نیدراز است. ا  ی( به معن

ترین بخش آگمه را کهن  نی ا یاریسوتراهاست. بس
نشد،  رفتهیپذ هینظر نیا یدانستند، ولی م تکهیسوتراپ

  ی آگمه دارا نیاند که ایأهرچند پژوهشگران همر
  ل یجستار تشک  یمجموعه از س   ن یکهن است. ا  یتراهاسو 

 شده است.  
سنت و  ای( Madhya - ägamaه )مَآگَ  هیـ  مده ۲

مجموعه را   نیا ی( . به پالmadhya) انهیمجموعه م
که  ند، یگوی( مMajjhima - Nikäya) هی کایه نجهیمَمَ

ارزش    ی مجموعه که دارا  ن یاست. ا  انهیم   یسوتراها   ی دارا
 شده است.   لی سوترا تشک ۱5۰از  دباشمی  اریبس

( که آن Samyukta - ägamaآگمه )  وکتهیـ  سم۳
 یاند و به پال... برگردانده وسته ی مستقل، پرا دسته شده، 

Samnynta Nikäya هزار  ن یمجموعه از چند نیاست ا
 شکل گرفته است.  کوچکی راسوت

 ی ( )به پالEkoittara ägamaآگمه )تَرَـ اکو4
Anguttara Nikäyaبه  کیشده ) یبند( مجموعه نمره

 تراست.به دو هزار سو کیدو، سه ....( که نزد ک، یباال: 

 ه ی کای که ندّونام کمجموعه پنجم به  کی یکانن پال در
(Khuddaka Nikayaوجود دارد که به معن )مجموعه  ی

از   یبرخ یول ست، یارزش فراوان ن یکوتاه است و دارا
بوده است، که  یمورد توجه عموم اریآن بس یتراهاسو 

( است. Dhamma-Pädaنام دهما پاد )آنها به نیمهمتر
ستون،  را Päda .(Dharma – Päda تی)در سنسکر

چهارم شعر، کلمه،  کیبخش،  گاهیپا، نشان، پا یگام، جا
دََهرمه   انیاپاد را راه دََهرمه و بناند. دهمّکرده  یراه معن

برداشت   زین  قتیچون دََهرمه را حق و حق  یو برخ  نددانمی 
بخش از   نیاند. اپاد را راه حق، برگرداندهادهم اند، کرده
 نیتری و مردم  نیروانترشده که آن را از    لی تشک  تیب  4۲۳
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روان و  اریآن بس یها. چامه ۱انددانسته  ییمتون بودا
چون  ، ییودا یهااز زبانزدها و واژه  یاری آموزنده است. بس

atta  (  )آتمن = خود و نفسPuja  کردن(    شی )ستاhuta 
ها به کار برده چامه   نیبه آتش(... در ا   می )فرا خواندن و تقد

بودا   نییآ  نیگفتارها مرز ب  نیشده، و گواه بر آن است که ا
  ی به آموزشها  اتیاز اب  یاند. برخسروده شده   ییودا  شیو ک
مجموعه  نیا یسنت  ری. تفسکنندی اشاره م یرمز

Dharmmapadatthakathä  نام دارد که به
 دهند.بوداگُهوشَه نسبت می 

 Theragathä ، برجسته کودّکه نیکایه یاز بخشها گرید
از  یبرخ .ندباشمی Jätakasو  Therigäthaو 

و  ( مقدس یتهایروا - Udänaپژوهشگران اَوَدانَه )
کهن   یسوتراها ی( که دارا Suttanipätaپاته )سوتانی 

. نددانمی مجموعه  نیبرجسته ا یاست را از بخشها
 مجموعه است.   نی در شمار ا زیبوداوامسا ن
تنها   سمیبود  یبررس  یباور است که برا  نیبر ا  ناکامورا

  تکه یپیو در تر ستین یپنج مجموعه سوتراها کاف نیا
کهن   سمیکه از بود شوندی م افتی یی سوتراها ینیچ

 ۶۰/ 49 دارند. یینشانها

ترند و از شش گسترده ار یمهایانه بس یتراهاسو
که تنها مجموعه ششم   شوندیم  لیمجموعه بزرگ تشک

  ی بخشها نیاز مهمتر یکیمهم و سترگند.  لی رسا یدارا
که  دباش ( می Prajnäpäramitä) تاینام پرجناپارمآن به

 

که دهرمه پاد در زمان   ه ینظر ن ی ـ واردِر پس از درمیان گذاشتن ا۱
مجموعه   ن یدهد که امی  نشان  به سلطنت آشوکا سروده شده، ک ینزد
  یدالهای ا ان یاست و با ب ی فن ی هایژگی پسند و بدون وعامه یدهای برگز
داشته است و  یو کارکرد آشوکا نقش  استی با س یدر هماهنگ  ،ییبودا
 ۲۷9/99آن با دَهَرمه آشوکا هماهنگند.   ات یاز اب یاریبس
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 ۱ی فرزانگ لی فضا ایبه کماالت حکمت و  توانی آن را م
فراز تا چند   نیاز چند  کیجزء و هر    ی از س  شیبرگرداند. ب
 سمیبود  شگرانیستا که بخش،  نی. درباره اانده یهزار رو

جهان!! در  یمتون روحان نیترو برجسته نیآن را ژرفتر
گفت. مجموعه  میسخن خواه  ند، دانمی تمام ادوار!!! 
  که یددهرمه پونداررا سَ گریبرجسته د

(Saddharmapundarikaدََهرمه حق )د یسف لوفرین یقی  
 انهیپرشکوه مها  یتراهااز سو  یک یو آن را  ند، دانمی 

نور  ی به بودا مانیدر ا یرستگار ژهیوکه به اند، خوانده
 . گذاردی م انی( را، در مAmitabha) تابهای ام انیپایب

را   یرمز  یآموزشها  ای  Tantrasاز پژوهشگران    یبرخ
 ند.دانمی ی ادیدر شمار بخش بن زین

( است. Vinäya - Pitakaپیتکه ) دوم وینایه  لیزنب
 کی نجایاند. در ارا انضباط و رهنما ترجمه کرده هینایو

و آن دورکننده و  شودی هم به آن افزوده م گرید یمعن
که رهبانان را از شر و  یانظامنامه  یعنینگهدارنده است، 

سارَماتی و  ی بخش دستورها ن ی. در اسازدی دور م یبد
(. ی)سلوک رهبان شوندی م انیب ستیرهبانان بود یرفتار 

ویبهنگه  هی نایسبد شامل دو بخش است که و نیا
(Vinaya - vibhanga )وستو   هینایو و ه، ینایو شینما ای
(Vinaya- vast )یو آموزشها یخ یتار یهاافزوده ای  

 اسکندها  ایهفده فصل    یدارا  یبهنگهو  هی نایاست. و  یمذهب
(Skandhakas است. ا )مکشا  ی بخش شامل پرات  نی

مقاله   ۱5۰( است که در Prätimoksha-Sutraسوترا ) 
-Suraهنگه )بآن را سوترا وی ریشده و تفس میتنظ

vibhangaسدینوی . سنگهه منامندی ( م: 

  ی تنها دستورها و سازمان و روش زندگنه  هینای»و
دهد، بلکه به گفته پژوهشگر  را نشان می  یرهبان

 

نوشته شده و چون پرجینا، بر زبان    ین  ه یدار شبآهنگ   nواژه با    ن ی ـ ا۱
 . میاده یپوش چشم  هایکار خرده   نی. ما از ا شودی آورده م
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(، Csoma de Körödsوز )رُکودُما زُک شرویپ
خرافات،  ، یعادات، رسوم، باورها، دانش، نادان

  ا، یاز مردم آس یبخش بزرگ یو ترسها دهایام
. به دهدی هند را در دوران کهن، گزارش م  ژهیوبه

و  نیتره یپرما هینایو ن یا تکه، یسوتراپ یه همرا
درباره تمدن،  هایسرچشمه آگاه  نیترسرشار 

  ش یشناسی و ک جامعه  ا، یجغراف خ، ی فرهنگ، تار
و پس از بوداست. در  شیپ یهامردم هند در سده

  نیاکنون هفت چاپ کامل از ا ییجهان بودا
و شش   یبه زبان پال یک ی مجموعه وجود دارد که 

 ۱۶/۷9ت است.« یچاپ به سنسکر
-Abhidharma) تکهیدََهرمه پسوم ابهی  لیزنب

Pitakaرندهیدرباره دهرمه است که در برگ یمعن( به 
سوتراها   ریاز نظر مؤمنین، تفس  ای  کیاسکوالست   یموزشهاآ

بخش معرفت   نیا  هیاست. چون بر پا  یفلسفه عال  دگاهیاز د
نمونه از زبان چند  یبرا شودی م هیتوج سمیدر بود

 :میپردازی از آن م  یکوتاه  یپژوهشگر به بررس
 :سدینوی م کُنسه

  یار یکه به  ییدََهرمه روشهاابهی  یهارساله  در»
 افت،یپرجنا دست    ای  ییبه حکمت بودا  توانیآنها م

 رترید لی رسا نیرسد که ااند. به نظر می شده  انیب
از مکاتب    یاز متون کانن شکل گرفته باشند و برخ

واژه   نی . اابندیینم یآنها اعتبار شرع یبرا ییبودا
  ن یپس  توانی . آن را م انده کرد  یرا به چند گونه معن 

مجموعه دو   نی. از ا۱دیدََهرمه نام  نیبرتر  ایدََهرمه  

 

  هینایوی آن را ابه  ی برتر است. گاه  شی گرا  ی برا ی شوندیپ Abhiـ ۱
آن را   گر ید ی در جا نسهکُ برتر است.  ه ینای که همان و نامند ی م زین

مقصود دَهَرمه اعال بوده است    سد، ینوی کرده و م   یمعن   « »درباره دهرمه
  یپژوهشگر آلمان  مان ی ه  ۱۸/۱9دَهَرمه را دربر دارند.    یفلسف  میکه تعال

 5۱/۱۱۳ . نامدی م ی کیز یآن را دَهَرمه متاف



 زبان بودا  117

 یگریو د یبه زبان پال یکیمانده،  ینسخه بر جا
  دباشوابسته به مکتب تراوادا می  ی. متون پالینیچ
ترجمه شده و   تیاز سنسکر ی نیمتون چ یول
دو  نی . اواداست یمعرفت مکتب سرواست  یایگو

سال پس از نگارش  ۷۰۰به  کینسخه نزد
در   یالدیم 45۰به  کیدََهرمه نزدی ابه  نینخست

مکتب تراوادا،  یبه کوشش بوداگُهوشَه برا النیس
  ی و برا وه ندِو در شمال هند به کوشش واسوبَ

. پس از دیگرد  عیو تشر  ت یوادا تثبمکتب سَرواستی 
 یشرفتیو پ یدگرگون گونهچیه  گرید یالدی م 45۰

 99/۲۱در آنها رخ نداده است.«
 :سدینوی م رایاک

دََهرمه   نیاز ا یسخن ن ینخست  یگزارشها در»
شده   داریپد هیکایبخش در مکتب ن نی. استین

و نگرش دََهرمه    یبررس  یدََهرمه به معناست. ابهی 
  گر ید تکهیدو پ نیپس از تدو تکهیپ نیاست. ا
گرفت و مجموعه سه سبد را کامل ساخت. شکل 

باور است که   نیاوادا به مکتب سَرواستی 
هر   نی دََهرمه را خود بودا آموزش داده است و اابهی 
در   نیسخنان خود اوست. دو سبد نخست  تکهیسه پ

  ند یفراوان  یهایهمسان  یگوناگون دارا   یمکتبها  نیب
در  ییو جدا یاز پراکندگ شیگفت که پ توانی و م
سبد سوم   یاند. ولشکل گرفته بوده   سم، یبود  هیکاین

 دیاست و با یاژه یشکل و یدر هر مکتب دارا
مکتبها نگاشته شده    ییگرفت که پس از جدا   جهینت
مکتبها از    شتریبخش در ب  نیکه ا  پندارندی ست. ما

شکل گرفته  الدیاز م ش یپ ۲5۰پس از  یدوران
مکتب تراوادا را   تکهیدََهرمه پباشد. نگارش ابهی 

و   یالدیم 5۰تا  الدیاز م شیپ ۲5۰به  کینزد
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سده  کیبه  کیوادا را نزددََهرمه سَرواستی ابهی 
 .«پندارندی م الد، یاز م  شیپ
از   ی کیاند که نوشته  ییرهایمجموعه تفس  نیا بر»

که در  ، دهندآنها را به بوداگُهوشَه نسبت می نیتربرجسته
نگاشته شده   یالدیبه سده پنجم م  کیسنت تراوادا و نزد

وابسته   ییرهایتفس زین گرید یاست. به استادان مکتبها 
کُشابهاسیه  دهرمه یچون واسوبندهو که ابه سازند، ی م
(Abhidharmakoshabhäsya را در سنت سرواست ) ی  

از   شیدََهرمه پنام ابهی   رای. به گفته اک۱نگاشته است  نیواد
بوده  سم یبود نییآ ژهیشد و ودر هند به کار برده نمی نیا

برگشت به دهرمه به کار   یواژه به معن نی است. در آگمه ا
گرفت.   ی معن  «برده شده و پس از آن »پژوهش در دهرمه

 یگاه  رون یبرتر است، از هم ی به معن  یچون ابه  یول
دََهرمه  . در خود ابهینددانمیدََهرمه را »دََهرمه برتر«  ابهی 

  «دهرمه  یآن را »ابه  یوستهایو پ   ریآمده، حکمت ناب، تنو
 ی مطلق و حکمت  قتی دََهرمه را حقابهی   نی. همچنندیگوی م

شخص بودا نسبت   و به  ندیگویم   رواناست، یکه شناسانده ن
 زین هماوردیَدَهرمه ب نیبرتر نیدهند. آن را همچنمی 
 ۱4۶/۱۱۳-۱۲۷ .«خوانندی م

 : سدینوی م ناکامورا

در دهرمه« که درباره   ی»بررس  یعنیدََهرمه بهی ا»
. دیگویسخن م  ییبودا  ات یو اله  یفلسف   یپرسشها

  کا یدََهرمه ماترابهی  شهیرسد که ربه نظر می
(mätrika )در   شیباشد. در دوران باستان کم و ب

دََهرمه وجود ابهی   کی  ، یی بودا  یاز مکتبها   کیهر  
 یاز آنها بر جا یداشت که اکنون تنها شمار کم

 یهادهرمه  یآنها ابه نیتراند. برجستهمانده 

 

  ترایماشوینام به  ی استاد ز ی( نSauträntikaترانتیکا )ـ در مکتب سو ۱
(Yashomitraتفس ) نامبه   یری  abhidharmakoshaväkhya    در سده

 نوشت.  یالدیدوم م
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. ندباشوادا می تراوادا و سَرواستی  یمکتبها
گسترده است که از آن چشم    اریآنها بس  یبندبخش

 دیناپد  یاریبس  تیسنسکر  یها. از نسخه میپوشی م
ها رساله   نیبر ا  سانیرنوی تفس  نیتراند. برجسته شده 

تراتا   رمه(، دََهVasumitra) ترا یواسوم 
(Dharmaträta اند که از هر دو، چند همنام )
چون   یگریاند. استادان دشده ادیهم  گرید

 یشر(، دََهرمهVätsiputriyas) ایپوتری واتس
(Dharmashri اوپه ، ) ( شانتهUpashänta ، )

اند. نام برده زی( ... را نVasubandhuواسوبندهو )
 ییهاسده  یها همگرساله نی نگارش ا یدرستبه

 تیحیآنها پس از مس  شتریپس از بودا آغاز شده و ب
هزار سال پس از بودا نگاشته   کی یحت یو برخ
  ی متأخر را از رهبان  یهارساله   نیتراند. برجسته شده 
( که در Anuruddhaنام انورودها )به نددانمی 

 ۱۰4/۶۰است.«  ستهیزی م  یالدیسده دوازدهم م
زمان دستخوش  یکه در درازا ینیپیتَکَه چـ تری۲

فهرست آن را   نیترشده است. کهن  یادیز یهایدگرگون
رساله   ۲۱۱۳دهند و در آن از نسبت می یالدیم 5۱۸ به

مانده.  یرساله بر جا ۲۷9نام برده شده است که تنها 
نگاشته شده   ۱9۲9 - ۱9۲4که در  ینسخه ژاپن نیآخر

  ی دارا کیکه هر  رازهیش 55رساله در  ۲۱۸4است از 
  ۶۰۰۰۰به  کینزد)شده است  ل یاست، تشک ه یرو ۱۰۰۰

   !( هیرو
. کانجور ی( تبتTanjur( و تانجور )Kanjur) کانجور
  دباشمی  رازهیش ۱۰۰تراهاست و شامل از سو  یامجموعه 

 45 ، پَرجناپارمیتا  رازهیش ۲۱،  ه ینایآن و رازهیش ۱۳که 
اند. تانجور در متون تانتریک  رازهیش ۲۱ و تراهاسو  رازهیش
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و به  ندباشمی  ۱و شامل تفسیرها و شاستراها  رازهیش ۲۲5
 :شوندی سه بخش م 
 ۸۶سرود، بخش دوم    ۶4با    رازهیش  کینخست    بخش

. بخش سوم که کیتفسیر تانتر ۲۶۶4شامل  رازهیش
  ۱5میتا در تفسیر از پَرجناپارَ ۳۸ یو دارا ستین کنواختی
میکا  مکتب مدهیه  یشاستراها رازهیش ۱۷ رازه، یش
  ۱۱گوناگون،    یشاستراها  یرهای تفس  ۳4  -  4۳  یهارازه یش
  ۳۰متون مهایانه. سپس  و نی اچاریُگ یشاستراها 44 -
 ی، شاستراها94  رازهیکه با ش انهینای ه  یمتون علم رازهیش

  رازه ی ش ۳۰. پس از آن رسندیم انیبه پا ییبودا
 یکارها ، یدرباره منطق، پزشک  تیاز سنسکر ییهاترجمه
درباره   یمتون تبت  رازهیش ۱۳اقتصاد... و سرانجام  ، یدست

که به زبان  یاه بخش چهارم متون پراکند یابزار صنعت
   ۲۱/ ۲9 -۳۰اند. مانده  یبر جا تیسنسکر
با وجود آنکه  شود، ی م دهیکوتاه د یبررس کیبا 
هم سدها   اند و همهبوده  زیناچ  ار یبس  نینخست  یهاه یکارما

از   یادیاند، و شمار زسال پس از بودا فراهم شده 
تاخت و  ژهیوبه هند، به یورشها یدر  یثانو یهاه یکارما
اند... باز هم رفته   نیمسلمان، از ب  یو ترکها  غولهام  یتازها

را سخنان و آموزش بودا  ی مینگ عظهنوز چه جُ
 !!! خوانندی م

 :سدینوی م واردِر

  یی بودا  یادیبن  یهاه یاز کارما  یبزرگ  اریبس  بخش»
سوزانده شد و  ایمسلمانان به هند نابود  ورشیدر 

بود که  ییهاه ی تنها کارما یاآنچه بازماند تا اندازه 
و برمه و کامبوج    النیچون س  گر، ید  ینهایدر سرزم

 یهاآنکه از ترجمه   ایو نپال وجود داشتند و    امیو س
شده  یریگبهره  ، یو تبت ینیاز هند، چون چ رونیب

 

آموزشها و   ، ین یله دسا کتاب با ر عت،ی شر ی عن ی( Shastraـ شاستَر )۱
 و رساله مقدس.  ین یدستورالعمل د
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را که به بودا  یسخنان نیبودند. با وجود ا
 ادند«یز اندازهیب سازند، ی وهمزمانانش وابسته م 

 ابدیی برآیند دست م نیابه  یبررس  کیپس از  واردِر
ها و و رساله  رفتهیرا پذ انییبودا یادعا میتوانی که ما نم
معتبر  سازند، ی را که به بودا وابسته م یفراوان یآموزشها

 ییکانن بودا انیبن تکه، یپیدرباره تر نی... او همچنمیبدان
 :سدینوی م

 یهاتکهیپیآنچه در دست ماست همان تر ای»آ
پس از   سال  است؟ )که تازه همانها هم سدها  نینخست

 ن ی آن است که ما چند تی اند!(. واقعشده  لیبودا تخ
از  ایو جنوب آس النی. در سمی شناسی پیتَکَه م تری

 ی پیتَکَه پالکه تری  میدار  یامکتب استهاویرا مجموعه 
در دست   هیتکپی تر  یهم شمار فراوان  نینام دارد. از چ

. نددانمی یهند یهاه ی است که همه را ترجمه کارما
است. ترجمه  یبه زبان تبت یاپیتَکَهتری زیدر تبت ن

 نی همه ا هیوجود دارد... کارما زیمجموعه ن نی ا یمغول
که رفته   ندیدهند و مدعها را به هند نسبت می مجموعه 

هنوز هم کامل  یاند ولو ترجمه شده  یرفته گردآور
مجموعه باز هم  کیدر زمان ترجمه  ی! حت ستندین
و  ساختندی را آشکار م ینیمتون نو انییبودا یدرپیپ

که سخنان بودا و وابسته به  شدندی م یمدع
گذشته و  یهاهیهم بر ما یمعتبرند! گاه  یهاه یکارما

 هی ما کی. ساختندی م  داری پد ییهایموجود افزودگ
 یی کانون آموزش بودا  کیرا نبودن    یدرهم  نیا  یادیبن

 دانست...« توان یها مو استقالل حوزه 
 یسرانجام پس از درمیان گذاشتن آموزشها  واردِر

سخن    ندهیدر آ)آنها    زیانگشگفت   یو ادعاها   انه یمکتب مها
 : سدینوی گفته خواهد شد( م

  یی ادعاها  نی چن  توانیبینی نمخوش   یبا حد اعال»
 ۱/99 -۶دانست.«  معتبررا 
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 گرید یدر جا و
  یتنها نسخه اصالح شده به زبان هند پیتَکَه  »تری

  یمانده، و با پژوهشها ی طور کامل باقاست که به
به   توانی نسخه م  نینگارش ا  وهیزبان و روش و ش 

نفر است،   کی  یکه آن نه گردآور  دیرس  جهینت  نیا
زمان نوشته شده است، بلکه در   کیو نه در 

مدت هم   نی و در ا افتهیفراوان تکامل  یهاسده 
 ۱4/99 -  ۱5.« استدگرگون شده 

همسان با آنچه  ییندهایاز پژوهشگران به برآ یاریبس
  ده یآنها چشم پوش یریگ یکه از پ اندافته یشد، دست  انیب

 .میپردازیم هاه یکار ما  نی به زمان نگارش ا

و  یپال یهاه ی زمان نگارش کارما یبازشناس درباره
آنها  شتریچون در ب یشده ول یکو شش فراوان  تیسنسکر
کار   نیاند، اشده  خته یبا هم در آم نیکهن و نو یبخشها

تاکنون  گفتگوی بندی ببخش ک یدشوار بوده و  اریبس
 نشده است.  رفتیپذ

که از زمان  تیواقع نیا یدرپی پ دییپس از تأ کُنسه
پس از بودا  یهارساله  و ستیدر دست ن یاه یبودا کارما
 :سدینویاند، ممسلمانان نابود شده یورشها یهم در 

در نپال و تبت و  تیبه زبان سنسکر ییبخشها تنها»
 ۱ن یواد  ی اند. از مکتب سرواستمانده  یبر جا ییهاترجمه
در دست است که رفته رفته ترجمه شده، و  یشتریآثار ب
دست ترکستان به  یشنها ریکه از ز ییهابازمانده  ژهیوبه

  ی مکتبها نیترمکتب از برجسته  نیاند، ارزشمندند. اآمده 

 

  یواژه در اصل مباحثه معن ن یمکتب است. ا یخود به معن  Vädaـ ۱
از سه   ن ی واد ی حال سرواست نی ا مکتب. در  رویپ  یعن ی vädin. دهدیم

مکتب   رو یپ یبه معن vädinهست و  ای  astiهمه،  ا ی Sarvaواژه 
  یوادا، ضرور ی نوشتن مکتب سرواست  رون ی شده است. از ا ل یتشک

در نگارش معموالً مکتب   یاست. ول   یوادا کاف و همان سَرواستی   ستین
 . شودی نوشته م  زین
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 که گهیهند بوده است. از مکتب مهاسن ییبودا
(Mahäsanghikaکه مها )گرفته است  شهیاز آن ر انهی

  ن ینخست یهااز ترجمه  یکیدر دست است که  یهم متون
د برآین  نیاهم رفته پژوهشگران به    یآن مَهاوَستو است. رو

ممکن است    هاه ی کارما  نیاز ا  کی که در هر    اندافته یدست  
  توان ینم ی ول افت، یبودا  انبه دور  کینزد یسخنان

مقدم   یگریرا بر د یکیکرد و  یسددرسد درباره آن داور 
کندکه  ییبودا یرساله ادب نیتردانست. کهن

(Kandhakaاست که آن را به دوران آشوکا، نزد )به  کی
و آداب   فاتیرساله درباره تشر  نی . اپندارندی پ. م.، م  ۳4۰

 - ۸ «است. ییبودااه و سامان گناو خ تیسازمان رهبان
۳/۱۸   

 :سدینوی م ییسنگهه دانشمند مؤمن بودا
 انهیمها یاز سوتراها یکانن جز اندک  یها»رساله 

شکل   ینیو چ یمرکز یایکه ممکن است در آس
چه   یاند، ولگرفته باشند، همه در هند نگاشته شده 

هزاران نوشتار   یطیچه شرا ریکس و چه زمان و ز
اند، در و نگاشته   یگردآور  بارن ینخست  یکانن را برا

را که   یزیموارد ناشناخته است. تنها چ نیشتریب
  ک یکانن در    اتیاست که ادب  نیا  رفتیپذ  توانی م

تا سده    تیحیبه هزار سال از آغاز مس  کیدوره نزد
رشته   کیاند و از وجود آمده به  یالدیدهم م
  ی به آموزشها شیگرا شتریکه ب ، یشفاه  یامانتها

  ی نگارش و نگهدار یاند، براداشته  یررمزیغ
  ی ها آموزشهاه ی کارما نیاند. پس از اشده  دهیبرگز
 ۱9/۷9اند.«شکل گرفته  یرمز
رسد که در می جهینت نیاگسترده به  یبا بررس واردِر
پیتَکَه بودا به شاگردان خود گوناگون تری یبخشها
  ی هماهنگ زین تهای. در روادهدیم یناهمگون یآموزشها

ها رساله نی نشانها گواهند که ا نیا ... همهشودینم دهید



سم ینیو ج سمیبخش پنجم: بود 124  

 کیاز آنها در  کیو نه هر  ندباشنه همه سخنان بودا می 
دراز شکل   یاند، بلکه در زمانها زمان نگاشته شده 

 :سدینوی م  نیاند... او همچنگرفته 
فراوان پس از   یهاسده  ینیکانن د نکهیا  زهیانگ»

نبود که آن زمان آگاه به  نیبودا نگاشته شد ا
نبودند، بلکه چون اصوالً نوشتن  یسندگینو

مرسوم نبود و آنها را به دل  ینید یآموزشها
 99/ ۱9۶و  ۲۰5.« سپردندی م

پیتَکَه پس از مرگ را که تری هینظر نیابرنکهُورست 
است نادرست  دهیمشخص گرد ییگردهما کیبودا در 

 :سدینویداند و ممی 

کهن سوترا و   یکه کانن با بخشها ستین یشک»
شده   یگردآور ی پیتکه آن در دوران درازوینایه 

  توان ی است که م  تیواقع  نی ا  رشیاست. تنها با پذ
 XI/118 برد.« یبه تناقضات فراوان آن پ

از  ش یپژوهشگران و آنچه پ یفشرده برداشتها  نی ا از
مؤمن    انییبودا  یکه حت   تیواقع  نیاشد و توجه به    انیب  نیا
فراوان پس از بودا  یهاکانن سده  یبخشها رندیپذی م زین

هزار سال پس از بودا تا سده   کی یشده و برخ یگردآور
باور کرد که   توانی اند، چگونه منگاشته شده   یالدیدهم م
در سدها هزار فراز و سوترا و... آمده سخنان بوداست   آنچه

سان  اند؛ و چه شده  یگردآور درنگیو پس از مرگ او ب
را که   یدر هم یهارساله  نی نگارش ا  خیتار  توانی م
مجموعه   نیکرد؟ ا  نییتع  ست، یمشخص ن  زیآنها ن  سندهینو
 کیکه بتوان آن را به دل سپرد و    ستیسرود ن  کی  میعظ

فراوان    یهایجا کرد. ناهمگونجا به  نهیبه س  نهیس  الهزار س
 درنگ ی نشان آنند که داستان نگارش آموزش بودا ب زین

 است.   هیپس از مرگ او بدون پا
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 یزمان اندده یاز دانشمندان کوش یبرخ نیوجود ا با
. ناکامورا  ابندیکانن در یهانگارش رساله یبرا  یبیتقر
 پژوهشگران است.  نیاز ا یکی

جستار  نیاز پژوهشگران صاحبنظر ا یکیکه خود  او
از  یار یدر بس یکسانی یگفتارها یحت سد، ینوی است م
  ات ی( و ادبSuttanipätaپاته )سوتانی  یبخشها

 کی  یدر آغاز خود دارا  رساندیشده که م   افتی  ییربودایغ
که  ییتراهفت سو  یبررس  نینبوده است. همچن ژهیو انیب

  جهینت  نیااند، ما را به شده  ده در فرمان آشوکا نام بر
صورت  به  ییبودا  نینخست  یهاکه رساله   کنندی م  ییرهنما
 هاه یکارما  نی اند... ناکامورا زمان اپابرجا نشده بوده یکنون
 پندارد:ی م  نیرا چن

به  کینزد هیکاینگهنه ید ای پیتکه کهن سوته  بخش
 .۱تررید یحت ایسال پس از بودا  ۲5۰

به  ای هیکاین وتهیسم تیسنسکر یاصل نسخه
  4۰۰ - ۲۰۰به  کی( نزدSamyuktägama) تیسنسکر

به  کینزد زی( نEkottarägama. اکوتراگاما )یالدیم
( Anguttaraآن ) ی. نسخه پالی الدیم 4۰۰ - ۲۰۰
 ییپس از آن فرازها یول یالدیبه سده نخست م کینزد

 افزوده شده است. 

برآیند دست  نیافراوان به  یهای: با بررستکه یپه ینایو
نگاشته  یالدیم  ۱۰۰پ.م. تا  ۱۰۰ نیب هینایکه و اندافته ی

( ی)کانن شمال Mulasarvästiväda - Vinayaشده و 
 ۳۰/۶۰  -  4۲.  ..اندشکل گرفته   ی الد یم  4۰۰-۳۰۰  کینزد

 

 

  یبرا  سد،ینوی . واردِر م م یبخش به رساله دهمّاپادا اشاره کرد  نی ـ از ا۱
  توانی را م  یواقع خ یو تار اندپنداشتهی گوناگون یپاد زمانها ه دهرم
اشعار به   ن یتوجه کرد که ا د یبا ی به سلطنت آشوکا دانست. ول  کینزد

 ۲۷9/99اند... زمان سروده نشده   کیدر    ادیاحتمال ز 
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 داده است یرو سمیکه در بود ییو شکافها هایدگرگون

 رفته یپذ  یکنون  سمیبودا برخالف آنچه در بود  یدانهمه
 یاز دستورها یبودا در فرمانبر روانیپ نینخست شود، ی م

  رو نینداشتند و از هم یگانگیو  یکپارچگیاستاد 
و  هاییبا ناهمسو شیخو یدر دوران زندگ یحت  یامونیشاک
رو شده است. ناسازگار با آنچه روبه  یفراوان یهایناساز

انسان   اتشیبودا را در زمان ح کنند، ی م غیلامروز تب 
و از  شناختند یمطلق نم یدان و وجودناپذیر و همهلغزش

. ما نددادمی   یریگو خرده  یجداراه   یبه خود پروا  رونیهم
که  ییهادر گزارش  یبرخوردها را، حت نی از ا ییهانشانه

  ی االطاعه بشناسانند، به روشن بودا را واجب  کوشندی م
است   یگزارشها سخن از شاگردان  نی . در امیکنی مشاهده م

در برابر او به  ایو  رندیگی م دهیاو را ناد یکه دستورها 
از رساله   ینمونه در گزارش ی. براپردازندی م  یستادگیا

  ی اریبس  یهاه ی رو)انضباط( که    ی ( Mahävaggaمهاوگا )
در  که است یرا دربر گرفته است، سخن از کشمکش 

  ی ( در کوسامبGhosita) تا ینام گوسبه یخانگاه 
(Kosambiرو )نگاه دو استاد، هر اخ نیداده است. در ا ی
خبره در  یکیکه  برند، یسر مشاگرد، به 5۰۰با  کی

( بود و vinayadhara) یسارَماتی و سامان یپرسشها
 یدتی استاد کاردان اصول عق یگرید
(dhammakathikaاستاد اصول، ر .)پس از رفتن   یوز

. بنا بر گذاردی م  یآب در آفتابه بر جا  یکم زگاهیبه آبر
و اراده آب در آفتابه   یبا آگاه  یاگر رهبان  یدستور انضباط

شکنی کرده و بزهکار است )کارناروا  گذارد، قانون یبرجا
- dukkata شکنی ، قانون- äpattibhävan پس .)

تو آب را   ایآ ادربر پرسد، ی کاردان انضباط از استاد اصول م
. استاد  یدهد آراو پاسخ می  ؟ینهادها یجادر آفتابه به
شکنی است؟  کار قانون نیا یدانیمگر نم دیگوی انضباط م
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 یناروا کرده است. ول ی کار که ردیپذی م گرید دپس استا
کار را با خواست   نیتو ا  ایآ  پرسد، ی استاد نخست باز از او م 

( و بدون قصد asatiyä) دنیش یبدون اند ای  یانجام داد
(asancciea؟ او پاسخ می)ن یدهد که بدون خواست چن  

کار  نیپس ا د، یگوی به او م گریکرده است. استاد د
ن گفتگو استاد انضباط  یشکنی نبوده است. پس از اقانون 

آموزگار اصول از   نیکه ا دیگوی به شاگردان خود م 
است. شاگردان او به شاگردان   خبری ب  یانضباط   یدستورها
که آموزگار شما به  ندیگوی م شخندیبا ر گریاستاد د
...  کندی چه م داندیو نم ستی شکنی هم آگاه نقانون 

  ر یتکف اتا آنجا که استاد اصول ر ردیگیکشمکش باال م
 یاشده را دانشمند برجسته  ریاستاد تکف نیا ی. ولکنندی م

و کاردان دََهرمه  انینی شیپ یکه امانتدار سنتها ستنددانمی 
بود. او   ( دهیبرگزـ  ägatägamaه )مَو آگتاگَ هی نایو و

همکاران خود را گرد آورد و به آنها گفت، آنچه من انجام  
و بدون  ارزشی بمن  ریشکنی نبوده و تکف ام قانون داده

که بودا  ردیگی باال م ییاعتبار است. پس برخوردها تا جا
دهد با هم و آنها را پند می شودیم یگریانجیبه م ریناگز
اندرزها   نیا یسنگهه را نگه دارند. ول  یکنند و آبرو یآشت
 ن یو از ا  ستدیای . بودا از کوشش بازنمرسدینم  ییبه جا  زین

 آوردی م  یدسته به آن دسته رو  نیگروه به آن گروه و از ا
و سازمان   نییکشمکش به آ نیرا که از ا یانیو به آنان ز

دهد، دستور می  کند، یگوشزد م شودی وارد م ینید
چند  یباز هم برا ی... ولدهدیاندرز م کند، ی درخواست م

 یو پرخاشگر زیمانده ست یجاچکه آب که در آفتابه به
رسد که بودا می  ییجا. سرانجام کار به شودی م یریگیپ

برآشفته شده پشت به همه شاگردان کرده و خانگاه را ترک 
بر تن  یزعفران  ی. رداکندی گیری مکناره  انرویو از همه پ

به جنگل پناه  مونیم کیو  لیف کیو در کنار  پوشدی م
  ون یتاسی و چند فصل سال را در جنگل به مد برد، ی م
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 شود، یدنبال م  جره مدت مشا نی در تمام ا ی. ولپردازدی م
 یگری انجیکار م نیشاهان و بزرگان در ا کهییتا جا

  نکه ی و ترس از ا یگرسنگ کهی تنها زمان یکنند... ولی م
ندهند، آنان  ی( خوراکdänaبه آنها بخشش ) گریمردم د
رهبان   5۰۰ساخت از خودبینی دست بردارند، پس    ریرا ناگز
بدون پرستار    ییبودا رفتند و به او گفتند که در تنها  شیبه پ

او پاسخ داد که  ی. ولگذردیو همراه به او سخت م 
او  یاو بس است و برا یبرا مون یو م لیبا ف ینیهمنش

مغز  یته کیجانوران همراه باشد تا با  نیبهتر است با ا
  ی آموزشها دنیسر به شنهزار سبک  کی گری)به زبان د

 !!(. ابندیبدون آنکه معرفت  گذراندند، ی بودا روزگار م
 نیگزارش درباره هم  نیاست که در هم  ریچشمگ  اریبس
 مغز آمده:  یهزار ته
از بودا گرفتند به  یدرس ن یرهبانان، که چن نیا»
!«. داستان  دندیرس  ۱بردند و همه به مقام ارهت   یپ  قتیحق
خود را با  یکه چون رهبانان زندگ ابدیی م انیپا نیچن
  یکه به سخت  یپس از مدت  کردند، ی م  نیمردم تأم  یازهاین

گشته با خواهش و البه  مانیدچار شدند، از کار خود پش
( آنان päpaبه بازگشت نمودند. بودا گناهان )  یاض بودا را ر
و به مردم  ندیاو آ داریو اجازه داد تا دوباره به د دیرا بخش

سفارش کرد از بخشش به هر دو گروه رهبانان  زین
 ۸5/۲۱- ۷۷ نکنند. یخوددار

را دربر گرفته و در  هی رو به ده کیگزارش که نزد نیا
دهد که به شده است، نشان می انیفشرده ب اریبس نجایا
 ک یمقدس در زمان بودا او را تنها چون    لی رسا  نیهم  انیب

دان. از  ماوراء انسان همه کینه  ستند، ینگری استاد م 

 

رازدانان    نیا  تیت شدن چه  آسان، دانا شدن چه مشکل! به رواهـ ار۱
داند در  می مون یو م ل یاز ف ترپست  که بودا آنان را احمق  یشاگردان

  هاارهت  به ارزش   توان ی داستانها م  گونهن ی. از ا شوندی دم ارهت م   کی
 داستانها.   ن یبه ارزش ا  نیبرد، و همچن  یها... پ ستوهی و بُد
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 یناسازگار با دستور او رفتار کردن به سادگ رونیهم
 ، یبود. شاگردانش او را نه گرداننده چرخ هست ریپذانجام 

تنها   که یی تا جا ستنددانمیدان و نه همه  انینه استاد خدا
نظر بودا و ترک  رشیآنها را به پذ یهراس از گرسنگ 

  اینه ترس از عظمت بودا  کرد، یم ریناگز یخودخواه 
او. جالبتر آن است که  یو چرا چونی بزرگداشت ب

که  یی از چنان برداشتها  یبا آگاه  فتهیپژوهشگران ش
درباره   ییابتدا یفراوان بازگو شده است، باز هم داستانها 

قادر مطلق،   یو گاه   یدانهمه  ان، یوراء انسان و خدا  یروین
 .رندیپذی او را م ۱بودن...  یجاودان

است   نیگواه بر ا  نیهمچن  انه یعام  یداستانها  گونهن یا
برجسته و  لسوفانی نابغه آنها چه ف سندگانیکه نو

 نیارا وابسته به  یتیاند!! آنها نظام گبوده یشمندیاند
استاد چند چکه آب در آفتابه را با خواست    ایکه آ  ستنددانمی 

بدون اراده و استادن دست پرورده    ایگذاشته و    یخود بر جا
بودند، که  افتهیدست  یانسان یواال گاهیبودا به چنان پا

آور چنان به جان هم خنده   ارزشیب  دادیرو  نیچن  کی  یبرا
آنها را آرام نساخت، و  زیشاهان ن یگر یانجیافتادند که م

زنده آزاد  ایو ارهت،  ستوهینوابغ!! بُد نیجالبتر از آن، هم
!!؟  پرداختندیم مهدََهر ریبه تفس زیو همانها ن شدند، ی م

برآیند  یتها یواقع سندگانینو یکه برا دادهایرو نی )البته ا
روز بوده است، به بودا و آموزش او   یشامدهایباور آنان و پ

 (.ستندیوابسته ن
از  ینید یدر داستانها ها ینافرمان نیبر ا گذشته

آهنگ کشتن استاد سخن گفته   یمخالفت، شورش و حت
برخوردها نشان آن است که از آغاز  نی. اشودی م
شاگردان وجود نداشته و   نیدر ب ییو هماوا یکپارچگ ی

 ی . برارفتندیپذیمافوق انسان نم یروین زیاستاد ن یبرا

 

شده، که   دهی و مطلق نام  یبودا جاودان  ک یقانون ن  لوفرین  ی ـ در سوترا۱
 . شد خود به آن اشاره خواهد  یدر جا
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آمده که پسر  ییو چند رساله معتبر بودا هیناینمونه: در و
(، با بودا سخت به Devadattaه )نام دوَدَتّعم بودا، به

شاگردان خود را  نیدر ب کهییپرداخت، تا جا یناسازگار 
ترو  شَ َسنگهه دانست. پس با شاه آجات یرهبر ستهیشا
((Äjatashatru  شد تا بودا را بکشند. به فرمان    مانیهم پ

و  رسانندی م بیدته چندبار به بودا آسدوَ یشاه و از سو
و تنها  بردیاو جان به در م یول کنند، ی قصد جان او را م

 شودی که از بودا جدا م تهد. پس دوَشودی م  یزخم بارکی
از هزار سال   شیکه ب سازدیسنگهه برپا م کیو خود 
  9۲/99. ماندیپابرجا م

آمده که دو شاگرد برجسته بودا،  گریدر گزارش د
کشتن    یه را برادوَدَتّ  یهانقشه   هنَ یَای مَهامُدگل  وپوترا  شاری 
شترو  تفرقه در سنگهه او برهم زدند و اجات جادیبودا و ا

   ۳5/۱۱۳و از شاگردان بودا شد.   مانیپش زیهمدست او ن
آمده که پس از مرگ بودا Digh. Nik. 16/6.20 در 

( Subhaddaه )دّهَاز شاگردانش چون سوب یاریبس
است که با مرگ بودا ما از  یو گفتند، سعادت  دندیشور

به ما دستور   وستهیآن که پ م، ی افت ی ییمرتاض بزرگ رها
...  دیانجام ده   د یو آن کار را با  دی بکن  دی کار را نبا  نیداد امی 
( و بدتر از همه دودته Channaه )چون چهنّ یشاگردان ای

کرد که  ینیبشیشتن بودا کمر بست و بودا هم پکه به ک
کالپا شکنجه   کیاو پس از مرگ به دوزخ خواهد رفت و 

 ۲۷۱/5۰ .دیخواهد د

که همه  گرفتندی خرده م ار یبودا به او بس شاگردان
انسانها   گرید چون یاو را انسان نکهیاست بر ا ینشان
  نیاز خود او وارونه ا  یبودا حت  یدان. درباره همهستنددانمی 

( پژوهشگر Horner. هورنر )کنندی برداشت را بازگو م 
 , Majjو در  آوردی را گواه م  یچند یتراهاسو یآلمان

Nik. 482  وAngutt , Nik. 220  دهد که ... نشان می
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چند گواه را   زی. واردِر نکندی م یادعا را نف نیبودا خود ا
 آمده:  Madhyarna 71  یترا. در سوکندی بازگو م
داند و می  زیاست همه چ یبرداشت که بودا مدع  نیا»

کامل برخوردار   نشیو از دانش و ب ندیبی را م زیهمه چ
او چه   ایاست، بد نشان دادن بودا و دروغ بستن به اوست. آ

او از سه دانش  نکهیتنها ا ی دارد؟ به سادگ ییادعا
(traividiya ای trividya )نیهمنش دَبرخوردار است. آنان  

»دروغ بستن به بودا«   نیا  یگریبه زبان د  زیو همراه بودا ن
  ان ینخست مدع Madh. 76داند. در می را ناهنجار 

استادان  ژهیوها و بهاز شَرمَنَه  یرا، چون برخ یدانهمه
 اندیدانهمه یکه آنها مدع کندی م شخندیر ن، یج شیک
و نام همه را   پرسندی م گرانیراه ده و شهر را از د  یول
 : دیگوی و سپس به بودا اشاره کرده م «...دانندینم

 آموزد،ی سه دانش را م ی ر یما تنها راه فراگ استاد»
 یدگرگون افتیدر ن، یشی پ یهایآوردن زندگ ادیبه 

( و ییدایپ رفتارشان )باز هیو تبدل جانداران بر پا
(.  airodha  ای  یخاموش)  هایریپذدانش درنگ رنگ

 ۱4۰/99بودا.«  ریاست تنو نیا
 76 یسوترا یرا از شرح استهاویرا  ان یب نی در اوار

.Madh کندی بازگو م نیچن: 

دان است، که باور دارد همه  میدار  یاستاد  دیبپندار»
کامل   نشیدانش و ب یو دارا ندیبیرا م زیهمه چ

دهد چه در خواب که انجام می  یاست. در هر کار
او پابرجا و روشن  نشی دانش و ب ، یدار یو چه ب

و  رودی م یوزگیدر یبرا یااو به خانه یاست... ول
او را گاز    یگآن س  یجاکند و به نمی  افتیدر  یزیچ
.  ..کندیدنبالش م  یو گاو خشمناک  لیف  ای  رد، یگی م

  و راه شهر و ده را  پرسدی او از مردم نامشان را م 
است؟    نیچرا چن  پرسندیگاه که از او م. آندیجوی م

بوده  ( بهره شده شیر )از پمقدّ نیدهد اپاسخ می 
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  یاستاد  نیچن  کیو..    ردیاست که سگ او را گاز گ 
 یرویاو پ یهادگاه یو از د رندیپذی را خردمندان نم

به   یابیاستاد ما )بودا( تنها راه دست ی. ول..کنندینم
 شد(.«  انیب نی از ا شی پ). ..آموزدی سه دانش را م

 رای مَهاو ای  نیرساله از رهبر ج نیهم گرید یتراسو  در
که او درباره   شودی است، بازخواست م یدانهمه یکه مدع

 سخن را دگرگون  نهیدهد و زممی  جایپرسشها پاسخ ب  نیا
از او پرسش کنند خشمناک    هازه یدرباره انگسازد و اگر  ی م
  هودهیو ب هیپایب ییادعا یدانهمه  گر، ی. به زبان دشودی م

 است. 
را ناممکن  یدانباز بودا همه 9۰ یسوترا امایمده  در

. کندی م  و چرا ردّ  چونی آن را ب  ۷۱  یو در سوترا   شماردی م
 :سدینوی واردِر م

 کردند،ی ادعا م  نیها چناز شرامانه  یاریبس »چون
نبودند  لی ما زین روانشی پس از بودا پ ی در دورانها

  خواستند ی باشد و م  گریاستادشان کمتر از استادان د
  ی که برا یگاه یپا نیدست کم او را در باالتر

دهند. البته پس از بودا   یبود، جا  ریپذانجام   گرانید
بودا را  یدانهمه زی( نSthavira)  وخیمکتب ش 

بودا   یدانهمه  رفتنیپذنا  نیپس  یو مکتبها   رفتندیپذ
 ۱۳۷.«  ستنددانمیاستاد خود    یرا تجاوز به واالجاه 

- ۱۳5/99 
گاه  فراوان پس از بودا، آن  یهااست که سده   ریچشمگ  یول

و چرا شده بود،   چونیب  یادهای او در شمار بن  یدانکه همه
کهن   یرا در گزارشها هایکه ناسازگار نییآ نی استادان ا
کنند. در   هی آنها را توج  یبه زبان  کوشندیم  کردند، ی درک م

و  هاشه ی»اوج اند را که آن ۱ندایلی شاه م یرساله پرسشها

 

است با نام   یشاه  یو پرسشها Milindapanhaنام رساله به  نیـ ا۱
  ده ی( نامNägasenaنه )سِه ناگَ که  ییهمتای نامدار ب  م یاز حک ندا یلیم
خردمند و    ار یبس  ی در هند و مرد  Sägala  ن ی شاه سرزم  ندا یلی. مشود یم
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در  اند، ده ینام «ییبودا یو استدالل یعلم یهادگاه ید
که ما به چند  پردازند، یبودا م یدانپرسش به همه نیچند

 .می کنی پرسش کوتاه بسنده م
و مرگ  یماریکهن درباره ب یاز پرسشها یکی

 : فراوان، چون یبوداست. در بخشها
Digh. 128/2, Udana 82, Nik. 2/128  :آمده ...، 

 

نام برده شده است که با هوش و آزمون و خرد فراوان و آشنا به    میحک
آن روزگاران بوده، در سحر و جادو، دانش وِداها و   یدانشها همه 
نجوم، شعر،   خ،ی رتا ،ی قی موس ، یپزشک ،ین ید ی دانشها گر ی د ا، کهیسن

به خرد و   ی استاد و در سراسر هند کس ( هنر آن دوران ۱9منطق... )
است. شاه با همه براهمنان،   هشدنمی  افتیدانش و حکمت... او 

و از آنان   پردازدی به گفتگو م شمندان ی ها، رهبانان، بزرگان و اندارهت
.  دی و شک او را بزدا ی دودل تواندی نم  کسچ یه ی ول کندی م  ییپرسشها

  کنندی م  تیرا ترب ی کودک انیو خدا برد ی پناه م انیسرانجام به خدا
و نبوغ او چنان    ردیگی دانشها را فرا م  همه  یسنه که در کودک نام ناگهبه

هانا  رُبزرگ زمان  م یدَهَرمه از حکابهی  دن ی شن بارک یاست که با 
(Rohana همه آن را به روشن ) مهو در ه   سپارد ی م  اد یو به    ابد یی درم  ی 

تا آنجا که هشتاد هزار   شود، ی سرآمد و در دَهَرمه استاد کامل م  دانشها 
و هزاران ارهت در برابر او   ند یآی در م  ش ی به شاگرد ییاز رهبانان بودا

از   ندایلیکه شاه م شود ی م ر ی... شهرت او چنان فراگآورندی سر فرود م
. پس بر آن  افتدی نامش به هراس دچار گشته لرزه بر اندامش م   دنیشن
 . خود را با او درمیان گذارد  ی پرسشها شود یم
( شاه  Menanderosس )مِناندرُهمان  ونانی خدانانیرا تار  ندایلیم
است. پژوهشگران   ی خی تار یتی که هو ند،دانمی ی هند - یونانی

( آن  Lamotte. الموته )نددانمی  الد یاز م  شی سلطنت او را سده دوم پ
  ی... ول  ۱۶۰ -  ۱4۰( به Vincent Smith)  تی، اسم۱۶۰ - ۱۳۰ را

را   ندایل ی شاه م ییکه فرمانروا ، یپال یادمانها یاز  یریگهورنر با بهره 
  تیحی اند، آغاز مسپ. م.( نام برده  4۸۳) باناینی سال پس از پر 5۰۰

نگاشته شده   ندایلیرساله در زمان خود م نی. در هر حال ا پندارد یم
 . A. L( و باشام )S . Duttرساله را دوت ) نی نگارش ا خی است. تار

Bashamاز ورود بودا گوشه   شی پ ، یحیبه سده نخست مس کی( نزد
 اند. نگاشته  الن، یبه س
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آهنگر را خورد  یچوندا یکه تَتهاگته غذا گاه»آن
در همان   .مرد  یماریبه اسهال دچار شد و از همان ب

  یآمد که بودا شیپرسش پ نی دوران کهن ا
فاسد و   یخوردن نینبرده بود ا یدان چگونه پهمه

شده و  ریبودا که تنو نیزاست؟ گذشته بر ای ماریب
است،  تهوارس یویدن یها یاز همه رنجها و وابستگ

که  یدر حال ؟ردیمی و م شودی م ماریپس چرا ب
( Shunya) چیاست که گوهرش ه  یرنج یماریب

که برآیند  ، یو تشنگ یرفتن نادان نیاست و با از ب
. در پاسخ شودیم  دیناپد  زیرنج ن  نیا  د، باشمی   ریتنو
بر جهان  یبودا از نظر روح ند، یگوی پرسشها م  نیا

 ریچون هنوز از تاث  یول  دشده بو  روزیپ  یویو امور دن
  ی ستیبای کرمن در او وجود داشت م یهابازمانده 

شده رنج برخود هموار سازد.«  ریوجود تنو نیا
49/۱۳۷ 

شدند  ریناگز هیو ما هیپایسخن ب نیا هیتوج یبرا
خود به  یکه در جا ندیافریب ا«یو بدون بقا ایبا بقا ری»تنو

هم   گر یپرسش د  کی  ندایلی شاه م  یپرداخت. ول  میآن خواه 
با  دیکه: بنا به گفته بودا رهبانان با دیافزای م نیبر ا
 .Dightخوراک خود را فراهم سازند و از او در  یوزگیدر

Nik. 2/135 شده   ادی اریبس یهاخوراک بهره  نیا یبرا
مسموم  یخوراک نیکه خود او از چن  مینیبی م یاست. ول

  ی و اصوالً خوراک ست؟یچ یتناقض برا نی. پس اشودی م
 دارد؟  یا آور است چه بهره که مرگ

 است:  نیچن ییبودا دیسنه، استاداالسات ناگه  پاسخ
چون  یلذیذ و سالم بوده است ول اریبس یخوراک  نی»ا

به   شی دار یپا زمان رفته و  یبودا رو به سست یقالب ماد
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مرگ شد، نه خوردن  زهیانگ یماریب نیبود ا دهیرس انیپا
 ۱۲5/ ۲4۶ .۱آن خوراک!« 

 کیآمده، » Dight. Nik. 3/172: در گرید پرسش
 ، یرروحانیها، مردان و زنان غاز رهبانان، راهبه   یروانیبودا پ

ها ( ، گندهروه Nägas(، ناگاها )Asurasاسوراها )
(Gandharvas ) (انیهم از خدا یبرخ در ) دست به
وجود به  توانینم ییآنان هرگز جدا نیکه در ب آوردی م

 یرا به شاگرد ییدان آنهاهمه یبودا گری. به زبان د۲آورد
 . افتندینم یکه هرگز به فکر جداساز  ردیپذی م

 ی پافشار  کسوی: از پرسدیم  یاز استاد ندایلی م شاه
 جادی ا توانی نم یبودا هرگز شکاف روانیکه در پ شودی م

  5۰۰ضربت دَودَته  کیآمده در  گرید یاز سو یکرد، ول
آمده   Vinay. 2/199  نفر از رهبانان از بودا جدا شدند )در

( Gäya)  ایدودته با پانسد نفر از رهبانان جدا شدند و به گا
گذاشت(. پاسخ استاد   هیپا یارفتند و خود دودته سنگهه 

 : دیگویاست. او م  ریچشمگ اریبس

سازنده بوده است.  کیوجود  زهیبه انگ  ییجدا نیا
توان جدا   یگفت »نم  توانیگاه که جدا سازنده باشد، نمآن

امواج از هم  یرویبه ن تواندی درست م قیقا کیساخت« 
به   تواندی م   یات یح  رهیدرخت سرسبز و پر ش  کیجدا شود،  

کننده باشد مادر از  باد از هم شکافته شود. اگر جدا  یروین
 ستیاراده بودا ن  نیجدا شود. ا  تواندیپدر از پسر... م  زند، فر

  نیکه همراهان تَتهاگته را بتوان از هم جدا ساخت... همچن
ترا، با نه فصل از سخن بودا وجود سو  کیکه  دیآگاه  ایآ

که  ی کار زهیگبه ان ، رسدمی  جهینت نیادارد که در آن به 

 

اراده خود   ن یشده... همچن ان یمار ب یان یاز پا درم یگریاستان دـ د۱
او   یاست زنده ماند، ول  لی ما تا آن زمان که توانستی بودا، که او م

داستانها آمده، او مرد،   شتریدر ب ی کرده بود. ول نیی زمان مرگش را تع
 انسان.   کیچون 

 سخن گفته شد.  نیش یدر دفتر پ ی ال یموجودات خ نیـ درباره ا ۲
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و   ریاز تنو  شیپ  بودا  ای  ستوهیانجام داده بود )بُد  ستوهیبُد
( ریگته )بودا پس از تنوهمراهان تتها   ( گذشته  یهایدر زندگ

آمده است.   Majj. 1/133سوترا در    نیاز هم جدا شدند )ا
. به   ۲49/۱۲5سخن گفته خواهد شد(    ایبا بقا  ریدرباره تنو
  یی بوده و به علت رفتار ناروا ایبودا با بقا ریتنو گریزبان د

رخ داده  ییجدا نیا انجام داده نی شیپ یها یکه در زندگ
 است. 

دان بود، پس چرا دوَدَته را  اگر بودا همه  پرسد، ی م  شاه
 آورد؟ در خود کیدر شمار همراهان نزد

 ی داندهد، چون بودا گذشته بر همهپاسخ می سنه ناگه
 یدانبرخوردار بود، با همه انیپای ب یو دلسوز یاز همدرد

خواهد شد و اگر  یخود آگاه بود که دودته مرتکب گناه 
داد او می( رخ grihastha)داری گناه در دوران خانه نیا
 یرود. ول  گریبه دوزخ د  یکالپا از دوزخ  ونهایل یم  یستیبای م

نظر خود بودا مرتکب گناه شود، تنها    ریو ز  یاگر با سرپرست
  یدلسوز  یدر دوزخ بسوزد! پس بودا از رو  دیکالپا را با  کی

داری به ترک خانه و سپس در جرگه دودته را از خانه 
آور است که شاه به استاد . شگفت۱همراهان خود در آورد

 یخمرا ز  یاست؟ بودا کس  یشگفت دلسوز نیا دیگوی م
به پایین  یاز پرتگاه  مالد؟ی و سپس او را روغن م کندی م
 کشد، ی او را م   کند؟یو سپس دست خود را دراز م  اندازدی م

  ن یا  ی او را زنده نگاه دارد؟... )بودا اگر دارا  کوشدی سپس م
دودته را از گناه باز دارد، نه  توانستیتر بود مبر یروین

گناه به او دهد، سپس کیفر او را کاهش دهد(.   یآنکه پروا
 است:  نی پاسخ استاد چن

 یگمان براآزار رساند، بی یتَتهاگته به کس اگر»
را در   یاگر کس یت، حتبه خود اوس  یاریو  یکین

 

که پادافراه    آورند ی م   د یرا پد   ی کارمن  رهی گناهان کب  سم یدر کانن بود  - ۱
  یکارمن را به پال  ن ی . ااست اندازهی ب  ز یآن نامحدود و رنج آن ن

apariyantakata kamma ندیگوی م  . 
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ر یو خ یخوشبخت یبکشد، برا ایپرتگاه پرت کند 
 ۱5۲/۱۲5 «...۱همه موجودات است 

کامالً  داد، یدهند که روکانن نشان می  ی داستانها البته 
. شودی گفتگو درمیان گذاشته م  نیوارونه آن است که در ا

و بارها او را   شودی خشمناک م اریه بسبودا از رفتار دوَدَتّ
. دینمای پادافراه را آرزو م نیاو بدتر یو برا کندیم نینفر

داستانها   نی... در اشمارندی همراهانش او را پست م
 که ینگو ا ست، ین یو همدرد یاز دلسوز  ینشان گونهچیه 
 کودکانه است.  اری سنه بسناگه یآورگواه  نیا

بودا   یدانبا همه  یداستانها که هم ناهماهنگ  گونهن یا  از
کنندگان آن است در کانن  ان یب یو هم نشان سادگ

بسنده   نیو ما به هم شودیم  افتیفراوان  سمیبود
و  ییکه جدا افتیدر توانی م نی. افزون بر امیکنی م

از زمان بودا آغاز شده است و پس از مرگ او  یناهمساز
شاگردان  ییگردهما نیشده است. از نخست یریگیپ زین

او   یک ینزد اریهمراهان بس نیکه ب شودی بودا گزارش م
 :سدینویبرخورد شده است. کُنسه م 

 5۰۰که  نیدر انجمن نخست ییبودا یتهایروا به»
آناندا   یگزارشها یارهت گرد هم آمدند، رهبان

همراه بودا را نادرست و ناسازگار با آنچه    نیکترینزد
  یدر سالها   رون یکرده است دانست. از هم  انیبودا ب

متضاد    یرهایگوناگون و تفس   یهاه یپس از آن نظر
.«  دیانجام  یانفراو یها و مکتبهافرقه  لیبه تشک

۸4/۲۱ 

 

چنان   سم یبود ی هاه یو پاسخها در سراسر کارما دگاهها ید  ن یا ـ۱
  رتر یچشمگ  ی . ول رد دامی  وا ی  که انسان را به شگفت   انده یمای و ب  یی ابتدا

در دوران شکافتن اتم و سفر به فضا   یی آن است که دانشمندان بودا 
!!؟ و  شمارندی و باز هم آنها را مقدس م خوانندی سخنان را م  ن یهم ا 
 . نددانمیگفتار جهان   ن یبرتر
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کانن   نینخست  انییشد که به باور بودا  نایب  نیاز ا  شیپ
دو شاگرد برجسته همراه  یهاادمانده ی سخنان و  هیرا بر پا

 م یپه( تنظسَّکَ Kassapa یبودا، آناندا و کاشیپه )به پال
 آمده که:  تهایدادند و در روا  ر«یپه فرنام »کب یکردند. به کاش

بود که هنگام سوزاندن  هیو ارزش او تا آن پا  ارج»
 زمیتوده ه   انیجسد بودا چون حضور نداشت به فرمان خدا
گاه  برسد. آن یآتش نگرفت تا آنکه کاشیپه از مکان دور

 زیخود روشن شد. آناندا نوارد شد آتش خودبه هیپ که کاش
بودا و  وستهیپ اریدر همه گزارشها همدم و همراه و 

 ن یترشاگرد او شناخته شده است و برجسته  نیترهیگرانما
او و  یهاده یکانن شن یبخشها  نیترو پرارزش 

 Digh. Nik. 2/97  یبررسبا    یبا بوداست. ول   شی گفتگوها
  ن یبرد که در نخستیپ توانی م Digh. Nik. 16/5.13و 

گذاشته شد،  سمیبود هیپا انییکه به باور بودا ، ییگردهما
وجود سخت به یکانن برخورد ن یادیدو ستون بن نیا نیب

آمد و کاشیپه آناندا را سبک مغز و نادان خواند و با 
  سته یناشا اخودش آناندا ر ی هایبرشمردن برجستگ

   ۲۶9/5۰دانست.« 
آمده آناندا  تهایاز روا یاریآن است که در بس رتریچشمگ
  شیبودا و گوش کردن آموزشها یسال همراه  5۰پس از 

 ی اریکه بس  یدر حال)بود    افتهیارهت دست ن  گاهیهنوز به پا
بتواند  نکهیا ی!!؟( و برادندیرس هیپا نیاگفتار به  کیدر 

 نیاشرکت کند، او را به  هاارهت ییگردهما نیدر نخست
بنا گردد   هیپا  نیکه بر ا  ی. به هر حال کانن۱رفتند یپذ  گاهیپا

 

فراوان،    ی هاینگارشها و بررس  ی ـ کوگن استاد و معاون دانشگاه و دارا۱
گاه که کاشیپه :آن کندی م انیب نیچن تمام  یباور کیرا با ن دادی رو نیا

خبرگان کرد، چون   یی گردهما ل یارهت آهنگ تشک 499 ی به همراه
  ن یابود بر آن شد که او را به  افته یارهت دست ن گاه ی هنوز آناندا به پا

همراه و   گری د شاگردان از همه شیچون او ب یانجمن فرا نخواند. ول
او   وستنی داشت، پ ی و گفتارش آگاه شه یبودا بود و از اند ن یهمنش



 زبان بودا  139

  ژه یودست آورد، بهبه   یهمگان  رشیپذ  و   ییهماوا  تواندینم
به باور  نینخست ییگردهما نی که بنا به نوشته ناکامورا ا

 یخی اعتبار تار گونهچ ی ه  یاز پژوهشگران دارا یاریبس
   ۱۰۰/۶۰. ستین

و  م ی هم مستق یسنت اتیروا میدیاکنون که د
  ن یرا از نخست یو ناهماهنگ یوجود ناهمساز میمستق ریغ

  زهیانگ دیبا رند، یپذیم ییبودا ینها سازما لی تشک یروزها
 یکنند. چون اظهار نظرها فراوان و برخ انیب زیآن را ن

کننده است و ما به چند ناهماهنگند، بازگو کردن آنها خسته 
را    یچون شکاف واقع   نی . گذشته بر امیکنی نمونه بسنده م 
را   نیدوم گزارش داده و انجمن نخست  ییدر گردهما

انجمن  نیدوم یدادهایاز رو شمارند، ی م  یسنت یداستان
 . میکنی آغاز م

 : سدینوی م ناکامورا

( دو دسته  Räjagrihaگریهه )هراجَ  ییگردهما  در»
کاران که سراسر  از رهبانان شرکت داشتند، محافظه 

 یکه همه بندها شروانیو پ رفتند، یپذی را م  هینایو
. گروه نخست را  دانستندیو چرا نم  چونیرا ب  هینایو

گروه دوم آناندا  ندهیو نما کرد، ی م یکاشیپه رهبر

 

  ش ی شب پ  کی  کبارهیبودند که    ی دودل   ن ی. آنها همه در ا شدی م   ستهیبا
  ی ناگهان  دادیرو  نی. نشان اابد ییدست م  ریانجمن آناندا به تنو   لیاز تشک

  شی پاها  رود ی م  واب گاه که به بستر خ آن   افتهی   ر یبود که شخص تنو   نیا
  شودی بالش بلند م  یو سر او هم از رو کنندی م ی از دراز شدن خوددار

آناندا به   دادیرو نیبرجسته و عارفانه!!؟( پس از ا ریتنو نی )شگفتا بر ا
  ش ی هاادماندهی  ییبه بازگو افتهیرسد و به انجمن راه می  یارهت  گاهیپا
عقل و خرد را کور    ونهچگ  مان یکه ا شودی م ده ی د   5۶/ ۱9۰. پردازدیم
ها  افسانه ن یا رفتن ی دانشمند سرپرست دانشگاه با پذ ک ی. سازدیم
  ش یخو  ش یمورد ستا   ش یکه ک  رد یگی م   شخند یتنها دانش خود را به ر نه
  ن یو واالتر نیبرتر  ای . نشان ارهت شدن، سازدی خوار و پست م  زیرا ن
شدن   رازاست که هنگام خواب پاها از د ن یا یی معرفت بودا گاهیپا

 بالش بلند شود!!؟؟  یکنند و سر از رو  یخوددار
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( ده Vaishäli) یشالیو ییبود. سپس در گردهما
دو دسته  نیسارَماتی به برخورد سخت امورد 
  نیبه دو دسته تراواد  نییآ  نیا  رون یو از هم  دیانجام
  یی بودا نییبخش شدند. آ ، مهاسنگهیکه روانیو پ

رشد کرد   یعوامل بوم  ریاز دوران نخست تحت تأث
 نی. همرفتیاز آن عوامل رنگ پذ یو در هر مکان

گوناگون کمک  یهاقه فر  لی پذیری به تشکرنگ
 یهارساله  ی با بررس توانی برداشت را م  نیکرد. ا

به   کیدر گروه تراوادا نزد ۱گروهها نشان داد.  نیا
 : یهااند که در رساله فرقه شناخته  ستیب
 Samnya-bhedparacankara  و

Käyabhedavibhangavyäkhyä   وابسته به
کرد. به  یابیآنها را رد توان ی ( مBhavyaبهاویا )
فرقه تراوادا باشد که    نیرسد محافظه کارترنظر می

و   نامندی ( م(Vibhajjavadaوادا خود را ویبهاجه 
برده است.   النیاز پسران آشوکا آن را به س  یکی

آنها بود   یشی( نشان فربودکوخینام تراوادا )مکتب ش
که   یدر حال ، مهاسنگهیکه روانیدر برابر تساهل پ

به   یو پژوهش  یعلم  یوادا در بررسویبهاجه   روانیپ
مکتب امروز هم در جنوب   نی. اشودی کار برده م

الئوس، کامبوج و  لند، یبرمه، تا الن، یس ا، یآس
 رویوجود دارد. آنها باور دارند که پ تنامی از و یبخش
و ناب، که از هرگونه ارتداد و رفض    ی قیحق  سمیبود

  یاشاخه  نیتربرجسته ی. ولندباشبه دور است، می
در   یمرکز یایگروه در شمال هند و آس نی که از ا

نام   نیوادی رواست سَدوران کهن پراکنده شده بود، 
  ها، یونانی ها، ی فرقه هند نی . استادان ا۲داشتند 

 

 
  ۱۰۰به    کیزمان مرگ بودا نزد  دنیشد که در گز  انیب  نی از ا  شی ـ پ۱

  ۱۰۰را    ی شال یو  ی ت یسنگ  ی برخ   رون یهم  سال اختالف نظر وجود دارد. از 
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. دو نددادمی ها... را به زبان خودشان آموزش  ساک 
و از متن    شیفربودک  یکی فرقه    نیبخش برجسته ا
 - Jnänaprasthäna)شاترا  ـ جنانه پرستهانه 

Shastra)  ینها یواد  یو سرواست  کردندی م  یرویپ  
  ن یکه از ا گریبخش بودند. بخش د نی از ا ریکشم

  ی نهایواد یو سرواست کردندی نم یرویمتن پ
 بخش وابسته بودند.« نیا)قندهار( به  گندهارَ

۱۰۰-۱۰۲/۶۰ 
 یی گردهما : سد سال پس از مرگ بوداسدینوی م  رایاک

(Sangitiبزرگ )ی به لغزشها یدگ یرس یبرا یشالیدر وَ ی  
  وخ یهفت سد ش ین یشد، که آن را سنگ لی رهبانان تشک

بود  ن ی مورد گفتگو چن ی. از جمله پرسشهادندینام
 رهبانان(   ی)لغزشها 
از   یچیکه سرپ اند، خته یر یوانینمک را در شاخ ح ـ ۱
 انبار کردن خوراک است.  وردست

( دو انگشت یدیساعت )خورش  یرو   هی گاه که ساـ آن۲
از دستور   یچیسرپ اند، کهگذشته، غذا خورده  مروزیاز ن

 است.  
 کیرفته و در  گریـ پس از غذا خوردن به دهکده د۳

 از دستور است.  یچیسرپ اند، کهروز دوبار غذا خورده 
که  اند، ده ینوش ریش  دنیرا پس از نوش ریـ آب پن4
 از دستور است.   یچیسرپ

از  یچ یاند، که سرپبه کار برده داره یحاش  یایـ بور5
 دستور است. 

 ما یس کیدر  کبار، یدو هفته  ییچند گردهما ـ ۶
(Sima انجام داده )از دستور است.  یچیاند، که سرپ 

 

  ییگردهما  نیا   نی. همچنند دانمیسال پس از مرگ بودا    ۲۰۰  یو بعض
 . پندارند ی م  یتیسنگ نیدوم  یو برخ  نی نخست یرا بعض 
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 ه ی نایو یانجمن بررس نیرا همچن ییگردهما نیا
(Vinaya Sangitiم ) انجمن کشمکشها    نیدر ا  ۱دندینامی

بودا شد )چون  نییبزرگ در آ ییباال گرفت و موجب جدا
مورد گفتگو بود!!؟( و دو مکتب  یمهم  اریبس یپرسشها

( انجمن Mahäsanghikaسنگهیکه ) نام مها به   یک ی  یکل
مکتب   یگریبودند، و د  بندیآزاد پا  یرهایکه به تفس  یبزرگ
آمد.  دی( که محافظه کار بودند، پدSthaviravida) وخ یش

هم سازمان   یگرید یهادو مکتب، گروه  نیدر کنار ا
( Mahadevaنام مهادوا )به  یاز استاد   یا. در رساله افتندی

 یگرید زیچ ییجدا نیا زهیانگ ، یوابسته به سنت شمال
ارهت  گاهی نبودن درباره پا یشده است و آن همرأ انیب

ناپذیر بود بودا لغزش نینخست روان یپ دگاهیاست که از د
  ی مهاسنگهیکه با آن گروه همارا نبود. پرسشها یول

 است:  نیچن گذاردی م انی پنجگانه که مهادوا در م

 شود.   یشهوان کیممکن است ارهت هم تحر ایـ آ۱
 ارهت هم وجود دارد.   یبرا یـ  امکان نادان۲
 ـ ارهت هم ممکن است شک کند.  ۳
 شود.  ریتنو یگرید یاریامکان دارد ارهت به  ایـ آ4

 انیبه پا یشگفت زدگ  یندا کیارهت راه را با  ایـ آ5
 رسانده است.  
شمال و  یمکتبها  نیهم ب یگر ید یهایالبته ناهماهنگ

 جنوب وجود داشت. 

 ی ول  نددانمی در دوران آشوکا    یسوم را برخ  ییگردهما
و آن را   رندیپذی برداشت را نم نیاز پژوهشها ا یاریبس
. از دوران  پندارندی سده پس از آشوکا م کیبه  کینزد

 نیب یی جدا یشده که به سخت افتی ییآشوکا فرمانها

 

است درباره   ن یحکمت و خرد برتر یکه مدع  ین ییآ  شودی م  دهی ـ د۱
بزرگ از بزرگان   یی گردهما  یآورخنده   د ی و شا ارزشی ب  ی چه پرسشها

!! به مبارزه  یمعضالت جهان  نیدهند و بر سر امی  ل یتشک نید
 !!کنندی م  جادیو فرقه ا  پردازند یم
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کرده  نییتع ییفرهایآنها ک یرا محکوم و برا انییبودا
سنگ کنده   ی فراوان بر رو یفرمانها در مکانها  نیاست. ا

   ۷9/۱۱۳-۸۲ شده بوده است.

 :سدینوی م گرید یدر جا رایاک

هفت سد  ییمکتب تراوادا آمده که گردهما در»
گفتگو  ی( براRevataرواتا )  یبه رهبر  خیمشا

ه  سنگهَ مه شد و آن را دَه لیدرباره دََهرمه تشک 
(dhammasangha نام )انجمن که   نی. ا۱دندی

  ییدر سنت تراوادا به گردهما  افتیهشت ماه ادامه  
شهرت    زی( نdutiyasangha  -  تاسنگههیدوم )دو

که به علت ده   یآمده رهبانان تهای. در رواافتی
انجمن اخراج شدند   نی از دستورها از ا  یچیسرپ
و ده   رفتندیرا نپذ  وخیشد( نظر ش  انیب  نی از ا  شی)پ

و خود انجمن    وستندیهزار نفر از همگنان به آنان پ
  ی تی دادند که به آن مهاسنگ لی تشک یگرید
(Mahäsangitiنام دادند. و برا )یخود کانن ی 

مکتب استهاویرا   یکه ناسازگار با آموزشها   تندنگاش
گروه را رهبانان وابسته به انجمن بزرگ  نیبود. ا

و  دندی( نامMahäsangitika) کایتی مهاسنگ
( نام Mahäsanghika)  کاگهیمکتب آنها مهاسن

مکتب   نیگرفت و از حکمت کهن جدا شد. از هم
  انهی امهای ، ییمکتب بودا نیتربرجسته

(Mahäyanaر )گرفت.« شهی 

 

اند  پژوهشگران، که فشرده و کوتاه بازگو شده ی گزارشها ان یدر بـ ۱
شوند، که ممکن است خواننده  ی م گویی دوباره  یی جستارها و پرسشها

ممکن   های ناهمگن  انیرا خسته سازند. با پوزش از خوانندگان، چون ب
  ها ییبازگو نیابه  ری کمک کند، خود را ناگز تیواقع افتیاست به در

  توانندی ندارند م   ش یها گرابینی خرده   گونهن یکه به ا   یدانستم. خوانندگان 
 به چند گزارش بسنده کنند. 
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 یهاشد و گروه  شتریشکافها ب ، ییجدا ن یاز ا پس
  آنها را به نقل از آندره بارُ  رای شدند که اک دایپ یگرید

(André Bareau)  ،۳4    ...۱۱۳/ ۱۱5مکتب خوانده است . 
 : سدینوی م یشالیوَ ییگردهما انیکُنسه پس از ب

دََهرمه تنها    ییپابرجا  یبرا   یحکمت کهن  روانیپ  »
  ی ول پنداشتند، ی ها را سزاوار مارهت  ای دگانیبرگز

ها، رهبانان و  ارهتافزون بر مهاسنگهیکه  روانیپ
  سته یشا زیو مردم را ن نیو مالک دارانه یسرما

 نی ا ییجدا ی. مبناستنددانمی به انجمن  وستنیپ
  ی پنجگانه رهبان یدو گروه را نخست پرسشها

اند که ارهت را در شمار نام مهادوا گزارش داده به
باور   نی و گذشته بر ا دانستینم رانیناپذلغزش

نشان   نیا  دارند و  یمنها شبها انزالداشت که ارهت 
اند و نشده  رهیدهد که هنوز بر شهوت خود چمی 
دان  ها همهسازد. ارهتآنها را گمراه  تواندی م  رَما
ها اند، ارهتو هنوز جهل را نابود نساخته ستندین

داشته باشند   گرانیبه د  از ین  ریتنو  یممکن است برا
ممکن است در آنان   یو نادان موزندایب گرانیو از د

  نی حکمت کهن از ا روانیوجود آورد. پشک به 
شدند که او را تاجرزاده  نیسخنان چنان خشمگ

که با مادرش زنا کرده و پدرش را   خواندندی  نابکار
مسموم و سپس مادر خود را کشته است. او کشنده 

نابکار پس از   نی. ادباشمی زیها ناز ارهت یاریبس
آور ترک خانه کرده و خود را شرم   یهای تبهکار  نیا

  انیدر شمار رهبانان درآورده است و اکنون با درم
اف  شک  بودا  نییدر آ  کوشدی پرسشها م  نیگذاشتن ا

 ۲۱/ ۱۱۲وارد سازد.« 

و استدالل بزرگان   یبه روش داور  توانی گفتار م  نیا  از
 !برد یپ نید
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 ی اختالفات  گرید یفشرده سخن واردِر که با گزارشها
 است:  نیدارد چن

  اه ی س یآشوکا، که به آشوکا یدوران پادشاه  در»
(Kaläshoka )ای ( کالغ رنگKälavarna )

بودا  نییبزرگ در آ ییجدا نیسرشناس بود، نخست
مرکز  یشالیاند که رهبانان وداد. نوشته  یرو
به  کی( خاستگاه بودا، نزدvriji) یج یور نیشیپ

  یسال پس از مرگ بودا، در سازمان خانگاه  ۱۱۰
پول و  یگردآور ژهیوبه رفتند، یرا پذ ییهایریآسانگ

از آن ناروا   شیکه پ روان، یو زر از پ میس افتیدر
رهبانان را به بازخواست و  گریرفتار د نیبود. ا

 ینکوهش آنان وادار ساخت و پس از برخوردها
 ییگردهما  کیفراوان سرانجام بر آن شدند که در  

  گو پرسشها به گفت  نیبا شرکت هفت سد رهبان در ا
 پردازند.
را آشوکا، که خود از  یی گردهما نیا یسرپرست
نسه  هاوَ. در مَ رفتیبود، پذ یجیور  یکشتراها

(Mahävamsa آمده که خواهر شاه او را )
پردازد   شیرهبانان فربودک  یبانیتا به پشت  زاندیبرانگ

 همراه بود(. یشالی)شاه نخست با رهبانان و
 دستهب یرهبانان هماهنگ نیب ییگردهما نیدر ا

برپا شد که آن را  یگرید یی. پس گردهما۱امدین
انجمن رهبانان   نیو در ا دندی نام یتی هاسنگمَ
 نی. از انشاندند یخود را بر کرس اتینظر یجیور

در صف   یشکاف بزرگ مکتب کیزمان بود که 
 ییشد، چنانکه در گردهما داریپد ییاستادان بودا

 

  ی آشوکا از برخ ی بان یباور دارند پشت ی اری که بس سد ینوی ـ واردِر م۱
  ن یشتریب یمدع  ان ی رافض با استهاویرا که در مبارزه  ژهیوگروهها، به 

هبر مکتب خود  وادین که او را ربه امپراتور بودند، و سرواستی  یوابستگ
 شد.  انییدر صف بودا شتر یب یی موجب جدا  ستند،دانمی
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  ۱۷پ. م. از  ۲5۰( در Pätaliputraپوترا )یپاتال
  ن یگفته شده است. همچنمکتب گوناگون سخن 

بزرگ است که مکتب  ییگردهما نی پس از ا
بر   اناز پژوهشگر  ی. برخافتیسامان    کایاسنگههم
پوترا، مکتب پس از انجمن پاتالی   نی باورند که ا  نیا

هم  یفرزند آشوکا )برخ یو سرداور یبا سرپرست
را   Mähapadmaو  Nandaدو شاه  یسرپرست

را درمیان گذاشتند   ییراشده، و آ  داری( پدبرندی نام م
 رون یو از هم رفتندیکنندگان پذشرکت شتریکه ب

انجمن را   نیروان ایو پ  افتیهم نام انجمن بزرگ  
همان گروه  تی. اقلدندیمهاسنگهیکه نام 

و مهتران  خیحکمت کهن و مشا رویپ شیفربودک
 -رهبانان بودند که نام ارشد و مهتر )استهاویرا 

Sthaviraخی( داشتند و مکتب مشا (Sthävira 

vädaارینهادند که در باختر هند بس هی( را پا 
گروه به باختر    نی که ا  پندارندی م  ن یبود. چن  رومندین

 ایدر خاور هند،    رونیداشتند و از هم  یهند وابستگ
. با  افتین یادیز روانیهایشان پشه یپوترا اندپاتالی
گزارش شده که در آن دوران در    ، ییجدا  نیوجود ا

( ، Vihärasرهبانان ) یهاستگاه یو ز گاههایجا
و   ستندیزی هم م  گردان از همه گروهها بادوره 

خود را در  یو هنگام سفر باورها شتهدا یهماهنگ
مکتب   انگذاری. بنکردندینم ریدرگ ینیهمنش

( را  Sammitiya) ایتی و سنت ساممهاسنگهه 
مهادوا  هاادمانده ی از  ی( و در برخBhadraبهادره ) 
که   ، یسازمان یهایاند. گذشته بر ناهماهنگنام برده

بود   نی ا  یپرسش همگان  کیشد،    انیب  نیاز ا  شیپ
تنها با دعا و ذکر و انجام مراسم و   توانی ا میکه آ

تجربه و آموزش، رهرو راه  یجا... به ینیمناسک د
و در   رفتیراه نخست را پذ انهی بودا شد؟ )که مها
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سرشت   خی کرد(. در مکتب مشا شرفت یپ اریآن بس
 ادیآزاد( و با بودا ز زنده) نبود ریپذیارهت گمراه 

کم نداشت، تنها بودا کاشف راه بود. کم یاختالف 
کردند و  دنظریخود تجد یهم در برداشتها وخیش
و  رفتندیاز همه انسانها پذ یجدا یتیبودا هو یبرا

دان تنها او را همه  کهیچون مکتب مهاسنگه 
(Sarvajnatä ».دانستند )۲۰9/99 -۲۱۸ 

( Nikäya)  هی کایاز گزارشها سخن از مکتب ن  یبرخ  در
  یی است که پس از جدا یخانگاه  سمیمان بوداست که ه 

دو مکتب مهاسنگهیکه و استهاویرا شکل گرفت.  نیب
که  نامند، یها مشراوکه  سمیبود یار یرا بس هیکاین سمیبود

 - Shrävakaیانا ) -آنها را شراوکه  انهی در مکتب مها

yanaشراوکه از دو واژه گفتند ی( م .Shra گوش  یعنی
ه کَگرفته است. وَ  شهیر  آموختن،   یعن ی  Shrävanaدادن و  

 یی دانشجو یعن یسخن و گفتار، پس شراوکه   یعنیه چَوَ ای
داد. در آغاز شراوکه هم به میکه به سخن بودا گوش 

. در گفتندیم یخانگاه  ریرهبانان و هم به شاگردان غ
بودند که  یانیشراوکه تنها همان دانشجو سمیبود هیکاین

.  ساختندی آماده م یهبانر یترک خانه کرده و خود را برا
دارد. او  یگرید هیمکتب مهایانه نظر شیدایپ یبرا رایاک
 : سدینوی م

جسم او را  یهااز مرگ بودا بازمانده  پس»
(Sharira  به هشت بخش  داریقالب و بدن ناپا ای )

بزرگ  یهاهر بخش در سر راه  یکردند و برا
  ن یا ارتیز ی( ساختند و مردم براStupa) حیضر
. آشوکا هم در سراسر قلمرو آمدندی م  گاههایجا

برپا داشت که    یفراوان  یاستوپاها   شیخو  یپادشاه 
  ن یو ا آمدندی در آنها گرد م ارتیز یرامردم ب
بودا   شی را به ستا ییبودا یمردم عاد هاییدورهما

بودند که در  فتهی ش روانیپ نی. همزاندیانگیبرم
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کارساز   اریبس سمیبود انه یآمدن و رشد مها دیپد
بعد هم به   ی در دورانها سمیبود یبودند و دگرگون

  ی از سو ی. ولافتیگروهها شتاب  نیهم یاری
 یاشاخه  زیوادا ندر مکتب سَرواستی  گرید

. شودی م دهینام سمیبود هیکایگرفت که نشکل 
به آن نام   هیکایپست کردن ن  یبرا  سمیمهایانه بود

گردونه کوچک داد  ا ی( Hinayana) انهینایه 
(hina  کوچک و پست در برابر    ا یmahä  ی به معن  

آنان   یآموزشها  یارزش و کم  یتا بر پست ( بزرگ
 هی کای از خانگاههای ن یار ی بس ی. ولدکن یپافشار
و توانمند بودند، چون شاهان و بزرگان   داره یسرما

 یبانیدر پشت شکای. شاه کانکردندیبه آنها کمک م
از او هم  شیخانگاهها شهرت داشت. پ نیاز ا

( mahäkshatrapaمهاکشتراپه ) ایفرماندار کل 
نام کوسولوکا )کشتراپ همان ساتراپ است( به

(Kusulukaو فرماندار د )که ینام پتبه یگری  
(Patika ) گروه  نیابه  ییهاه یملک و سرما
  ایکردند. سوداگران و بازرگانان  شکشیپ

خانگاهها  نیابه  زی( نShreshthin) هان ی شرشت
رهبانان  رونی. از همنددادمی فراوان  یشکشها یپ
  ینداشتند و روزها یوزگیبه در ازیخانگاهها ن نیا

 ینید فیخود را با کاوش و گفتگو و انجام وظا
دهرمه،  یبررس ایَدَهرمه . جستار ابهی گذراندندی م

خانگاهها    نیدر ا  پردازد، ی م   هایکارزه یبه ر  اریکه بس
 ۱۱۳/ ۱۰۷- ۱۰5 شکل گرفت.«

که در  یابخش به نکته  نی رساندن ا انیاز به پا شیپ
کوتاه و   اریمشترک است بس ی اتا اندازه  ینید یکاننها

 :  کنمی فشرده اشاره م
ناشناخته  یهاده یپد خیاز تار شی پ یاز دورانها انسانها

 ساختندی م وستهیپ دایپبرتر نا یروها یرا به ارواح و ن یتیگ
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ارواح دانسته و از آنان  نیاو جادوگران را وابسته به 
  ش یدای داشتند. با پ ییگشاو مشکل  یار یچشمداشت 

  ان یخدا  یانجی م نیکاهن ، یو فرهنگ معبد ین یشهرنش
  ی شهایو مقدس شد. ک انیسخنشان گفتار خدا وگشتند 

مقدس  یکه دستورها  هایانجیم نیکهن بر سخنان ا
به  زیو مردم ن دیاستوار گرد شدندی شناخته م  انیخدا

هراس   یاز رو ان، یو پرتوان خدا یرمز یروهایپشتوانه ن
 نیاز ا یبه فرمانبر ریخود را ناگز شیبخشا دیبه ام ای

باز هم   شرفتهیپ  ینها ییآ  شیدایپ  ر... دستنددانمیدستورها  
 .دیگرد روانیباور پ انیبه پشتوانه گفتار مقدس بن ازین نیا

و هم به  ، یو ژرفنگر دنیشیچون هم با اند انسان
 یو تجرب یکه دانش عقالن افته یدر ش، یآزمون و آزما

خردپسند را   یهاافته یدست تواندینارساست، هرگز نم
که به  یآورد. در حال مانیدانسته به آنها ا داریمطلق و پا

  د یتحول انسان، و شا یپابرجا شده در درازا  یخو
  داریمطلق و پا  یهاگاه به تکیه  ازین  ک،یپذیری ژنتهمرنگ

است پابرج یگاهها هیانسان همان تک یدارد. مقدس برا
 را بر آن استوار ساخت.  مانیا توانی که م

 ی انجی نقش م  امبریو پ  یببزرگ نَ  انیگروه از اد  کی  در
 یول ۱افت یرا  نییآ انگذاریگفتار مقدس و بن کنندهانیو ب

 ست، ی ن  نید  گذاره یو پا  یاز نب   یدر هند از دوران کهن نشان
 یروحان  یدایناپ  یدر فضا  یجاودان  قیبلکه به باور آنها حقا

 

آن تنها در فرهنگ کهن آکادها و   هی ( و درونما nebi) ی بـ زبانزد ن۱َ
  ی فرهنگ به معن ن یا در  بو نَ. شدیوابسته به کار گرفته م ی هارهیت

و به مفهوم سخنگو و ندادهنده   ی بواژه نِ ن یا  یندادهنده است. در عبر 
است.    شدهی پادشاهان به کار برده م  انیآوران و سخنگو ام ی پ  یبود و برا

( و چون  میمائشَ ملخوت) در عهد عتیق یهوه پادشاه آسمانهاست
نام گرفتند.    ی نب  ز ین  هوه ی آوران  ام یپ  گفتند، ی م  ی را نب  ان یدستورآوران خدا

است و   یادی( نبوت اصل بنانیلیاسرائ ن ی )د هود ی ن یی آ یهادر شاخه 
  ی جهان ینهاییاست. در آ مقدس  و گفتارشان ندیخدا انیسخنگو  اءیانب
 مراجعه شود.   هود ی ن یدر د  ی ق ی. به تحقستین یاز نبوت سخن  گر ید
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رنده و  یگ ن، یبش یو پ نشمندیب یهای شیاند و رپراکنده 
که همان ِوداها،  قند، یحقا نیا نندهیکننده و بافتیدر

 . ۱مقدسند  یدانشها

گونه انسان  یخدا  کیبودا هم که به  رون یهم از
 زیساز باور نداشت، و تقدس وِداها را نسرنوشت

شد، نه سخن خود را   یمبریپ  یهرگز نه مدع  رفت، یپذینم
بود،  گرید ی. او چون انسانهادانست گفتار خدا و مقدس

و  یآگاه  ای ریتنو زهیژرف که انگ اریبس ینشیبا ب یول
به  یابیو دست ، یاو شد. او راه درنگ رنج و آشفتگ  یداریب

و به  افتیرا در یدرون یو رضا یآرامش و خوشبخت
  ق یو حقا یت یآموزش داد. او نه درباره اسرار گ گرانید

جهان... سخن گفت،  یودو ناب شی دایپ یپنهان، چگونگ
اقتصاد و   نیداری و قوانو خانه یپزشک  ی نه دستورها

 انی... را بیو دولت دار  یو روش شهردار  یع یطب  یدانشها
ساختن آنها  یجاودان یبه فرمان مقدس برا ازیکرد، تا ن

داشته باشد. بودا نه خود را مطلق دانست، نه درباره مطلق  
 مانی به ا  یاز یمطلق بود؛ پس ن  یسخن گفت، نه سخنگو

 یآگاه   ای(  bodhi)  یاز بُده   وسته ینداشت. او پ  یو کورباور
  دََهرمهی بُد زیاو ن نیو د گفتی و خرد سخن م  یداریو ب
(bodhidharmaبود، آموزش ) و خرد  نشیکه با ب ی
به  یآگاه  انجامد؛یم یو آگاه  یداریشده و به ب افتیدر

که  گونههمان ی. ول۲راه اصیل هشتگانه، راه درنگ رنج
گاه مقدس و مطلق دارد، و  هیبه تک ازیشد، انسان ن انیب

گاه را   هی تک نیاستوار است، ا نشیکه بر خرد و ب ینییدر آ
نام آن را به  نی مقدس  ا یکه گفتار خدا نباشد،    ینی. دابدیینم
 وندیپ ایدن یکه با رمز و راز ورا یجاودان و مقدس نییآ

خود نخواهد کشاند، که   یدارد، اعالم نکنند مردم را به سو

 

 هندو( مراجعه شود.  ن ییمجموعه آ ن یـ به دفتر سوم از ا ۱
باره سخن گفته خواهد    ن یاست. در ا  کی نزد  ار یـ با آموزش زرتشت بس۲

 . شد
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دلپسندند، نه آموزش خردپسند. متأسفانه   راه رویآنها پ
 تیخود را به عادت و وراثت و ترب نید زیدانشمندان ن

و دستور و سخن مقدس را پشتوانه آن  کنندی م افتیدر
با شتاب در حال  زیهمه چ وستهیکه پ ییای. در دننددانمی 

  دار یدستور پا  ست، ین داریپا یوجود چی است و ه  یدگرگون
از وجود مقدس و مطلق پذیرفت.   توانی و جاودان را تنها م

 شیتوده مردم به ستا   شیبه گرا  کسویاز    زین  انییپس بودا
افزودن پشتوانه گفتار   یبرا گری د یو پرستش، و از سو

ساختند،  انیتنها برتر از انسان، که استاد خدابودا، او را نه 
کالم او هم تا  رفتندیپذ دانو رفته رفته وجود مطلق همه

 نیکه در آخر  ییجاودان و مقدس گردد. از زبان همان بودا
 ش یبر خرد خو کردی به شاگردان سفارش م  یدم زندگ

مطلق   قتیکنند نه بر گفتار بودا، سخن او را حق هیتک
 :سدینویم  تهیخواندند. سنگهه رکش

که بودا آموزش داد   یا پیتکه به دهرمه  یتر در»
 ( akälika)  زمانیو ب  ( Janätana)   یو ابد  ی نام ازل
  قتی همه زمانها و مکانها حق یچون برا ، دهندمی 

 نیچون خود ع استی گفتار جاودان نیاست ا
 ۷4/۷9است.«  قتیحق

 آمده:  Divyavadanaنسخه  در  
فرو خواهند  دیو ستارگان و ماه و خورش »آسمان

  ن یاز ب شی با کوهها و جنگلها نهایزم خت، یر
 یول شوند، یخشک م انوسها یخواهند رفت و اق

 ۱55/5۰ سخن بودا هرگز نادرست نخواهد شد.«
 :سدینوی م کُنسه
نسبت داده  یبه کسان شتریب ینید یآموزشها »
  ا یسوف سی ستی. پستندیجهان ن نیکه از ا شودی م
(Pistis sophidآموزش مس ) کرده   زیرستاخ حی

( Poimandres)رس  ماندِیپو  سندهیاست. نو  یاله
 سمِربه ِه کیترمِعقل مطلق است، مکتب ِه
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  کسان ی  یمصر  یت خداتُ که با    وس تُسیگ مِ  سیتر
 یهاهم رساله  سمیبود ر وابسته است... د شود، ی م

  تابها ی ام( ، Maitreya)  هیَتریرا به مَ  انهیمها
(Amitäbha،)  ( آوالوکیتا(Avalokita،Manjushri 

،Vajrapäni  ...شهیدر تبت هم ر .بندندی م 
Nyingmapas ،Kahgyutas  را در متونgter 

- ma نیکه بوداها و مقدس ند، دانمی Padma- 

sambhava  له ی اند و سپس به وسپنهان کرده  
 یار یاند به شناخته شده  شی که از پ یکسان

däkshinis ۱اند( کشف شده انیما ی)آسمان پ». 
۲۳/۱9 

 

  یرا به بوداها  انهیمها  ی هااز رساله  یتنها برخ که نه  د ید  م یـ ما خواه۱
که   ناهایداکش ی اری را به  مقدس  در تبت متون  ا ی نسبت دادند،  ی اله

آنچه را هم به    انای که اصوالً در مکتب مها  اند،افتهی   ند، یموجودات آسمان
که او آنها را در زمان خود به شاه ماران   اندی مدع  ، دهندبودا نسبت می 

فراوان پس از   یهاو اژدهاها سپرده تا در کاخ خود پنهان کنند و سده 
 اند. و آنها را با خود به باال آورده  فتهر ای در  ری به ز مانیمرگ او حک
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 یی برجسته بودا یمکتبها
 مید یاشاره شد و د ییبودا یهابه فرقه  شی گفتار پ در

آموزشها و   رویگروه خود را پ یاز س  شیب یکه گاه 
  ی گوتمه بودا و تنها مکتب واقع یامونیشاک یهاشه یاند
نوآور  ای یگروهها را رافض گریو د ستنددانمی  ییبودا
 یادی بن  انیچند جر  میتوانی گروهها ما م  نی. در اخواندندی م

 ن یاز ا ییهادسته رندهیدربرگ کیکه هر  مینیزرا برگ
 ی گوناگون در بستر ییهاو چون رشته  ند، باشگروهها می

 نیکه شکاف در صف ا میدی. دکنندیحرکت م یهمگان
. افتی شد و رفته رفته گسترش  داریاز همان آغاز پد نید

چون  ییبودا شی که ک میدیبرآیند رس نیابه  نیهمچن
گرفته و در  هیرشد خود ما طیمح  زا  گرید ینهاییآ شتریب

  ی فرهنگ و تمدن دوران دگرگون شده است. در بررس
 یکه حت میابیی گروهها در م  ن یا یی جدا یهازه یانگ

هند،  نی به خاور و باختر و شمال و جنوب سرزم یوابستگ
  شه یاند یآنان نشان گذاشته است. در بررس یدر برداشتها
از   یار یاو چون بس نینخست امیکه پ دید میبودا خواه 

ساده و روشن بوده و به  اریدهندگان بزرگ، بسام یپ
و   یفلسف دهیچیپ یو آداب و مناسک، پرسشها فاتیتشر
و  یخانگاه  ، ییسایبغرنج دست و پا بند و کل یستانهایچ

در آن زمان   ینداشته است. ول ی بستگ گونهچ ی ... ه یمکتب 
  ی دارا ین ییآ یها و انگلهادنباله نیبدون ا نیاصوالً د

است(.  نیکه هنوز هم چن)نبوده است  یرندگیارزش و گ
 ن یو ا  یفاتیقالب تشر  نیبه گرفتن ا  ریناگز  زین  ییبودا  نید

 نیادی بن ام یپ نی ب نکهیا یبرا شده است. ما گانهیروکش ب
دانست و از  ریتنو جهیکه خود آن را نت یادهرمه ایبودا، 
  ی و مکتب یفات یتشر ه ینام داد، و رو دََهرمهی رو، بُد نیهم
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  ی هایدر بررس  م، یده   زیشد، تم  دهیبودا نام  نییکه پس از او آ
را،   ییبودا شیدهرمه، و کیآموزش را بُد ای ام یپ نیانده یآ

 م یخواه  دند، یکه پژوهشگران غرب برگز ینام سم، یبود
 . دینام

 یی بودا یهاگروه  نینخست یآنچه درباره برخوردها از
جنبه    شتر یدر آغاز ب  هایناهمساز  ن ی که ا  میابیی شد درم  انیب

  رو نی از هم .یاشه یو اند یاشه ی سارَماتی داشته است تا ر
 افتی که سامان    ینیرساله د  نی که نخست  پندارندی م  نیچن

 بودهرهبانان خانگاه  یرفتار  ی دستورها ای پیتکه وینایه 
به   ازی و ن یو اجتماع یژرفتر فرهنگ یهایاست. با دگرگون

 نییدر آ یبر شتاب دگرگون گرید ینهاییبا آ یهماورد
و  یسنت یو باورها یروح یازهایافزوده شد. ن زین ییبودا

  وسته ی جهان پ یهمگان ی شهایکهن مردم، که در همه ک
در ساختمان و  رند، یگی را به عهده م  یانقش برجسته 

بسته    هیبه ال  هیکه بر مغز آموزش بودا ال  یاوسته تشکل پ
به  سمیکارساز بودند. بردن بود اریبس شد، ی و سخت م

 یرگوندر دگ زین یبوم یشهایو رخنه ک گرید ینها ی سرزم
 ریتأث نینو یها و مکتبهاشدن فرقه  داریو پد سمیبود

 داشته است.  یابرجسته

گوناگون را آغاز  یهاه یرو ن ی ا یاز آنکه بررس شیپ
بودا و آنچه را به  دََهرمهیکه بُد میدانمی بهتر آن  میکن

شد و هسته آموزش خود  شیو آگاه  ریتنو هیگفته او پا
 ییهاه ی کرده و سپس به گفتگو درباره رو یبررس د، یبرگز

 .میکانون بسته شد، پرداز نیکه بر ا

 (  Bodhidharma -Dharma) ۱دهرمه یبُد - دََهرمه
( dhamma -ه دهمّ یدََهرمه )به پال تیسنسکر  واژه

 یپابرجاکردن، مشتق شده و مفهوم لغو یبه معن dhriاز 
 

ها وات »ه «  واژه نیتوجه شود، که در همه ا  شگفتاریپ ح یبه توضـ ۱
  ی اری. در بسگرددی بازگو م   مَردَ   چون   بر زبان آورده شده و  ف یخف  اریبس

 ها دارما برگردان شده است.  از رساله 
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 نیهند و ا  نیی. در آ۱دباشآن، آنچه پابرجا و ثابت است، می
 ، ینیاصول استوار و پابرجا، چون قانون د یواژه را برا

  ی اخالق اصول ، یو شعائر قربان ی نید ضیفرا ن، ییسنت، آ
... به کار ی هانینظام ک قت، ینظام، حق و حق ، یماعو اجت 

واژه    نی )کاست( ا  یپس از پابرجا شدن نظام طبقات .  برندی م
از   یکه پرتو یناپذیر طبقاترییتغ  فیوظا یبرا ژهیورا به 

 . گرفتندی به کار م ستند، دانمی  یهانیدََهرمه و نظام ک
گذشته بر قانون و نظام، آن را جوهر ثابت   نیج  نییآ  در
و  قتیهمان مفهوم حق زی. بودا ندندینامیحرکت م یو ازل

و هرجا که از آموزش   رفتیدََهرمه پذ  یرا برا  نییقانون و آ
. در بردی واژه را به کار م نیا گفتی خود سخن م  نییو آ
 قتیحق  ی ا( را برامّدَه )دهمّ زین یی کهن بودا یهاادمانده ی

 dhammaاند و به دهمه سانانتانو )و نظام به کار برده

sanantanoتی( )به سنسکر Sanätana dharma )
اشاره شده است. در  اریبس دار، یپا قتینظام جاودان و حق

خواهد  انیکینه از م نه، یپاد آمده: تنها با ترک کدهمه
در  یجاودان دهمه سانانتانو. ول قتی است حق نی رفت... ا

و بر  افتیگسترش  سمیگاه که بودبعد، آن یها زمان
  ن یافزوده شدند، ا یفراوان یبودا جستارها ن یآموزش آغاز

دََهرمه به   سمی. در بودافتیهم    یگریفراوان د  یواژه معان
گذرا که از   یکانهای دار، یناپا یدادهایو رو اء یو اش هادهیپد

اند، عناصر شده  لی( تشکSkandhasاجزاء و گروهها ) 
( ... anätman) ندیکه بدون گوهر جاودان داریو ناپا ریمتغ

محدود و مشروط  یهادهرمه ن ی. در کنار اشودی گفته م
(samskritadharmaهمچن )نامحدود  یهادهرمه نی
(asamskrita( وجود دارند که فضا )äkäsha -   آکاشه
 . ندیاز جمله آنها روانایاثیر( و ن ای

 

 dhärayati. نددانمیحفاظت  یبه معن  dhäranaآن را از  ی ـ برخ ۱
 است. کندی م  یبه مفهوم او نگهدار
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 افت ی یفراوان یهاهیهند درونما اتیدََهرمه در ادب واژه
به  یتنها در واژه نامه پال سدینوی و چنانکه سنگهه م 

نوشتار   کیآن  یبهایواژه و ترک نی شرح ا یبرا یس یانگل
با به کار  سمیبود یاند. چون در بررسنگاشته  یاواژه  ۶۰۰

 شتریب  یشد از گفتگو میواژه آشنا خواه  نی گرفتن ا
جوان،  یامونیشاک دیدََهرمه از د یو به واشکاف یدارخود

 افتی فرهنگ هند پرورش  هندو و نییکه در آ یاشرامنه 
 ییبودا  گاهیو به پا  افتیدست    ری و به سنت آن زمان به تنو

 . میپردازی م د، یرس
بودا  دیشد دََهرمه از د انیب ن یاز ا شیکه پ گونههمان

بوده است که او به مکاشفه   یو دستور  نییدرست همان آ
رسانده  شیشاگردان و شنوندگان خو یو به آگاه  افتهیدر

 .۱که خود تجسم و نماد آن شده است  یاست، همان دستور
و همه گزارشها و  ییبودا یکه در همه مکتبها  یت یروا
شده است،   انی ب  یهماهنگ  سمیبود  ن یکهن و نو  یهارساله 

و  یخودآزار  وهیپس از ترک ش ی امونیاست که شاک نیچن
و  روی ن دیبه تجد انهیراه م دنیو برگز یافراط اضتیر

  شه یدرخت اشوَتَهه به اند ریگاه زخوردن غذا پرداخت. آن
به مکاشفه پرداخت تا آنکه  یفرو رفت و در مراقبه عرفان

و درد انسان و راه   نجو راز ر افتیدست  ریسرانجام به تنو
نام َدَهرمه شناخت را به نیبر آن را کشف کرد و ا یروزیپ

 شنوندگان خود آشکار ساخت.  نینخست یبرا
آموزش بودا   انیکه بن  دار، یآنکه َدَهرمه پا  یبرا  ندهیآ  در

از دََهرمه به مفهوم    کند، ی م  انیاو را ب  امیو کانون و هسته پ
بودا را   نییباز شناخته شود، آ ذات، یو ب داریناپا یهادهیپد

 ه یو بق م، یسینوی ( مDharmaبا حروف مشخص َدَهرمه )
 . میده ی ( نشان مdharmaرا با دََهرمه )

 

 باره سخن گفته خواهد شد.  ن ی در ا Somy. Nik. III/120ـ ۱
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 یبودا خوشبختانه نشانها  یواقع  امیپ یبازشناس یبرا
آنها آن را   یاریبه  توانی در دست است که م  ی فراوان

 اند: ن ینشانها چن ن ی روشن ساخت. برجسته ا
 ، یی کهن بودا یادمانهایدر همه  کنواختیـ گزارش ۱

 اند. شده   رفتهیپذ  ریناگز  زین  نینو  یدر نهادها  شی که کم و ب
دََهرمه را موعظه  بارن ینخست یگاه که بودا براـ آن۲

و دستورها   سوتراها  نه  یو سازمان خانگاه   ریکرد هنوز نه د
پیتَکَه  از تری   ینه هنوز اثر  جهیو... شکل گرفته بودند. در نت 

و برداشتها  ه، یو نه دهها نظر شد، ی م دهید ییبودا ننکا ای
 بافیها...  و فلسفه 
بازگو شده است که دََهرمه    ییبودا  یـ در همه مکتبها ۳

بردن  نیب از و پرورش انسانها و شیپاال یبودا برا
آنان است. از بودا  یرنج و بدبخت ها، ی آرامو نا  هایشانیپر

پاسخ به   یهرگز گزارش نشده که او دََهرمه خود را برا
و ماوراءالطبیعه، کشف سازمان و سامان    یفلسف  یپرسشها
... موعظه کرده است. از  نشیو اسرار آفر ی هانیک ن یو قوان
 . ۱شودی م   افتی باز  یروشن  به  تی واقع  نیگفتار او ا   نینخست
فراوان آمده، که شنوندگان بودا در  یتها ی ـ در روا4

اند. ( شده ری)تنو دََهرمه او آگاه دنیبا شن یمدت کوتاه 
از فلسفه و   خبری و ب یشنوندگان هم مردم عاد ن یا شتریب

  ار یدََهرمه بس یستیبای م رون ی. از ااندبوده یعال یدانشها
 باشد.  ریپذافت یدر یکوتاه و به  آسان

 ی بوده و به دانشجو نیجوان نه برهما چار یامونیـ شاک5
کشف اسرار  یجستجو . او دریعال یفلسفه و دانشها 

از   یینبوده، بلکه او را جستجوگر راه آرامش و رها هانیک

 

آموزش اوست،   د یبودا، که کل  نیاست که در موعظه نخست  ر یچشمگـ  ۱
به بودا بسته است  سمیکه بود ییجستارها از  کی چ یتنها درباره هنه

مردم هند بوده   ی به زادمان دوباره که باورکل  ی که حت  ست، ین ی سخن
  یعمل  ی است، اشاره نشده. چون اصوالً آموزش بودا درباره نهادها

 است.  یزندگ 
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  وه یترک خانه کرده و به ش یاند که در جوانسانده ارنج شن 
پرداخته است. او چون   یگیرو گوشه   اضتیآن دوران، به ر

)به گفته خود او  سودی و ب هیروش فروما نی ا ی به نادرست
و آن را دََهرمه و راه   دهیرا برگز انهیراه م است،  برده یپ

 کرده است.  انیب ییرها
ـ  بودا چه در آغاز جنبش خود و چه در سراسر دوران ۶

پرداختن به  از شاگردان را وسته یپ شیآموزش خو
باز داشته و به آنها سفارش   دهیچینما و پی فلسف   یپرسشها

که  بهرهیب یستانهایچ نیابه  یکرده است از خود مشغول
 ی و متأسفانه برا)ندارد  یانسان از رنج سود ییدر رها

حال   نیاست( چشم پوشند. در ا  بهرهیب  زین  یمعرفت واقع
دانسته،  درستپسند و ناشاگردانش نا یرا که برا یکار
 است.  هدادگمان خود انجام نمیبی

 نده یکه در آ  ییادآوری فشرده )و شواهد  نیاتوجه به    با
گفتار بود که در آن  نینخست یی (، به بازگودید میخواه 

همه  ی. بودا به گواه میپردازی کرده است م انیدََهرمه را ب
 ایدََهرمه خود را به پنج مرتاض  ر، یپس از تنو هاادمانده ی

( و خانواده و Yäshas)  اشسیو به  نیشیهمراهان پ
 ان یب نیاو شدند، چن یهادوستان او، که در شمار شراوکه 

 :کرد
 ۱انه یدر سرفصل راه م  Samy. Nika. V/420در 

(Mädhyama märga  :آمده ) 
نارس که آن سرور )بودا( در بَ دمیشن نیچن

(Baranasi و )پاتانا در باغ آهو رحل اقامت  یس ی شهر ا
 گفت.  نی چن ۲افکند و به پنج رهبان 

 

  majjhima patipada.ـ به پالی ۱
 تی به واقع شتر یاند که ب« برگردانده ض »مرتا  ای »راهجر«  ی برخ  ـ ۲

پنج    نیاست، چون هنوز شاگرد بودا و رهبان نشده بودند. ا  کینزد
،   Mahänama   ،Vapra  ،Bhaddiya: اندنام برده  نیمرتاض را چن 
Kondänna ،Assaji . 
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دو  نیرهبانان، آن که ترک خانه کرده است از ا  یا
دل بستن به  ستند؟یدو چ نیکند. ا زیپره  دیبا یرواده یز

و راه عوام،  ارزشندیلذایذ و شهوات، که خوار و پست و ب
که دردناک و رنج آور،   اضت، یو ر  یو تن دادن به خودآزار

 دیگز یدو راه دور  نیاست. تَتهاگته از ا سودی و ب هیفروما
و آرامش    نشیکه راه ب  د، یرس  انهیو شناخت راه م  ریو به تنو

رسد. آن راه  روانایبار آورد و به نبه است، که شناخت برتر
که راه   د، یرس  ریاز آن به تنو ته کدام است، که تَتهاگ  انهیم
بار آورد و به و آرامش است، که شناخت برتر به نشیب
 رسد؟  رواناین
 ی( )پالäryästangika märga)  ۱راه اصیل هشتگانه   نیا

ariyo attangiko maggo ) 

 است:  نیچن
)به  Samyag drishtiبینی درست و جهان دیـ  د۱
  یشت یدر یَگمْسَ( Sammaditthiپالی 
)به  Samy. Samkalpaـ  عزم و خواست درست ۲

 ه  لپَ کَم سَ یَگمْسَ( Sam. Sankappa یپال
 .Sam ی)به پال Samy. Väcäـ گفتار درست ۳

Vaca )َواچا   یَگمْس 
 .Sam  ی)به پال  Samy. Karmäntaـ کردار درست  4

Kammanta )َکرمانته   یَگمْس 
 .Sam ی)به پال Samy. äjivaـ معاش درست 5

äjiva )َآجیوَ یَگمْس  
 ی )به پال Samy. Vyäyämaکوشش درست  ـ ۶

Sam. Vyäyäma )َامهیایو یَگمْس   

 

  ی که به معن ärya. اندن ی شده که چن بیفراز از چند واژه ترک نی ـ ا۱
  ا ی astaگفت،  میواژه سخن خواه نی است، درباره ا فیو شر  لیاص

ashta    ،که همان هشت استanga  عامل و رکن، و    یبه معنmärga  
 راه است. 
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)به  Samy. Smirti ۱و توجه درست یشیـ دوراند۷
   یرتیاسم یَگمْسَ( Sam.Sati یپال

 .Sam)به پالی    Samy. Samädhiـ تمرکز درست  ۸

Samadhi )َیماده سَ یَگمْس 
 ل ی هشت اصل اص  نیدََهرمه هم  هاادماندهیاز    یبرخ  در

 فیشر قتیبه دنباله آن چهار حق .Samy. Nikاست. در 
درمیان گذاشته   شود، ی م جهیراه هشتگانه از آن نت نیکه ا

 یذهن ی بررس شیدر واقع پ قتیچهار حق  نی. اشودی م
چهار   نیآن است. ا یعمل جهیاست که هشت اصل نت

 Cattari ariyo  ی)به پال   Satyäniäryä  ۲ف یشر  قتیحق

Saccaniاست:   نی( چن 
 ش ی است: زا نی( اduhkhaرنج ) فیشر قتیـ حق۱

(Jatiرنج است، پ )و مرگ  یماری و ب  یری  (Jarämarana )
رنج است،  یو افسردگ أسیرنج است غم و اندوه، ماتم و 

از آنچه  دنیبه آنچه دلخواه است رنج است، بر یدلبستگ
  ها یدلبستگ  دسته  دلخواه است رنج است... کوتاه سخن پنج

(Panca apädäna Skandhähرنجند )۳. 
اصیل  قتیاست حق نیرهبانان ا یا ـ اکنون۲

  ن ی(. ارنج جادی( )اduhkha samadayaسرچشمه رنج )
زادمان  ( است که به tanha ی( )به پالtrishnä) یتشنگ

  خته ی، آم4انجامدی م ( دوباره شدن) ( puna bhava) نینو
 ی برا یتشنگ د، یجویو آنجا م نجا یکه ا یبا شهوت و لذت

 نبودن،..  یبرا یبودن، تشنگ
 

از حافظه درست، همان   نجا یحافظه است و ا ی به معن  Smirtiـ ۱
 در نظر بوده است.    درست،و توجه   ی ادآوری
 . یو راست  قتی حق ی عنی Satyaـ ۲
و موجب چنگ انداختن   آورندی م  دیپد  ی که وابستگ یـ پنج گروه ۳
(upädänaم )سازندی را م انسانی ویو هویّت دن شوندی (Panca 

Skandhähقرار خواهند گرفت.   یمورد بررس  ندهی( در آ 
با شدن دوباره   شی دای پ ن، ی زادمان دوباره و نو ی جابه سم یـ در بود 4

 گفت.    میخواه سخن  باره ن ی. در اند یگو ی ( مییدا یبازپ
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فرو  لی اص قتیاست حق نی رهبانان ا یا ـ اکنون۳
رنج بدون   دادن  انی( ، پاduhkha nirodhaنشاندن رنج )

 دن، یماند، رها کردن، دل بر  یبر جا  یاز تشنگ  یآنکه نشان
  ی. وابستگ عدم و یوارستگ
 ی راه  لی اص قتیاست حق ن ی رهبانان ا یا ـ اکنون4

است،  هشتگانه راه اصیل نیا انجامد، ی رنج م  انیکه به پا
بینی درست، عزم و خواست درست... )تکرار هشت جهان 
 اصل(. 

سرانجام همان  زیگفتار ن نیدر ا شودی م دهید چنانکه
 ان یکه به پا یسانگر دََهرمه بوداست، راه اراه هشتگانه شن
از گام  شیکه پ دیتأک نیبا ا ، رسدمی  یرنج و رستگار
تا بتوان   افتی ی وارستگ یستیبای راه م  نی نهادن در ا

 . دیرا تحقق بخش لی هشت رکن اص  یدرستبه
 یترا گفتار را از سو  نیهم یپژوهشگر آلمان فراوالنر

 cakrapravartan  -Dharma) ۱گردش چرخ دََهرمه

Sutramن یشی که درست همان برداشت پ  کندی ( ترجمه م  
 :دیگوی . بودا مشودیافزوده م  انیاست، که در پا

کامل   یشهود و روشن ن یااز آنکه من به  شیپ»
جهان با همه    نی که در ا  مشدنمی   یمدع   ابمیدست  
عالم برهما،   انیمرگ، خدا  انیخدا  ، یآسمان  انیخدا

 ریمرتاضان و براهمنان، جانداران و انسانها... به تنو
ام، افته ی( دست Sambodhi - یکامل )سمبده 

آشنا شدم اعالم   قیحقا نیااکنون که به  یول
...  ی آسمان انیجهان با همه خدا نی که در ا کنمی م

 ییو رها  امافته یدست    ری تنو  نیو کاملتر  نیتر)به بر
  ی و شعور ی( و معرفتcitta) یو ذهن یروان
(Pannaروح ییرها گرید دی( )از د )گریمن د ی 

 

باور داشتند که بودا با اعالم دَهَرمه چرخ   ن یچن یی بودا ـ در سنت ۱
 دَهَرمه را به گردش در آورده است.
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زادمان من و   نیاست پس نی است. ا ریناپذی سست
 ۱۲/۱۲۲من نخواهد شود.«  یبرا یشدن گرید

تنها در  یو رستگار ریکه تنو رساندی م زیگفته ن نیا
است و  یو عمل  یتجرب ی تهای واقع ن یا افتیدرک و در

گویی و درمیان  بافی و چیستان با فلسفه   یوندیپ  نیکوچکتر
خود ساخته، که درباره آنها سخن   یگذاشتن نهادها

که در    گفتار،   نیاز مجموع ا  نیگفت، ندارد. همچن   میخواه 
 نییکه آ دیآی بر م نی بازگو شده است چن هاادمانده یهمه 

که  ییایدََهرمه بودا همان هشت اصل آر نکهیکهن در ا
و  اندی است، هماهنگ فیشر قتیچهار حق  جهینت

 یبرخ  نکهیندارند، گو ا  رشیجز پذ  یاچاره  زیپژوهشگران ن
 نت . در سکنندی خود بازگو م دگاه یبا دسازگار  یریتفس

چون   یاجتماع   یاصول را با دستورها   نیاز ا  کیکهن هر  
تهمت،  ، ییدروغ گفتن، ناروا گو ، یاز کشتن، دزد زیپره 
  ی اخالق  یهایکه آنها را آلودگ سازندی ... همراه میمست

(kleshaم ) هشت اصل را دستور درست  نی و ا دندینامی
 55/۱۱۳. خواندندی م  ستنیز

 کنندی آغاز م   لی اص  قتیها از چهار حقاز رساله   یدر برخ
آموزش است، هشت  نیچهارم را که برآیند ا قتیو حق

از زبان  Dight. N. 30/3. در خوانندی م فیاصل شر
راه هشتگانه   نیبودا را هم دََهرمهیبُد زیپوترا نشاری 

و آنها  کندی م لیتکم گریخوانده و او آن را با دو دستور د
درست )به   یی( و رهاsammä nänamرا معرفت درست )

آن   دیگوی پوترا م. شاری نامدی ( مsamma vimutti  یپال
به  ازیهنوز در راه است و ن مودهیکه هشت منزل را پ

  ند ازمی)در راه و ن Sekhäpatipadäآموزش دارد. او 
  از ینیب  ای  asekhä  دیمایاست. آن که ده منزل را پ  ( آموزش

 دیحال است که او را با نیاز آموزش و کامل است، و در ا
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araha ده دستور کامالن   نیراه را همچن نی. ا1د ینام

(dasa asekhä dhammäم ) که در مهایانه ده   نامندی(
  ی و در برابر آن ده ناراست ( آن شده است نی گزیجا تایپارم
شمرند که وارونه همان ی( برمdasa micchattä)  یو کژ

 micchä sankappa ، micchä است، چون یده راست 

ditthi ... ۳۳4/5۰ 

 کی که آموزش بودا    دیآی بر م  ن یچن  تهایروا  نی همه ا  از
بوده، نه  ستنیدرست ز یبرا یو اجتماع یدستور عمل

و پرستش   ی وزگیو در یو وردخوان ونیتاسی آموزاندن مد
که مراقبه و در خود فرو  رفتیپذ دیبا گفتگوی.... بانیخدا

  ی اندیشی و تمرکز، که به آرامش و خودسازرفتن و ژرف 
داشته    یادیدر هند آن دوران نقش بن  انجامد، یم  یابیو خود

روش بهره گرفته است و اصل هشتم را   نی و بودا هم از ا
بودا  ی است. هفت بخش از دستورها  دهیبرگز یماده سَ

  ند باشمی  ستنیو درست ز کین یبرا یعمل یهاییراهنما
  دنیو درست سنج دنیشیدرست اند یو اصل هشتم مبنا

است.  ستهیدرست با یریراگشناخت و ف یاست، که برا
چند نشان و گواه از متون   انی به ب شتریب یواشکاف  یبرا
 . میپردازی م ینییآ

پادا )راه ادهمّ ۱۸۳سرود  یپژوهشگر آلمان شومان 
  ن یکه چن  خواند، ی بودا م  نیادیو بن  یدهرمه( را آموزش واقع 

 

  یآموزش زرتشت برا هیشب ار یدستور بس ن یکه ا شود ی م ده ید ـ ۱
و گفتار   کیکردار ن ک،یپندار ن او پرورش انسان و سه بوخت مشهور

  ن یدر هم یهند ی نهاییآ گریآموزش بودا با د یی است. جدا کین
 تیآنها را ترک گفته و به ترب  ی لی کامالً تخ  ی اوست که روشها  ینیبواقع

زرتشت    ام یچون پ  ی بودا هم سرنوشت   نی انسان پرداخته است. متأسفانه د
کانون و   ن یشده و هم روزیو پس از بودا دوباره فرهنگ هند پ افتهی

 او را دگرگون ساخته است.  ن ییهسته آ
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  ی کیافزودن به آنچه ن  Oاست  ی از آنچه زشت زیاست: پره 
 . ۱ااست آموزش بود  نیا  Oمنش و درون  شی پاال Oاست 

 ۲۱9 - ۲۲۰: در دهمّاپادا سرود سدینوی او م نیهمچن
 آمده: 

 کنند   یو دوستان شاد شانیخو
 دراز   انیپس از سال یچون سفر کردها

  گرددی باز م یبه تندرست
  کیکردار ن ردیهمچنان در آغوش گ

 کرد  یک یآن کس را که ن
 رفت  گری جهان به جهان د نیو از ا
 بازگشته را   یزیعز شانیکه خو ییگو

که بودا چون کردار   ردیگی م  جهیسرود نت   نی از ا  شومان 
امکان   نی همه ا یبرا ست، دانمی یرستگار  انی را بن کین

 یهااز بهره  یانه یگنج کیرا در نظر گرفت که با کردار ن
   ۲۳/۱۳۷. ۲زادمان دوباره اندوخته کنند  یبرا یاکرمه 

نه به  ، دادمی انسان ارج  کی ن یبودا به کردار و خو
  رونیفرو رفتن. از هم الیبافی و در عالم وهم و خفلسفه 

 یانسان بنا شد. او به گواه   شیو پاال  تیدََهرمه او بر ترب  زین
 ی که برا کندی م یبارها پافشار  سم، یبود فتگان یش
راه   نیکرده که ا انیانسانها دََهرمه خود را ب یسازپاک

 Ratnagotravibhanga I سعادت و سالمت است. در

 

 : یبه پال ـ ۱
Kusolassupasampada ‘ subbapapassa akarana    etam 
‘sacittariyodapanam ‘buddhanassanam ‘   

 :  کندی ترجمه م ن یسرود را چن ن یبِرگ ا اُلدِن 
از آنچه زشت است  اندن،ی گرا یو راست یو ذهن خود را به پاک  شهیاند
است همه آنچه بودا   نیآوردن. ا  یکردن، به کردار راست رو یدور

 آموزش داد. 
و دربر گرفتن کردار   گر یباور دارند که از رفتن به جهان د  یـ برخ ۲
 آن باشد.  همانند  ا یبه بهشت  یااشاره  تواندی م کین
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در نهاد  ریپذکه چون زر ناب فسادنا ت، ییدرباره گوهر بودا
 : شودی همه موجودات پنهان است، گفته م

را در   لتیفض نیسترگ )بودا( ا میحک چون»
فرو   های و الودگ هایکه در ناپاک د، یموجودات د

  هایو ناپاک  شهایآال  نیآنکه آنها را از ا  یاند، براشده 
پاک سازند باران دََهرمه خود را بر همه جانداران 

 ۲۰/ ۱۸۱باراند.« 
 ( از زبان بودا آمده: Suttanipätaپاته )سوتانی  در

اند، که آنها با کردارشان  نشده   ده یپست آفر  انسانها»
پرس، تنها درباره  . از زادمانشان مَشوندیپست م

 4۳/۱۱۳کردار و رفتارشان پرسش کن.« 
( از زبان بودا Angutaranikaya) هیکایآنگوتاران در
 آمده: 

را   میشناخت و حک توانی را از کردار او م  وانهید»
هم از رفتارش. در عمل بزرگ و قهرمانانه 

apadäna   درخشش حکمت و عقل شکوفا و
که به سه  دیبدان دیرهبانان با یا !شودی آشکار م 
و گفتار   نادانان را شناخت، به رفتار توان ی نشان م

  در   توانی را م  زیبار، و سه چو پندار زشت و شرارت 
 رون ی. از همکیرفتار و گفتار و پندار ن  افت، یحکما  

را که در نادانان   یزیآن سه چ دیکن نیتمر دیبا
را که  یزیو سه چ دیاز خود دور کن شود، ی م افتی

  ی آنها را نگهدار وستهیو پ دیریدر حکماست بپذ
 .« دیکن
و  یرمز دهیپوش یدر سرزنش آموزشها نیهمچن

 : دیگوی بودا م دهیچیپ
نه آشکار، زنان  شوندی داده م شیپنهان نما زیسه چ»

براهمنان،  یاسرار و یرمز ی بدکار، اوراد و آموزشها
. درخشدی آشکارا م   زیکننده و نادرست. سه چآموزش گمراه 
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دََهرمه او.«   ایبودا  یآموزشها  د، یقرص ماه، قرص خورش
۱5۳/۱۸   

( ädikalyanäm)  ریبه گفته بودا دََهرمه او آغازش دلپذ
( است و از  Pariyosänakalyänam) ریدلپذ انشیو پا
و سعادت همه  تو سالم ریخ ی و مهر برا یهمدرد یرو

و آگاه سازد که رفتار    داریتا مردم را ب  شودی م  انیب  انیجهان
و به  نندیگز یدور یو پندارشان دگرگون شده و از زشت 

را که ساده و روشن    یادهرمه  ن یچن  ایآ  4/۷.  ندیگرا  یکین
است.....    یو راست یکیبه ن اندنیگرا یو آشکار است و برا

  ی و پرسشها و پاسخها  سوترابا سدها هزار فراز و    توانی م
مآب، تخیل  ی و فلسف یرمز یستانها یو چ دهیچیپ

 یاو حوزه  یمکتب  یدرهم و آموزشها یجستارها
 ، یالیموجودات خ  شی و ستا ی( اوراد بدو کی)اسکوالست 

نشان دادن راه   یجاکه به ستیبودا ن نیآموزش داد؟ ا
رمز و راز و   فتگانیبردن ش راهه یبه ب ، یدرست زندگ

شاگردان و  نی پرداخته، بلکه ا یپرستبه بت نیمعتاد
  ی با مکتب که پس از او بودند ی هاکنندگان سده تحسین 

  دن ینام گرفتن، به فلسف  نیشدن و کاردان و عالم د
تا  دندیکوش شیزمان خو افتیپرداختند و در فرهنگ و در

  مانه یو حک یفلسف یاوزنه  سمیبود یبه گمان خود برا
که   ند، یفزایخود ب  نیی مهر بر ارزش آ  یکشف کنند و از رو

 داروشن بو امیبار آورد و پنادرست به جهیمتأسفانه نت
بزرگداشت و ارزشمند  دیشد. آنها به ام راهیاز راه ب کسرهی

 دندیآفر بهرهی ب یاز زبان او جستارها شیساختن مراد خو
بودا  میکه تعال نددادمی  یو با وجود آنکه خود گواه 

  ده یچی پ  یستانهایچ  یریگیبا درمیان گذاشتن و پ  یهماهنگ
و  رهاجستا نینبود و از ورود در ا یزندگ یبرا سودیو ب
  هودهی و آنها را ب  کردی م  یخوددار  یاز دادن هر پاسخ  یحت
گرفتند و در همان  دهیهدف بودا را ناد ست، دانمی جایو ب

چون  گفتیو م کردی راه براهمنان، که بودا سرزنش م
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 یگریصورت دو پنهان است، به  رهیسرشت زنان بدکار ت 
 .۱وارد شدند 

شد  م یبرداشت آشنا خواه  نیابه  شتریب سمیبود یبررس با
 . پژوهشگران به نظر میپردازی و حال م
سخن بودا به شاگردان  نی: آخرسدینویبِرگ م اُلدِن
مردم  یکبختیو ن یکه موجب شاد ی بود، آموزش نیخود ا

که به  دباشجهان است، همان می  یو برکت فراوان برا
هشتگانه   فیشما اعالم کردم، و آن همان معرفت راه شر

 ۱۸9/۶5است. 
از متون مقدس آمده که  یار ی : در بسگرید ی در جا و
گاه که داند و آنمی   یهمه رنجها و آفتها را نادان  شهیبودا ر

موجب رنج است،  زیندانستن چه چ شود، ی از او پرسش م
 دهد، ندانستن پاسخ می 

 .« فیشر  قتیچهار حق»
 قتی آموزش چهار حق نیآمده، که ا Majj. I/184در 

را    هایکیه ن)که برآیند همان راه هشتگانه است( هم  فیشر
همه   لیف  یپا یگونه که جاهمان  آورد، ی در خود فراهم م

)چون بزرگتر از همه است(......   ردیگیجا پاها را دربر م
 :ردیگی م جهیسرانجام اُلدِن بِرگ نت

زمان خود  گرید ینهایرا از د سمیآنچه بود»
و    فیشر  قتیچهار حق  سازد، ی م  دهیبرجسته و برگز

 گرید یکه پرسشها  یراه هشتگانه است، در حال
و زادمان دوباره، مفهوم مقدس   ییدایچون بازپ

 

از    یاریکه بس  روستن ی از ا  شودی م  یگفتار پافشار   نی ا  یـ اگر بر رو۱
چون   ا یو  انندیکار بنما ژهیو  و آنکه خود را کاردان  ی پژوهشگران برا

  ی ریپذبه استوره  افتهی  یاپرورش حوزه  ی ن ید نهیهم در زم شان یخود ا
  ی شهایک ژهیوبه نها، ییاند، در همه آو رمز و راز و معما... خو گرفته

  ی فلسف ی و جستارها دهی چیپ  یستانهای شعائر و چ ی به جستجو ، یهند
  یجاکه به یی سایلک  تیانروش به روح ن ی و با ا پردازند ی مانند... م 

.  کنندی کمک م  سازند،ی مردم را گمراه م  ، یآموزش راه درست زندگ 
 پرداخت.  ی به واشکاف شتر یهر چه ب  دی جلب توجه خواننده با یبرا
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... )حتى مفهوم رنج و  ونیتاس یت(، مراقبه و مده )ار
فراوان  یهابه گونه گرید ینهاییدر آ ( نقش آن

 سمیآموزش در کانن بود نی... اشوندی م دهید
شمار  است و به یادی ز اریارزش بس یدارا
  ان یو با ب دیآن تأک یارج و برتر یااندازه یب

 ۱99/۶5پرحرارت ستوده شده است.« 
 ی ( استاد هند Pranabananda Jash) جاش

 :سدینوی م

و نه  اضت، یو ر یرواده یرا، که نه ز انهیراه م »بودا
 یاست )به پال یویدن ذ ی به لذا یوابستگ

majjhimäpatipadäبردن رنج،   نیاز ب  یو برا  دی( برگز
چهار   هیهشتگانه بر پا فیراه شر لهیرا به وس  یخودساز

 «.کندی م شنهادیپ فیشر قتیحق
و  یع یمعرفت را از حکمت طب نینظر جاش بودا ا به

درمان روح انسان گرفته است  ی برا یهند  یدانش پزشک
آموزش برجسته   کی فی: راه هشتگانه شرسدینوی و م

و  یامکاشفه  ژهیو نید کیاست، نه  یو اخالق  یاجتماع
 ۲۳5/۱۱4 ۳و  ۱.« یالهام 

 جه یبرداشت نت نی بر ا هیبا تک گرید یدر جا جاش
 که: ردیگی م

شناخته نشد  امبریپ کیدر زمان خود هرگز  بودا»
 دانستند،ینم نید کی گاه چ یو آموزش او را هم ه 

و تکامل  شرفتیپ ةدر پهن شگامیپ کیبلکه او 
مردم بود.«  یمعنو  یو تعال  یو اخالق یاجتماع
۲۲۷/۱۱4 

 

خدا دانست و نه گفتار    نده یاست که بودا نه خود را نما  ن ی مقصود او اـ  ۱
  یو جستارها یو معبد  ییسایکل امور خواند و نه  یخود را الهام و وح 

و   یآموزگار اجتماع کیوابسته به آنها را درمیان گذاشت بلکه او 
 رساند.  ی را به آگاه ستنیدرست ز  یمردم بود که راه عمل  یاخالق
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دََهرمه بودا همان راه  انیباور دارد که بن زین بک
 :سدینوی هشتگانه بوده و م

 تیپرسش که او به بشر نیبارها در برابر ا بودا»
  هیرا هد زیرا آموزش داده است و چه چ  زیچه چ

 قتی کرده، پاسخ داده است که همان چهار حق
  ی اه یکرده است که پا  انیو راه هشتگانه را ب  لیاص
مقدس است و به صلح و آرامش   یدگرگون یبرا

 یابی شدن و دست  داریب  یبرا   یو آگاه   نشیو ب  یدرون
  ۲۰۳/۷.« انجامدی م روانایبه ن

بودا  ن یپس از شرح موعظه نخست گرید یبِک در جا
و راه اصیل   فیشر قتیچهار حق انیبه پنج مرتاض و ب

 :سدینوی هشتگانه م

بوداست و جز آن همه  یتمام آموزش واقع نیا»
کانن بر آن  یهاکه در سدها رساله  ییزهایآن چ

است که پس از او   ییاند شاخ و برگهاافزوده شده 
  ی ار درست اخالقبودا رفت یاند. برابر آن بار کرده

(Sila( و مراقبه و تمرکز درست )Samma 

Samädhi  و شناخت و معرفت درست )
(Samma Pannä دارا )ارزش است و بس.«  ی

۷۳/۷   
 ن یتحس اریبودا را بس یابی روش راه  نیکوگن که ا

 :سدینویم خواند، ی آموزش او م انیو آن را بن کندی م

  ی. براکندی کاردان رفتار م یچون پزشک بودا»
دهد،  صینخست تشخ د یپزشک با یماریدرمان ب

 نیا  ی. اما براستین  ریپذکه بدون آن درمان انجام 
انسان  پزشک از ساختمان درون  دیبا یبازشناس

  زه یبه انگ  دیدرست داشته باشد. سپس با یآگاه 
هر  ی برد... سرانجام راه درست را برا یپ یماریب
شناخت و دانش و   هیو بر پا  ژهیو  طیدر شرا  یماریب

دست آمده به  نیشیپ یهانه ی که از زم یاتجربه
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پزشک   کیچون  زیبه کار برد. بودا ن دیاست، با
الزم    یدرمان روح انسان همان گامها  یکاردان برا

 .دهدیخود نشان م  فیشر قتیرا در چهار حق 

که وجود همه رنج است، که   شودی آغاز روشن م   در
بردن به   یدوم پ  قتیاست. حق  یماریشناخت ب  نیا

. بودا ستین  زهیبدون انگ  یرنج  چیعلت است، که ه 
داند می به لذت  شیو گرا یرنج را وابستگ  زهیانگ

 پردازدی بردن آن به دستور دادن دارو م  یکه با پ
  ی ابستگبردن و نیاز ب ا یسوم  قتیکه همان حق

بردن و درنگ  نیاست و سرانجام راه درمان و از ب
 44/5۶هشتگانه است.«  فیرنج همان راه شر

 گریچون د ییها و زبانزدهاگفتار بودا ما واژه در
شد او در   انیگونه که بهمان  رایز  م، یابیی م   یهند  ینهاییآ

 یبود. ول افتهیپرورش  شیفرهنگ مکان و زمان خو
 گرید یشهاین با آنچه کاز بُ رد، یگی که م یجینتا
 ا یناسازگار است. در فرهنگ هند کهن رنج  اندافته یدر

duhkha  یی( و رهانددانمی)که همان زادمان دوباره 
(apavargä )یرستگار  ای (mokshaکه درنگ ا )ن ی  

شمار  به  یزندگ یستانهایچ نیترزادمان است، برجسته
راه نجات را معرفت  نهاییبه همه آ کیو نزد روندی م
(prajnäو دور ) یاز نادان ی (avidyä ) و باور  نددانمی

به آن دست   یدرون  نشیبدارند که با مراقبه و مدیتاسیون و  
و انجام   یو خوددار اضتیر زین ی. گروه افتیخواهند 

تا از چرخ  رند، یگیم یاریشعائر و دعا و ورد و... را به 
که  ی راه  یو مرگ آزاد شوند. ول شی سنساره و گردش زا

 انیب گرانیرو با آنچه دچیاز ه  کندی م شنهادیبودا پ
 . ستیسازگار ن کنند، ی م

 ک یبه    سای( در کنگره ارPaul Younger)  ونگری  پاول
فراوان درباره   یگرفتن از پژوهشهاگسترده با بهره یبررس

  نیاو به  پردازدی م  یهند ینهاییدر آ زهیانگ نیتربرجسته
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  نها ییآ نی ا یادیبن یاز نمادها یک یرسد که برآیند می
 شادها، یمتأخر و اوپان یدر وِداها ژهیومفهوم رنج است. به 

جستار   نیا... به اکهی در ودانتا و برهماسوترا و فلسفه سان
، در Samkhyakarika 1/1شده است. در  ژهیتوجه و

...   .Chand. up در ،  .Shvet. upanودانتا سوترا، در 
( mritaفراوان( رنج مورد گفتگوست و مرگ )  یها)نمونه

از   یی( ، رهاamrita) یمرگیهمسان با دوهکا و ب
و مکاشفه   نشیمعرفت و الهام و ب جهیکه نت ستکاه دو

بازگو شده   شادهایاز اوپان یاریبرداشت در بس نی است. ا
آموزش  هیآن را پا زین سمیاست که بود دید نیاست. هم

موعظه  نینمونه همان نخست نیخود ساخته و بهتر
 ۱۱4/ 4۷  بردن رنج راه هشتگانه است(.  ن یبوداست )راه از ب

کند که از پژوهشگران توجه نمی یاریچون بس یونگر
 یتجرب  ی سخن از راه   وجه  چیبه ه   یهند   ینهاییآ  گریدر د

و چنانکه   ستیهشتگانه بودا ن فیراه شر هیشب یو عمل
و  اضتیو ر ونیتاسیمد دیآنها معرفت با دیشد از د انیب

در  یبا زمانه سودمند  چیکه ه  ی الیو خ یذهن یبرداشتها
. بودا در فرهنگ  دیآی دست م ندارند، به یاجتماع یزندگ

است  دهیبرگز را هاه یرشد کرده و همان ما طیمح ینید
است. ما پس  یروشن و عمل اریاو بس یشنهادیراه پ یول

 َدَهرمهیبا آموزش بودا و بُد  یو همسنج  سمیبود  حیاز تشر
 کیاز  یموظف مکتب تیکه چگونه روحان دید میاو خواه 

  سته ی شا ییآموزش کوتاه و روشن خردمندانه و راهنما
  ی رسمهانام دستور، سودمند، سدها هزار فراز به  یمردم

... دعا و یهانیک یقانونها ، یاصول به ظاهر فلسف ، ینییآ
و از   کنندی م  ینیو راز... نو آفر  ورد و مانداال و طلسم و سرّ

 یاندیش که حتو نیک  کخواهیانسان فرزانه واال و ن  کی
به  ندانسته، چه رسد زیخود را جا یهایی از رهنما یفرمانبر

و غول سترگ  یریاسات یخدا ک یاش، پرستش خداگونه 
 یاو در گوش دراز و پا ییکه واال سازندی م  یاافسانه 
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است که   یشگفت  ی... اوست. جانی چهارگوش و پوست زر
دََهرمه بودا راه   رندیپذی با آنکه م زیپژوهشگران ن شتریب

همان   سمیبود فتگانی هشتگانه بوده است، باز هم چون ش
  او را که وارونه آموزش بوداست، به  یالت یاوهام و تخ

و  ین یزبیاندیشی و ربا ژرف ندهی. اگر خواننده پوبندندی م
بودا بپردازد و  یو واقع  یادیبه آموزش بن یشداوریبدون پ

و اوهام   یمعبد  یسربارها  نیسنگ  ینهاینشته   ریخود را از ز
از   یمعتاد و مسحور و موظف خانگاه  تیروحان التیو تخ

و  نانکاردا یهاهینظر رندهیفراگ یسو، و فشارها کی
و حوزه گردانان از   کیاسکوالست یمکتبها  کارانژه یو

 یرها سازد، به بن و تنه درخت بنگرد، نه جنگل   گر، ید  یسو
که بودا با   افتیدرخواهد  از شاخ و برگها، انگلها و خارها...  

 یاشه یاند یهایدگرگون نیتراز برجسته  ی کیچند فراز 
  افته یسترگ دست  ینهاده و به جهش هیزمان خود را پا
 ناها، ی ج ، جویانکه مرتاضان و تقدس  یاست. در دوران

مرده زنده و برهنگان   نانی... گورنشهایگیُها، و اس یسن
که بدتر از سگان و  یتن آلوده، گروه  نیو چرک دهیژول

در  ستاده، یپا ا کی یروزها در رو ستند، یزی گاوان م 
با روزه    یرا خودکش  گاهیپا  نیو برتر  ستندینگری م   دیخورش

را نشان   های وانگید نی... و همه استنددانمی  یو خودآزار
معرفت  نیتقدس و برآیند الهام و مکاشفه و برتر

 شیکه با ستا  ینیبزرگ مؤمن یهاگروه خواندند،ی م
  دن ییسر به خاک سا ، یو شاکت  یرواتپَی ن یُو  وایش ینگایل

خود آراسته   ی کرهایخود ساخته و پ یسها یدر برابر تند
  اء یو اش وانات یح یموهوم، حت یهاه ه و ال انی هزاران خدا
به آنها و تقدیم رشوه و   ازیو ن یو قربان شکشیمقدس و پ

هراسناک  یاز دوزخها ییرها د یبه براهمن، به ام نایکشدَ
... و  گذراندندی انگیز روزگار م خیال  یبه بهشتها   یابیدست  و
و  اکانین گیبار مرده ر فته، یبار شده و ش شمندانیاند

و عرفان    دندیکشیرا بر دوش م  یپرورش و آموزش اجتماع
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وگاه  و زبان را در سوراخ گل   گایُو با    دنیبر  ایرا از دن  نشیو ب
و... را خواندن و  هاکه ی رناکردن و دم فرو بستن... وِداها و 

برخاستن...   دیخورش  شی به ستا یریگات  یبا زمزمه دعا
 ی زندگ  تیبرهمن واقع  ـ وحدت آتمن    دیو به ام  ستنددانمی 

گرفته به الهوت پناه برده   دهیبرده و ناسوت را ناد  ادیرا از  
و وهم )مایا( و خواب ژرف   یکور  یارا گونه   یداریبودند، ب

 گرید  ی... و از سوپنداشتندی م نیرا پرجنا و معرفت برتر
 گریه و دتَ یَکالُه و کَچون چاروا ییهایبینجهان  روانیپ
لذت و قدرت... پهنه گسترده هند را   ندگانیو جو ونادّیم

 یپهناور از زندگ  شگاهینما  نیدر سراسر افرا گرفته بودند و  
و آرامش   شی تنها آسادرست، رفتار درست و راست، که نه

به دنبال داشت، که با  ا ر یوی دن یو بالندگ یندگ یو فزا
  ی ستیو همز ی و هماهنگ یبه آرامش درون یمعنو ییبرنا

 ز یانگبود، شگفت یکمتر سخن ،دادمی  یاری زین دهیپسند
که خود  انیاز تبار پدرساالران و فرمانروا یاست که جوان

 پرستان ندا دردادبودند، به کهنه   ینظام طبقات   نی وران ابهره 
 یبرده، وِداها و گفتارها ادیرا از  اکانی ن الیخواب و خ که

 تیواقع  نیانهند و به    یسنگواره شده گذشتگان را به کنار
است،  انهیراه م نشیتنها در گز یشوند که رستگار داریب

نه با اوهام و   اضت، یو ر یکه نه با خودآزار  یراه 
برهمن در عالم الهوت...   ـ بافی و وحدت آتمن فلسفه 

از درد و رنج مردم و فرو  یخبریدارد و نه بر ب یوندیپ
...  ییو شهوت و لذت جو یرفتن در منجالب خود پرست

  ستن ی و درست ز  دنیشیه با راست اندک  یاستوار است. راه 
درست و  نشیو تمرکز و توجه درست همراه است و به ب

 . ۱انجامدی بر رنج م یروزیپ

در کوتاه  ، اندیشبزرگمرد نیک نی که آموزش ا غایدر
پر  شگاهیزمان چنان دگرگون شد که دوباره در همان نما

چون   یگرفت و نقش  یفرهنگ هندو جا  یتهان یو م  اهویه 

 

 همسان با زرتشت و جنبش او. به کتاب زرتشت مراجعه شود.   ار یـ بس۱



۵عرفان 174  

. افسوس که دیبه آن واگذار گرد کهن کنانیباز گرید
آموزش   ادیآنکه به بن  یجاهم به  شمندانیدانشمندان و اند

 یرهنما  کینبرند که او    ادیو از    شند یندیبودا ب  یبینو جهان 
 ی و آکادم یمکتب فلسف  گذاره یبوده، نه پا ستنیدرست ز

و رسم زمان به  یعلوم ماوراءالطبیعه... و اگر هم به خو
کرده باشد، آنها وابسته    ییهااشاره   یشعائر  یاشاخ و برگه

 وندیپ داریپا شهیو با ر ندیبه همان زمان بوده و گذرا
و سازنده او به  یمردم یدستورها یجا ندارند... به 

ا پس از بود یهاها و هزاره سده  الپرورانیخ یهاده یآفر
 و  گایُپادا،...  سموتتیتتها، پرا اتا، یپرداختند و در شون

 ن یچنگ زدند و چنان در ا یو معبد یخانگاه  یآموزشها
 اردهایلیو م یواقع  نیلجنزار فرو رفتند که آسمان و زم

و  یمردم گرفتار رنج و درد و جنگ و آفت و گرسنگ
و  ییگوو گزافه  یالبافیگرفته و خ دهی... را نادیماریب

بوداها... را   نیو سرزم  تابهایبهشت ام  شیبافی و ستافلسفه 
  یبررس انیگفتار را به پا نیدر ا  یدنبال کردند. داور

 .میپردازی واگذاشته به دنباله جستار خود م سمیبود
موعظه  نینخست رندیپذی که م یپژوهشگران نیب در

بوده  فیو هشت اصل شر انهیبودا همان آموزش راه م
 . شودی م دهید زین ییهایاست، ناهنجار

که خود بارها  یپژوهشگر دانشمند آلمان فراوالنر، 
آن را راه اصیل هشتگانه   انیآموزش بودا را ستوده و بن 

 :سدینوی م  یو به روشن خواندی م

  ه یتوج نیچن  یرستگار انیجر انهینایدر ه  یحت»
و راه اصیل   فیشر قتیشد که با شناخت چهار حق 

 لهیوس  نیارفته و به    انیاز م  ( هشتگانه بارها )رنجها
 ریدهد و زنجخود را از دست می  یرویکارما ن

 ۲۶۶/۱۲۲رسد.« می  یان یبه حلقه پا نیزادمان نو
که  کندی و ودانتا، اظهار نظر م  شادهایالهام از اوپان با

 یآموزش بودا تنها در مدیتاسیون و مراقبه به آگاه  نیا
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 یو شهود یآموزش ذهن کیو در واقع  شودی منتقل م 
... او با اشاره به مکتب یو اجتماع یاست نه دستور عمل 

 :سدینوی وادا مسَرواستی 

دست آوردن با به  یمکتب هم رستگار نیا در»
( و  upadhih) های معرفت و گسستن همه وابستگ

که با  رد،یپذی ( انجام مtrishnä) هایهمه تشنگ
که با  یدارد... سالک یسرشت و باطن افراد بستگ

را مقدس   ایمقدس )فراوالنر آر قتی شهود چهار حق
را   یاز راه رستگار ی( بخش بزرگکندیترجمه م

مقدس دگرگون   ای( äryah) ایآر کیبه  مودهیپ
 یویانسان دن کی نی از ا ش ی. او پشودی م
(Pritha- janaبوده است. پس ا )مقدس با از   نی
راه   یرهایزنج نیآخر ی بردن جهل و تشنگ  نیب

ساختن و ترک   رانیو با و  نورددیرا در م  یرستگار
و   ۱۲9رسد.« می  یکامل همه شهوتها به رستگار

۱۳/۱۲۲   
و با   ال یدر خ  توان ی کند که چگونه مفراوالنر توجه نمی 

 د؟ یتحقق بخش  رامدیتاسیون معاش درست و رفتار درست  

 ن یا گرید یابه گونه یسیدانشمند انگل برنکهورست، 
گرفتن از   یار یکند و با ی م  انیگمان نادرست فراوالنر را ب

که   ابدیی برآیند دست م ن یا( به Bareau) رُبا یها یبررس
از   یموعظه بنارس نام  انیاز سوتراها در ب یچون در برخ

)که در همان سوتراها  شودیبرده نم فیشر قتی چهار حق
 ن یا دی بردن رنج راه اصیل هشتگانه است( شا نیراه از ب

از   یک یباشد.  گرفتهشکل  دادیرو نیدستور پس از ا
و  یرستگار  یاست که مبنا نی گواهان او ا نیتربرجسته

( استوار Prajnäپرجنا ) نشیکهن بر ب سمیدر بود ییرها
است،  آمدهی دست مبوده، که با مراقبه و مدیتاسیون به 

است. در  افتهی ریروش تنو  نیچون خود بودا هم به هم
پنج رهبان به  یبودا هم آمده که او برا یاز گفتارها یکی
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موعظه پرداخت و سرگرم به سخن گفتن بود که آن پنج 
 ریتنو  گر ی(. به زبان دMajj. N. I/175شدند )  ریرهبان تنو

راه هشتگانه    مودنیو پ  فیشر  قتیبه چهار حق  توانستهینم
   ۱۱۸/ ۱۰۳وابسته باشد. 

بر متون   هیهم نخست با تک  گرید  یبرنکهورست در جا
را  فی شر قتیبودن آموزش چهار حق یادیگوناگون، بن

  ن یبودا را از زبان او چن ریتنو دادیو سپس رو کندی م دییتأ
 :کندی م انیب

( تمرکز، Cittaگاه که فکر و ذهن من ) آن »پس
بدون  ، هایو پاک، آزاد از کاست شیآالیپالوده و ب

... شد، من ذهن حرکتی لکه، آماده و استوار و ب
ساختم.   ۱(äsravas) یساز ران یخود را متوجه و

رنج  نی که »ا افتمیدر قتیبر حق هیپس با تک
سرچشمه   نی»ا افتمیدر قتیبر حق ه یاست.« با تک

و راه اصیل   فیشر قتی..... )چهار حق«است رنج
بردم  یپ قتیحق  نیاگاه که به هشتگانه(. پس آن 

من از    شهیذهن و اند  ( )با چشم درون  دمیو آن را د
 گریکه د  افتمیو در  ۲آوران نادان رها شد ی مست   نیا

سر برده شده،  به   یمذهب  یشده، زندگ  رانیو  یینوزا

 

آنچه از خارج به درون نفوذ   یبه معن  äsavaو به پالی  äsravaـ ۱
و اشاره   گردد ی شدن م  مجذوب  است که موجب مست شدن و  کندیم

بد در انسان است.   یکارما ژهیوبه ،یی به نفوذ و رخنه عوامل کارما 
آنها کارما به درون رخنه   له یکه به وس رسان ان ی ز ی تها یفعال ن ی همچن

  rägaرا با    وَ . آسرَند یگو ی م  زین  Karmabandhahetuو آنها را    کندیم
  ی و گاه  سازندی همسان م  ز ی)وهم( ن moha)نفرت( و  dosa( الی)ام
رها از   ا یارهت آزاد از آسرو  رون ی(. از همهای)ناپاک Kleshaبا  زین

  وَآسرَ ز یآور نی است. به مشروب مست  ی و روان ی روح زیشرآم ی حالتها
  ی وران که موجب نادانآی مست  یآن را گاه  دی د نی و از ا ند یگو یم
 (. یروح  یانهای)طغ کنندی م  ترجمه شوند، یم
  تزلزل ی ( بCetovimuttiذهن من ) ی: آزاد دی گوی م  گرید  یـ در جا۲

 ( من است. Punar bhava)یی دای بازپ انیپا  ن یاست و ا



 مکتبهای برجسته بودایی  177

حال    نیا  گریو د  افتهیانجام    ردیانجام گ  دیو آنچه با
 «( وجود ندارد.ی)هست

وزن هات یاسم یبر بررس هیبا تک  نجایدر ا برنکهورست
(Smithausenنت )قت یکه شناخت چهار حق  ردیگیم   جهی  

)راه   انجامد یکه به درنگ رنج م یبا شناخت راه  فیشر
 ی کس  یدانش برا  نیا  یرسد. ولهشتگانه( به اوج خود می

 ی خواهد بود نه برا دیراه است مف نیاکه در حال ورود به 
: دیگوی گونه که بودا هم م. هماندباشراه می   انیپا  رآنکه د

به  یواقعاً راه  نی که ا افتم، یدانش دست  نیاپس من به 
)که با   قتیمعرفت به حق  گریاست... به زبان د  ریتنو  یسو

 - ۱۰۰. ستین یکیراه  مودنیبا پ ( شودی مراقبه انجام م
9۸/۱۱۸   

 ه نکته ک  نی بر ا هیاز پژوهشگران با تک گرید یبرخ
راه   نیا مودنیبه آن با پ دنیهدف و راه رس کیشناخت 

به  یازین گریراه است د انیو آن که در پا ستین کسانی
 یآموزش برا  نیدهند که همه اشناخت ندارد، نظر می  نیا
است، نه آنکه پس از   یاو مراقبه  یدرون یدگرگون کی
  یی به رسا یهشتگانه و آزمون اجتماع فیراه شر مودنیپ

 . ابندیدست  یارو رستگ 

 م، ی و گفتار فراوالنر توجه کن  یآورگواه   نیبه ظاهر ا  اگر
راه    مودنیبه پ  یار چون اگر رستگ  م، یابیی م  ده یآن را پسند

بودا و  توانندیهشتگانه وابسته باشد، چگونه م فیشر
  شه یاند شی شاگردان او با متمرکز ساختن ذهن و پاال

 ابند؟یدست  گاهیپا نیابه  شیخو

 به چند نکته توجه کرد:  دیپاسخ با افتنی یبرا
و  رهایتفس ها، ییداستانها، گزارشها، بازگو نیـ همه ا۱

اند و با فراوان پس از بودا نگاشته شده  یهاگفتارها، سده 
 . ستندیمو به مو برابر ن اتی واقع

 ان یب یدوران بودا و چگونگ یمذهب یـ  فرهنگ۲
  کسان ی  می در آن زمان با آنچه ما امروز آشنا هست  دادهایرو
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کهن   ینهاییآ ة در هم ییو بزرگنما ییگو. گزافه ستندین
سخن از سه   یگونه که به  آسانمرسوم بوده است و همان 
و  انیاز خدا یحضور سپاه  ایهزار ارهت همراه بودا، 

فراوان   یهاییگودر برابر او، و فزون یموجودات آسمان
 ا یموعظه  کیسدها شنونده در  یاست، رستگار یگرید
که هنوز   یدر حال)همه آنها    دنی رس   روانایسوترا و به ن  کی

 امیپ  یا گونه  زیشدن... ن  ریتنو  ونیتاسیمد  کیاند( و با  زنده 
 دیکه نبا است،  مرسوم آن دوران بوده شگرانه ی ستا یرسان

 دانست.  یکی یواقع  یدادهایبا شرح رو
به کار  ییدوران بودا زبانزدها یدادهایرو انیـ در ب۳

به فرهنگ    یاندیشی و آگاه که تنها با ژرف  شوندی گرفته م
  ی برد. در بررس یگفتار پ هیهند ممکن است به درونما

نقش    ونیتاسیکه مراقبه و مد  میابیی فرهنگ کهن هند درم 
در شناخت و  ژهیوو هنوز هم دارد( به )داشته است  یادیبن
مبنا قرار   وستهی( مراقبه پPrajnä نشیمعرفت )ب سبک

و  یهند رستگار  ینهاییدر تمام آ رونیگرفته است. از هم
با مدیتاسیون وابسته    یااز زادمان دوباره، به گونه   ییرها  ای

است  یادینقش بن ی پرجنا دارا زین سمیبوده است. در بود
نخواهد بود. بودا   ریپذانجام  ریتنو  ، و شناخت  یو بدون آگاه 

 راه بهره گرفته است.  نیاز ا زیخود ن

کهن  سمیکه در بود کنندیپژوهشگران توجه نم نیا
چون ممکن  شود، ی نم یتنها شناخت راه موجب رستگار

  ان ینتواند راه را به پا  یبه راه آشنا گردد ول یانده یاست پو
 یاو شناخت ژرف به گونه   نشی ب  ای  یدرون  دنیرساند. اما د

و   یذهن  یبندهابردن همه راه  نیکه با راه همنوا شود، از ب
 مایپکه ممکن است موجب از راه به در شدن ره  یجوهر

 ریپذیگمراه  گریبخش است، چون او د یگردد، رستگار 
  ا ی satvaستوه، آن که ی که بُد روست ن ی. از همستین

satta بودا شده  ریو گوهر او( تنو یاو )هستbodhi و ،
 ریهمگن گشته است و تنها در مس قتیوجودش با حق
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  ی. او چنان با راه رستگاردباشمی  رددامیگام بر  قتیحق
که از بودا   روستنی. از هم۱گرددی شده که نماد راه م  یکی

ن  یاست. چن  دهیدََهرمه را د  ندیبارها بازگو شده، آن که مرا ب
، شده  است و تَتهاگته  مودهیپ انی راه را تا پا وستهیپ یکس

  ی تشنگ  نیاند که: آن که اکرده  ادیکه از او    میدیو د  .۲است 
 ی که نشان نادان یآوران یمست ریاس گریرا فرو نشانده و د

  ی داریو ب یآگاه  نیآن که به چن ست،ین اند، یو کوردل
خواهد   رواناینخواهد داشت و به ن  ییدایبازپ  گرید  ابدیدست  

 . وستیپ
و رها  ییگسترده رها یبه بررس شادهایاوپان یبررس در
و   میپرداخت moksha) , (muktaکشه و موکتا مُ  ایشده 

( ، و شناخت و معرفت avidyä) یخبری و ب یاز نادان
(prajnäسخن گفت ) ن یابه    زی. در پژوهش َدَهرمه بودا نمی 

به   شیکه او در فرهنگ زمان خو میشوی آشنا م تیواقع
هندو ناهمگون   ن ییکه با آ افته، ی ش یسازنده گرا یجنبش

 یو با همان زبان به دگرگون یدر همان فرهنگ یاست ول
  ش یک   دیاز د  ییرها  انیبرخاسته است. در ب  یهمگان  شیک

که همان آزاد شدن از   ، ییکه چهارگونه رها میدیهندو د
 ـ )گردش زادمان  رهاز چرخ سنسا ییو رها نینو ماندزا
 زادمان( است، مورد نظر بوده است.  ـ مرگ  ـ  یریپ

، که پس از   Karma - mukti  ایرفته رفته    ییـ رها۱
و انباشتن ثوابها    یطبقات  فیفراوان با انجام وظا  یزادمانها 

(punyaو پاک شدن و از ب )ی کارما یرفتن نشانها نی  
پیمایی است که همان ره   نی. اشودی گذشته... سالک آزاد م 

و از   افتهین شیهنوز از بن وجود پاال یول شناسدی راه را م 

 

سال   اردها یلی م دی با تا یدر پرجناپارم ستوهی بُد نی جالب است که همـ ۱
که   رساندی م  نیبودا شود. ا  و  پردازد تا رستگار کیبه انجام اعمال ن

 .  ستیاستوار ن ی هاهیپا  ی ها دارارساله ن یا ی برداشتها
 . دهد ی م  یاست معن  مودهی ، آن که راه را په هاگتتـ گفتم که ت ۲
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راه رفته رفته پاک  مودنیو در پ دهینبر کسرهی های وابستگ
 رسد. و به کمال می شودی م

بدون بدن  یپس از مرگ با آزاد یـ  رستگار۲
(Videha – muktiدر ای( )ب .)حال سالک به   نیبدن رها
دارد تا به   ازیزادمان ن  کیکه تنها به    افتهیدست    یگاه یپا

. او  ستیاو ن  یبرا   یزادمان  گریکمال رسد و پس از مرگ د
با ترک بدن از آثار کارما پاک و از چرخ سنساره آزاد 

 . شودی م
 – Jivan ـ  یموکت وَنی)ج یدر زندگ یـ رستگار۳

mukti  )خود   ی واقع  گاهیزنده آزاد، که آتمن یا روح به پا  ای
با برهمن  افتهیو شهود(  یعرفان نشی)ب یشناخت درون

برهمن از   ـ آتمن  یحال دوگانگ نیشده است. در ا یکی
. گرددی برهمن م  ، آتما شدهعارف پرم  یرفته و جیواتما  نیب

کل   ی( به فرمانرواSvaräjyaخود گشته )  یاو که فرمانروا
را    گاهیپا  نی. اشودی( مبدل مSämräjyaرهمن( )جهان )ب

Kaivalya که روح   ند، ی، تجرد و وحدت مطلق گو
. رادا شودیو زنده آزاد م  ابدیی کامل خود را درم  یناوابستگ
: »عارف در کندی م  هیتوج نیرا چن  گاهیپا نیا ۱کریشنان 

به زبان  «شودی زنده م یکیو به ن ردیمی انجام عمل بد م
او   یکه برا  شودی عارف چنان دگرگون م نیگوهر ا گرید

  ن یکه ا می دید نی. همچنستین ریپذعمل بد هرگز انجام 
 دهیسما  ـ پرجناته م سَنام به  ژهیو حال با مراقبه و جذبه

(samprajnäta - samadhiبه )نی. در ادیآی دست م  
و  ردیگی به خود م یشکل ذهن اله یحال منش فرد

استغراق را   نی. اگرددی برهمن همنوا م یاو با آگاه  یآگاه 
 زی( نnirvikalpa – samadhi) هیسماد ـ کالپه  یروین
 ها یاست که همه وابستگ یو آن استغراق  نامندی م
(upadhihرا نابود م )که  م یدید تایگ ی. در بررسسازدی

 

جمهور گذشته هند    س یاستاد دانشمند و رئ  Dr . Radha Krishnanـ  ۱
 هند بود.   نیی که از پژوهشگران برجسته فرهنگ و آ
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 نیکه ا سازند، ی همسان م روانایرا با ن یرستگار یگاه 
 . ودانتاست در سمیبرآیند رخنه بود

( Pujaو نماز و دعا و پرستش )  ازیـ راه چهارم راه ن4
و  ضی نقش ف  تای است، که به فیض وابسته است. در گ

 نیو ا  افتهی  یاژه ی( ارزش وbhakti)  یعشق به خدا بهاکت
 یراه بهاکت زین سمیبود انهیاست که در مها یدرست زمان

ها و فیض آنها ستوهیبوداها و بُد شی از ستا یریگو بهره
 . ابدیی م یادیبننقش 

است و   یدر زمان زندگ  یمکتب بودا هدف رستگار  در
شدن با برهمن، همنوا شدن با   ی کی  یجابه  زین  رون یاز هم

رنج و راه درنگ   قتیدََهرمه مورد نظر بوده است. آن که حق
 ایو معرفت با دََهرمه  نشیب نیا یاریو به  افتیآن را در

 گریاست که د یو زنده آزاد یموکت  وَن یشد، ج ی کیراه 
. او در انجام عمل بد مرده و به ستیاو ن یبرا یادمانز
از   یار یکه بس یزنده شده است. اشتباه بزرگ یکین

 ای ر، یاست که تنو نیا شوندیپژوهشگران به آن دچار م
که  یدر حال کنند، ی م هیتوج روانایشدن با راه را ن یکی

و پس از مرگ و خاموش شدن    شودیم  ریپرجنا موجب تنو
که همه  میدی. دابدییدست م روانایبه ن ، عارف «ی»هست

که بودا بر ضد  رندیپذی پژوهشگران نظر هورنر را م 
  الت یهندو و تخ  نید  یو نظام طبقات  فاتیفورمالیسم و تشر

  شیک نیاو اصالح ا نییبراهمنان برخاست و هدف آ
  ۱۱۷/۱۲۷بود.  یفاتیتشر

را   یالیروش خ کیبراهمنان  زین یدر مورد رستگار
را دربر  یسود اجتماع گونهچ یکه ه  کردندی م شنهادیپ

.  شدی کارساز م دیآرام ساختن فرد شا ی نداشت و تنها برا
و هدفش  توجه داشت  یادیبن ی به دگرگون شتریبودا که ب

و اخالق انسان   شهیرا با رفتار و اند یبود که رستگار نیا
داده و آن را به پهنه عمل و جامعه بازگرداند، ناسازگار    وندیپ
کرد و روشن    هیتک  یو عمل  یآزمون  یادهایبراهمنان به بن  با
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آن دوران، با تمرکز   یتیروش ترب  نیتراست که از برجسته 
آموزش سالک کامل با  نیگرفت. در ا یار ی زیو مراقبه ن

 کشدیرا در خود م  یبه کژرو  شیگرا  ، یشناخت ژرف درون
  ند باشمی  های کشنده دشمنان، که همان زشت ایو ارهت، 

 گرید یکس نیچن ی. براگرددیگفته خواهد شد( م خن)س
زنده است در انجام   کهی. او تا زمانستین ینیزادمان نو

. او ( عمل بد مرده است )و نشان آن هم همان رفتار اوست
 نیشده است نه با برهمن، و ا  یکیبا دََهرمه    ندیفرا  نیدر ا
راه اصیل هشتگانه   نیاست که هرگز از ا نی چن یگانگی
راه اصیل هشتگانه دستور    ایبودا    نیینخواهد شد. راه آ  راهیب

و بازگو کردن   یوداخوان  دعا و  است و با ورد و  یزندگ  یعمل
 ۱...اضتی و ر یگیرتنفس و گوشه  نیسوتراها و تمر

 ریپر آب و رنگ درباره تنو  ی. داستانهامودیآن را پ  توانینم
 دیموعظه و ارهت شدن آنها را نبا کیسدها شنونده با 

 ی برا ییبودا یکه در همه مکتبها ژهیودانست، به ی واقع
 اردهایلی م  ایفراوان،    یو بودا شدن کالپاها  کمالبه    دنیرس

هم آن را   یامونیسال، در نظر گرفته شده است، که شاک 
و  کی با رفتار ن یستیبای دورانها م نیو در همه ا مودهیپ

 نیسازد. در همه ا ریفراوان خود را آماده تنو یهای فداکار
است که او را  ندهیآ یبودا دهیو پسند کیدورانها رفتار ن

موعظه و   دنینه شن سازد، ی بودا شدن م ستهیاش
فرنام بودا،  نیتر... برجسته یتراخوان مدیتاسیون و سو 

و  دباشاست، می مودهیآن که راه را به کمال پ ای، تَتهاگته 
بوده است.  ییمایراهپ نیاو نشان ا تیخود بودا و شخص

، که ۲نامندی م ستوهیرا بُد یامون یشاک ییدر سنت بودا

 

  یرا کار  اضتی و ر  ی خودآزار  انهیکه بودا با نشان دادن راه م  ژهیوبهـ  ۱
 .  خواند  نادرست و ناسودمند و سبکسرانه 

  ستوهی خود را بُد  ر یاز تنو  ش یکه بودا پ  ستیدر دست ن  ینشان  چ یـ ه۲
. به جستار  اندده یپس از او برگز   ی هاسده  نام را در   شی پ  ن یباشد، ا  دهینام
 مراجعه شود.  ستوهیبُد
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و با  افته، یدست  گاهیپا نیشدن به برتر بودااز  شیپ
( خود را آماده بودا ییدایدوباره شدن )بازپ  ایزادمان    ونهایلیم

نردبان  نی ا یانی شوَتَهه پله پاشدن ساخته است. درخت اَ
از اندازه بلند بوده است که سرشت او را با دََهرمه  شیب
اشاره   ن ی از ا شیکه پرو، چنان نی کرده است و از هم یکی
 ندیآن که مرا ب د، یگویکه م اندکرده بارها از او بازگو د، ش

 سم، یاست در مهایانه بود ریاست. چشمگ دهیدََهرمه را د
و   یمعبد  سمیجدا شدند و بود کسرهیکه از آموزش بودا 

او   یراه عمل  نیجانش را یپندار انیپرستش بوداها و خدا
 مودنیبه کمال پ  یابی و دست  یرستگار  ینمودند، باز هم برا

صورت ده کمال همان راه اصیل هشتگانه را به 
(Paramitä درمیان گذاشته ، )در  نیبا وجود ا یاند، ول

 زنندی چنگ م ییعمل آن را فراموش کرده و به جستارها
دانست.  وداآنها را وابسته به ب توان ی وجه نم چ یکه به ه 
در   نیسرزم نیا  یهندو و فرهنگ کهن و بوم شی رخنه ک

ناسازگار و  ینهاییمردم هند چنان زورمند بود که همه آ
 ایو  کردیدان به در ممیخاموش و از  ایهم چشم را 

بودا ابتدا آن را   نیی. درباره آساختیهمرنگ خود م
 رونیهند ب ساخت و سپس از پهنه شیهمرنگ خو
)وهم( را در برابر  ایکه پرده ما یهند یهاییاانداخت. بود

آموزش بودا  یاز پشت آن به بررس شتریب دندیدیخود م
را که   یو جهش ختهیرا با وهم در آم تیپرداختند و واقع
 ی به برون و فضا  یرو پوش ساختگ  نیبودا از درون ا

  ة و پهن  کردند  برداشت  ایما  ندِبَ  دهیکرده است با د  یاجتماع
 جا ساختند.جابهجامعه را با خلسه و جذبه و مدیتاسیون  

که خود از  ی( پژوهشگرAlfonso Verdu) وردو
راه مراقبه است و سراسر پژوهش خود را به  شگرانیستا

 قتیروند پرداخته، در بخش طر  نیا  کیبار  یهاشرح نکته 
( nirodhas)  ی( و دو خاموشnirväna - märga)  رواناین

 :سدینوی )فنا( م
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  قت ی» حق  ای  فیشر  قتیچهار حق  ریتفس  یکانن برا  یمبنا»
صورت راه  راه درنگ شر و رنج « از موعظه بنارس به 

( ärya - ashtängika - märgaهشتگانه ) فیشر
)که    ییهنجار هشت جز  نیشده است. ا  شی برداشت و ستا

درنگ شر و ( راه  ashta- ängas Dighو ...    Samyدر ...
 یریتفس   اتیدر ادب  یشده است. ول  ادی  یرنج است به روشن

هرچند   دانند، ینم  لیراه اص   یهشت بند را صورت قطع  نیا
باشد.    یبرداشت مغز و هسته واقع   نیکه هم  دیآیبه نظر م

  Visuddhi - magga  ،Vimutti – maggaیهارساله 
آنها   دیکه با  کنندی م  هیتک  گریبه چند راه د  Vibhäshas  و

 هاه یکار ما  نیو وابسته دانست. در ا یاشاخه  یرا صورتها 
 گذارند، ی م   انی را در م  laukika- märga  ای   «یوی»راه دن

و درست است که مردم  یعمل یکوششها رندهیکه دربرگ
که   یکسان  ،دهندآنها را انجام می   Prithagjana  ای  یعاد

 ۱۳9/ ۱4۶و  ۱۷5هستند.«  گانهیهنوز با سنگهه ب

درست و  یو انجام کارها یراه عمل  گر، یزبان د به
 ونیاست که در شمار روحان یمردم یبرا ستهیشا
از راه    دیبا  شوندی م  رفته ی. آنها که در سنگهه پذاندامده یدرن

 .ابندیدست  روانایمراقبه به ن

به  ییبودا البافیو دانشمندان خ تیروحان نهیآ هر
و مردم را به انجام هشت دستور   کردندی بسنده م نیهم

  شان ی و خود به گوشه خانگاهها ختهیساز برانگانسان 
 دند،یدی م روانایخواب ن یتراخوانو به سو دندیخزی م

از   نکهیا یشد. ولنمی ریسراز یب یسراش نیدر چن سمیبود
از خود را در  یکه فرمانبر کخواهیو ن هانسان فرزان کی
 یدم زندگ  نیهم روا ندانست و در آخر  یاشهیاند  یادهایبن
  ه یتک ش یبه شاگردانش سفارش کرد تنها به خرد خو زین

و دََهرمه را   دهیبازمانده او چشم پوش شی کنند و از ستا
 یاافسانه   یو غول  یریاسات  یخدا  کیخود سازند،    بانیپشت

چهارگوش  یاو در گوش دراز و پا یستگساختند، که برج
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 یشانیو پ  هودهیب  یبا انجام شعائر  ... است ونیو پوست زر
از   یاو و لشکر  یالی خ یسهایدر برابر تند دنیبر خاک مال

و   یو رستگار  ریبه تنو یساختگ ...انی خدا مهیو ن انیخدا
  ه یدار و همپاآموزش بودا را لکه  ابند، یی دست م رواناین
 در آوردند.  یپرستبت  یبدو یشهایک

 ی است که همه پژوهشگران، حت ی شگفت یجا
از گفتگوها، دستورها،  یکه بار ییدانشمندان بودا

... را  یمثالً فلسف  ی و ته و جستارها سریب یهاهینظر
که بودا راه   رندیپذی م نامند، یدََهرمه بودا و آموزش او م

  ل یگفتار خود، راه اص  نیو درنگ رنج را در نخست  یرستگار
 سمیبود ستندیباز هم حاضر ناست، و  هکرد انیهشتگانه ب

  ته یرکشنمونه سنگهه  یرا از آموزش بودا جدا سازند. برا
  ی ار یکه بس سد، ینویم رواناین یدر بررس ییپژوهشگر بودا
را با  روانایو ن رندیگی م جهیپوترا نتشاری  یاز برداشتها

در پاسخ   مینیبیدر همانجا م ی ول سازندیبرابر م یچیه 
وجود دارد، او  رواناین افتیدرک و در یبرا یاه ر ایآ نکهیا

هشت شاخه است. پس   لیو آن راه اص  یدهد آرپاسخ می 
و   یراه عمل  کی انیپا یپوترا به روشناز نظر شاری  رواناین

  ی به سخت رون ی است. از ا یمذهب یزندگ کیهدف 
و  یو چه روحان یچه معنو  ، یحال الوجود  کی توانی م
   9۲/۷9. رفتیروانا پذین یبرا یچه پندار  یحت

از پژوهشگران باختر هم که در پرورش  یاریبس
  ی مبنا یتولوژیاند و مخود با استوره خو گرفته  یمذهب

به جدا ساختن  یش یشده است گرا یو باور اجتماع  شیک
فراوان پس از بودا شکل   یهاآنچه به گفته خود آنها سده 

 سمیبود و دهندیبودا، نشان نم دََهرمهی گرفته است از بُد
 . شمارندی م  کسانیبودا  نییرا با آ

با وجود آنکه خود بارها  ، یاستاد نامدار آلمان گالزناپ، 
  توان یم   یکه »به روشن  ردیپذیگواهان و شواهد م   انیبا ب
پس از بودا   یزمان دراز( در  سمی)بود  هاهینظر  نیا  افتیدر
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باز هم به اُلدِن بِرگ  4۲۳/۶5اند رفته رفته شکل گرفته 
 اجد سمیکه آموزش بودا را از بود یتنها پژوهشگر

کار او به شگفت آمده   نی و از ا  کندی م   یریگخرده  سازد، ی م
 ی: »با وجود آنکه اُلدِن بِرگ کتاب خود را زندگسدینوی م

بودا  ی پس از شرح زندگو آموزش بودا نام داده است، 
» آموزش  سدینویآنکه آموزش او را نام برد، م یجابه
  ان یخود در م نشیگز نیا یهم برا یلیو دل سم«یبود
   ۶5/ 4۱5.« گذاردیمن

اُلدِن بِرگ روشن  نشیگز نیاز ا شیکه پ یدر حال
  ی و مبنا  هیکارما  چیکه چون درباره آموزش بودا ه   سازدی م

باور  شود یم انیبه آنچه ب دیبا میدر دست ندار یقطع
برگ و چه که چه اُلدِن میبگذر نی. از امینام نه سمیبود
نام را به  هآنچ ریبودا پس از تنو رندیپذی الزناپ مگ
او شده است، اعالم کرد،  ریتنو انیآنچه بن ایدهرمه، یبُد

هشتگانه بوده است.   لی و راه اص  لی اص  قتی همان چهار حق
درباره   یکوتاه  انیجستار به ب نیادادن به  انیاز پا شیپ

 .میپردازی م  ایواژه آر
 

 ایآر
 غاتیو تبل یحزب ناز  شیدای پس از پ ژهیوواژه، به  نیا

نشان دادن  یبرا یر یجهانگ یکه به آرزو  ی انباری تند و ز
. در دوران  افتی یخود انجام داد، مفهوم نادرست  یبرتر

کانون آموزش و پرورش و  ، یمعبد  تیکهن معبد و روحان
. پس از آنکه رفتی شمار مدانش جامعه به  یریفراگ

و  افت ی شرفت یپ یاجتماع سازمان و  ین یشهرنش
فرا گرفتن دانش شکل گرفت، باز  یبرا ینینو یسازمانها
ارزش خود را از   ین ید یو آموزشها و دستورها ریهم اسات

 یهنوز هم بر جا  یاریبس  یباور کهن برا  نیدست ندادند. ا
 کیرا بر  ین ید تیروا کیارزش  نیمانده است و مؤمن

دهند. در کتاب مقدس می یبرتر یعلم افتیتجربه و در
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شده که نوح با سه  انیاز توفان نوح ب یااستوره  انیهودی
از توفان جان به در   ثافیسام، حام،  یپسر خود به نامها

جهان شدند.  یهمه انسانها  اکانیسه مرد، ن نیبردند و ا
و اعراب   انیلی که اسرائ اندمیسام همان فرزندان ابراه  رهیت

. فرزندان دندینام  یآنها را سام   رونی. از همرندیگی را دربر م
نژادند.  نیبزرگ ا رهیت انیبودند، که مصر هاتیم، حامحا

 اند.وابسته  یو خاندانها هایونانی افثیفرزندان 

 ا یهم خود را آر  انیرانیو ا انیهند ، ینید لی رسا در
همه  ی نامگذار  نیگرفتن از ا. دانشمندان با بهرهاندده ینام

زبان و  ژهیوبه ، یفرهنگ یهاشه یرا که در ر ییهاتوده
خواندند، که در واقع همان  ییایآر کند،یبه هم نزد ش، یک

 ن یاند. پس اکوچ کرده زین ونانیکه به  اندافث یفرزندان 
برداشت  کیصورت به  ، ییایو نژاد آر یزبانزد نژاد سام

که اگر   یقرار گرفت. در حال رشیمورد پذ یو علم ی واقع
برداشت  ک یتنها  نی که ا دید م یخواه  می کن ینگرژرف

و  هازه یبه انگ نشیگز نیاست و دانشمندان در ا ینید
 ینید یکهن آموزشها یاند و به خوتوجه نکرده هاشه یر

نشان داده شد که  هودی نیاند. در پژوهش ددانسته  هیرا پا
 زیو آنها ن  ستین  یخیتار  تیواقع  کیخود    زین  لی اسرائ  یبن

و ... که بهتر است   اندخته یگوناگون در هم آم یهاره یاز ت
 ایما تنها به آر نجایپژوهش مراجعه شود و در ا نیابه 
 .میپردازی م

دو شاخه  نیدر نظر گرفت که تنها ا دیبا نخست
 گریو د اندده ینام ایخود را آر ران یو ا به هند نیمهاجر

نام  نیااند، خود را به گروهها که به شمال و باختر رفته 
  ی نهای از کوچ به سرزم  شیدو شاخه هم پ  نی اند. انشناسانده 

ن یاند. بهترنداشته  ینام نیچن ان، یو برخورد با بوم گرید
  ن یزمان هم سرزم  ادماندهیزرتشت است که    یگواه، گاتها

 . ستین ایراز آ ینام چیاست و در آن ه  رهیدو ت نیبودن ا
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 یهاه یو اوستا، که پا یو پال تیسنسکر یزبانها در
به مفهوم   ایاند، آربوده رانیو ا زبان کوچگران به هند

  تا یر ا یشریف، واال، درست و وابسته به سامان درست 
(rita( )است. آنرتَاَ ای )ان یگاه که کوچگران به بوم  

برخورد کردند و به کشمکش و مبارزه پرداختند، در 
پست کردن هماوردان،  یبرا ش ی خو یپهلوان یسرودها

درست، دشمن   نیدور از سامان درست و د  ب، یآنها را نانج
ارته  ـ آن  ، ( anärya) ایآر ـ آن  ای نیدی ب انیخدا
(anarta( داسیو ،)dasyu و خود را )ایرآ (aryaشر )فی 

و قانون و سامان درست ریتاون   نیوابسته به د ایو 
(ritavanنام )۱دندی . 

 ی هاادماندهیو  ییودا یهند در سرودها نیسرزم نام
 اهاست یآر  نیسرزم  ای(  ärya - vartaوارتا )  ا یدوران آر  نیا

سامان    روانینجبا و راستان و پ  نیسرزم  توانیکه آن را م
همه  شودیم دهیدر وِداها د نیدرست دانست. همچن

 ن ییو آ کردندینم شی را ستا ییودا انیکه خدا ییآنها
و  نیدیبه آنها را باور نداشتند، ب شکشیو دادن پ یقربان

هم  رونیو از هم خواندندیناوابسته به سامان درست، م
هم   یاره ی. تدندیگزی را بر م   فی واال و شر  گاه یخود پا  یبرا

که   جَی واانایرا آر نی سرزم نیکوچ کردند، ا رانیکه به ا
  نیمسرز   یکه آن هم به معن   دندیباشد، نام   جیوران یهمان ا

  ایواژه آر نینجبا و وابستگان به سامان درست است. هم
 هند  ی رهسپار به سو  یهااست که شاخه   یانشان برجسته 

اند. تنه جدا شده   کیو از    ستهیزیجا با هم م  کیدر    رانیو ا
است،  کینزد اریکهن بس یگاتها و زبان آن که به وِداها

 دو گروه است.  نیا وندیپ یبرا یگرینشان د زین

 

  یبزرگ، که آنها را فرمانروا انیرا فرنام خدا تا یدارنده ر ایـ ریتاوَن ۱
 . اندخوانده ز ین اند،ستهدانمی  ی تیگسامان 
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که واژه  میریبگ جهینت میتوانی کوتاه م  یبررس نی ا از
بوده و بودا  لیو اص  فیدر فرهنگ هند به مفهوم شر ایآر

 مفهوم بهره گرفته است.  نیهم تنها از هم

 ریاز پژوهشگران، هر چند غ دگاهیبه چند د اکنون
و   شی از ک  یی و جدا اهایخود را به آر یوابستگ می مستق
 کنیم: می  ساخته است، اشار انیهند، نما انیبوم یسنتها

 :سدینوی م واردِر

( ärya märgaو واال )  ل ی هشتگانه را، راه اص  راه»
 نیاکوچگران به هند پس از ورود به . دندینامی م

نام را  نیدانستند و ا فیخود را واال و شر نی سرزم
به مفهوم واال   ایآر رونیهم . ازدندیخود برگز یبرا

 ۱۰۷/99وشریف به کار برده شد.«  
 :سدینوی م کنسه
 کنند، ی انسانها را به دو بخش م سمیبود در»

  ده ینام  ایمقدس که آر  یو انسانها   یمعمول  یانسانها
به مفهوم واال، درست   ایآر  تی. در سنسکرشوندی م

 یهازه یبه انگ یمعمول ی و مقدس است. انسانها
که    یمعنو  اتیو در برابر ح  کنندی عمل م  یاحساس 

 ای ردیگی م یجا یحوزه احساس  نی ا یورا
نشان  یکم اریتنها کشش بس ایاند و تفاوت یب

و راه    روانایرا ن  یهمگان  ی زندگ   یدهند. پهنه ورامی 
به    ی. آن که از درون مردم و گروه همگانندیگوی م

و  ایبه آر ابد، یدست  یاحساس  یورا یآزمون زندگ
 انیو به او، آن که وارد جر  شودی مقدس دگرگون م

 ۲۱/ ۸9.« ندیگوی شده، م
را مقدس برگردان کرده و  ا یکه فراوالنر هم آر میدید

 - Prithagجنه )تهیپر یویدن یآن را در برابر انسانها

janah دهدی ( قرار م . 
 :سدینوی م رایاک
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اند. به نظر کرده یرا واال و روشندل معن ایآر »واژه
آموزش   یانهایاز بن  یرسد که بودا بر آن شد برخمی 

باور بود   نیاو بر ا  رایساند، زابشن  ایخود را با واژه آر
مردم   یبرا یی ادهایرا که او درک کرده بن ی قیحقا
 4۱/۱۱۳بوده است.«  ییایآر

و از  رفتیرا پذ راینظر اک نی ا توانی گمان نم یب
نمود. در  یافتیدر ن یچن توان یسخنان بودا هم هرگز نم

همه  یفراوان آمده که بودا دََهرمه خود را برا ی گفتارها
بر همه  یتنها مردم جهان!!( و چون بارانجهان )نه 

اند که موجودات بارانده است. از او بارها بازگو کرده
بار به  یبرکت و خوشبخت انیهمه جهان یبرااش دهرمه

 (.انیی ایآر یتنها برا)نه آوردی م

خود را   نییآ کوشندی م سمیبه بود نی مؤمن نکهیا
که  پندارندی م ینشان دهند و به نادرست نیو بهتر نیتربر

نشان دادن   دهیچیو پ  کسو، یبودا و پرستش او از    تیبا الوه 
 ابند، ییآرمان دست م نیابه  گر، ید یاز سو شیآموزشها

همان راه را   یگاه  زیپژوهشگران ن یاست. ول ریپذفهم 
آموزش بودا فرا دادن   رندیو بدون آنکه در نظر گ  ندیمایپی م

و سخت فهم    ده یچیبه پ  ست، ین   یفلسفه ماوراء و علوم عال
  ی انسانها ن، یمقدس  ژهیآن را و ایو  پردازند، ی کردن آن م

 زیگونه که واردِر ن. همان سازندی( مایبرتر و نژاد برتر )آر
وجود   اینام آربه  یاژه ینژاد و طبقه و  کند، ی م  انیب  یدرستبه

و درست بوده و  فیشر یبه معن ایو چون آر ۱نداشته است 
بر اصول راست و درست استوار است، راه  زیدََهرمه بودا ن

او  دی مایراه را بپ نی ا کهدرست نام گرفت. و آن  ای لیاص
 د، یراست و درست نام یبه معن فیشر توانی را م
راست  نییزرتشت آن که به آ یگونه که در گاتهاهمان

 

  ن یپابرجا شد، هموندان سه طبقه نخستگاه که در هند طبقات ـ آن ۱
در برابر طبقه   دند،ی نام یم  ای ( آرایشیوا -  ا یکشاتر -هند را )براهمن 
 بودند.  ان ی بوم ای ( کارگران، Shudraچهارم که شودرا )
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 ( ashavanسازد اشون )  کیرفتار و کردار و گفتار خود را ن
 اهایآر ی. دََهرمه بودا براشودیم  دهینام  ن«یراست د و»
خود را  یو راه زندگ افتهیبلکه آنان که دََهرمه را در ستین

 .شوندی م  نیو راست د ایبا آن همگن سازند، آر

 
 و تراوادا وادا ی سَرواستی مکتبها

 م یتوانی م   میبه دََهرمه بودا آشنا شد   یاکه تا اندازه   حال
ها چه شراوکه  ایشنوندگان او  نی که نخست میابیدر
. نددادمی  دََهرمهیخود نام بُد نییو چرا به آ آموختندی م

که پس   ییو مکتبها  ییبه نقطه آغاز جنبش بودا  نیهمچن
 یپ زیاند، ناز بودا شکل گرفتند و تا کنون دگرگون شده 

  ی خود آموزشها یگمان بودا در دوران زندگ. بیمیبرد
هم به سازمان    دیافزوده و شا   نینخست  هیپا  نیبر ا  یگرید

و  ریپس از او د یهاخود پرداخته که سده  روانیدادن پ
نخست  یآن شده است. ول نی سنگهه، جانش ایخانگاه 

کرده است، ارزش  انیب دََهرمهیآنکه، آنچه را پس از بُد
کننده او را نداشته است، و دوم و آگاه  داریب  یادیبن  شآموز

با همان   یدر هماهنگ  دیبا  یبعد  یآنکه همه اظهار نظرها
شده   انیخود بودا شده است، ب ریکه موجب تنو یآموزش

صورت   نیا ریباشد نه وارونه و ناسازگار با آن. در غ
بودا شک  یو خردمند یو استوار یدر راست یستیبای م

باره گفتگو   نیدر ا شتریخود ب یبررس شرفتیکرد. در پ
 یی. بودا یمکتبها به میپردازی کرد. اکنون م میخواه 

 ییبودا  نیی گواهند که آ  نیکهن بر ا  یهاادمانده ی  همه
آلوده نشده   یدر آغاز با پرستشگاه و شعائر فراوان معبد 

جداگانه نشان داده خواهد شد که بودا  ی بود. در گفتگو
. خواندی نم  زیکه فوق انسان ن  دانستی خدا نم  را  تنها خودنه

و   کردیرا سفارش نم  یگریخدا و وجود د  چیاو پرستش ه 
. شناختینم یبانیجز دََهرمه و اراده انجام آن پناه و پشت

پنداشت که پس از مرگ بودا مدت   توانی م رون یاز هم
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 گریچون د زین انییبودا نیگذشت تا رفته رفته در ب یزمان
 پاگرفت. یمعبد  نییآ ، یهند یشهایک

 ن یاجامعه هند در دوران بودا به    یپس از بررس  ناکامورا
 سم یکه همزمان با گسترش بود ابدییبرآیند دست م

استوار   یپسند گوناگون، که بر پرستش معبد توده   یشهایک
 ن یارفته رفته به  زین سمیبودند در هند رواج داشتند و بود

زمان پرستش بودا در  نی. در اافتی  شیگرا هاوه یش
 ،یشاه  ریپا، سر ی( چون جاک یلسَمبُ) ینماد یانشانه

 ، ( Triratnaستون فروزان، چرخ دهرمه، نشان سه گوهر )
پس   ۰۶/ 44.  افتی( ... رواج  Stupa)  ۱ستوپا  ، یده درخت بُ

  یابا گسترش گونه ییبودا یگفت که مکتبها  توانی م
  ی فضا نیهمراه شدند و در ا ی و آداب معبد  یپرستبت
 شکل گرفتند.  ینید

 ک یو از نزد  گفتندیم  میکهن را حکمت قد  ییبودا  نییآ
 نیترحکمت، دو گروه برجسته نیا رویبه هجده مکتب پ

وادا  یکه در باختر هند سرواست  رفتندی شمار مبه
(Sarvästi - väda( و در خاور هند تراوادا )Thera- 

vädaداشتند.    یاز جستارها هماهنگ  یار ی( بودند که در بس
مکتب  نیبود و ا ریوادا قندهار و کشمی کانون سرواست 

مکتب تراوادا    یداشت. ول  ییسال شکوفا  ۱5۰۰به    کیزدن
  شیبرجا و ک  ی پا امیو برمه و س النیهنوز هم در س 

 . نهاست یسرزم نیا یهمگان
 – Sthavira)  دااستهاویرا وا  تیتراوادا، که در سنسکر

vada) و  وخیمهترها )ش نیدکتر یبه معن شودی گفته م
ترانتیکا  مکتب سو  رهیت نی ارشدها( است. از ا

(Sauträntika شاخه گرفت، که تنها به سوتراها باور )
ها را مقدس  دهرمه   یو ابه   شمردی داشت و آنها را مقدس م 

مکتب که  نیا روانیپ نیتراز برجسته  یکی. دانستینم
گاچاره  یُبرادرش اسنگه به مکتب  یتگرمسرانجام به پش

 

 نامها سخن گفته خواهد شد.  نیـ درباره ا ۱
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نام به یواسوبندهو است. رساله مشهور وست، یپ
( abhidharmakoshabhäsya)  هی بهاشدََهرمه کشهی بهاَ

شه( در دست است که آن را به  دََهرمه کُبر ابهی  ی ری)تفس
 یگرید  یچون واسوبندهو  یدهند. ولواسوبندهو نسبت می

که از مکتب  سته، یزیم یالدیهم در سده پنجم م
 نیدر هم زیرساله ن نی و ا کردهی م  یبانی پشت کایسوترانت

دوم وابسته   یآن را به واسوبندهو یاریبس است،  هیما
 . سازندی م

 ای(  sarva - astiمکتب )  یوادا که به معن در سَرواستی 
(، باور داشتند که asti( هست )sarvam) زیهمه چ

 تیواقع یگذشته و اکنون هستند و جهان دارا  یدادهایرو
 یاره یها( موجودند. به تاست و گوهر اشیاء )دهر مه ینیع

 گفتند، ی ( مVaibhäshika) کهی بهاشی مکتب وَ نی از ا
بهاشه  نام وَی ها را بهدهرمه ی چون تفسیر ابه 

(Vaibhäshaمقدس م )ن یترو آن را کهن شمردندی 
 . ستنددانمی  نید هیو پا شمردندی م ییبودا ریتفس

 شتنینفس و خو ایمورد گوهر انسان، که روح  در
از   یار یو در بس شدی ( برداشت مätman) شیخو

(  pudgalaآن را شخص پودگله ) ییبودا یمکتبها
 تیفلسفه فرد روانیسه باور وجود داشت. پ دند، ینامی م
(pudgalavädin که به )روانی وجود پودگله باور داشتند، پ  

 - Vätsiputryaپوتراسامیته )ی مکتب واتس 

Sämmatiyaوجود آتمن را   یبودا به روشن  گفتندی ( که م
که  ی زیبه پودگله به گونه چ رونینکرد، و از ا ینف

( باور داشتند. سوم  avakktavyam) ستین ریپذفیتوص
وادین که رواستی سَ یهاشاخه  گریو د کهیبهاشی مکتب و

آتمن ناَ کردندی م ینف کسرهی روح و ذات اشیاء را 
(anätman یا( )anattä مکتب به  نیکه کانن ا یبه پال

آموزش بودا بوده است  نی . آنها باور داشتند ا( آن زبان بود
( )اجزاء( Skandhahکه انسان را مرکب از پنج اسکنه )
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مکتب از ماتورا   نی. ادارندیکه همه ناپا ستدانمی 
(Mathurä( )کناره رود جمنا در شهرستان اگرا مَ  ای )تهورا
(agraش ) مقدس و زادگاه  یهند، که شهر یمرکز مال

به سراسر شمال هند پراکنده شد. کانن  ند، دانمی  شنایکر
از   نی بود. گذشته بر ا یپیتَکَه پالمکتب همان تری نیا

ها ( و اودانهJätakasها )تکه چون جا  یسنت یتهایروا
(Avadänasن )باور  ن ی. آنها همچنگرفتندی بهره م زی

اند به نگاشته شده   نینخست  ییگردهماداشتند آنچه پس از  
 د یو با باشند ینم ی ارزش کانن یو دارا  ستندیبودا وابسته ن

دانست.  ییشاعرانه و داستانسرا اتیآنها را تنها ادب
گوترا  ین یسه خانواده د سمیدر بود نها یوادی رواستسَ
(gotraرا به گونه رسم )که سه روش  شناختندیم ی

 :ندیمایپی دهند و منشان می  یرستگار
دست ارهت به  گاهیبه پا  دنی را با رس  روانایـ آنها که ن۱

 . آورندی م
خود  یاک بوداها که تنها به تنویر و رستگارـ  پرتی۲

  گران ید ریو تنو آموزش به ریو پس از تنو دندیشیاندی م
 . پرداختندینم

 ریپس از تنو  یول  شندیاندی خود م  ریـ بوداها که به تنو۳
 . کوشندی آنان م ییراهنما و در پردازندی م گرانیبه د

  
. در ندیبرگز دیرا که دمساز اوست با یکس راه  هر

  ش یپ  گاهیاست که در پا  یتنها کس  ستوهیحکمت کهن بُد
دوران    نیآنان در ا  یبرا  رونیدارد. از هم  یاز بودا شدن جا

بوده است.    ستوهی بُد  ریاز تنو  شی پ  یامونیتنها شاک   یجهان
 ی انقش برجسته  ضیو ف مانیوادا ادر مکتب سَرواستی 

و از   دیانجامی م  ییبه رها یبلکه کوشش فرد  ، نداشت
 ی رستگار گرانید یاری... و یجویی و بخشش الهپناه 
داشت  یاو معرفت نقش برجسته  ی. آگاه آمدیدست نمبه

به گفتگوها و  شتریخبرگان و دانشمندان ب رونیو از هم
و  افتهی شی همساز آن زمان گرا یفلسف  یجستارها
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( رونق کی)اسکوالست  یازه حو یهادگاه یبرداشتها و د
شدند و  دهیچیو اظهارنظرها رفته رفته پ رهایو تفس افتندی

مبدل شد و زبان   یاو حوزه   یمکتب  نیبه د  یمردم  سمیبود
و  رواناین جهیگرفت که در نتشکل  یاژه یو فلسفه و

  جهی. در نتدیگرد یادهیتنها از آن گروه برگز یرستگار
  ن یهمگام شدن با ا وانتوده مردم گرفتار تالش معاش، ت

را   سمیبود دهیچیپ کیزیمتافو آموختن  دگانیبرگز
ها، که دهرمهی دوران است که ابه نی. در هم۱نداشت

  ده یدََهرمه نام یفلسف ریو تفس هیو توج نیدََهرمه برتر
و  ن یتراواد یشکل گرفتند. مکتبها  شدند، ی م

 یانقش برجسته  لیوسا نیوادین در نگارش اسرواستی 
  تکه یپدََهرمهابهی  نیداشتند. نگارش نخست

(Abhidharma - pitakaرا نزد )به سده دوم  کی
را   یبرجسته وابسته به مکتب سرواست  ری. تفسنددانمی 

 خود خواهد یاستاد نامدار واسوبندهو انجام داد که در جا
 .آمد
 
 انه ینایه  ـ  انهیمها

آن به  یو وابستگ نیشدن د یو شعائر یمکتب 
کار،  ژهیگروه و دهیچیپ یو آموزش و جستارها تیروحان

ساده و روشن    دََهرمهی. بُدساختیرا دلگرم نم  یمردم عاد
بسته به  ، یهر انسان، عالم و عام یبودا، که برا یو عمل

 دیرا نو یکوشش و تالش راست و درست او رستگار
دََهرمه و سازمان خشک ابهی   دهیچیپ  یرهایبا تفس  ، دادمی 

شد.   بار( کی)اسکوالست یاحوزه  یجستارهاخانگاهها و 
شاگردان از در   نکهیبودا در ا یدرپی سخت و پ ی پافشار

  ی عیماوراء طب دهیچیو پ یفلسف یپرسشها گذاشتن انیم

 

  کی ن، ینخست سمیپنداشت بود  توانی که م  سدینوی م  زیکُنسه نـ ۱
و   دهیچ یاستوره پ کیبه  رفته ساده را دارا بوده که رفته ین ید یمبنا
 استادانه دگرگون شده است.  ک یفلسفه اسکوالست کی
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 ی پرسشها را برا نیآن بود که ا یکنند، هم برا زیپره 
و هم  ست، دانمی  بهرهیب یویدن یو خوشبخت  یرستگار

گروه   ک ی  ژهیو  یهمه گشاده و رستگار  یآنکه راه برا  یبرا
و  ینظر یجستارها برخوردها ن یشدن ا دارینگردد. با پد

  یمردم به رستگار یشد و دسترس ادیز ییبه جدا شیگرا
 .د یگرد ونیکاردانان و روحان  ژهیو روانایسخت و ن اریبس

و خانگاه   ریکه وابسته به د  شمندانیاز اند  یگروه   پس
 ستند، دانمی با مردم    یکیرا در نزد  سمیبود  یینبودند و توانا

با توده مردم به  وندیپ شتریاستوار ساختن هرچه ب یبرا
جنبش    نیگام برداشتند. ا  شیک  نیساختن ا  یهمگان  یسو
. پژوهشگران بر دیمکتب مهایانه گرد  شیدایپ  یبرا  یآغاز

ساده کردن و  یدر آغاز برا انهی باورند که جنبش مها نیا
 شکل گرفت.  سمیساختن بود یمردم

 یسخنگو  نیترمکتب رفته رفته برجسته  نیا چون
 دهیاز برگز  یاآن فشرده   شیدایپ  یشد، در چگونگ  سمیبود

 . میکنی پژوهشگران را بازگو م یگفتارها
 : سدینوی ناکامورا م

 اندده یرس جهینت نیابه  انهیشکل گرفتن مها در»
جنبش   نیدر ا یروحانری غ نی از مؤمن یاریکه بس

به   انهیمها یاند. در سوترا کارساز بوده  اریبس
و پسران   Kuladuhitris( یتریدختران )دوه 

و   کیخانواده ن Kulaputrasپور(  -)پرتره 
 یاشاره شده است. سازمان خانگاه  اریارجمند، بس

هند    یدر شمال باختر  یالد یمهایانه در سده دوم م
بخشها   گریگرفت و از آنجا به ماتورا و دشکل 

  ای( Shishyagana) اگنا یشی . شافتیگسترش 
توده( نشان    یعنی  ghana  ای  ganaجمع شاگردان )

است که بر هدف  سمیبود انهیسازمان مها کی
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از سنگهه   ریو غ ۱بنا شده است ، یدوستمردم
  شتر یرا ب نییآ نیدهندگان اش . گستردباشمی 

که به سازمان   خانمانی مرتاضان و زاهدان ب
. آنها نددانمیوابسته نبودند،  یخانگاه  یشیفربودک

که در استوپاها گرد هم  یمذهب یهااز گروه  دیشا
  شه یآمده و آنجا را کانون جنبش خود ساختند، ر

ها ستوه ی دبودند که سازمان بُ ییگرفتند، و همانها
  لی تشک یو مردم عاد ونیروحان ریرا که از غ

گروهها را  نیوجود آوردند. رهبران ابه شد، ی م
گران  موعظه  ،( dharmabhanakas) بهنکا دََهرمه

 که به ییمتون مقدس )دهرمه( و آنها انگرانیو ب
 ی. برانددادمی  لیتشک پرداختند، ی م  ونیتاس یمد

به شور   ازیتوده مردم ن نیدر ب نیگسترش د
  ازیآنان است. توده مردم ن زاندنیدرآوردن و برانگ

)بوداها( و بهره بردن   نیو پرستش مقدس   سی به تقد
  یستیبای دارند که م  ییو جادو  یکشش رمز  کیاز  

هندو   نییتا بهتر بتوانند با آ نددادمیبودا  شیبه ک
نبود   ی مکتب مستقل  انهی کند. در آغاز مها  یهماورد

  ی ( ناسازگارشیکار )فربودکمحافظه سمیکه با بود
  ی که در مکتبها  یلی داشته باشد و فضا  یو همچشم

 یبرجستگ  زین  نیکهن مورد نظر بودند در جنبش نو
 یهاشه یبه اند شیدر گرا یلی تنها رسا داشتند، 

 نگاشته شده بودند... انهیمها
وجود داشت   ستوهیبُد ک یکهن تنها  سمیبود در

  دگاه ی. دبود  از بودا شدن  شیپ  یامونیکه همان شاک
های فراوان سپس در  ستوه بُدی  شهیو اند
( وارد شد. پس از آن Jätakaتکه )جا یداستانها

 -دهانه ی)پرن یو نذر مانیکه پ یافراد

 

ذهن خود را از برون به درون   کوشدی که م  ی شاگرد ای  Shishyaـ ۱
 متوجه سازد. 
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Pranidhänaکش  نجات موجودات رنج  ی( برا
 نیا هی. بر پاشدندی م دهینام ستوهیبُد کردند، ی م
ا ی(  Bodhisatvamärgaها )ستوه راه بُدی   دگاهید

( شکل  Bodhisattvayänaها )ستوه گردونه بُدی
چون او    ونددیپینم  روانای به ن  ستوهی بُد  کیگرفت.  

کش بماند سوگند خورده تا در کنار موجودات رنج 
 نییراه ممارست در آ  ود  رونیتا همه رها گردند. از ا

، و مارگَه کَوَشرا یکیشکل گرفت،  سمیبود
و   انهینایمارگ، که پس از آن ه ستوه یبُد یگرید

مارگ در ستوه یآنها شدند و بُد نیمهایانه جانش 
 نیاگرفت و به  یمهایانه جا یکانون آموزشها

افزوده شد.   یگرید یها ی ژگیستوه، وبُدی  مانیپ
و عمل به آنها   مانهایپس در مکتب مهایانه پ

bhävanä  دیگرد  دآلیا  نیبرتر  ( دنی)تحقق بخش 
قرار   رشیمورد پذ  ستوهیبُد  یادیبن  یژگیو چون و

 یبرا  یهمگان  یمانهایپهم  یاستوه گرفت. هر بُدی
وهم  بندد، یها را به کار مستوه همه بُدی

پروانه    گرید  ی خود را. از سو  ی شخص  ی هایمانداریپ
و   یآگاه  ندگانیهمه جو یشدن برا  ستوهیبُد
هدف در دسترس همگان   نیوجود داشته و ا  ریتنو

 یجها رن ستوهیبُد انهیاست... در مکتب مها
 یو از ثوابها کندیرا بر خود هموار م گرانید

(Punygas)  در دینمای م  شکشیپ  گرانیخود به د .
 یبودا کیگرفت که باور شکل  نی همان زمان ا

  ه یکاـ  گهبهُآماده در بدن سم شهیهم
(Sambhoga käya )بدن سرور و درک لذت،   ای

که در دوران   ییخدمتها از پاداش سعادتبار
از بودا شدن، انجام داده   شی بودن پ ستوهیبُد

 نی حال در سرزم نیو در ع برد، ی بهره م  است، 
 . پردازدی هم اکنون به موعظه م شیخو
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  شی پ نیبه سده نخست  ک ینزد ستوهیبرداشت بُد
 ن ی. اگرفت شکل الدی تا سده دوم پس از م الدی از م

پس از آن  یول شدی م دهید زین نیج نییبرداشت در آ
 ۱5۳/۶۰-۱5۰  شد.« ییبودا دگاهید کی

تنها چند نکته را افزود. نه  دی کامورا باگزارش نا  نیا به
را   نیدوران کهن هم د شمندانیاند شتریتوده مردم که ب

و آداب و مراسم   ی کاهن و روحان شگاهیبدون شعائر و ستا
و خردپسند  یساده و عمل شیو ک شناختندیپرستش... نم

 هانسانها هنوز هم ب شتری. برفتندیپذینم یواقع  نیرا د
  ی انگار یروهایو ن انی تنها از خداپرستند و نه بت یاگونه
. از  سازندی معبود م  زیکه از انسانها ن نند، یآفریبت م

پسند ساختن گسترش، به مردم  یبرا ان یاد ةهم رونیهم
در هم  مانیاند و راه عرفان را با عشق و اپرداخته نید
از  تربر یار یو بس یه ( را همپاbhakti) یو بهکت  ختهیآم
  رنج یگرفتن از راه باند. بهره ( کردهbodhi – یبده ی )بد

  ی و رسوم هیو انجام آداب، اوراد و ادع ازین میو دردسر تقد
هند باب شده و مردم   نیبراهمنان در سرزم  یکه به پاسدار

 ی شتریگمان کشش بهندو مذهب به آنها باور داشتند، بی 
بودا که بر کوشش درست و راست  دََهرمهی داشت تا بُد

و روش براهمنان، که  شی. پس کدیگردی استوار م  یردف
مبارزه با آن آغاز کرده بود، دوباره    یبودا جنبش خود را برا

از روشها    یاریدر بس  سمیدبودا شد و بو  دََهرمهی بُد  نیجانش
خود را به  یهندو جا انی. خدادیهمگون گرد سمیبا هندوا

و  دنددا یلی و تخ یاهای استوره ستوه بوداها و بُدی
گوناگون   یکرهایبسته و پ  نیپرشکوه و آذ  یهاپرستشگاه 

  ... بانانش یرنگارنگ و سپاه رهبانان و ک یسهایو تند
از  یاریبودا شدند. بس هیرایپیساده و ب نییآ نیگزیجا

  ییرا در گردهما انه یمکتب مها شی دایپژوهشگران پ
(Sangitiدوم، دو سده پس از مرگ بودا م )و  پندارند، ی

( Mahäsanghika)سنگهیکه  از مکتب مها  یااخه آن را ش
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  و  گهُوشَهه وشَاَ  یهم آن را با آموزشها یو برخ نددانمی 
  ن یچن تیکه واقع یدر حال شمرند، می  همزمان ناگارجونَه

مکتب رفته رفته   نیا شرفتیگفت که پ توانی و م ستین
 شدن آن همگام بوده است.  یارخ داده و با توده 

همه   رشیمورد پذ  ستوهیناکامورا در مورد نقش ُبد  نظر
ارهت در  گاهیتوجه کرد که پا دی با یپژوهشگران است. ول

  کسان ی پس از او    یوجه با دورانها  چیبودا به ه   یزمان زندگ
دست   ریشد در آغاز آن که به تنو  انیکه بنبوده است. چنان 

 کشت، ی را در خود م  یو زشت ی به بُد شی و گرا افتیی م
شاگردان بودا  نیدر ب یول شد، ی م یرستگار یآماده برا

. رفته رفته ارهت دیگردینم  یاژهیو  یبرتر  گونهچ یه   یدارا
 ناپذیر... مبدل شد کهدان، لغزشمقدس، همه کیبه 
. تنها ارهت دیو برتر از او گرد  ییگورو و سادهو ودا  نیجانش

  گاه یپا ن یابه  یو دسترس  افتیی دست م روانایبود که به ن
کهن    یشد. در داستانها   یناشدن  یاد یهمه تا اندازه ز  یبرا

دسته از مردم  کی یاه سخن از دهها هزار ارهت بود و گ
 چند. هرشدندی گفتار بودا ارهت م  کی دن یبا شن یعاد
 ی مؤمن است، ول  فتگانیداستانها ساخته ذهن ش  ن یا  شتریب

.  دباشمی  زیارهت ن  گاهیارزش بودن پادر ضمن نشانگر کم
 ش یگرا  یپسندمردم  یهازه یدر آغاز به انگ  انهیجنبش مها 

مانده بود  یجابه  ادمانی نی داشت و چون از زمان بودا ا
و  توجود داش یو همسنگ یشاگردان او برابر نیکه در ب

حکمفرماست،   ییسای کل  یکه در سازمانها  یاز سلسله مراتب 
بر آن بودند همه انسانها،  زین نی راه نو روانینبود، پ ینشان

 یچه ارهت، چه شراوکه، چه فرزانه و چه نادان... برا
بودا   که یی برخوردار باشند، تا جا  یکسانیاز حق    ، یرستگار

همان برداشت  نیباشد. ا ریپذهمه انجام یشدن هم برا
 گریچون د یکهن از بوداست، که او را انسان لی ساده رسا
 ، ینیژرف ب یهازه یها به انگو او تن ستنددانمی انسانها 

 یآگاه  یقیو تمرکز و مراقبه درست به حقا یاندیشنیک
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  ن یزمان و با ا  نی شده بود. در ا  ( و روشن  داریو بودا )ب  افته ی
که همگان   یروش بود که آنها نام »ارابه بزرگ«، راه 

گروه   تواندی که م   یسترگ  قیدر آن گام بردارند، قا  توانندی م
  ی سنساره گذر دهد و به کرانه رستگار   انیرا از جر  یفراوان

که تنها افراد   گریو به راه د دندیخود برگز یرساند، برا
 رونی مردم ب  نیکه از ب  یرو، گروه اندک  نی و از هم  دهیبرگز

اند، در آن گام بر افته یدست  یاژه یو گاهیرفته به پا
به   نای دادند. چون ه ارابه کوچک نام  ای انهینایه  رند، دامی 
نشان    انهینایکوچک و پست است و ممکن بود نام ه   یمعن
اک بودا باشد، در آغاز گروه هماورد را پرتی  یشمار زیناچ
و از  ستند یزیبا هم م رهایو در د دندینامی م انهیشراوکه  ای
 هیرا پا لی اص قتیو چهار حق کردندی م  یرویپ هینایو کی

 .شمردندی دََهرمه م
 کنند ی مکتب بازگو م  نیناگارجونَه، استاد برجسته ا از

گونه که انسان از دو دو راه گفته است همان  نیکه درباره ا
  ن یشهر رسد، ا کیبه  تواندی م اده، یپ ایو  یبا کشت ایراه، 

.  رسندی م   گاهیپا  کیهر دو به    زی ن  انهینایو ه   انهی دو راه مها
 یتربرژرف را  ونیتاسیو مد ییدایکوشش ش یبرخ
بهره   یسودمند بهکت  لهی هم از وس یبعض یول ، دهندمی 
و به  خوانندی و نام او را م  شندیاندی و به بودا م رندیگی م

  ۱۳۶/۲۱. ستیکه از آن برگشت ن ابندیی دست م یحال
 :سدینوی کُنسه م

که به   I-tsing ینیدانشمند چ یالدی م ۷۰۰ »در
 روانیپ  رهایدهد که در دهند سفر کرده گزارش می

عمل  هینایو کیکه به  دهیرا د انهینایو ه  انهیمها
 رندیپذی را م لغزشها و همان پنج مقوله کنندی م

  ل یاص  قتی( و از چهار حقیخانگاه  ی)لغزشها 
کرده    شی را ستا  ستوهی. آنها که بُد کنندی م  یرویپ

 رندیگی م  انهینام مها  خوانندی و مهایانه سوتراها را م 
 .« نامندیم  انهی نایرا ه  روانیپ گریو د
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رسد که در رسایل می  جهی نت نیابه  نیهمچنکُنسه 
. ستین  کسانی  انهینایمکتب ه   روانیدرباره پ  یمهایانه داور

هم آنها  یو گاه  ستنددانمی آنها را با خود همسان  یگاه 
و   یآتش دوزخ و پوشال  ستهیرا پست و کوچک دانسته، شا

   ۲۱/ ۱۱5. خواندندی م  ارزشیب
 :سدینوی م رایاک

را   هینظر نیاز پژوهشگران نوپرداز ا یاریبس»
  شهیاز مهاسنگهیکه ر انهیکه مها کنندی م یرویپ

گرفته است. اما از آنجا که مکتب مهاسنگهیکه  
هنوز وجود  انهیمها شیدا یپس از پ یادیز یمدتها 

از   یبه سادگ توانیمهایانه را نم شیدایداشت، پ
  ته مهاسنگهیکه دانست. الب روانیشدن پ نیگزیجا

 شود،یم  دهیدو مکتب د  نیا  نیب  ییهایچون همسان
نشان   انهیدر مها کهیگفت که مهاسنگه توانی م
 یهاهیگونه که نظرگذاشته است، همان  یجابه

 (Mahishäsaka)  شاسکهی وادا، تراوادا، مهی سرواست
 هی تمَسَ(، Dharmaguptakaگوپتکه ) دََهرمه

(Sammatiyaن )اندمکتب کارساز بوده  نیدر ا زی .
 ریپذانجام  یبه سادگ وندهایپ نیا یبازشناس یول
بودا شکل گرفتند و   شی که در ستا یاتی. ادبستین

در  زین شدند، ی م دهیبودا نام شیارابه ستا یگاه 
 یهامقبره  شیستا نیداشتند، همچن ریتأث انهیاهم

( را، که باور داشتند بر Stupasاستوپاها ) ایبودا 
 کنند،ی م  یبودا را در آنها نگهدار یهامانده  یجا
 نیدانست. در ا یاعامل برجسته  توانی م

و به  آمدندیگرد هم م نیمؤمن  شگاههایستا
و  هاییگردهما نی. اپرداختندیبودا م شی ستا
  ی و ارزش بهاکت  یبخشبر باور به اثر فیض  شهایاین
در   ی فراوان یاستوپاها ژهیو. آشوکا به افزودی م
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پرستش بودا  سترشسراسر هند بنا کرد که در گ
 ۲۶۰/۱۱۳بودند.«  کارساز اریبس

( که Avadänaدانه )وَاَ اتیبه ادب گرید یدر جا رایاک
بودا  شی و ستا سیدر تقد یالدیبه سده نخست م کینزد
و  کندی اند، اشاره مشده  انیب ییصورت داستانهابه
 سد؛ینوی م

گمان در کنندگان آنها بی انیداستانها و ب نیا»
 یاریاند. در بسکارسار بوده انهیمکتب مها شیدایپ

  ار یمهایانه به پرستش بودا ارزش بس یاز سوتراها
 وههیوی واتهاسوک . در شودی داده م

(Sukhävativyuhaو در سوترا )مشهور   ی
 - Saddharma) که یسددََهرمه پوندر

pundarika بودا   شی ایو ن سینقش تقد  ژهیو( به
سخت با  یبرجسته است و در ناهماهنگ اریبس

بلندمرتبه و استاد   یحکمت کهن، که بودا را انسان
او را، که  شیو ستا سیتقد شناختند، یدََهرمه م

و بودا  نددانمی ستهیاست، با افتهی ییورارو یتیهو
  نی نشانها گواه بر ا نی... همه ارندیپذی م  یرا ناج

مردم به   یروح  ازیاست که چگونه پرستش بودا و ن
و رحمت راه را  ضیگرفتن از فجویی و بهرهپناه 
رشد و گسترش مکتب مهایانه هموار کرده   یبرا

از زبان بودا  هیکَرددََهرمه پوندَسَ یاست. در سوترا 
اند. آنها چون گانه همه نامطمئنآمده » عوالم سه 

از آن منند   المعو  نیا  یدر حال سوختنند ول  یاخانه
 .« ند«باشدان من می و همه زندگان فرزن

درباره رخنه مهاسنگهیکه در مهایانه به گفتار  رایاک
. کندی ( اشاره مVasumitra) ترا یواسوم  ییبودا شمندیاند

بینی  وادا بود، چون در جهانسَرواستی   روانیاز پ  یکیاو که  
 زیرا ن گرانید یهاشهیاند کرد، ینم یورز یپ شیخو

 - Samaya درمیان گذاشته و در رساله خود به نام
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bhedparacanacakra گرید یمکتبها ی به بررس 
در راه  ترایپرداخته و آنها را فشرده کرده است. واسوم 

 Lokattara) نیواد ـ مهاسنگهیکه از چهار گروه لوکاتارَ

- vädinکهیکوتو(، کا (Kaukutika ) ،  َویاوهاریکا  اک
(Ekavyavahärika و )مهاسنگهیکه (Mahäsanghika )

 نام برده است. 

که بوداها  نددادمیچهار مکتب آموزش  نیا در
. همه ندباشمی   یویدن  یجهانند و ماورا   نینخست  یهاه یما

 -رودََهرمه پاکند )ساسَنا یهاها بدون دهرمهتَتهاگته 
Säsravadharmas ) ، ی با آموزشها هینظر نیا  

به مهایانه   کینزد اریو بس ستیوادین همساز نسرواستی 
همه  توانستی داشتند که بودا م  اورآنها ب نی است. همچن

بدن مادى  یکند. او دارا انیفراز ب کیآموزش خود را در 
(rupakäyaن )و  انیپای او ب یبلکه زمان زندگ ستی

 شودیاست و از آموزش موجودات خسته نم یقدرتش اله
به  هاه ینظر نی. همه اسازد داری پاک را ب مانیتا در همه ا

( Sambhogakäya) هیکا ـ باور مهایانه درباره سمبهُگه 
  ن یچن ستوهیاست. در مهاسنگهیکه به بُد کینزد انهیمها

 یهاشه یاز اند ینشان ستوهیباور داشتند که، در بُد
. رساندیآزار نم  یو هرگز به جاندار  ستیآمیز و حسد نخشم

 زیبرداشتها ن  نی. اکندی به زندگان تالش م   ی کین  یتنها برا 
وادا تنها کارما  در سَرواستی  رایمهایانه است، ز هیشب  اریبس
 ۲9۱/۱۱۳.ندیگزیرا برم  نیزادمان نو یژگیو

  
 ی را بررس  انهیمها شرفتیپ یچگونگ اًمشروح  فراوالنر

به همان برداشتها گذشته است، سپس    کیکه نزد  کنندی م
 :سدینوی م

که به جنبش مهایانه شکل   یگروه  نینخست»
بودند.  یدادند وابستگان به مکتب رستگار  ینینو

نشان داده شد که هر انسان   یدر آموزش بودا راه 
.  ابدیرا از چرخ وجود در  ش یخو  ییراه رها  دیخود با
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  ی را راض  نیمؤمن یادیمدت ز  یهدف برا نیا یول
  یاری زیرا ن گرانیبودند د لی و آنها ما ساختینم

هدف خود را  نیکنند تا رستگار شوند. هرچند برتر
به  وستنینخست از پ یول دند،یبودا شدن برگز

 یوجود بر جا رهیتا در دا دند، یچشم پوش رواناین
 نیرا رها سازند... ا گرانیمانده و بتوانند د

شور    جهیو در نت  شتریبه گذشت ب  ازیبینی که نجهان 
عرفا  نیدر ب شتریژرفتر بود، ب یفتگ یو ش

  ن یمکتبیها، و چن انیتا در م ردیگ یپا توانستی م
 یعرفان، شناسانندگان راستا   فتگانی ش  نیشد که ا

عرفا که با  نیاست هم ریگشتند. چشمگ نینو
 را درک روانایبدن ن نیمراقبه و تمرکز در هم

وجود  نیبرتر کیباور به  توانستندینم کردند، ی م
از   دند، یرسی به آن م  انهیرا، که خود در حال ده 
  نیکه ا افتندی شیگرا نیادست دهند. پس به 

دانند و آنچه را در جهان رخ   قتیوجود را تنها حق
بینی  جهان  گونهن ی. ا۱ابندیدهد تنها نمود درمی 

در پس   زیبودا را ن یخی موجب شد که هویّت تار
ماوراء    یهست  کیقرار دهند و او را چون    ینینهاد د

انسان  کی یش ورارو ی پندارند که کارساز یعیطب
 یهست نیاست. آنها او را در واقع نماد برتر یویدن

 « ساختند...
شدت  یزمان انهینایمهایانه و ه  یمکتبها  انیم ییجدا

 دیبرگز یاژه یو یمکتب یخود مبان یبرا انهیکه مها افتی
 ژهیوکامل داشت، به  یکه با مکتب کهن ناسازگار

( و Andhara) که در قلمرو دولت اندهارَ ییمکتبها

 

  نیی آ  ن ی ا  فتگان یاز ش  سمیبود   ی درپ ی پ  ی هایـ فراوالنر که پس از بررس۱
دهد. از راه   یعرفان یاشه یر  شیک نی ا یپرستبه بت  کوشدیاست م

و شعائر و آداب   یپرست به انسان  توانی عرفان خردمندانه هرگز نم 
 . د یرس  یمعبد
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( Dhänyakatakaکاتاکا ) هیکهن دهان تختیپا کینزد
  ن یسرزم  نیشکل گرفتند. هم  شنایرود کر  یجنوب  کرانه  در

 ی مدع تواندی از همه م  شیاست )جنوب هند( که ب
 انه یمها یگواه ادب نیترباشد. کهن  انهیخاستگاه مها

بودا در دهان او   ینام آموزشها هستند که به  یی سوتراها
هم کوشش    نیاست که در مکتب نو  یعیطب  رایگذاشتند، ز

سوتراها با  نیا ی. ولرندیبودا بهره گ اعتبار از شدی م
  ی تهای روا یجا کهن از بن ناسازگار بودند و به یسوتراها

فورمول مانند   یزنده که در آن کانن وجود داشت، پوششها
موجودات ماوراءالطبیعه   شتریشدند. شنوندگان ب دهیبرگز
ها... ستوه بُدی   نده، یآ  یبوداها  ونهایلی و هزاران و م  ندباشمی 

  ی زنده که دارا  یهاوعظه م  یجادهندگانند و ما به  آموزش
 یو گفتارها هایبه سخنران اند، یع یطب طیشنوندگان و شرا

جهان برخورد  نی ا یورا  یآموزگاران روحی و ب کسانی
سخنان را به بودا نسبت  نیآنکه ا ی... آنها برامیکنی م

گفتار بود بهره گرفتند که او بنا به خورند و  نیدهند از ا
. پس آنها کندی م  انیرا ب  شیشنوندگان آموزش خو  ییتوانا
  ی قیهمان حقا  نینو یتراهااز سو  یش شدند که بخ یمدع
 یبرا  گریکرده بوده است و بخش د  انیکه بودا ب  ندباشمی 

 افتیدر  یبرا  ستهیشا ییبوده است که توانا یشنوندگان
از رمز و راز بهره  رون یرا نداشتند و از هم قتیهمه حق

از   دی شنوندگان با نیا ییرهنما یگرفته شده است. برا 
و به  دیآموزش بودا چشم پوش رو آشکا یاه ی رو میمفاه 
راه تا   نیآنها پرداخت. پس آنها در ا ریو تفس  یدرون یمعان
 نینو یتراهااز سو  یرفتند که گروه فراوان شیپ ییجا
خود از  قهی بنابر سل زیکهن را ن یسوتراها یو حت دندیفرآ

از  رونیب یهابازمانه نیهمه ا انینو نگاشتند، چنانکه ب
ما شناساندن  یبرا یاست. حت یشمارش تقریباً ناشدن

  ان یتنها به ب  دینبوده و با  ریپذهم انجام  اتیادب  نیا  یبیتقر
 . میچند نمونه بسنده کن
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 دی مهایانه با نینخست اتیادب یبخشها نیتربرجسته از
( را نام برد که Prajnäpäramitaمجموعه پَرجناپارمیتا )

 ی هااز آن کمال حکمت و خرد مورد نظر است. از رساله 
هشت  یبه: پَرجناپارمیتا  توانی مجموعه م نیبرجسته ا

هزار  ۲5 ی، پَرجناپارمیتا(Ashtasähasrikä)ی تیهزار ب
سد   ی (، پَرجناپارمیتاPancavimshatisähasrikä)  یتیب

( ... اشاره کرد. فراوالنر به Shatsähasrikä) یتیهزار ب
که  پردازدی ها و چند سوترا و شاسترا مرساله  نیا انیب

   ۱4۳/۱۲۲ - ۱4۷خواهند شد.  یجداگانه بررس
 :سدینوی م زیکُنسه ن

 نی مهایانه از ب  یادمانهای از    یار یوجود آنکه بس  با»
رگند، که  تُچنان گسترده و س اتیادب نیاند، ارفته 

 یشدن یمانده به سادگ یجاآنچه به انیباز هم ب
مکتب چنان   نیا یهااز رساله ی. برخستین

سراسر آن را خوانده است   یسترگند که کمتر کس 
 نیدهند!!( ابه بودا نسبت می زیکه همه آنها را ن)
اند. سوتراها، شده  ل یشکاز سه مجموعه ت  اتیادب

 نیبخش ا  نیشاستراها و تانتراها. سوتراها پرارجتر
  قت یمهایانه آنها را حق   روانیمجموعه است و همه پ

آنها   نیباتری. زخوانندیخود بودا م انیو ب دانسته
 ۱( Saddharmapundarika) کیقانون ن لوفرین

پرارزش   اریبس یو آموزش یعرفان دیاست و از د
.  رسندی . شماره سوتراها به سدها رساله مدباشمی 

  ک ی یاستاد بوده و در واشکاف  کینام شاستراها به 
است. نام   ی مجموعه آموزش کی ا یسوترا 

.  ندیپندار شترینوشتارها ب نیا سندگانینو

 

  یرو  د یسف   لوفرین  ی به معن  Pundarika  ک، یراست و ن  ی به معن  sadـ  ۱
و به    کنندی م  ی بودا معن   ی قی حق  آموزش  ای   کیسوترا را قانون ن  نی آب. ا
  ی آلودگ  و بدون  شود ی آلود سبز مگل  ی که در آبها ید یسف لوفر یگل ن

 .  سازندی همانند م  افرازد، ی آب سر بر م   یو پاک بر رو   دی سف  ی نتیچون ز 
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شاستراها   نیا سندهیکه نو یاستادان نیتربرجسته
 ییر بودانامدا شمندیچهار اند شوندی شناسانده م
(، Äryadeva) ادوایرآ ، ( Nägarjunaناگارجونَه )
( Asangaسنگه )( و اVasubandhuَواسوبندهو )

. سوتراها و شاستراها در دسترس ندباشمی 
که به  اندی رمز یتانتراها نوشتارها یول نند، همگا

  ی اند و تنها برانگاشته شده  یزبان اسرار
  افتهی گورو تشرف    یاریکه به    یو اندک  دگانیبرگز
است. آشکار ساختن  ریپذافتیاند، دردار شده و راز 

شمار بزرگ به ینامحرمان گناه  یراز برا نیا
  یالدی م  5۰۰ها که پس از سال  رساله   نی. ارودی م

 یدر انجام شعائر رمز ییاند دستورهانگاشته شده 
  ن ی. در آنها چندندباشمی گایُ ژهیو یو آموزشها 
  ی سگها ، یهانیک یپشتهادرباره الک  هیهزار رو

از   ییهابا جامه انیخزپوش، خدا انی... خدایلوعُ
  ی و دژها نیآهن یپوست ببر... که در کاخها

 یهازه یو در دست خود ن برندی سر م ... به نیمس
 ییرنگ دارند که بر آنان سرها اهینوک س نیچند
خون   اهیکه دو مار س نیخون یشده، و دل ختهیآو

 5۱/۱۸... و و و نوشته شده است.« مکندی آن را م
 :سدینوی م واردِر
 نیباور بودند که ا نیبر ا انهی جنبش مها روانی»پ

کرده و در آغاز تنها  یگذار هیمکتب را خود بودا پا
  یداشته است. ول انیب ی و اندک دهیبه گروه برگز

 نیگواه بر ا یهمگان رشیمورد پذ یهاادمانده ی
به سده  کیو نزد در جنوب هند انهی است که مها

خود  در یشکل گرفته است. حت یالد یم نینخست
  نیدهند که انشان می  ی مهایانه گواهان یهارساله 

بودا در جنوب هند  یروانا ینیمکتب پس از پر
گشته و سپس به باختر و شمال هند گسترده    داریپد
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از استادان مکتب در جنوب   یار ی. بس۱شده است 
  شمال  و سپس به  افتهیزاده شده و در آنجا آموزش  

آنها ناگارجونَه است. از   نیتراند، که برجستهرفته 
  یمدع ییدانان و صاحبنظران بوداتاریخ  رونیهم

  ی فراوان در رو یهاآموزشها سده  نیشدند که ا
که بتواند آنها را درک  ی استاد رایاند زنبوده  نیزم
 ، یالدی د وجود نداشته است. تازه در سده دوم مکن
و   افتیدر ی آماده برا اداناز است یگاه که شمار آن

به   نیزم  ریمتون را از ز نیشدند ا افتی فهم آنها 
گواه است که   نیادعا خود بهتر  نیاند. همباال آورده

اند و وجود نداشته  یالدی متون تا سده دوم م نیا
اند. گذشته بر زمان نگاشته شده  نی تازه در ا

  الی شت پوروَسُنّاز  ییگوناگون، سرودها یهاگواه 
(Purva shailaو سخنان )یاانه یمها  لسوفیاز ف  ی 

  ی دهند که مکتب واقع... همه نشان مییتیچندراکر
  یبر مبناها یالدیبه سده دوم م کینزد انهیمها
اند، استوار شده  به بودا نبودهکه وابسته  ینینو

 است...  
نام رتناکته  به  یادر مجموعه انهیمها یسوتراها

(Ratnakataگردآور )ن ی. اتشده بوده اس ی  
بخش و هر بخش  4۸ ی مجموعه سترگ که دارا

و   ی نیپیتَکَه چاست، در تری ییخود سوترا یبرا
آن تازه به سال   تینسخه سنسکر  یاند ولآمده   یتبت

نسخه را،   نیشد. ا  دایپ  ی ن درون غارتَخُدر    ۱۸9۰
در  هی روس ریآن از دست رفته، سف  هیکه چند رو

مجموعه  نیکه ا پندارندی م نی. چندیخر کاشغر، 
هزار سال در آن غار پنهان بوده  کیبه  کینزد

شش کماالت   ادینسخه بن نی است. در ا

 

و   کایشته ساهسر اَپَرجناپارمیتا چون  ی تراها از سو  یـ او به گواهان۱
 . کندیم هیتک Lamotteاز کتاب  ییهاهینظر
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(Päramitasرا بُد ) اند، در نام برده کهتَیپستوه ی
نام   ن یسنگه، ااَ مهایانه چون  شمندانیکه اند یحال

شش    نیاند. اهمه مهایانه سوترا به کار برده  یرا برا
مکتب استهاویرا  یتایده پارم نیشیکه جان تایرمپا

 اند:نیبود، چن
  toleranceتساهل )  ، یپاکدامن  ، یوجوانمرددهش

  ون یتاسیدرک و مد  ، یانرژ  ، ی( و بردبارKshänti  ای
  ی در دوران زندگ دیبا ستوهی . بُدگاهیو خواستار پا

شش فروزه را به کمال رساند تا   نی خود ا شماریب
 گاهیآور به پاشگفت  یفداکار  و  یبا از خودگذشتگ

 ریتنها تنو نه  گاه ی پا نی. او در اابدیدست  ستوه یبُد
بود.   بهرهیآنچه ارهت از آن ب  شود، ی دان مکه همه

بودا   ریتنو نیبا ا  ستوهی مهایانه بُد هیبنابر نظر
 ر«یتنو  شهیته آمده، آن که در »اندکَتنا. در رَشدی م

  ستوه ی بُد  ازاست که بر آن است راه در  یاست، کس
بر فراز   ستوهی بُد رونیو بودا شود. از هم مودهیرا پ

 یاک بوداها جاها و پرتیهمه شاگردان و ارهت
 ۳5۶/99-۳5۲دارد.« 

 سم یانیسرچشمه مها  یدر بررس  نیهمچن واردِر
 :سدینوی م

 نیدر ا  ی( شرحTaranathaتاراناتا )  یتبت  خیتار  در
کهن باشد.  ادماندهی رسد تنهاباره است که به نظر می

اول  یشکایمهایانه را دوران کان شی دایپ خی تار نیدر ا
اند، که به کوشش چند استاد از کرده ادیو پسرش، 
( Ghoshakaو  Vasumitra II چون ) وادینسرواستی 
گوپتا، که در نام اشوه به ییاستاد بودا کی نیو همچن

( یالد ی)سده نخست م  ستهیزی م  شکایزمان پسر کان
 ی کوشانا از استاد  یگرفته است. در دوران امپراتور   هیپا

( بوده Sthaviraاند که از مهتران استهاویرا )نام برده
( Anga( نام داشته است. او در آنگا )Nandaو ناندا )
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است. پس   هدادمیرا آموزش    انهیمکتب مها  یهاهینظر
که درباره  شودی م ادی یاز آن ناگهان از استادان فراوان

های مهایانه ستوه بُدی گریو د ایریتِمَ شوره، کتیولوَاَ
  ی هنگام است که گروه   نی. در هم۱اندکردهی م  سیتدر

از آنها را  یاند و برخشده  داریمهایانه پد یاز سوتراها
اند آورده  نیریبودند که از عالم اژدهاها و عالم ز  یمدع

( . Lokshashva) انیرا هم از عالم خدا یو برخ
 ی گشته و برا  نیجنبش نو  نیبان ایپادشاهان باختر پشت

و آنها   کنندی( بنا مvihara)  یزندگ گاهیشاگردان جا
. در سازندی سوتراها دلگرم م  یرا به نوشتن و نگاهدار

 روان یاتا )ترناتهه( آمده است که پنتارا خی تار نیا
و آن را سخن  رفتندیپذیحکمت کهن مهایانه را نم

 رو یپ ی ار کوچکیگروه بس کی و تنها  دانستندیبودا نم
 اند... پراکنده بوده  ییبودا یدر انجمنها انهیمها

دوران بود که استاد راهوال بهادره   نیپس از ا
(Rähulabhadraبا هم )به  گریاستادان د یاری
)!!( مهایانه پرداخته و آن   یمکتب فلسف  یگذار هیپا

( انهیروش م)( Mädhyamika) کایامیرا ماده 
 ۳۷۳/99.« دندینام

 :سدینوی م  انهیمکتب مها  شیدایدرباره زمان پ رایاک

آغاز   تیحیاز مس شیجنبش پ نیدرآمد ا شیپ»
  انه یدر متون وابسته به مکتب مها یشده است. ول

سال    5۰۰آموزش بودا در    یاشاره به سرنگون  اریبس
از بودا بازگو  هینایشده است. چون در و یکنون
زنان در سازمان   رفتنیکه هنگام پذ کنندی م

هزار   یستیبایگفته است که دََهرمه م یخانگاه 
سازمان به   نیابا ورود زنان به    یدوام آورد ول  الس

  5۰۰برداشت در    نیسال کوتاه خواهد شد. با ا  5۰۰

 

استادان آن    زیانگشگفت   ی و نوآور  ریکه دانش چشمگ  شودی م   دهیـ د ۱
 است؟  بودهی ال یخ ی زمان گفتار درباره وجودها
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در    یکند ول  شرفتیآموزش بودا پ  دیسال نخست با
  ی ادآوریرود. پس  ییسال دوم رو به فرودآ 5۰۰
سال   5۰۰ انه یکه مها رساندی م  یسال کنون 5۰۰
بودا شکل گرفته است. اگر   یرواناینیاز پر پس

  توانیمرده باشد م الدیاز م شیپ 4۸۰بودا در 
به سده نخست  کیرا نزد انهیمتون مها شیدایپ
مرده باشد در سده دوم   ۳۸۶و اگر در  ، یالدیم
 پنداشت.«  یالدیم

 : کندیبودا را به پنج بخش م  نییآ  شرفتیدوران پ  رایاک
که  ه، یکایـ ن۲)آموزش بودا(  نینخست سمیـ بود۱

  نیآغاز سمیبود انهیـ مها۳ نامندی م  انهینایآن را ه  شتریب
 . یرمز سمیـ بود5 سمیـ  مهایانه بود4

 سم یبود هیکاین یهاتوان گفت که به تمام گروه  ینم
  ینیدانشمندان چ یداده باشند. از گزارشها  انهیناینام ه 
نام به های دسته از سرواست کیکه در آغاز به  دیآیبرم
  ی نام را داده بودند. رو نی( اVaibhäshika) کهیش ابهیو

  روان ی پ یبرا شترینام ب نی گفت که ا توانی هم رفته م 
که مهایانه   یوادا به کار برده شده است. در دورانسَرواستی 

 یخانگاه  نییآ کیبه  انهینایمکتب ه  کردیم شرفتیپ
 ی ریگکناره  یویدگرگون شده بود که از جامعه و امور دن

. در ستدانمی خود  ریتنو یو هر کس را پاسخگو کردی م
 ی انسانها که برا  یتنها براکه مهایانه بودا شدن را نه  یحال
  ستوه ی بُد  فهیو وظ  ستدانمیموجودات جاندار ممکن    مهه 
. رفتیپذی م  ریبه تنو  یابی دست  یهمه موجودات برا   یار یرا  

ذهن  یو خاموش روانایبه ن یابی دست انهیناهی روانیهدف پ
بر  انهیمها روانیپ یبود. ول ییو سکون بدن و درنگ نوزا

 ایپو یروانایبکوشد تا به ن دیباور بودند که سالک با نیا
(a - pratishthita - nirvänaدست )که خاموش و   ابدی
  ی چون منچوشر ییهاستوه . بُدی ستین جنبشیب
(Manjushri( سامانتابهادرا )Samantabhadra ) ، 
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 رویاز بوداها ن  شی( ... بAvalokiteshvara) تشورهیاولوک
موجودات  ییبسته بودند به رها مانیچون پ یداشتند ول

 یجاودان  ی. بوداهادندیادامه دادند و از بودا شدن چشم پوش
کامل وارد  یهرگز به خاموش تابها یو ام  یامونیچون شاک

.  کنندی م   یریگی به جانداران را پ  یاریبلکه آنها    شوند، ینم
( و )خأل Shunyata هیآموزشها با رشد نظر نیا شیدایپ

و مشروط  یتیعل  شیدایو پ انهی از راه م ینینو یرهایتفس
نداشت،  یهنگهما انهینایه  یهاهیهمراه بود؛ آنچه با نظر

  ه یکایمکتب مهایانه درباره بودا هم با مکتب ن یبرداشتها
 پندارندیبودا م یسه بدن برا انه ی ناسازگار است. در مها

  ۲9۶/۱۱۳ - ۲۶۰)سخن گفته خواهد شد(... 
 انه، یو برجسته مها  یادیباور دارد که نظر بن  نیک: چنبِ
در همان  یاست، حت همه جانداران ییبه رها یاریکه 

شاگردان بودا بوده  فیآمده و در شمار وظا یمتون پال
 آمده است:  ی چند یتراها. در سو۱است 
 ی خوشبخت یبرا اد، یز یانسانها  یرستگار یبرا
 یبرا ان، یبا جهان یهمدرد یفراوان، از رو  یانسانها
شده    دیتأک  ژهیوبه  .۲و انسانها   انیخدا  یکبختیو ن  یرستگار

 ی تنها براشاگردان و رفتار آنان، نه یزندگ یکه دگرگون
دستور و  ن یانجام ا یکه برا ش، یو کمال خو یرستگار

. ردیصورت پذ  دیبا  ار، یجانداران بس  یگارجهان و رست  یبرا
۲۶/۷   

 

تنها بر برداشت  مکتب مهایانه  ه یو پا ست یگفته بِک درست ن ن ی ـ ا۱
نهاد   ستوهی که به ظاهر بُد دی د میاستوار نشده است. خواه ستوه یبُد

  یفراوان  یدر واقع چنان شاخ و برگها  یاست ول   سمیبود   انهیبرجسته مها
  ستوهی نماند. بُد  یبر جا  ینشان   گریکه از اصل د  اندند ی جوانه رو  نیبر ا
 دارد.   یانقش برجسته  یپرست بت است که تنها در ی لی نهاد تخ کی
و   انی )خدا atthäya hitäya sukhäya devamanussänamـ ۲

با   یهمدرد ) lokänukampäya(، یخوش یانسانها خوشبخت 
 – bahu  (، اد یجاندار ز  ی )خوشبخت bahu - jana sukhäya(،انیجهان

jana  -hitäya (. ادیجاندار ز  ی )خوش 
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 سدینوی شومان م
و مهایانه در شناساندن   انهینایه  ی»ناهماهنگ

هدف  روانایکه در مکتب نخست ن رواناست، ین
بنا شده    لیاص  قتیچهار حق  هیاست که بر پا  یادیبن
  ا یمعرفت  روانایبه ن دنیدر مهایانه راه رس یول

هدف خدمت به مردم است... در   یپرجناست ول
 روانایاز مرگ و ن شیپ رواناین نیب انهینایضمن ه 

که در مهایانه   یدر حال  ، داندمی  ییپس از مرگ جدا
 ایو پو Pratishthita) جنبشیب یرواناین نیب
(apratishthitaجدا ) ایپو یروانایاست. در ن یی 

 یول ابدییآن که رستگار شده به تقدس دست م
صورت  بلکه به شودینم دیهویّت او ناپد

 یکه دلسوز جانداران است، برا یاستوه بُدی
. او کندی جهان و موجودات آن تالش م  یکبختین

آزاد شده    یو کوردل  نهیاست که از آز و ک  یرستگار
دارد.   یرگیو بر آن چ  استیدر پهنه سنساره پو  یول

دست که پس از مرگ به جنبشیب یروانایدر ن
.« گرددی م ریناپذو بازگشت دیهویّت او ناپد دیآی م

۱۷۲/۸4 
جانداران رنج  کهی »تا زمان انهیمشهور مها فراز

امکان   ندیو دلسوز یآنان که پر از همدرد یبرا کشند، ی م
 . دباشمی  ست«ین یشاد

عوامل  یدر بررس ییدانشمند نامدار بودا یسوزوک
 :سدینویم  انهینایاز ه  انهیمها ییجدا

  انه ینایاز ه  انهیدانست که چگونه مها دیبا»
که  یبا راه  انییاز بودا یو چرا برخ دیگز یدور
و تکامل خود پس از مرگ   یدر راه دگرگون  سمیبود

 یدگرگون نیبودا به خود گرفت ناخشنود بودند. ا
 کسویاز    یرعادیو زهد غ  اضتیر  یبه سو   ماًیمستق

 یرهبر گرید یاز سو نانهیبخرده دنیو فلسف
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 یجا به سمیبود که بود یبدان معن  نی. اشدی م
مورد استفاده   یو عمل ی اجتماع نییآ کیآنکه 

بازگشت که  زمیسی ستی م یاروزانه باشد، به گونه
کننده مجردات دور  ج یگ  یها یخود را در بلند  روانیپ

تا  کردی م یریو جلوگ شتدامی نگاه  یاز دسترس 
  یمردمان خاک  نیآمده در ب یریبه ز  یبلند نیاز ا
  ی ممکن است برا ینییآ نیچن کی. رندیگ یجا

 اریاک بوداها، بسها و پرتیو ارهت دگانیبرگز
و سودمند شدن در    ییایفاقد پو  یباشد، ول  دهیپسند

به   یاز وابستگ رایاست، ز یزندگ قیبرخورد با حقا
. رددامیانسان را باز    یزندگ  یشامدهایپرسشها و پ

ها، که شراوکه  نآرما نیوارونه با ا هاست یانیمها
 یدگرگون کیاست، به  یبا زندگ گانهیب اریبس
 ریکار آنها ناگز  نیدست زدند. با ا  یاشه یاند  یادیبن

بودا را   یستوه، که راه زندگبودند در آرمان بُدی
مشخص   ریتنو نیبه برتر یابیاز دست شیپ
بخشند.«  رویکنند و آن را ن دنظریتجد ساخت، ی م

۱5۰/9۱ 
 :سدینوی م نیهمچن او

ها ستوه ها و بُدیسنجی روش شراوکه هم در»
 یبزرگ  یکه چه ناهمگون  میابیدر  درنگیب  میتوانی م
  ن یروش نخست  ی سرد و خشک فلسف  یادهایبن  نیب

و  زیانگشگفت  یو جنبشها یروحان یبا تالشها 
  ی کار  وستهیپ  ستوهیاست. بُد  یگرید  یآسامعجزه 

خود را به  یدهد، گاه انجام می  گرانیبه سود د
 یدر آن سو  یدهد، گاه جهان گسترش می   یاپهن
و   منانیسپاه اهر یزمان گردد، ی م  انینما یهست

را ارج  گرید یگاه بوداها سازد، یرا نابود م وانید
 ازین ندهیگذشته و اکنون و آ یو به بوداها نهدی م

  دادهایرو نیو در سراسر ا کند، یم میتقد یو قربان
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و  ی آسان  او به همه جا ب دیزی خود م ةو در خانا
 ستیجلوبند او ن  زیچ  چیکه ه   ییگو  رود، ی م  یآزاد

رهاسازنده رفتار کند. برعکس   کیکه چون 
  یکه دارا ریگاست گوشه  یشراوکه، هوشمند

 یگرما کیاست، بدون آنکه با  یفلسف نشیب
دست آورده همراه باشد. او با آنچه خود به یمذهب

را در  گرانید نکهیبه ا ل ی است خشنود است و م
  ش یخو یک یزیمتاف شتری و ب یروحان افتیدر نیا

 ۲۶۱/9۱ .«۱کندیانباز سازد، در خود احساس نم
را با   نیباستان شکاک   ونانی  یفلسف  یدر مکتبهاکُنسه  

 :سدینویداند و ممیهمانند  سمیبود

 سی ( از الPyrrh onمکتب پیرهُن )  نیا  انگذاریبن»
(Elis) (۳۳۰ به االدیاز م  شیپ )و هند سفر  رانی

دست فرهنگها به  نیبینی خود را از اکرده و جهان 
  ی تنها با آرامش  یآورده است. به نظر پیرُهن رستگار

پس از خاموش کردن  دنیشیکه در اند
  یمادگو آ د، یآ دیپد ، یبرون  راتیو تأث هایریپذرنگ

. آنچه دیآی دست مخدمت و گذشت، به  یو اراده برا
دارد.«  یانقش برجسته  زین سمیدر مهایانه بود

۱۳۲/۲۱ 
بر   نی چ  رامونیپ  ینها ی به سرزم  سمیرخنه کردن بود  با

  ی شهایبا ک  نییآ  نیگسترش مکتب مهایانه افزوده شد و ا
. رفتیرا در خود پذ ییهایو دگرگون ختیدر آم یبوم

 

که   دی د میخواه ی سوزوک یو برداشتها انهی مها یـ پس از واشکاف ۱
است. هنوز پس    ی ل یشمرد تخی برم ی  که سوزوک   ها یبرجستگ  نی ا  شتریب

  کی  یشده است و نه حت   دار ی پد  یواقع  ی بودا  کینه    ی خی تار  یاز بودا
و تقدیم   وان ی و د منانیبر سپاه اهر  ورشی. جنگ و ی واقع ستوهیبُد

های  ستوه... بُدی یتوهم   ی و پروازها  یر یاسات  ی به بوداها  از یو ن  یقربان
گفتگو ساخت. درباره    ه یپا  هخردمندان  یبررس   کیدر    توانی را نم   ی الیخ
  انه ینایه یماریبه همان ب سمیمهابان زین یفلسف  دهیچیپ  یستانهایچ

 گرفتار شد.  
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و در  دیرس نی به چ یالدیسده نخست م انیدر پا سمیبود
از کره به  یالدیم 55۲به کره رفت و در  یالدی م ۳۷۲

در تبت پا گرفت. در   یالد یبه سده هفتم م  کیژاپن و نزد
( که Bonن )بُ ای( Bon - Poپو )ن بُ شیبا ک نیسرزم نیا

مراجعه شود(  سمیبود )به کتاب شامان سمیشامان یاگونه
  ارین سحر و جادو نقش بسبُ شی. چون در کختیدر آم

داشت و کاهنان آن ساحران و شامانها بودند،  یابرجسته
برجسته   یاز کانونها یکیراه رخنه در تبت، که  نیاز ا
استاد نامدار    رون یآسانتر بود. از هم   د، یگرد  سمیبود  انه یمها
 Äcärya) بهاوَاسام استاد پادم یهند

Padmaszambhava ) که ( در وجریانهVajrayäna ،)
که با رمز و راز و سحر و جادو سر و کار دارد، استاد    یمکتب 

را به تبت آورد  شیک نیآگاه بود، ا یشامان یو از آزمونها
. دندینامیبزرگ م وبندیبهاو را ساحر و ددر تبت پادماسام 

 روانش یگذاشت که به پ هیرا پا یاستاد در تبت مکتب  نیا
 انه یمها ونیالماها که روحان رایگفتند، زی رخان مسُکاله 
لهاپا  این بُ شیک  یشامانها نان یو جانش یتبت سمیبود

. در تبت به آنها گذاشتندی ، شب کاله قرمز بر سر م۱بودند
Nyingma مانترا )شرح داده  استادان و آنها را ندیگوی م
 ۱۳۷/ ۲۷. خوانندیخواهد شد( م
در  یالدیدر سده دوم م انهیمکتب مها میدیچنانکه د

در  زین تیحیکه مس یگرفت، در همان دوران هیهند پا
را دربر  انهیروم که تا مصر و خاورم  یسراسر امپراتور

 نیرا ب ییهایپراکنده شد. پژوهشگران همسان گرفت، ی م
متقابل باشد، هرچند   ریتأث  دیکه شا  ابندیی درمن  ییدو آ  نیا

 

خدا   ی عنی( Lha. لها )گفتند ی ( مLha - paـ در تبت به شامانها لهاپا )۱
انسان. چون باور داشتند که   ـ  خدا ی عن ی( انسان. پس لهاپا Paو پا ) 
  از  و در حال جذبه  رند یگی م  ی و در آنان جا  ند یآی م   شانیبه سو  انیخدا

 . ندی گوی زبان آنها سخن م
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 دهیدر هند د تیح یاز مس شی پ انهیاز مها یینشانها
 .شودی م

 ه ی تک نییدو آ نیا نیب یهماهنگ ادیبه سه بن کُنسه
 : کنندی م

 گاه یکهن در پا سمیکه در بود یـ مهر و همدرد۱
 افت،ی  یادیبن ارزش در مهابانه یداشت ول یجا ینترییپا

ارج  یدارا  یعشق و همدرد تی حیگونه که در مسهمان
 .  است اریبس

آنهاست  یژگیو گذشت و یکه همدرد ییتهایـ  هو۲
  کوشند ی جانداران م  ةهمی  خوشبخت  یبرا  ستوهینام بُدو به
  هم  حی . مسکنندی آنان فدا م  یبهروز  ی خود را برا یو حت
همه مردم فدا کرد و مرگ را  یخوشبخت  یرا برا خود
 . دیبرگز
 د ی دوران، چشم به راه بودا بودند و ام ن یا ان ییـ  بودا۳

یا  یترِبازگشته را مَ  یبودا نیا  بازگشت او را داشتند.
(Maitreyaی( )به پال Metteyaبا وجود ) دوست 

  ح یبه بازگشت مس مانیباور با ا نی. ادندینامی م ۱ی داشتن 
 همگون است. 

 ی هاه یکارما  نی ب  ییهایاشاره به همسان  ن یهمچن  کُنسه
و  تایپرجناپارم نیب ژهیوبه کند، ی م یح یمهایانه و مس

. شودینم دهیآن د یبه بررس ی ازیمکاشفه یوحنا، که ن
5۰/۱۸   

 نی در ا ییهایدگرگون زین انهیدر خاستگاه مکتب مها
 رخ داد.  نییآ

 :سدینوی مهایانه م یها یدگرگون یواردِر در بررس
مکتب در افکار ناگارجونَه پابرجا نماند و رفته   نیا»

در دوران    ژهیوداد. به   یدر آن رو   یی هایرفته دگرگون
  ی هایهندوستان و دگرگون یامپراتور یسست

 

  ن یاز ا ترا یخواهی است. مو مهر و نیک یدوست یبه معن  Maitriـ ۱
 . دباشمی  کخواه ین دوست و ی گرفته و به معن شهیواژه ر
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 یبرداشتها و باورها  ، یالد یسده سوم م  یاجتماع
 یرخنه کرد و سوتراها  ن یی آ نیدر ا یهند  انهیعام
های مقدس و ستوه درباره بوداها و بُدی ینینو

 یهاده یآنها و معجزات و پد ینها ی سرزم
دهند... می  یرو عوالم نیکه در ا یآورشگفت 

  ی دادهایسوتراها چنان از رو نیشکل گرفتند. در ا 
توده مردم  یبرا ریو چشمگ زیانگفراوان شگفت 
ش دََهرمه بودا آموز گریکه د شودی سخن گفته م 

 یهم به جستارها   یاو اگر اشاره   گرددی فراموش م
 یو زبانزدها هاهیچنان در نظر کنند، ی م یآموزش

و خردمندانه    یاجتماع  یپرسشها   ازو به دور    یلیتخ
بهره  یکه برآیند آن جز سردرگم شوندیم ریدرگ
 «...آوردیبار نمبه یگرید
 ی هاگاه یاز سوتراها درباره جا یبخش انیبه ب واردِر

که در  پردازد، یم ه، یَتریو مَ ینجوشرها چون مَستوه بُدی
 یجابه آموزش سرگرمند و به یکنار بودا در عوالم علو
  ی نیسر برند در سرزمبه  انیخدا نیآنکه بنابر معمول در ب

( در جنوب هند Samudrakacchaنام سامودراکاچا ) به
 ریپرتو تنو نتیکه نطفه ز یپهناور و کاخ بزرگ پارکدر 

کاخ که بام آن آسمان را   نی. در اکنندیم ینام دارد، زندگ
آسمان و در درونش  یو درب آن به بلند ردیگیدربر م

اند گرفته  یجا یکوشک ونهایلیم رد، یگی م یفضا جا ةهم
 یو همه با گوهرها ردیگیفضا را دربر م ةهم کیکه هر 
 یجاآنها به  ی اند و در گلستانهاساخته شده  ونگوناگ

گرانبهاست و  یدرختان و گلها... همه گوهرها و سنگها
و شکوهمند... و  یو به همان بزرگ یهمه چون کاخ اصل

  ار یکاخ و کوشک بس ونهایلیم نیآن است که ا ریچشمگ
 رند،یگی که هر کدام همه فضا را دربر م کسان، یبزرگ و 

و همه آنها با هم   رندیگی م  یجا  ودکاخ همسان خ  کیدر  
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گذشت زمان   با  4۲۷/99  ۱دارند.«  یهند جا  یا یدر کناره در
  ی مکتبها یجدا شدند، ول ییهاشاخه  زین انهیاز مکتب مها

نداشتند   یناسازگار  یادیبن یهادگاه یدر د انه یبا مها نینو
.  ستنددانمی انهیهمه آنها را وابسته به مها رونیو از هم
( بود که به Yogacära)  گاچارهیُ مکتبها    نیا  نیتربرجسته
که آن را  گفتندیم زی( نVijnänavädaوادا )جنانه یآن و

ذهن نامید. ویجنانه را شناخت و مکتب اصالت  توانی م
مکتب   نیا  گذارهی. پاکنندی م  یمعن  زین  افتیو در  یبازشناس

دهنده آن را ( و سازمان Maitreyanäthaتا )انای ترایرا م
 زیمکتب ن ن ی. انددانمی ( Asangaشاگردش  آسانگا )

بر  دیآی که از نام آن بر مو چنان  اتاستیشون هینظر ریگیپ
استوار    یو آگاه   افتیمهار کردن نفس و در  اییُگا و ویجنانه  

 

تنها در متون  از خروار است که نه یگزارش کوتاه شده مشت  ن ی ـ ا۱
چون پرجناپارمیتا    ش، یستا   مورد  پرارج و  اری بس  یکه در سوتراها  یمعمول 

  ی هاکودکانه و افسانه  یداستانها نی. ادی د توان ی همانند آن فراوان م
به کار   ی معنو ی خردمندانه و آموزشها یهاشه یاند  یجارا به  ان یپر

  یاست و حت  یعاد ار یبردن در فرهنگ کهن هند آن دوران بس
  شمند یاند  ن ی چون ناگارجونَه، بزرگتر  یکه برخ  یی نام بودادانشمندان به 
  ی بس  یجا   ی . ولستند ین  بهرهی ب  الت یتخ  نی اند، از اشده   ده یروزگاران نام

سان نامدار  اشن است که پژوهشگران دانشمند و بودا  ی شگفت
(Buddhalogeبا ب )م آن دوران استوار بوده  داستانها که بر توهّ  نی ا  ان ی

آن   ین ید  نگفره رندیآنکه بپذ  یجاو به کنندی م اهی است، دفترها را س
  ی تا رازها کوشندی خردمندانه آشنا نبوده است، م یآورزمان با برهان 

( را کشف Transcenedntalبه گفته خودشان پنهان و فراعقلی!! )
  ی،... منجوشر  ه، یترمیچون  یال یخ یتهایموهوم هو یآموزشهاکنند و 
  ی همتای ب شه یبرجسته و اند گاه یگاه هم به پا . آنها گه ندینما ر یرا تفس 

گفتارها    ن ی رمز و راز ا  کوشند ی داستانها!! اشاره کرده و م   ن یا   سندگانیون
که بودا    اندرفته یرا پذ   تیواقع  نی که بارها خود ا  یسازند، در حالرا آشکار 

  ی کیز یو متاف  دهی چیپ  یرمز و راز و پرسشها  گذاشتن  ان یاز در م  وستهیپ
و  ستدانمی  هودهیب و آنها را ناسودمند و زدی ( سر باز م عهی)ماوراءالطب

 . خواند ی م د یآموزش خود را ساده و روشن چون خورش
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  ی ایدآلیستی فلسف هینظر کی رو یمکتب که پ نی است. ا
اصالت داده و  ، ( Citta) اتّیچ ای شهیاست به ذهن و اند

داند می  زیهمه چ  شگاهیدایو پ  شهیرا ر  شهیعنصر ذهن و اند
  ن یا د ی. از دنامدی( مCitta - mäträو آن را تنها ذهن )

  نجا یکه در ا ، Cittaندارد و  تیواقع یبرون یایمکتب دن
و  اءیاست. اش زیهمه چ ندینشی م یروح ماد یجابه
. آنها ندباشمی یو پرتو ذهن و آگاه  ، یرواقعیغ دادهایرو
 Sarvam -است  شهی»همه جهان ذهن و اند ندیگوی م

vijnäyam jagat »vijnänamaya) افتیخرد و در را 
 ایوهم ما  کی(  jagatبرون جگت )  یایو دن  ( اندکرده   یمعن
(mäyäمی )بهاسه  یرتجهان همه پَ یهاده ی. پددباش
(Pratibhäsa )جاینمود است، که از نطفه و تخم )ب ای - 

bijaها تخمه نی هم ا ی و رو شوندی آشکار م هاده ی( پد
 دی( را پدÄlaya - vijnäna) یانبار آگاه  ای یجهان یآگاه 

جدا   ی ادهیپد  چیانبار و خانه و معبد(. ه   ای  älaya)  آورندی م
که  یاحساس  یافتهای. درشودیهست نم یاز ذهن و آگاه 

دست ها بهدهرمه  ای  داریناپا یهاده یاز محسوسات و پد
 ة دیو آفر  ۱( nihsvabhävaو ذاتند )  تیبدون واقع  ند، یآی م
 بودند.ی که م ند، باش( می mäyä) یالیخ یاؤیر

 ۱5۰  کیاز پژوهشگران به نزد  یمکتب را برخ  ن یآغاز ا
سوترا   –نا چَورمُین یو نشان آن را سنده  یالدیم

Sandhinirmo canä- sutra  نه زمان اَسَنگه    ابند، ی  یم
تنها ذهن   هیسوترا هم از نظر  نی (. در ایالدی)سده چهارم م

(Citta - mäträسخن گفته م ) که   م یدی. دشودی
او را  ی به اصالت ذهن باور داشت و برخ زیگهُوشَه ناشوُه 

مکتب   نیا  هیکارما   نی. مهمترنددانمی   دگاهید  نی ا  گذارهیپا
 - Yogäcärabhumiشاسترا ) هومیبگاچارَیُرا 

Shastraو به   نامندی م  گا، یُ به کار انداختن    مراحل  ( رساله
 یهابه نوشته فراوالنر سده  یدهند. ولاسنگه نسبت می 

 

 است.  ینشان نف  niگوهر و ذات مستقل،  ی عن ی svabhävaـ ۱
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شده است.   یهم آوردن و نگاشتن آن سپرفرا  یفراوان برا
۲۶5/۱۲۲ 

 ی بهومستوه یرساله را بُد نیبخش ا نیترکهن 
(Bodhisattvabhumih )ستوه یبُد یهاگاهیپا ای  

شده   ان یشدن ب ستوه ی بُد یهاه ی که در آن پا ند، دانمی 
بر  یرگیو تمرکز و چ ونیتاسیمدیُگاچاره است. در مکتب 

درنگ  یدارد و حت یابرجسته ار یو ذهن نقش بس شهیاند
 ش، یو پندار کرمه در ذهن خو شهیرنج را با زدودن اند

است که نه  نیمکتب باور بر ا ن ی. در انددانمی ریپذانجام 
 ش یآالیبرون، که در آرامش درون پاک و ب یایدر دن

 .افتیدست  یبه رستگار  توانی م
ام وَجرَیانه نبه  یگریمکتب شاخه د نیکنار ا  در

(Vajrayänaپد )ده ینام انهیشد که در تبت مانترا داری  
ورد و دعا و طلسم  یبه معن نجای. مانترا در اشودی م

آذرخش و الماس است و  یبه معنا جرَاست. وَ زیسحرآم
راه سخت و درخشان )چون الماس   ایوجریانه را راه الماس  
آن جلوبندها  مودنیکه در پ کنندی م و آذرخش( برداشت 

  کباره یو چون آذرخش که  زندیخی بر م انییکباره از م 
مکتب چون   نی. روش اشودی آشکار م  قتیحق  درخشد، ی م

( Siddhaه ) ه آل( آن سید دیآرمان )ا یاست ولیُگاچاره 
که به کمال   یمرد  ای  ده، یکه به هدف رس  یبه مفهوم کس

هماهنگ  یهانیک  امانو س هانی و با ک افتهیدست  یآگاه 
 ش یچه در درون و چه در درون خو تواندیشده است، و م

  نیا روی. هدف، پنامندی اندازی کند، منظام دست  نیدر ا
 روش آن است که در گفتار و ذهن و بدن به تَتهاگته 

( trikäya)  هیکای سه بدن تر  یرا و چون او دا  ابدیدگرش  
 .۱گردد

 اریدر وجریانه بس یگورو و مراد و رهبر مکتب گاهیپا
و   یع یطب ی ورا یهادهه ی برجسته و واالست و در آن س

 

 شرح داده خواهد شد.   ندهیدر آ  هیکای ترـ ۱
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. شوندی م  شی ستا رسندی م ۸4که به  ، یریاسات 
( و Padmakaraکاره )مَ را پد ن یمقدس  نیا نیتربرجسته

 اند.برده( نام Sarahapadaهاپاده )رَسَ

. در سمیبود یاز مکتبها  یا فشرده  اریبود شرح بس نیا
  یبه برداشتها شتریب نییآ ن ی بینی اجهان  یواشکاف

وادا دو نظریه ویجنانه  ژهیوشد و به  میگوناگون آشنا خواه 
 یانقش برجسته   سمیبینی بودرا، که در جهان  تاوادایو شون

 .۱داد میدارند، مورد گفتگو قرار خواه 

 
 همزمان  شمندانیو اند انهیمکتب مها استادان
به  کیتا نزد ییبودا یهاه ی کارما میدیکه د چنان

 یهنوز نگاشته نشده بودند و در دوران برتر تیحیمس
  ی آور از استادان نام  حیمس الدیاز م شیحکمت کهن تا پ
. در ستین  یرا فراهم آورند، سخن   ینینو  ه یکه رساله و نظر

آنها و  ریکهن و تفس یتراهابه سو  شتریدوران ب نیا
  ه ینای و هیو درونما یخانگاه  یدستورها  ارهدرب ییهایبررس

  ش یها را پدهرمهی زمان نگاشتن ابه نکهی. با اپرداختندی م
  ی هایو بررس رهایتفس یاند، ولکرده ادی حی مس الدیاز م

  الدیچند پس از م  ییهاهمه، سده   زیبرجسته و زبانزد آنها ن
و  یتالش ادب ت، یحیاند. در آغاز مسنگاشته شده  حیمس
 نیدر ب ییهایو نو آور افتیگسترش  انییبودا یاشه یاند
 انه یکه جنبش مها دیگرد داری پد نییآ نیا شمندانیاند

به شناساندن چند  ریتالشها بود. ما در ز نیبرآیند ا
  ار یبس یو استادان همزمان آنها در گفتار ییبودا شمندیاند

 . میپردازی فشرده م

 

پرسشها   ن ی. ا خواهمی از جستارها پوزش م ی گویی برخ ـ از دوباره ۱
  ی اریکار  نیاآنها به  یی بازگو و ارزشند ی دارا سمیبود افتیدر  یبرا
 . دهدیم
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 (Ashvaghosha) گهُوشَهشوُه اَ

اسب، و گهوشه به مفهوم بانگ  یاَسوه به معن ایاَشوه 
 یازاده زبردست و براهمن  یسخنسرا شمندیاند نیاست. ا

به  بردی سر م او به کهی . زماندیبودا گرو شیبود که به ک
او را همزمان با شاه   ی. برخستیشناخته شده ن یروشن 
  ی رانیاز شاهان بزرگ دودمان ا  یکی(  Kanishka)  شکایکان
به سده   کیکه نزد نددانمی( Kushanکوشان ) یهند ـ 

  ییبر باختر هند تا شمال افغانستان فرمانروا یالدی اول م
گهُوشَه را به هنر هند اشوُه  ات یادب خیداشت. در تار

و او را از هنرمندان برجسته   ندیستای م  ییسخنسرا
 یی بودا ن ییاو درباره آ ادماندهی نیتر. برجسته شناسندی م

( است، که اصل Buddhacarita) تایاررساله بوداچ
آن وجود  ینیو ترجمه چ ستیآن در دست ن تیسنسکر

از  یدهند که برخرساله نسبت می  ۳۷دارد. به او 
  نیاز ا یکی. اندیی بودا نییآ ی هاادمانده ی نیتربرجسته

 پادَتدُهشرَانه ینام مهااست به یارساله  هاادمانده ی
(Mahäyänashraddhotpädaکه در آن پا )یهاه ی 

با  یازه ی( در آمVijnänavädaمکتب اصالت ذهن )
  ی اری . بسشودی م انیب سم، یبود انهیمها ی ادیبن یشها یگرا

 نیا نیو نو آفر گذاره یگهُوشَه را پااز پژوهشگران اشوُه 
 گریآور دنام شمندیچون دو اند یول ند، دانمیمکتب 
را بر اصالت  هیپایُگاچاره و اسنگه در مکتب ناتا مایتریه 

مکتب نام  نیا نیآنها را نو آفر زین یاند، برخذهن گذاشته 
 یو چنان  یچون  ای  tathatäرا    قتیگهُوشَه حق . اشوُه برندی م

که ناگارجونَه هم از آن بهره گرفته و   کندی م  انیبودن ب
از  یبرخ رونی. از همسازدی تتهتا م نیگزیرا جا تایشون

)اشو گهوشه( را    شمندیاند  نیا  ، ی پژوهشگران چون سوزوک
 انه یبزرگ مکتب مها  نیو مفسر شمندانیاند نیاز نخست

مکتب را   نیگرفتن ا  هیاز ناگارجونَه پا  شیکه پ  شمرند،ی م
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شرح   انیدر ب  یداده است. در هر حال چون هماهنگ  یاری
 نیبه هم د، وجود ندار شمندیاند نیا یهاادماندهیحال و 
به  شتریب سمیبود یادهایبن یو در واشکاف میکنی بسنده م
 پرداخت. میآنها خواه 

 
 ( Nalanda Nigirjuna) ناگارجونَه

استادان  نیاز نام آورتر یک ی یهند شمندیاند نیا
اند. و را نام برده یفراوان یاست که از او نوشتارها ییبودا

اند، نگاشته شده  یناهمگون یدر زمانها ادمانهای نیچون ا
 ناگارجونَه باور داشت.  نیبه چند دیبا

 :سدینوی واردِر م

نام ناگارجونَه  به  سندهینو نیهند چند اتیادب در»
که اند، چنانگذاشته  یجااز خود به ییادمانهای
از آن چه کس است.   یچه نوشتار  گفت توانینم
  کا یکارکه مَ ایرساله موالماده  گفتگوی ب یول
(Mutamädhyamakakärikäکه آن را پا )هی  
 رجونَهاز آن ناالنداناگا خوانند،ی م سمیبود انهیاهم

مکه در  ه یمده   رونیاست. مکتب ناگارجونَه را از هم
 نشیب ای( Madhyamaka - darshanaشنه )
 ۳۷۷/99اند.« نام نهاده  ۱انه یراه م 
 که:  سدینوی م زین فراوالنر

  اتیاز روا یناگارجونَه چون جنگل یزندگان»
آنها   نیبا انگار و گمان از ب دیگوناگون است که با

ساحر و   کیتنها او را چون  . نهدیرا برگز  ییبخشها
افراد  یزندگ یاند که داستانهانشان داده  اگریمیک
چنانکه  اند، خته یاو در آم یرا هم با زندگ یگرید

 

است و درشنه    دنی د  ی به معن  drish( از  هشنَرَدرست آن دَ  ایدارشانا ) ـ  ۱
  ا یو  تیواقع دی د نی. همچندینام و فلسفه نشیب دگاه،ید  توانی را م

 . انددهی هند را درشنه نام ی . شش مکتب فلسف ینیجهان ب
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 یبرا یخیهسته تار کیدشوار است  اریبس
 ۱۷۰/۱۲۲دست آورد.« به  او یسرگذشت واقع

 نی از آنچه درباره ناگارجونَه گزارش شده چن  یافشرده 
 است: 
خانواده براهمن در ویدربهه  کیدانشمند از  نیا

(Vaidarbha برار( )- Brär زاده شده و نام او، یکنون )
 ا یآمده است و ناگاها  ایدرخت ارجونه به دن ر یآن که ز

به کاخ اژدها برده و در آنجا   ایدر  ریبزرگ او را به ز  یمارها
که بودا به امانت سپرده بود، آشنا  یاو را به حکمت رمز

  یپافشار شیخو یتراها. او خود در سودباشمی کردند،
ناگاها  نیریحکمت کامل را او از جهان ز نیکه ا کندی م

 ، یامونیآمده که شاک زین ییبودا یتهایرهانده است. در روا
  ار یحکمت بس ، دادمیگاه که به شاگردان آموزش آن

  ی را در بهشت اعالم کرد که اژدهاها آن را پاسدار  یژرفتر
 نیرفت و ا نیزم ری. در دوران ناگارجونَه او به زندکرد

حکمت  نی جهان آورد. ا نیاحکمت را از مارها گرفته به 
خود را در  یزندگ شتریواد است. ناگارجونَه بایهمان شون

سر برد و با ( بهAndhara) اندهارَ نیجنوب هند در سرزم
واهنا از خانواده شاتَ  نیسرزم نیشاه ا نیآخر
(Shätavähanaدوست بود و سرانجام در شر )پروته ی
(Shriparvataدر کنار رود کر )شنای  (ای  Kistna  چشم از )

 ی الدی م ۲۰۰به  کیاو را نزد یجهان بست. زمان زندگان
شاگرد   یناگارجونَه با همکار  انه، ی. بنابر سنت مهاندارندپی م

  که یام هی( مکتب مدÄryadeva) ادوایخود آر
(Madhyämikaرا پا )و   انهیم یعن ی اهی . مدذاشتگ ه ی

گرفتن از گفته بود که آموزش خود را راه  ناگارجونَه با بهره 
مکتب  یرا برا ییگراانه یو م انهی او هم نام م د، ینام انهیم

وجود و  انیمکتب م نیناگارجونَه ا دگاهی. از ددیخود برگز
... را آموزش یریفناپذ - یو نه، جاودانگ یالوجود، آر
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حکمت کهن را پست نسازد   روانیپ  دیکوشی . او م۱دهدی م
آنها را   شتریبود، ب یشمار  زیکه ناچ  انهینایه  یجاو به 

 بردی( نام م Shravakaشراوکه ) ایشاگردان و شنوندگان 
  ان یگردونه و راه دانشجو ، انهیو مکتب آنان را شراوکه 

که بودا  ردیپذیناگارجونَه خود م گرید ی. از سودینامی م
را رد  ی( ( )فلسفه نظرdrishti)  ینظر یاهمه برداشته

و خواستار درمیان گذاشتن   ستدانمی  بهرهیو ب کردی م
 ۲مشروط شی دایآنها نبود. او با درمیان گذاشتن پ

(Pratitya - samutpäda( )تیعل ای  ،)مشروط
 به) ( anattaرا )  زیبودن همه چ ذاتی ب دیکوشی م

( را روشن سازد. ناگارجونَه در anatman تیسنسکر
بهره  کیالکتیچون د یاز روش  ش یخو یمکتب  یگفتگوها

هماوردان و نشان   یهاهیگرفتن از نظرو با بهره  گرفتی م
 یریگجه یبرداشتها را نت  نیدادن تضاد آنها، نادرست بودن ا

هند  ن یسیالکت ید نیاو را بزرگتر رونی. از همکردی م
نهاد مورد نظر او شونیاوادا   نیتربرجسته . اندده ینام

(Shunyavada) تنها اصالت خأل است، که در آن نه  ای
که  اند، قت یاز حق  یبدون ذات و ته اءیو اش  هادهیهمه پد

 ز یچ  چیباور دارد، ه   یذهن  قیواداکه به حقابرخالف ویجنانه 
را   یجهان یهمگان ألخ کیو  داندینم قتیحق  یرا دارا

 .ردیپذی م
گرفتن از پنج اسکندها، که در بدون بهره  ناگارجونَه

 هینظر یبانیبه پشت شوند، ی برون همراه م یایبا دن انه یمها

 

برداشت   انه یبودا با آنچه در مها  د یاز د انه یکه راه م د ید م یخواهـ ۱
روی  و آشکارا میانه ی روشن به را  انهی. بودا راه مستین کسان ی شود یم
  کوشند ی مهایانه م روانیکه پ ی در حال ، داندمیو شهوت  اضت یر  نیب
باره سخن گفته   ن ی. در انند یافر یب یو مکتب یمفهوم فلسف  کآن ی از

 خواهد شد.  
در گفتار بودا   توانی آنها را م  شه یر نکه یها، و اه ینظر ن یـ درباره ا۲
 گفتگو خواهد شد.  ندهیدر آ افت،ی
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  وسته، یشدن پ دیبودن جهان و شدن و ناپد داریکهن ناپا
. او خواستار  سازدیمشروط برابر م  تیرا با عل  هاده یجهان پد

شدن«   دیناپد»  است که نشان دهد اصوالً نه »شدن« و نه
و به هم  اندی نسب می است، که همه مفاه  ریپذانجام 
وابسته    یکی  شیدایو پ  شوندی اند و از هم برگرفته موابسته 

 شودی نم داریاست. بدون معلول علت پد یگریبه بودن د
 .ابدییو بدون علت هم معلول وجود نم

مشروط را هم   تیفراتر گذاشته و عل  ی... ناگارجونَه گام
شدن،  دیشدن و ناپد ، یدو سو رایز ، داندمی  یقیحق ریغ

 ریاند، هر دو غو فناپذیری... که در برابر هم یجاودانگ
دو است.  نیا یدر نف یقیو برداشت حق  اندی قیحق

۱۷۰/۱۲۲   
 خود یدارد که در جا یبرداشت  تایناگارجونَه درباره شون

 خواهد شد.  انیب

و  ینیزبیهمه ت نیجونَه با ااست که ناگار ریچشمگ
که  ی و با باور استوار ، دهندکه به او نسبت می  یخردمند
  ان یبوم یبدو یو خأل دارد، باز به همان باورها تیبه عل
ماوراءالطبیعه   یو وجودها انیخدا ةاست و اراد بندیهند پا

 . شماردی را کارساز در سرنوشت انسانها م

 بالد،ی م ییباورها نیبه چن زیکه خود ن سنگهه
 نیو درخشانتر  ینوابغ روحان  نیاز بزرگتر   یکی ناگارجونَه را  

و او را   نامدی است!! م  دهیکه جهان به خود د یشمندیاند
  ه یَتریو مَ  تابهای ام  ضیکه به ف خواند، ی م یپدر مکتب عباد
باور  نیاکه چگونه ناگارجونَه به  سدینویباور دارد. او م

دارد   یاکنون در فلک )بهشت( توشیتا جا  هیَتری داشته که مَ
فرود خواهد آمد تا   نیکالپا از جهان به زم  نی ا انیو در پا

است  ینور جاودان تابها یام  یبه شکل انسان زاده شود. ول
گذشته بودا شده است. با در  یشماریب یکه در کالپاها

به  توانیم هاگرفتن از فیض آنبوداها و بهره نیا شی ستا
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  ن یا ی بهاکت ی... در واشکافافتی دست  ی و رستگار ییرها
 . شد جستار دنبال خواهد

  
 ( Aryadevaدوا ) ایآر

سده دوم و  انیدوا، شاگرد ناگارجونَه بود که در پاایآر
با  زیاو ن یو شرح زندگ ستهیزیم  یالدیآغاز سده سوم م 

آنچه درباره   یاست. ول ختهیگون آمافسانه  یداستانها
 یاستاد همگون  یهاشه یاند با انداو گزارش داده   یهاهینظر

 یازمانده با ناگارجونَه در س  یگذشته بر همکار  واادیدارد. آر
  که یشیشیبرداشت مکتب و  در ردّ  ییمکتب مهایانه، گفتارها

(Vaisheshikaدر ساختار جهان از اتمها ب )کرده  انی
 یهاباور بود که جهان از دانه  نیمکتب بر ا نی است. ا

  ل یتشک Pärimändalyam ای  یجاودان یروکُ زیر اریبس
آب، خاک، آتش و هوا  یهااند: ذره شده که بر چهار گونه

  ن ی( اVishesha) ژهیذرات و ن ی(. ایعنصر اصل)چهار 
روشن   تیو موجود تیواقع  یعناصرند. جهان نمودها دارا

که از در  هادهیپد اند، یها جاودانذره  نکهیبا ا یاست. ول
مکتب به  نی. در ادارندیپانا رندیگی آنها شکل م ختنیآم

ز یماده و روح باور دارند و ارواح را ن ی دوگانگ یاگونه
)ناهمساز با ودانتا که به   شناسندی و گوناگون م شماریب
و زادمان دوباره،  ییدا یبازپ زهیآتمن باور دارد( انگ  یی کتای

است.   یو روحان  یجهان ماد  ایماده و روح    ختنیدر هم آم
 یعناصر که برا یتنها برادوا نه ایمکتب آر نیدر برابر ا

و همه را خأل  ردیپذینم ی قیحق یو روحان یماد زیچ چیه 
 داند.می 
 
 ( Maitreya- näthaناتا )  هیَتری مَ  ای(  Maitreya)  هیَتریمَ

دانست  هیَ تریمَ دیرا بایُگاچاره مکتب  یواقع گذار هیپا
است. او  ستهیزی م  یالدیم ۳5۰ - ۲۷۰به  کیکه نزد

از استادان بزرگ  زیرا ن هیَتریآوازه بود. مَ استاد اَسَنگه پر
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( Mahäyana - acärya) ه یآکار انه یمها ای انه یمها
  ی اآموزشه خواستندیاسنگه چون م روانی. پشناسندی م

که همان  ندهیآ یبدانند، استاد او را بودا یاستاد را آسمان
  تا یخواندند که در فلک توش شود، ی بودا پنداشته م هیَتریمَ

 زیرا ن هیَ ترینام مَ رونیبه اسنگه آموزش داده است. از هم
  ا ینگهبان  هیَتریناتا برگرداندند که به مفهوم مَ  هیَتریبه مَ

داد میارج  اریاستاد خود بس هاست. اسنگه ب هیَتریسرور مَ 
 نددادمیاستاد شش رساله نسبت  نیا. به ستودیو او را م

( او Yogäcära bhuuni)یُگاچاره  – گاهیپا یستراو شا
رساله از  نی. در انددانمییُگاچاره مکتب  هیرا پا

ها، سخن گفته  دانه  ای( bijaها )بالقوه، نطفه  یاستعدادها
 یدهند. برخرا شکل می  یجهان یکه انبار آگاه  شود، ی م
آن را   شتریب یول ،دهندرساله را به اسنگه نسبت می  نیا

 . نددانمیکار استاد او  

  
 ( Säramati)  یماتسارَ

 د یگوی سخن م تیمارَنام سا به  یشمندیاز اند فراوالنر
و  ستهیزیدر مرکز هند م یالدیم ۲5۰به  کیکه نزد
کرده است، که در مکتب  یگذاره ینام خود پابه  یمکتب 

رساله نسبت  وداشته است. به او د یادینقش زیُگاچاره 
ویبهاگه  دهند که از آن دو رتناگوترهمی 
(Ratnagotravibhägahبا ارز )ی است و به بررس  شتر  

باره   نیدر ا) پردازدی م Ratnaسه جواهر  انیدرباره بن
 یاو با گفتارها یبرداشتها ی . ول( گفتگو خواهد شد

سارَماتی  . ستیپَرجناپارمیتا همگون ن یتراارجونَه و سو ناگ
در  ینظر دارد که چون روح جهان نیبرتر یهست یکیبه 

 یجا دن یشیدر کانون اند یهست نیبرتر نی ودانتاست. ا
و ذهن درخشان  ی. آن آگاه ستین ریپذافتیدر یدارد ول

و بدون لکه   Prabhäsvaram cittam  ای)خرد درخشان(  
هم  tathatä( است که amalamپاک و خالص ) ای



 مکتبهای برجسته بودایی  231

 ( Paramärthadhätuh)  یقی . عنصر حقشودی م دهینام
چرکها   لهیآن به وس  (نیتردرست: عنصر مطلق و بر  مفهوم)

. شودی ( شناخته مgunäh( و کیفیات )maläh)  هایو ناپاک
را   یهست  نیگوهر ا یول دارندیو پد یبرون هایپاکنا  نیا

 ند،ناپذیریی و جدا یبرون اتیفیکه ک  یدر حال ند، یساینم
 نیبرتر  نی. استیجدا ن  دیکه از خورش  دیچون تابش خورش

نادرست  افتیهاست. با درده یهمه جهان پد یمبنا یهست
( )رفتار کار ماساز Karma - Kleshähآن کارها و رنجها )

 Skandhäh  شی دایکه برآیند آن پ  ندیآی م  دی( پدهای دیو پل
شناخت،   یهاه یپا  äyatanäniساز(،    تی)پنج گروه شخص

 ختن ی و از درهم آم رندیگی شکل م dhatavahو عناصر 
همه   نیبرتر  یهست  نی. اشودینمودها هست م  انآنها جه

همه جا حاضر( و در همه موجودات  -جا هست )فرابود 
وجود دارد،  تیی( بوداgotramصورت نطفه و تخمه ) به

ناسره،   یبخش  نیناسره، در مقدس  یمعمول  یکه در انسانها
  ی قتی ( است و حقbuddhatvamو در بودا، سره و پاک )

( nirvänamو خاموش ) aryasatyamمقدس )شریف( 
  ی قیاست و بدن حق   یهست  نیمان برتربودا ه   ی. پس هست

( که تنها بدن مطلق و  dharmakäyahاو بدن دََهرمه )
 یویبدن دن ی(. ولParamärtha-käyahاست )ی قیحق
(rupa - käyahبودا به دو گونه نما )یدنیو د  شودی م  انی 

( در برابر بدن Samvrittikäyah) یبدن تجرب نیاست. ا
 ۲55/۱۲۲چون عکس ماه است در آب.  یقیحق

 
 ( Asanga) نگهاَسَ

 ۳۰۰  کیبود )نزد  هیَتریشد اسنگه شاگرد مَ  انیب  چنانکه
و گسترش داد.  سامان او را هی( و نظریالدیم ۳9۰ -

شاه    تختی(، پاPurushapuraزادمان او را در پوروشاپورا ) 
 یفراوان یاند. به اسنگه نوشتارهادر قندهار گفته  شکایکان

که اسنگه    نددانمی   هیَتریرا از آن مَ  یدهند و برخنسبت می
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داده و نگاشته است. به نوشته ناکامورا،  شیرایآنها را و
ه نگراَهسَانه یهانام مَخود به یارهااز نوشت یکی اسنگه در 
 عت ی( طبMahäyänasamgraha- shastraشاستَر )

در سه پهنه  شود، یم افتیدر یآگاه  لهیرا که به وس اءیاش
 :کندی بخش م یهست
( Parikalpita - svabhävaسوابهاو ) تایپکلیـ پار۱

 و گول زننده: یگوهر توهم
است، چون  یقی( حقSvabhavaآنچه بدون گوهر )

 یاست و تنها در ذهن جا  ریپذبخش   انیپای که تا ب  یزیچ
  parikalpita. )ستین  یقی حق  یهست   یدارد و در واقع دارا 

 ( ی= توهم
( Paratantra-svabhavaسوابها و )  -ـ  پاراتانترا ۲

 .یگوهر نسب
که  داریناپا ی. هستستین دان یذات جاو یآنچه دارا

  ی از گوهر ناب و گوهر آلوده است. هست ختهیآم
(Paratantra  )سازد ی که انسان را توانا م  ینسب  قتیحق  ای  

 بازگردد.  یبه پاک یاز آلودگ
 - Parinishpannaپاناسوابهاو )شینیـ پار۳

svabhävaتیبرون از محدود  ایمطلق    قتی( گوهر با حق 
  قت یحق افتیدر ان یاست. بن یآگاه  قتیو حق یکه ذات
 نی. در ا Vijnäptimäträ ایمطلق و ناب است  یآگاه 

نهاد وابسته به ذهن آلوده  کی( ävidyäرساله جهل )
 .۱است 

از سه بدن بودا سخن گفته  نیرساله همچن نیا در
داند که انسان را به می یو بدن دََهرمه را نهاد شودی م

)درباره سه بدن بودا سخن گفته   کندی م تیهدا ریتنو
 ۲۶5/۶۰-۲۶4 خواهد شد( 

 

،   Vijnäna , manasی هاواژه شنده یذهن اند  ی رساله برا نی ـ در ا۱
Citta یرویفهم و ن ، یدرون  یآگاه  توانی به کار برده شده است که م  

 ام.همه ذهن اگاه را به کار برده یترجمه کرد. من برا افتیو در زیتم
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 ( Vasubandhu) ندهوواسوبَ
 ن یابه  یول نددانمیبرادر اسنگه  نیرا که واسوبندهو

در دست است. از  ییادمانهایهم  گرید شمندانینام از اند
نوشتارها را روشن   نی ا ی نگارنده واقع توان ینم رون یا

استاد   نیتراو را برجسته  یاسنگه، که برخ برادر ساخت.
 سته، یزی م  یالدی در سده چهارم م  ند، دانمی یُگاچاره  مکتب  

که در سده    کندیم  ادی  یگرید  یفراوالنر از واسوبندهو  یول
دوم  ی او را واسوبندهو رون یو از هم سته یزی پنجم م

 را به  شمندیاند نی(. ایالدیم 4۸۰ - 4۰۰) خواندی م
( sautröntika)از مکتب    نددانمی وابسته    نیوادی رواستسَ

نام دََهرمه نگاشت به در ابهی  یاکه رساله 
Abhidharmakosha  ی ریو تفس  ( دََهرمه)پوشش ابهی 

 – Abhidharmakosha بر آن نگاشت به نام زین

bhäsya مکتب  یهاه یقطعه شعر پا ۶۰۰در آنها با  که
وادا را استوار ساخت. او در دربار شاهان سلسله  سَرواستی 
و سرانجام هم در اعتبار فراوان بود    ی( داراGuptaگوپتا )

سلسله جهان را   نیدربار ا گاهی( جاAyodhyä) اهیودیا
استاد مکتب  نیترشدن بر نامور روزیبدرود گفت. او با پ

واسین  ندهیاینام وبه Säkhya)) ای ساکه
(Vindhyaväsin پرآوازه شد. او را )شمندان یاز اند یک ی  

 ۷۶/۱۲۲اند. دانسته سمیبزرگ بود
 ن یاز پژوهشگران ا  یشد برخ  انیب  نیاز ا   شیچنانکه پ

 ،دهندرا به واسوبندهو، برادر اسنگه نسبت می  هاه یکار ما
است که آنها   رشیذمورد پ  شتریب  رون ی نظر فراوالتر از ا  یول
 یالدی را سده پنجم م ادمانهای نی نگارش ا خیتار زین
  ی که با آنچه فراوالنر گزارش داده است هماهنگ  خوانند، ی م

 دارد.



۵عرفان 234  

 
 ( Vasumitra) ترایم  واسو

ودا بود که در رشد ی مکتب سرواست  روانیاز پ  ترایم واسو
 یهادگاه یاز د یداشت. بخش یهمکار  زین انهیمکتب مها

 .میکرد انیب نی از ا شی او را پ
 
 ۔گا ناید -( Dignägaگه )ناگید

( شاگرد شودیبازگو م زیگا ننایناگه را )که دگید
رساله به او نسبت  ۱4و  نددانمیو برادر سنگهه ه واسوبند

از جانبداران   یکیو  یُگاچاره  مکتب    روانیدهند. او را از پمی 
او را از   یو برخ شناسندی ( مونی)منطق یآورروش برهان 

 مکتب نی. در انددانمی روش  ن ی در ا یمکتب گذارانهیپا
  زه یبا انگ افتیو در زهیانگیو ب میمستق افتیدر نیب

دخالت دارد،   یذهن  تیو فعال  دنی شی( که در آن اندی)انتزاع
همان  یق یحق افتیو باور دارند که در رندیپذی م  ییجدا

دست به زهایدر برخورد با چ زهی انگیو ب می است که مستق
و گوهرى  یقیحق تیو نشان دهنده ماه  دیآی م
(Svalakshana آنهاست )برآیند  زهایچ یهای. چگونگ۱
و  ۲ (Prämänaphala) ندباشو شناخت ما می افتیدر

 افتی. اصوالً درستندین یگرید زیچ یذهن یهاجز ساخته 
است که در برخورد  یشناخت  ۳( Pratyakshaکشا ) ایپرات

از  یو ته دیآیدست مبه زهایبا چ زهیانگیو ب می مستق
nama - rupa اسماء و  - ینام و نشان )چند و چون
  نش ی که تعقل در آن نقش دارد آفر ی افتیصفات( است. در

 

 Svaاست و    تیفیو ک  ی ژگینشان، و  ی( به معن Lakshanaالکشانا )ـ  ۱
 است.    ی ق یحق   ت یفیو ک  یذات   نشان  واژه به مفهوم  ن یخود و ذات. ا   ی عنی
  ن ی. اجهیبهره و نت یعن ی phalaشناخت،  لهی وس یعن ی Prämänaـ ۲

 است.   قتی حق افتیدر  ی برا له یوس یواژه به معن
و با پنج حس   مینیبی م  میآنچه ما مستق یبه معن  Pratyakshaـ ۳
 .  میکنی م  افتیدر
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ماده( نرم،   -....( جنس )نر  دیاست. رنگ )سرخ و سپ  یذهن
اند. اراده و ساخت ذهن یهاسخت، خوب، بد... فروزه

نام و نشان   نندهی است که آفر ۱ (Cetanä)نا تَچِ ای یآگاه 
 است. 

 
 ( Dharmakirti) یرتیکدََهرمه

است که او  سمیاز استادان بود یکی زین یرتیکدََهرمه
به  کی . او نزدنددانمیآوران از برهان ناگهیرا همچون د
 است.  ستهیزی م یالدی سده ششم م

 
 ( Buddhapälita) تهیپال بودا

 سته یزی م  یالدیپنجم تا ششم م ةسد نیب تهیپال بودا
کرده و بر رساله   لیناگارجونَه را تکم یآورو برهان

 نوشته است.  یریاو تفس  یکایکاکاریمایماده 
 
 ((Buddhaghoshaگهؤشه  بودا

سده   ییبانگ بودا، از استادان نامدار بودا ای  بوداگُهوشَه
  ی کیاست.  یابرجسته  یادمانهای یو دارا یالدیپنجم م

 Visuddhiمگه ) ینام ویسوده او به  یاز نگارشها

maggaبودا  نییگوناگون آ ی( است که درباره پرسشها
وصورت  درباره نام  یرساله برداشت نینظر داده است. در ا

(näma - rupaدارد که با نظر بن )ا هی مکتب سانک یادی  
در   می دید  نی شیپ  دفتر  است. چنانکه در  ییهایهمگون  یدارا

مکتب پروشا و   نیروح و ماده، که در ا نیب ای سانکه
 ده یچون چالق و کور د یوندیپ ند، باشمی  یتیپرکر

و  ستین ایپو یاست ول یخرد و آگاه  ی. روح داراشودی م
  ایاست. ماده  یجنبشیجهان چون تماشاگر ب کار در

و چون  یبدون آگاه  یو کننده کار است، ول ایپو یتیپرکر
( که از  näma) نام هوشه، است. به برداشت بودا گ یکور

 

 اند.کرده  ی ساز است... معنآنچه کرمه  ،ی را اراده، آگاه  Cetanäـ ۱
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شده،   لیتشک یذهن یرشهایو پذ افتیاحساس و در
ماده با  ی( که جاrupaکننده است، و روپه )افتیدر

 یبه رهبر ازیاست که ن یچون کور رد، یگی را م یتیپرکر
فراموش کرد که چون بوداگُهوشَه به روح   دینام دارد. نبا
است، که نماد  دهیپوروشه، نام را برگز یجاباور ندارد به

 .خواندی م  هایو چون هایژگیو

 یی کانن بودا یهابر رساله  زین یی رهایتفس بوداگُهوشَه
 ی ریتفس نیدهرمه... و همچن یابه  ه، یکایبر ن ریچون تفس

نگاشته است. به ( Dhammapadaبر دهمه پاد )
 .نهندی ارج م  ار یاستاد بس نیا یبرآوردها

 
 ( Bhavaviveka) کاوِیوبهاوَ

 انه ی آور مکتب مهانو نیتررا فراوالنر برجسته  وکایبهاوو
است و  ستهیزی م  یالدیکه در سده ششم م نامدی م

نام در آن زمان بهیُگاچاره  استاد مکتب    نیترآورهماورد نام
 :سدینوی( بوده است. فراوالنر مdharmapälaپاال )دََهرمه

که  دید میخواه  میکن یدر گفتار او موشکاف  »اگر
 تهیناگارجونَه و بوداپال یهاه ینظر ییبازگو یبرخ

 یهم برهانها یگاه  ی. ول راتریگ یانیاست، با ب
  ان ی در م ته یبودا پال یبرداشتها یدر بازساز ینینو
بودن آنها اشاره کرده، خود   هیپای به ب  ایو    گذاردی م

 ۱۲۲/ ۲۲4.« کندی م انیب ینینو یبرهانها
استادان برجسته کهن  یاز کاروند یابود فشرده نیا
کارساز    انهی مکتب مها  شرفتیآنها در پ  نیشتریکه ب  ، ییبودا
 یهاه یبا نظر شتریب سمیبینی بودجهان  انیاند. در ببوده

 شد.  می استادان آشنا خواه  نیا
را که   یدرمیان گذاشته شد، آموزش  نی از ا  شیپ  چنانکه

او   َدَهرمهیموعظه بودا و بُد نیهمه پژوهشگران نخست
را که او سفارش کرد، با آنچه  ی اانهیاند و روش مدانسته 

  یرو چیبه ه  کنند، ی و به آن عمل م دهینام سمیامروز بود
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روشن و  اریبس یافتیدر مهدََهری ندارند. بُد یهماهنگ
با  سمیکه بود یاست، در حال ی و اجتماع یعمل  یدستور

و  یفلسف  یهادگاه ید و ستانهایگران از آموزشها، چ یبار
(، کی)اسکوالست  یاو حوزه یمکتب  دهیچیپ یهاهینظر

درباره   یبدو یباورها ، یعباد فات ی آداب و مراسم و تشر
  ان یخدا  یکه جا  یالیو خ  یاهای افسانهستوه بوداها و بُدی

  شمار یب  یها، دفترها، تومارهااند... در رساله را گرفته   ییودا
 او را از هدفش دور ساخته است.  روانینام بودا پبه

بینی آن، چون از آموزش و جهان سمیبود یبررس در
ارزش  یکه وابسته به زمان او و دارا یبودا نشان یواقع
  نده یآ یدر بخشها ست، یباشد در دست ن یخیتار

 ی هارا که سده  سمیبود شیک یهااز شالوده  یادهیبرگز
 انیاند، فشرده و کوتاه بفراوان پس از بودا شکل گرفته 

کهن   نییآن را با آ یهمبستگ خود یو در جا  میکنی م
 . میشوی م ادآوری
 
 سمیبود  یو رهبان  یسازمان خانگاه   ای(  Samgha)   نگههسَ

که به  نامندی نگهه مسَ را  سم یبود ییسایکل سازمان
که پس از   میدید تیحیگروه و انجمن است. در مس یمعن
انجمنها   نیابه  یحیبه هم وابسته مس  یهاگروه  شیدایپ

کهن  ونان یواژه در  نی. انددادمی (Ecclesia) ای سکلِنام اِ
.  شدیهمه شهروندان به کار برده م  یهاییگردهما یبرا

 ی( را براسای)کل اینام اکلس  تی حیمس  شپس از گستر
 شدند، ی م لیتشک ونیکه از روحان ینید یسازمانها

 شده است. یریگیروند پ نیهم زیبودا ن نیی. در آدندیبرگز

گنه  ای( samghaوران سنگهه )هند به دسته پیشه در
(ganaم ) اها،یدنانجمن ترک   یبرا  نیج  شی . در کگفتندی 

بودند، نام سنگهه را   شیک ن ی که در واقع رهبانان ا
نام  نیبه گروه شاگردان خود هم زیها ن. شرامانه دندیبرگز

گروه همبستگان و شاگردان   یبودا هم برا  نکهیاند. ارا داده 
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روشن    خیتار  دیبوده است، از د  دهیرا برگز  ینام  نیچن  ودخ
کانن  یتها ی و روا یسنت  یهاادمانده یو تنها از  ست؟ین

روش رفتار کرده باشد.    نیم به همکه او ه   دیآی بر م  نیچن
انجمن  کیفراموش کرد که سنگهه به  دینبا یول

که بودا نه خود را  یدر حال شود، ی یافته گفته م سازمان 
 ست، دانمی گروه  کیرهبر  یو برابر آن، و نه حت مبریپ

 یآموزش مردم و دگرگون یبود که برا یبلکه او آموزگار
را نشان   ریو تنو یداریب نیآنان راه نو شهیاند یو بهساز
و   رفتندی شمار م استاد شاگردان او به  نیا روانیداد و پ
نبود. در  یروحان ریو رهبان و شاگرد غ یاز روحان یسخن
کانن آمده که بودا رسالت خود را  یتهایاز روا یاریبس
 کبِکرده است.  انی ب یقیمرتاض حق براهمن و تیترب
 یرا بر روش مبارزه برتر یکه بودا راه سازندگ سدینوی م

  ه یشاگردان خود را بر همه کار یداد و اصوالً زندگمی 
(brahmacarya  )آنان که    د، ینامی م  یبراهمن  یدگرگون  ای
بودا  گر ی. به زبان دابندیدست  ی آل براهمندیبه ا دیبا
دارد و   یبر پا  ینیو سازمان نو آفر  ینینو  نید  خواستینم
 ۱۲5/۷جامعه به مبارزه پردازد.  نیبا د

درمیان  شهیاند نیروش و ا نیدر دهماپاد بارها ا
 انیب  نه یزم  نیدر ا  یهم بخش  انیگذاشته شده است و در پا

 کیدهد که چگونه با ( و نشان می 4۰۲ - ۳۸۳) شودی م
شد. در  یبراهمن واقع دیبا یو منش  یاشهیدان یدگرگون

که چگونه بدون  شودی هم نشان داده م گرید یتهایب
پر تالش   یگیری با زندگو روزه  ینینشو خاک  یخودآزار

و مهار   یو بردبار یو آرام یبا آگاه  یول یو توان، با شاد
، ۱۱4،  ۱۱۲شد )   نیوراجکه راستیپر  کی  توانی نفس... م 

که  ی از راه  توانی آموزش را م نی...( ا ۲۰۰، ۱9۷، ۱۸4
 اضتی راه ر ا یبازگشتن از راه گذشته  و با دیبودا برگز

و سپس همان روش را راه   افتهیدست  ریتوانست به تنو
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پنداشت که   توانی نم  هیپا  نی. بر ا۱افت یدر  زین  د، ینام  انهیم
 ی، و سازمان رهبان  سایسنگهه به مفهوم کل  لیبودا به تشک

پرداخته  شود، ی م دهید انییبودا نی در ب روزگونه که امآن
کهن   سمیگواهند که در بود نیباشد. شواهد فراوان برا 

است و  شدهی از همه شاگردان گفته م  یسنگهه، به انجمن
و سلسله مراتب و طبقات و مقامات    استی گروه از ر  نیدر ا
و   واسطهینشان ب گونهچ ینبوده است. چون ه  ینشان
 ست،یدر دست ن دََهرمهیبُد روان یپاز سازمان  می مستق

 یهاادماندهیبه آنچه پژوهشگران از  میپردازیناچار م
 نیاز ا یافشرده انیاند، و با بدست آورده کهن به سمیبود

بازگو  ییهارا چون نمونه شمندیجستارها گفتار چند اند
 : میکنی م

 انجمن هماهنگ با هموندان برابر سنگهه

 :سدینوی م رایاک
سنگهه   ـ سمگره    ایگروه هماهنگ    ییسازمان بودا  به»

(Samagra - sanghaم ) ایو بودا را آموزگار  گفتندی 
( Shravaka( و شاگردان را شراوکه ) Shästri) یشاستر

  ۶۲/۱۱۳خواندند.«  یم  شنوندگان ای
 :سدینوی م سوناندا

که   شدی م  لیاز همه شاگردان بودا تشک »سنگهه
 چیکامل برقرار بوده است و ه  یآنها برابر نیدر ب

و سلسله مراتب وجود نداشت و بودا   شوایسرور و پ
 ۳9/۱۳۳ .«دندینامی تنها آموزگار خود م زیرا ن

 

  کنندی م   ان یرا ب  یی تها یاست که پژوهشگران خود روا  ر یچشمگ  ار یبسـ  ۱
راه استادان هندو نتوانست به   مودن یپ و اضت یکه بودا پس از سالها ر

راه اعتدال و   دن ی و برگز اضت یو تازه پس از ترک ر  ابدیدست  ر یتنو
... و باز هم  ابدی... توانست به هدف دست رکنندهی خوردن خوراک س

  اضتی خود با ر  رکننده یبودا س رانند یاز آنها خواستار آنند که بپذ ی برخ
 سخن گفته خواهد شد.  ره با نی است؟؟ در ا افته یدست  ر یبه تنو
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است که  یبرداشت گزارش نی ا یاستوار برا برهان
و همه  کنندی م  یبانیآن را پشت زین یکانن یتهایروا

خود  یکه بودا هنگام مرگ برا رندیپذیم زیپژوهشگران ن
  رایز د، یسنگهه ننام یبرا  یو سرپرست دیبرنگز ینیجانش

. پس از او  کردی و سرور رفتار نم شوایخود او هم چون پ
 نشد. دهیبرگز گاهین پایابه  یهم کس

که به گزارش کانن در آغاز پس از  میدید نیهمچن
  رفته یاو پذ یگوناگون به شاگرد روانیاز پ یآنکه شمار

  ونیهمه آنان را روحان  توانیگروه که هرگز نم  نیشدند، ا
  ل ی سنگهه او را تشک  د، ینام  یو کاردانان روحان  کارانژهیو و

مَگَدَهه  رامونیدادند. بودا سپس به آنها دستور داد به پ
(magadhaروند و مردم را به بد ) هرمه آشنا سازند. از  دی
اگردان )بدون آنکه از  که همه ش دیآی گزارش بر م نیا

  ل ینام برده شود( سنگهه او را تشک ررهبانانیرهبانان و غ
آموزش   نیبا هم برابر بودند. گذشته بر ا  زیو همه ن  نددادمی 

ساختن به راه    ادََهرمه و آشن  انیمورد نظر بودا تنها همان ب
 یهشتگانه بوده است، که به کاردان فیو راه شر ییرها

. ۱نداشته است ازین یو پرورش خانگاه  یکار ژهیژرف و و
شکل نگرفته    یاژه یهنوز خانگاه و آموزش و  ن یگذشته بر ا
 بوده است. 

 خ ی تار یربنایکانن را ز یداستانها توانیگمان نمیب
  ی داستانها  شتریدر ب  شی رایو پ  شی و آرا  ییگوساخت. گزافه 
رسم و رواست، چنانکه در  ین ییآ یدادهایوابسته به رو

 یآمده در زمان کوتاه  ییکانن بودا یداستانها نیهم
در  بردند، ی سر مهزاران رهبان و ارهت در سنگهه بودا به

  ی زمان دراز  افتی  میدر خواه   می کن  یاگر واشکاف   که  یحال
اند داده  لی تشک  یگروه درخور توجه  انییشده تا بودا  یسپر

 

  د یسفر کن شودی که از زبان بودا گفته م  د یگزارش رجوع کن نیاـ به ۱
 ... یهمدردی از رو ی اری و سالمت بس ر یخ یبرا
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  پس از بودا رواج  یخانگاه  یهاگاه یاصوالً نامها و پاو 
 . اندافته ی

که بودا شنوندگان خود  دیآی بر م ی کانن یداستانها  از
است، که آن را رهبان  ده ینامی( مbhikshu) کشوی را به

  روانیها و پشراوکه نیاز بودا در ب شیاند. پترجمه کرده
اند که هموندان شکل گرفته بوده ییهاسنگهه  نیج نییآ

 و یوزگیو در ایآنها مرتاضان دوره گرد بودند و با ترک دن
و   یرهبان  یزندگ  گونهنی. اگذراندندی روزگار م  یریگصدقه 
از   شی بوده است که در هند پ ی روش  یوزگیو در ایدنترک

بوده است.   قتیحق  ندگانیزهاد و جو  ژهیها رسم و وشرامنه 
خود را در  یهمه زندگ یستیبای آنها باور داشتند که م 
گذران   نفراهم آورد یسر برند و برامراقبه و تمرکز ... به

 .Br/4,22 کهیهدآرنیبر شادیتباه نسازند. در اوپان یزندگ

Ar. IV ،  کهن است، آمده که   یشادهایاز او پان  یکیکه
است که از مال و فرزند چشم  یاسیشناسنده آتمن سن

 bhikshäcaryam caratiکرده و با    ایو ترک دن  دهیپوش
 نیکه آخر ن، ی اسی. سنبردیسر مبه ، یوزگیبا در یزندگ ای
در  شادهایو به گفته اوپان گذراندندی را م ی براهمن گاهیپا

و  کردندی م  یسان زندگ نیبه هم مردند، ی م یزندگ
از   یار یگفت که بس توانی رهبانان آن زمان بودند. م

از  زین یبراهمنان بودند و برخ نیشاگردان بودا از ب
 یشمار فراوانتر  که  گواه است  زی کانن ن  یحت   یمرتاضان، ول
پنداشت که بودا  توانی . ماندده یگرو به بودا یاز مردم عاد

زمان، شنوندگان خود  یو فرهنگ یو رسم همگان یبه خو
که  ستین نی گواه بر ا ن یا ینام برده است، ول کشوی را به

 ن یگذشته بر ا!  بوده باشند  یاسی مرتاض و سن  ایآنها رهبان  
ک اصل کمتر مورد یبودا  شهی در روش و آموزش و اند

توجه قرار گرفته است و پژوهشگران بدون نگرش به آن  
گرفته، بازگو  هی کانن را، که از فرهنگ زمان ما یگزارشها

 اند.کرده
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آموزش بوداست، که در آن با  هیپا انهی که راه م میدید
او راه و   کهیی آشکارا مخالفت شده است، تا جا یخودآزار

بستن در  یالیخ یهارا گره نیروش مرتاضان هندو و ج
  ن یرا تنها با رها کردن ا قتیبه حق دنیو رس ۱نامدی هوا م

از درون  بودا گفت که توانیداند. م می ریپذراه انجام 
جامعه برخاسته و به   ین یو د یاشه یو سامان اند یفرهنگ

است.  مودهیراه نپ انیهمراه جر یآن زبان سخن گفته، ول
گمان کرده، بی  یگذاره یپا یااگر هم سنگهه  رون یاز هم

هندو   نیاسیو سن  انیو زهاد عر  نیج  روانیشکل سنگهه پ
از جامعه و    یو دور اضتیرا نداشته است و در انجمن او ر

 یبرخوردار نبوده است. در جا ی ادیاز ارزش بن یوزگیدر
سخن رفته    یفراوان  یهاداد که از ارهت  میخود نشان خواه 

  یی اند و نه رهبان و نه با گداکه هرگز نه مرتاض بوده 
شد،  انیب نیاز ا   شیگونه که پماناند، بلکه ه کرده یزندگ
  شه یو اند رروش و کردار و گفتا ، بینیو روشن  یآگاه 
 ییاو شرط رها یو برون یدرون ی زندگ ایو  قتیحق یایجو

در هر  یو شعائر. ول  فاتیشده است، نه تشر یو رستگار 
پس از   یهااست که در سده تیواقع کیهم  نیحال ا

  افته ینام سنگهه وجود به یسازمان رهبان کیمرگ بودا 
 وه را به دو گر انییبودا سمیدر کانن بود رون یاست. از هم
بندی را به رسم معمول به خود گروه نیاند و ابخش کرده

 اند.بودا نسبت داده

 

گوتمه    اضتی که در کانن آمده پس از شش سال ر  میدی در گذشته دـ  ۱
. پس از  ستین  ی انجامد و روش درست  ی نم  ر یراه به تنو   نی که ا  افت یدر
تا   دیمرسوم بازگشت و خورد و نوش  ی به زندگ  د،یدست کش اضتیر

گفتند که گوتمه   دندی او را د نی شیگرفت. چون همراهان پ رویدوباره ن
هنگام بود که او توانست  ن یترک راه کرده و از او جدا شدند. تازه در ا

و راه اصیل    ابدیدست    ر یخردمندانه به تنو   نشیو با ب  شد یند یب  ی درستبه
  ن ی که ا د یگوی م  اضت یه آن شش سال ر. بودا دربارابدیهشتگانه را در

 در هوا گذرانده بوده است.   یال یخ  یهادوران را به بستن گره 
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سازمان   یکه دارا   یمعمول  روانیاول شاگردان و پ  گروه
 ی همگان شهیو به کار و پ ستندین ژهیو یبا دستورها

  سته یهَ گر ا یدار و در زبان آن روز هندوها خانه  پردازندی م
(grihastaنام دارند. ا ) کایاوپاس سمیگروه را در بود نی 
(upäsikäبرا )او پا ی( ـ ه سَکَ زنان و upäsakaبرا )ی 

 . نامندی م ، مردان

ها راهبه ( و  bhikshu)  کشوی رهبانان را به  ایدوم    گروه
و  bhikkhu ی( )به پالbhikshuni) یکشونیرا به

bhikkhuniاند. البته برگردان رهبان و راهبه در (. نام برده
 یحی مس  یهاشد و آنها را با رهبانان و راهبه   دهیاروپا برگز

  ل یچهار گروه تشک نی. در آغاز سنگهه از ااندده یسنج
( Catush Parishad) دشَیو آن را چتوش پر شدی م
آن را چتور   سمیبود  انهیپس از گسترش مها  یول  دندینامی م
  ی انجمن جهان  ای(  caturdisa - samghaسانگهه )  سهید

 .خواندندی چهار ربع م

 کش یاز پژوهشگران از به  یاری را بس کشوهیب
(bhikshبه معن )هم   رون یو از هم  نددانمیکردن    ییگدا  ی

 یزندگ یوزگیکه با در خوانندیدوره گرد م  انیآنها را گدا
  یی گدا یباور دارد که در پال نی ورنر چنُه ی. ولگذرانندی م
گرفتن  . او با بهرهکشینه به ندیگوی ( مYäcka)  کهچَایرا 

  و یکّگرفته از به شهی را ر ویکّفراوان نام به یهاه یاز کارما
(bhikkhä یپال )ریبگصدقه دانسته و آن را مرد صدقه ای 

دو  نی که ا دید میخواه  می. اگر درست بنگرکندی م  یمعن
نام را    نیا  میدیکه د  ژهیوبه  ستند، یاز هم جدا ن  ادیمفهوم ز

  روش که از  اندبردهی از بودا براهمنان به کار م شیپ
  ی وزگیسر بردن با درو به  ایکه همان ترک دن  ا، یکشاچار یبه

  ن یاسیبه سن یگاه  رون ی. از همگرفتند ی بوده است، بهره م
. هنوز هم در هند زهاد سراسر  نددادمی  کشویهم نام به
که  شوندی م دهید نیو چرک دهیبرهنه و ژول مهیبرهنه و ن
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 نیا هو ب نددانمی قتیحق یبه سنت کهن خود را شناسا
 . شوندی نام خوانده م

و هندو در  ییبودا یکشوهای به نی از ا سدینوی م دریل
که کار و تالش را   شودی پس از بودا گزارش م یدورانها
به آنان ناکاماراما   رون یو از هم ستنددانمی دهینکوه 

(nakammärämäآن که در کار و کوشش شاد ) ی  
 4۶/5۰. گفتندیم ند، یبینم

 وزگرانیدر نیاز هم زیبودا ن نیسنگهه نخست ایآ
 یشده بودند؟ جا لیسازنده تشک  ناهمساز و دشمن کار 

روی او ناسازگار با بودا و روش میانه   لیاست. راه اص  دیترد
که بودا تالش و  رفتیپذ توانیگمان است و نم نیا

 ه دادنمی یبرتر ایکشاچاریمردم را بر به یاریو  یهمدرد
 ار یبه دََهرمه بودا بس انهیمورد برداشت مها نیاست. در ا

 کهن است.  سمیاز بود کترینزد

گونه که در گزارشها آمده است، تنها آن  ، ییبودا  سنگهه
  ل یتشک یکشونیو به کشویبه ایها از رهبانان و راهبه 

مرز باال  یشماره هموندان چهار ول نیو کمتر اندشده ی م
بودند که با  ییاهایتارک دن روشن نشده است. رهبانان

موظف به انجام   یو در خانگاه  بردندی سر مبه  یوزگیدر
سبد نظامنامه   ای  لیبودند که در زنب  ی انضباط یهادستور
( نگاشته شده بود.  Vinäya – pitakaـ پیتکه )وینایه 

 bhikshu -prätimoksha رفتار رهبانان را یدستورها
 .دندینام یم bhikshuni- pratimها را .و از آن راهبه 

 :سدینوی م رایاک

که رفته   کردندی م  هیتشب یانوسی را به اق سنگهه»
 رونیخود ب یهااز کناره  یول شودی رفته ژرف م

 فیاز مرز وظا یول شوندیم ادی)رهبانان ز رودینم
  ی انیدانشجو کشوهای(. بهروندینم رونیخود ب

و همه اوقات  کنندی م یزندگ ییهستند که با گدا
  نجامخود را به مراقبه و خواندن سوتراها و ا
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رهبانان با   رشی. پذپردازندی م  یخانگاه   یدستورها
. گرددی انجام م  upasampädaتشرف  فاتیتشر

گنه   ستوهیدر مهایانه سنگهه را بُد
(bodhisattva- ganaم ) هم دو   یو گاه   گفتندی

( bhikshu - samgha)  کشوسانگههیسازمان به
 -bhikshuni). یکشونیرهبانان و به  یرا برا

samgش ی. آنها که ببردندی ها نام مراهبه   ی( را برا  
 ستیب  ریز  یول  شدندی م  کشویسال داشتند به  ۲۰از  

و پراوراجیا   افتهیسال را هموند تشرف 
(Pravrajyäم ) رانِمرد، شرام. نوآموزان دندینامی  
(Shramaneraو نوآموزان، شرام )یرِن 
(Shramaneriنام داشتند. برا )نینوآموز کمتر ی 

 زیسال را ن ۷به  کینزد یگاه  ی، ول۱4سال 
کننده کالغ  نوآموزان را دنبال  نیو چن رفتندیپذی م

پس از   دندینامی( مKäkuttepaka  ـ پاکه  )کاکوتِ 
را  یآداب دیرسد باسال می  ۱۸آنکه نوآموز زن به 

( نام  Shikshamanäمانا )کشه یکند که ش جراا
 ستیدارد. سپس کارآموز شده و پس از دو سال در ب

 .گرددی راهبه م  یسالگ
 زیپره  ستیاز پنج رفتار ناشا دیعام بودا با روانیپ

خارج از   یجنس یکینزد دن، یکنند؛ کشتن، دزد
 ی. در روزهایدستور، گفتار ناراست، مست

uposatha رندیگ ژهیو یهاوزه ر دیبا دار، ید ای 
  Sila  یاخالق   یماه( و دستورها  امی )چهاردهم و س 

  ستیناشا ۲5۰از  دیرهبانان با یرا پاس دارند. ول
(  Päräjika) کهیکنند. فرمانها را پاراج زیپره 
دست  دیدرباره لغزشها با یداور یو برا نامندی م

لغزشها ممکن بود   نیدهند. ا  یراهب رأ  ستیکم ب
انجامد. هر خانگاه استقالل   هه به راندن از سنگ 

و    یکه سازمان جهان  یسازمان عال  کی  یداشت ول
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( نام داشت همه  caturdisa - sanghaچهار ربع )
بر همه  شهیهم یو برا گرفتیشاگردان را دربر م
دو گروه   ن یب یداشت. وابستگ  یی اسازمانها فرمانرو
سخت   اری بس یها با دستورهارهبانان و راهبه 
  ای gurudharmaکه آن را  ودمشخص شده ب

 ی. معموالً برادندینامیسخت و دشوار م  ینهاییآ
فرمان   ۳5۰ها راهبه  یفرمان و برا ۲5۰رهبانان 

 ی( براmänatvaتوبه ) یوجود داشت. گاه 
  ان یی. در سنگهه بوداشدی بخشش لغزش الزم م

...«.  افتیگسترش    اریبس  ی التی رفته رفته امور تشک
۶9 - ۶۲/۱۱۳ 
 :سدینوی م سوناندا

  یییافته رهبانان بودارسته سازمان کی »سنگهه
بودا سنگهه خود را در شمال هند برپا نمود   ...است

 نی. اکردی آن را اداره م  شیخو یو در دوران زندگ
  ی رهبانان دوره گردان مرتاض بودند که جهان ماد

را  یو معنو یروحان ییرا ترک گفته و راه رها
برده   نیرا از ب  رنجبودند. آنها به کمک بودا    دهیبرگز

 روانایدند و به نگر  روزیبودند تا بر گردش سنساره پ
اند. ... سنگهه را به دو گونه گزارش دادهابندیدست  

( و سنگهه  Sammuti ـ  ی)سموت  یسنگهه سنت 
رسته  ی(. سنگهه سموتariya ـ )آریا  فیشر

  ی است که دارا یعاد ی کوهاییافته از بهسازمان 
آموختن  ون، یتاسیو با مد کندمشتر هینایدََهرمه و و

  ن ی. در اگذرانندی و گفتگو درباره سنگهه، روزگار م
  Upasampädaشدن با انتصاب  دهیرسته برگز

 .ردیگی انجام م
  یکه به آزاد یاز رهبانان ایآر ای فیسنگهه شر

 شده انیو وارد جر افتهیدست  یروحان
(Srotäpatiنام )گرددی م لیتشک شوند، ی م  دهی .
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 بارک یتنها  ایهستند که  یشده کسان انیوارد جر
 گردندیباز نم  ای( و  Sakridagämiبازگشت دارند )

(anägämiا .)زین یجهان یرهبانان را ورا نی  
 دهینام یویکه دن ی)در برابر رهبان عاد نامندی م
داشته و   یدو سنگهه با هم همکار نی. ا( شوندی م

گوناگون  یهاگاه ی. در سنگهه پاستندیاز هم جدا ن
( وجود دارد. رهبان  Theränuttera) یو ساالر

 گاهی(، در پایبه پال navaka-bhikkhuتازه وارد )
 گاهیدر پا ، ( majjhima - bhikkhu) یانیم

  ی بزرگساالر گاهیدر پا ، ( Thera-bh). یساالر
.(mähäthera- bhو در پا )سرساالرى   گاهی
(Sangha-thera( و پدر رسته )Sangha - 

pitaroنی( و سرانجام سرور و رهبر برتر 
(näyaka -Sanghaنام دارند )موارد  شتری. در ب۱

. بودا شودی رهبانان سرور خانگاه م نیترسالمند 
سنگهه پس از مرگ خود  یرهبر یرا برا یکس

  ار یبس ییبودا یامروز سازمان رهبان یول دیبرنگز
 یوانیدستگاه بزرگ د کی و چون  افتهیگسترش 

شده  داریدر آن پد یاشه یبندی پگونه بخشهمه
در تبت که فرمانده کشور و رهبر  ژهیواست، به
 ۳4/۱۳۳ -  ۳۶است.«  یک یسنگهه 

است و  ییبودا تیرهبان طی از شرا یکی یهمسر یب
اخراج از   یبرا یازهیمرد انگ ایبا زن  یکیهرگونه نزد
( به بودا نسبت Digh. Nik). ه ی کای. در نشودی سنگهه م

با شهوت  یحت یبه زن یدهند که او گفت اگر مردمی 
تجرد خود را شکسته است. در  شد، یندیب ایبنگرد 

 

که بودا خود نه   رندیپذی خود م  فتگان ی ش نی است که ا ری چشمگـ ۱
وجود داشت و هنگام   ی نابرابر سرور بود و نه ساالر و نه در انجمن او 

  ی وانید  یسازمانها  ن ی گاه ا. آن دی را برتر و سرور برنگز یمرگ هم کس 
 !!  خوانندی م  ییگسترده شده است، بودا یی المایی تا داال  که، را
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Dhamma Vibhäga دار لکه  زهیانگ زیآمده که هفت چ
کردن با  ی: شوخ شودی م ییرها دیام  دنیشدن تجرد و بر

  ی حتاتاق... و    یاز درها   رونیآواز زن ب  ای خنده    دنیزن، شن 
 شدن به چشم زن.  رهیخ

  یی بایکردند با زن ز  شنهادیکه به او پ  کنندیبودا بازگو م  از
بدن  ن یکه پاسخ داد ا رفتیتنها نپذکند. او نه  ییزناشو

پر شده است. من   یدیکه با شاش و چرک و پل ستیچ
ندارم. به گفته بودا  شیخو یبا پا یسودن آن را، حت ل یم

تجرد خود را بشکند پس از مرگ به جهنم خواهد آن که 
ندارند  یزیچ چی ه  ای یی... رهبانان اجازه داشتن دارا۱ت رف

از ده روز نگاه   شیخود ب شیپ ازین بر ادهی ز یزیو اگر چ
رسند.    فریبه ک  ایکفاره دهند و    دی شکنی کرده بادارند، قانون

رهبان  یبرا زهایچ نیاز زبان بودا تنها داشتن ا  هینایدر و
شال   کی( patta ی، به پال pätra)  ییرواست: کاسه گدا

شال   کی(، civara) اندازدی شانه خود م ی دوال که رو
  رجامه یز کی(، uttaräsanga) وستکه جامه اکالً ی
(anlaraväska )کی ( کمربندkäyabandhana ) ، کی 

 یبرا یصاف کینخ،  کیدوختن جامه،  یسوزن برا
را   ینیبتا در برابر دهان بندد که موجودات ذره  دنیآشام

 ۳9/۱۳۳... و ۸۷. ازاردین
 ح ی تسب کیو  یسر تراش غیت کی دیفهرست با نیبر ا

نام به  یچوبدست  سمیدر مهایانه بود ن یرا افزود. همچن
Khakkhara  سر به   یکوچک فلز   یهاکه حلقه   ندی افزای م

گر در درب خانه آنها را به صدا وزه یو در  کنندی م  زانیآن آو

 

پنداشت و او  خردی اندازه ناهنجار و ب ن ی ممکن است بودا را تا ا ایـ آ۱
آغاز و در زمان بودا، سنگهه   در جنبش بزرگ دانست؟ ک یرا رهبر 

نابخردانه را به آن ببندند. بودا نه به    یدستورها   ن یوجود نداشت که چن
سو بودا   کیاست که از  ر یجهنم باور داشت و نه به بهشت... چشمگ

تانترا    گرید   ی و از سو  دی با پا بسا  ستی ن  لیزن را ما   نیو چرک  دی بدن پل
 !!؟دهدی م  یرا در مهبل زن جا  رواناین
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آورد.  یاو خوراک یدار آگاه شود و براتا خانه آوردی در م
را، که در دوره گردان هندو و جینا  یخوراک یبرا ییگدا
  ن ی. همچنندیگوی ( مPindesanä)  ناسَ ندِیپ درسم بو زین

را با  ی وحش واناتیچوبدست ح ن ی راه با ا نیگر در بوزه یدر
 .راندیها از خود محلقه  یصدا

 : سدینوی م ناکامورا

آغاز سنگهه وجود نداشت و رهبانان تنها در   در
  اریبس یگرفته و زندگ یدور از شهر جا  یهاگوشه 

ممکن از   یو تا جا بردندی سر مرا به  یساده مذهب 
 نیا. به کردندیم زیپره  یویدن یهای گرفتار
  ی نام بودا ن یج نییچون زاهدان آ ناننشیگوشه 

 تی( )به سنسکرPaccekabuddhaکرو )تَ
Pratyekabuddha  ) شتریآنها ب  گاهی. جانددادمی 
 یها( گوشه guha , arannaغارها و جنگلها.. ) 

 , kutiها... )ه ی( و زاوbila, cetyaمتروک... )

assanaردِی شد ادیگاه که شماره آنها ز( بود و آن 
( شکل گرفت. در  ärämaو  Vihäraو خانگاه )

( و ekavihära) ستنیآغاز رهبانان با تنها ز
و   گذراندندی ( روزگار م Patisalläna)  ینینشگوشه 
سخت  یمانهای( و پJhänaآنها با مراقبه ) یزندگ

(dhutangaهمراه بود. رفته رفته زندگ )یگروه   ی 
از یُگا نام برده    نینخست  ی شکل گرفت. در گزارشها

و تازه در   پردازندی و رهبانان به مراقبه م  شودینم
  گا یگاچاره واژه یُ( و Abhidharmaدََهرمه )ابهی 
 انهی. چهار جهانه )ده شودیبه کار برده م اریبس

هم  یاز دعاخوان افت، یبعدها رواج  زی( نتیسنسکر
 ژهیونبود. آداب روزه، که به یوجه سخن چیبه ه 

،  upastha ای کردند، یبه آن رفتار م  نی ج روانیپ
در آغاز  ییگرفته شد. رهبانان بودا نییآ نیاز ا زین
( و Samatha)  آرامبا ذهن متمرکز و    دندیکوشی م
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برند.   یپ  قتی( به حقVipassänaو خرد )  یبا آگاه 
ممارست  یدرون یروهایآنها در به کار گرفتن ن

 زیپره  یاز سحر و جادو به سخت یول کردندی م
  ی. رداستنددانمی بس ناروا  یداشتند و آن را کار 
که به   دندینامی( مKäsäya) هی رهبانان را کاسا

( و به شکل جامه  Kasäya) هی کسا یرنگ ارغوان
ها به همه واژه ) ۷۶/۶۰ - ۷۷زهاد آن زمان بود.« 

 ( یپال
که   ابدییبرآیند دست م  نیاخود به    یدر بررس  زین  دریل

   4۶/5۰و خانگاه نبوده است.    رید  کشوهایبه  گاهیدر آغاز جا
و خانگاه  ریکه از د دیآی بر م زین گرید یاز پژوهشها 

شده و از سامان و سازمان   یبردارپس از بودا بهره
 یدر آغاز نشان هینایهمان و ایآن  یو دستورها یخانگاه 

پس از بودا  درنگیکانن، که ب یگزارشها نی. استین
گذاشته بود،  هی را، که او پا یخانگاه  ی سازمان و دستورها

سازمان   نیاست و ا هیپایپیتکه نگاشتند، از بن بدر وینایه 
 ه رفته شکل گرفته است. آن رفت یو دستورها وهیو ش

( P. N. Gregory) یگرگور ییکایدانشمند آمر
 :سدینوی م

( به نظم درآمدند، gäthäsگاه که سرودها )آن»
پیتکه  برابر آنچه در وینایه ییسازمان و دستورها

 دهیآن د ینیچ ریو تفس یآمده است و در کانن پال
  اتیهنوز وجود نداشته است... در ادب شود، ی م

)احکام و دستورها   Silabbhatäniکهن از    ییبودا
  ژهیو)به  گرید ینهاییک رهبان( در آی یمانهایو پ
. اما سپس خود در شودی م یریگ( خردهنیج

Suttanipäta و  یروش زندگ یبرا ییدستورها
و   کنندی م  انیب  کشوی... بهدنیخوردن و لباس پوش

داشته   ییآشنا ییبودا اتیآنان که به ادب یبرا نیا
را   یو ناهمگن  یدوگانگ  ن ی آور است. اباشند شگفت 
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و  نینخست سمیکه در بود افتی در نینچ توانی م
سازمان   ن، ییآ ن یگیری اشکل  نیآغاز یهادر پله 

وجود نداشته است و  سمیبود ژهیو یو دستورها
  یشهایکه در ک ییاز سازمان و دستورها انییبودا

 ۱۲4/ 59اند...«. آن روز مرسوم بوده، بهره گرفته 
 :سدینویبِرگ م اُلدِن

نه در زمان  یهمگان یسایکل  کیبه مفهوم  »سنگهه
گروهها و  وستهیپ و افتیبودا و نه پس از او تحقق 

  ل ی بخش تشک  کیوجود داشتند که از رهبانان    ییانجمنها
 ۳۱۲/۶4 .( شدندی م

 : دیافزای گفتار م نیبر ا گرید یدر جا او

از    یساده و ته   اریکهن بس  ییبودا  یروحان  انجمن»
  توانی بوده و تنها رسم برجسته آن را م فات یتشر
  فهی. وظدی( نامUpasampadäرهبانان ) رشیپذ

بوده است و  ونیتاسیها تنها مدرهبانان و راهبه 
از  یکه به راست ز،یآنها ن یفاتیتشر ییگردهما

  ی هایینداشته، گردهما ینشان گونهچ یه  فاتیتشر
  ی کیو دوبار  شدی نام روز روزه خوانده مبه  انهیماه 

. در آمدندیدر ماه تمام گرد م یگریدر ماه نو و د
درون خود به  شیپاال ی انجمن رهبانان برا نیا

  شیخو یلغزشها  یداساز یو هو ییبازگو
 آنها شوند.« ادآوریتا  پرداختندی م
: کندیبرداشت م  نیخود چن  یبررس  ندیبِرگ از فرا  اُلدِن

 ی داند که برامی   یگاه یکه دل انسان را تنها جا  ینییآ  یبرا
پاسخگوست،  ، یلغزش و تباه  ا ی ، یو خوشبخت یرستگار

دهد، و دست انجام می  دیگویآنچه لب م دگاهید نیاز ا
 ارزش است که خواست درون باشد.  یدارا یزمان

براهمنان هندو   یارویدرست رو  ییرهبانان بودا  انجمن
  ان یبه خدا هی و فد ازین شکشیو پ یقربان فاتیبود که تشر

  ه ی..... پای و وداخوان  فاتی آوازخوان و انجام تشر  یهابا گروه 
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 زین هارَ یو و رید لیتشک ی. حترفت ی شمار مآنها به شیک
 یهاه در گرو ایو نخست رهبانان تنها  افتهیبعدها انجام 

 ی و شرط رهبان بردندیسر مکوچک در جنگلها و غارها به
آمدن از خانه و به  رونیب ای( pabbajäتنها خروج )

 agaräsmä anagariyanرفتن ) یمانخانیب

pabbäjäشاگرد  کیحال  نی( بوده است. در ا
(upäsaka به )کی bhikshu و با  شدی م ل یتبد

upasampadä و   ۳۲۰. ... آمدی در شمار رهبانان در م
 ی گواه  زینظر اُلدِن بِرگ را گالزناپ ن 449/۶4و  ۳۲۷

 .Majjو  Samy. Nike  ،Vinaya در  ۶4/ 449. کندی م

Nik. آمده:  نی چن 
با گروه   یامونیشاک  ریسال پس از تنو  نیدر پنجم»
  ی از زنان خواهان ورود به سنگهه، که موها  یادیز

رنگ بر تن داشتند، یزعفران یو ردا  دهیخود را چ
 ی( آمدند و گوتامNirogrodhaبه پارک آهو )

بودا( از بودا درخواست   ی)خاله و نامادر   یمهاپجاپتن 
بودا  یشدن دهد. ول راهبه  پروانه انکرد به آن

را بازگو   شیدرخواست خو  ی. سه بار گوتامرفتینپذ
نکرد تا آنجا که   ییباز هم بودا هماوا ینمود، ول
گاه که بودا  آن  گریکنان دور شد. بار د  هیگر  یگوتام
 نیاو رفت و ا  شیپ  یرفته بود مهاپجاپتن  یسالبه وِ

. کرد  یانجیبودا آناندا را م  وستهیبار شاگرد و همدم پ
آورد که پس آناندا سه بار درخواست کرد و برهان

است، شرط  بندیپا قتیو حق یچون بودا به دادگر
چون مردان   زیاست که زنان ن یو دادگر یبرابر
 یزندگ کیسنگهه و با  کیسر بردن در به یپروا

ارهت را داشته   گاهیبه پا افتنیدست  یامراقبه 
 یول  رفتیپذدرخواست را    نیباشند. سرانجام بودا ا

  انیکه تَتهاگته آن را ب یبه آناندا گفت دََهرمه واقع 
اما اکنون که   ماند، ی م داریهزار سال پا کیکرد 
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 کین نییآ اند، افته یورود به سنگهه  یزنان پروا
 - ۱۰4سال پابرجا خواهد ماند.«  5۰۰تنها 
۱۰۳/۱۲۷ 

به برداشت زمان در  توان یم  نی سخن همچن نیا در
سال چون  اردهای لیم  کسویآن روزگاران توجه کرد که از 

  5۰۰ گرید یو از سو شودی گذاشته م انیچند روز به م
  ی که به مفهوم واقع   رساندی م  نیاست. ا  یسال زمان دراز

 .کردندینم ینگرک یزمان ن

و  زاریبودا و آناندا، بودا را چنان ب نیب یی گفتگوها در
و  دنیدهد از دکه دستور می  شمارندی از زن م زانیگر

 ۲۱/ 54کنند.  زیسخن گفتن با زنان پره 
 فهیها هشت وظتشرف زنان به سازمان راهبه  یبرا

 اند:ن ی ( دستور داده شده که چنgarudhammä) یادیبن
داشته باشد ( اگر سد سال هم  یکشونهیراهبه )ب  کیـ  ۱

و  دینوکار، درود گو اگرچه (، کشویرهبان )به کیبه  دیبا
و به او سر فرود آورد و آنچه  زدیدر برابر او به احترام برخ

در  دیدستور با نیااو انجام دهد. به  یاست برا ستهیشا
 . کرد رفتار یسراسر زندگ

که  یگاه یدر جا دیراهبه نبا کیـ  در فصل باران ۲
 کند.  یزندگ برد،ی سر مرهبان به 

 شکو یاز به دیرا با زیدو چ یکشونیماه به مهیـ هر ن۳
( و uposatha) فاتیتشر بخواهد، پرسش از زمان و

 ( خواهد آمد. ovadäپند دادن ) یبرا شکویبه کهی زمان
در برابر هر  دی( راهبه باvassaـ پس از فصل باران )4

انجام    Paväranä  فاتیتشر  هادو سنگهه رهبانان و راهبه 
  ۱نه(  ایاست  دهید یاز او لغزش ایدهد )پرسش کند که آ

در  manatta یبررس دیـ درباره راهبه لغزشکار با5
 . ردیبرابر هر دو سنگهه انجام گ

 

شکستن دستور محرمات    ا ی  Bhikhuni - päcittiyaلغزش راهبه را  ـ  ۱
 .  ند یگو یم
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ـ راهبه نوکار پس از آموزش دو ساله در شش اصل ۶
هر دو  شگاه یپ به upasampädaتشرف  یبرا دیبا

 سنگهه فرستاده شود.  
و  یبدرفتار  یپروا یابهانه  چیراهبه به ه  کیـ ۷

 راهب را ندارد.  کیبه  ییناسزاگو
وجه روا  چیراهبه به ه  یـ هشدار دادن راهب از سو۸

 . است ستهیوارونه آن با یول ستین
دهد که جستار پژوهش کرده نظر می  نیکه در ا  ورنرُه

باور چنان    نیمرد بر زن است و ا  یدستورها نشان برتر  نیا
نشستن در برابر راهب را،   یژرف بوده است که راهبه پروا

 ریو ناگز ماریبدون خواست او نداشته است، مگر آنکه ب
 بودابه کمک آناندا از    یآمده که مهاپجاپتن  ه ینای باشد. در و

دستور   یدر اجرا یپاسداشت دادگر یدرخواست کرد برا
راهب و راهبه توجه   گاهیسر فرود آوردن و درود گفتن به پا

 نیبودا پاسخ داده، آناندا ا ی. ولتیداشته باشند، نه جنس
در برابر  دیاست و ناروا.. شما رهبانان هرگز نبا یناشدن
تر )زن( درباره  پست  کیبه آنچه  و    دیها سر فرود آورراهبه 

 ۱۱۷/۱۲۷-۱۲۱ .۱د یانجام دهد، رفتار کن  دیبرتر )مرد( با

شاگردان عام بود که در  نینوشته هورنر »نخست به
( Yasa)  اسایشدند مادر و زن    رفتهیدََهرمه پذ  روانیگروه پ

گفتار بودا در   نی بودند که پس از نخست  یازاده ب یجوان نج
 اسا، یو پس از آنها پدر  وستندیبه او پ درنگیپارک آهو ب

.  وستندیبه آنها پ اسایبود و فرزندش  یکه بازرگان نامدار
  ی های )زشت asavasو از  افتی ریتنو یبه زود اسایو 

از   یسخن  چیه  گری. پنج سال ددی( آزاد گردیارخنه 
که او را خاله و  ، یتا آنکه مهاپجاپتن ست ین یزن رفتنیپذ

  گذارهیو پا  ونددیپی بودا م   روانیاند، به پبودا دانسته   ینامادر
 9۸/۱۲۷.« شودی سنگهه م 

 

و   ردیپذ ی بودن زن را م ردستیشکارا پست و زآبودا  گریـ به زبان د۱
 در دهند!!   تنی پست نیادهد که زنان به  فرمان می 
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 فات یدر تشر دیراهبه با تور، هشت دس نیگذشته بر ا
  ن ی( اعتراف کند، و در اanvaddhamäsamماه ) مهین

و رهبانان آنها  شدی لغزش در نظر گرفته م ۲۲۷ ییبازگو
موکشه  یو به آن پات کردندیم انیب هاراهبه  یرا برا

(Patimokkhaم ) ۱گفتند ی. 
 یی بازگو  یدفتر جا برا  نیکه در ا  یفاتی تشر  انیاز ب  پس

گمان روشن است که زنان بی :ردیپذی هورنر م ستیآن ن
  رفتن یپذ یتری از مردانند..... براحقوق پست گاهیپا یدارا

آن  نیکه نخست شدی م  ییزنان در سنگهه از او پرسشها
  نیا ی پرسش برا  نیا «؟یانسان کیتو  ا یاست که »آ نیا

مار به شکل انسان در آمده   کی   یباور داشتند زمان هبود ک
از راهبه  رون ی شده بوده است. از ا رفتهیو به سنگهه پذ

 وان؟ یح ایکه او انسان است  دندیپرسی م
)ممکن بود  ؟یزن کیتو  ایبود: آ نیدوم ا  پرسش

 2خواجه باشد(...... 

است هورنر پژوهشگر آداب و رسوم و سازمان   ریچشمگ
  جه یپژوهش خود نت  انیدر پا  یزنان، پس از بررس  تیرهبان

از    Bhikkuni-vibhangaدر    ژهیوو به   هینای: در وردیگی م
  ی پست فرهنگ یمبنا کی شتریها برفتار و سخنان راهبه 

درباره   یفراوان ی. گزارشهاشودی آشکار م یبدو یو اخالق
و کشمکش با هم درباره   زهیسر باز زدن از دستورها، ست

 یو نبودن همدرد هایخودخواه  ارزش، یخرد و ب یزهایچ
ناپسند...    ررفتا  ، یآزمند  ، یناسپاس  ، یمتقابل، سست   یاوریو  

 

  ت ی)به سنسکر mokkha یی رها یآنچه برا یعن ی Pätimokkhaـ ۱
mokshaاست.   ازی( ن 

که  افتیدر  توان یاند مباورها، که در سراسر کانن پراکنده  نی ـ از ا۲
و آنها که دو هزار سال   اند نگاشته  ها را رساله  ن یکه ا ی استادان دگاه ید

و مقدس   یماوراء عقل  قیکودکانه چون حقا  یباورها  نیااست به 
در جامعه آن روز   ی گمان مردساالرسان بوده است. بی چه  نگرند، یم

اند  استادان در همان فرهنگ سخن گفته  ن یهند فرمانروا بوده است و ا
 ی. جاودان  ی و نهادها  ادها ی پسند همان دوران است نه بن  ز یو گفتار آنها ن
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لوحانه چنان کودکانه و ساده  زیشده است. گزارشها ن انیب
   ۱۲۷/ ۲4۳بارند!!.. رقت یاند که برخنگاشته شده 

 :سدینویاُلدِن بِرگ م

ها هر بخش اگر دو سنگهه رهبانان و راهبه  در»
  رفتند ی شمار مدست رهبانان به  ریها زبودند، راهبه

سنگهه دو    ای  ubhatosanghaدو را با هم    نیو ا
  رفتارباز هم هر کدام مستقل    یول  دندینامی جانبه م

 ۳۱۲/۶5.« کردندی م
 .Digh/42ورود رهبانان را به سنگهه از  طیشرا دریل

Nik. II کندی بازگو م  نیچن: 
ورود به سنگهه هشت شرط است که  یبرا»
ـ ۱. است یفات یآنها تشر نیو هشتم  نیو دوم نینخست

ـ سر و ۲به آموزش بودا باور و اعتماد داشته باشد.    دیبا
( بر تن کند. ی)زعفران  یجامه ارغوان  دهیصورت را تراش

در  ekodibhuto ننشیـ به روش زاهدان گوشه ۸
)بدن راست و پاها  äsana ندی مراقبه و استغراق بنش

و   یهمه عمل  گریو ذهن متمرکز(. پنج شرط د  پاواریچل
 هیبر پا  یمعنو   ستنیچون ز  اخالق است،   شپرور  یبرا
. ۱شد(   انیب  نیاز ا  شی( )پPätimokkhaموکشه )یپات

به  یو دلسوز ی( که همدردSilam) یپرورش معنو 
 

  ستن ی را ز  موکشهی پات  ی بودا، رفتار بر مبنا  ی با اشاره به گفتارها  در ی ـ ل۱َ
  ه یپا ن یبه گفته بودا آن که برا  که  سدینوی و م  کندی م ه یت توجدرس
  یاست، در کردار و گفتار و روش گذران زندگ  کیسر برد رفتار او نبه
است و در دروازه   یختگ ی فره یدارا ست،ین ر یپذسرزنش  (امرار معاش)

  یو در کمال آگاه   کند ی م  ی پاسدار  دار ی و ب  ار یخود هش  شهیاحساس و اند 
چون در گفتار بودا به واژه   شتبردا نی و بردبار است... با وجود ا  ی راض

vanno همه آنچه به    کوشدی که م دری ( اشاره شده، لَلی و م ی )دلخواه
برگردان کرده،   یی بایواژه را ز  نی داند ا یدهند فراعقل بودا نسبت می 

است   ، صورت نمودبه   ی هست  یی اشاره بودا به انگارگرا  نجایدر ا  سدینویم
  یجهان واقع  یدادهایبه رو  ارهدرست اش  مینیبی که م  ی. در حال 5۰/ ۳۳۷

 .ستی ن یسخن  ی و فلسفه فراعقل سمی آلد ی است و از ا ستنیو درست ز
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و رفتار خشن   زیاز هرگونه زور، ست  زیهمه جانداران، پره 
آرامش برون و درون... است، مهار کردن  انبخش، یو ز

 ریچون زنج راکه ما  ینفس و شهوات و لذات احساس
 یابیدست یپرورش ذهن برا بندند، یخارج م یایبه دن

 ی اریهش  ، ( cittasampadä)  یو ذهن  یبه کمال روح
در هر  دیبا کشوی( که بهsatisampajnänaکامل )

رفتار کند... و سرانجام رضا  یاریو هش یحال با آگاه 
هشت شرط را   نیاست. ا  یاز ینی و آرامش که موجب ب

 زی( نabhibhäyatanäni)  یآگاه  گاهیهشت پا
 دن یسر و صورت و پوش  یمو  دنیتراش  زهی. انگنامندی م

که چون در آن  کنندی م هیتوج نیرا چن یجامه ارغوان
 ییآبرویکه ب دندیتراشی را سر م دشدگانیزمان تبع 

طبقه جامعه  نیترو وابستگان به پست  آمد، ی شمار مبه
تن  رب ی ( جامه ارغوانCandälasنجسها ) ایهندو 

و پشت  هایاز همه وابستگ دنیبر یپس برا کردند، ی م
)نام و  یو بوم یاجتماع یپا زدن به هرگونه دلبستگ

 ده یرا برگز یینشانها نیخود چن یننگ( رهبانان برا
 ۳۳5/5۰-9 بودند.«

تشرف وجود داشت. نخست  گاهیرهبانان دو پا یبرا
)که در  دندینامی م Pabbajjäتشرف ورود که آن را 

رفتن )خانه  رونیب یاست( به معن pravraja تیسنسکر
( upasampäda) یبسندگ ی گریرا رها کردن( و د

ها همه باالتر است. )واژه  هی( و تشرف به پاافتنی)کفاف 
 آمده است(  یپال شیگو در

. سم یبود انهینایاز سنگهه در ه  یابود فشرده  نیا
 تیدر سامان خشک و دشوار رهبان سمیبود انهیمها

را با زمانه   طیاز شرا یوجود آورد و برخبه  ییهایدگرگون
برد و بدون همسر  انیرا از م یوزگیساخت. در یهماهنگ

 تیرا خالف رهبان یندانست و مالدار ستهیبودن را با
( Asangaآسانگا )یی بودا جسته نشناخت. استاد بر
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 یو حت میرهبان داشتن پول، زر و س یکه برا سدینوی م
به  تواندیحال بهتر م نیدر ا رایرواست، ز یشمیجامه ابر

 54/۱۸ دهد. یار ی گرانید

 ییکه زناشو  یاز رهبانان  یالدی به سده پنجم م  کینزد
گزارش شده است.  ریاند در کشمکرده و خانواده داشته 

 Padmaبها و )نام پادماسام به  یفرقه تبت  کی گذارهیپا

Sambhavaدوم  یو بودا یآب لوفری(، که او را زاده ن
همسر   نیرا به تبت آورد. پنجم  سمیبود  ۷۷۰در    خوانند، ی م

ها نگاره  شتریگرفت و در ب هیاز پادشاه تبت هد را شیخو
وا  رَندَمَ  یبه نامها  اشی دو زن سوگل انیو را در ما
(Mandaravaو ) الیگیر ـ زشِ ـ  ی (ye - shes - 

rgyal سمیاستادان بود   نیاز بزرگتر  یک یدهند.  ( نشان می 
ازدواج   ی( در چهل و دو سالگMarpa) پَرنام مَتبت به

 یهمسرها نیکرد و هشت شاگرد زن داشت که همچن
نام ( ژاپن به Shin)  نیمکتب ش  گذاره یاو بودند. پا یروحان
کرد و  ییزناشو ، ( Shonin Shinran)  نرانی ش نیشون
  ی پافشار Kenroy Kawasakiمکتب  نی برجسته ا اداست
از جهان   دیکامل شدن، هرگز نبا ییبودا یکه برا کندی م

 5۶/۱۸داشت...  یدشوار یکناره گرفت و زندگ
 یوزگ یاز راه در  یدست آوردن خوراکو به   ییگدا  یزمان

 :سدینوی . کُنسه مستنددانمی  یینشان بودا  نیتررا برجسته
برجسته بودا   یاز نشانها یک ی ییگدا »کاسه

با  زین شیسهایاز تند یو در برخ رفتی شمار مبه
کاسه نشان گذشت    نی. اشودی م  اندهیکاسه نما  نیا

  یاست. ول یو جهان سَروَر ییفرمانروا گاهیاز پا
خاور   ینهایدر سرزم ییدر نظر گرفت که گدا دیبا
و  تبوده اس یگذران زندگ یراه رسم کی وستهیپ

  ی در سراسر قرون وسط زیدر اروپا ن یحت
.« کردندیم یزندگ ییبا گدا یرهبان یسازمانها

5۲/۲۱ 
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که با مهر   ییخدا  ای  ، رَشوَیکتوُلوَاَ  ییبرجسته بودا  یخدا
و او را دوست مهربان   نگردی به همه جانداران م  یو همدرد

(Kalyänmitraن )یی با چوبدست گدا  وستهیپ  ند، یگویم  زی  
هنوز با کاسه   زی. بودا را نشودینقش م  یوزگ یدر کاسه و

همان روش  گونهن یو به ا انندینمای در دست م  ییگدا
مرگ بوداگشت! و  زهیکه انگ ندیستای را م یگذران زندگ 

 سمی بود  انهیبود در مها  انبخشی روش ناپسند و ز  نیچون ا
 و صدا به کنار گذاشته شده است.  سریب

که از زبان بودا  هیپایب یبه آن همه گفتارها  اگر
برده و خواهند برد که تا   ی دهند و رفته رفته پگزارش می 

از   شی دوران پ ادبودی از آنها  یار ی چه اندازه نادرست و بس
روشن    میتوانینم  م، یاست، توجه کن  یبدو  یو فرهنگ  خیتار
 ییگوپریشان   ان، یدان و استاد خداهمه   یبودا  ایکه آ  میساز

 رویکانن پ  انیکه به ب  دََهرمهیبُد  انگذاریبن  ایکرده است و  
 نیبوده است از ا یکار و تجربه و فرزانه خردمند

  ها یباز نیرا از ا یو راه رستگار خبریکودکانه ب یداستانها
 هیو خرد و درونما نشیاست. ب ستهدانمی  ازینیب
و  می ریکه برداشت دوم را بپذ کندی حکم م  دََهرمهیبُد

  ها ییداستانسرا  نیا میدید گرید ینهاییگونه که در آهمان
 میدان  یریاسات  یخداها  ـ و بودا    سمیبود  تیروحان  دهیرا آفر

به یقین گفت که   توانیگمان نم. بیی امونینه آموزش شاک
 ینداشته است ول  شی گرا  یآداب و رسوم  گونهچیبودا به ه 

 وجهبه اصول ت  دیخردمند با ک ی یِآموزش واقع  یبرا
است. در   یدر حال دگرگون  وسته یداشت، نه آنچه با زمان پ

 گفت. میباره سخن خواه  نیا
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 سمیو گسترش بود شرفتیپ

گسترش   نید  نیکه در آغاز ا  میآور شدادی  نی از ا  شیپ
تا  یدر بخش شمال خاور شترینداشته و ب یریچشمگ

که خاستگاه    ، ( Magadhaمَگَدَهه )  نیسرزم  ایهند،    یانیم
 :سدینوی م  رایپراکنده شده بوده است. اک ، بوداست

تنها در بخش شمال   سمیاز بودا در آغاز بود پس»
  ی انیکشور م ییهند، که در متون بودا یمرکز

(madhya - desha  نام برده شده است، پراکنده )
که   Caityaمقدس  ادبودی گاهیبود. چهار جا

  ن یسرزم نیدر ا رفتیشمار م به  انییبودا ارتگاهیز
 ی(، جاLumbiniدارند، و آنها زادگاه بودا ) یجا

  افتی ریآنجا که تنو ، ( Kushinagaraمرگ او )
(Buddhagayä پارک آهو در سارنات ،)
(Särnäth  -  می   نینخست  گاهیجا )در ندباشگفتار .

در هند پراکنده   سمیبود  کمکم  پس از آن  یدورانها
دراز به باختر هند، که سنگر  یتا زمانها یشد ول

 44/۱۱۳.«. افتیبراهمنان بود، راه ن
 ن ییکه در آغاز جز آ دیآی بر م نی کهن چن یتهایروا از
و  نی هم چون ج گرید ی شهایاز ک یهندو، برخ یهمگان

اند. جهش  داشته  سمیاز بود یشتریب روانیو پ وَکَهیآج
 نیترآشوکا، برجسته  ییدر زمان فرمانروا سمیبزرگ بود

شاهان هند کهن، که خاندان خود او هم از مَگَدَهه 
 یبانیپشت زیانجام گرفت و پس از او ن دند،برخاسته بو

در  نیی آ نی ا شرفتیبه شتاب پ گرید یفرمانروا نیچند
 هند افزود. 

 ی ک یکه در دوران باستان  می دیگذشته د یها یبررس در
دربار  وندیپ ن، ید یو استوار شرفتیپ یپابرجا یهاه یاز پا
و کهانت بود و  تیگروه فرمانروا و روحان ای سایو کل
  ی اریبه    شتریب  ین یدر سرزم  یشیرخنه ک  ایشدن و    یهمگان
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 شتری در ب  ندیفرا  نیو ا  گرفتی و شاهان انجام م  انیفرمانروا
که   ین ییهم مشاهده شده است. آ  شیپ  یتا اندک  نهای سرزم
برخوردار   یسترگ یرویشد از چنان ن یو همگان یمردم

 تواندی نم ییسازمان فرمانروا ایگروه  چیکه ه  گرددی م
 یبرا رون ی. از همردیگ دهیآن را ناد یاریو  یبانیپشت
را  تی و روحان سایکل  ای کوشندیخود م  یو استوار یداریپا

 ایتن دردهند، و  هیدو سو یبه همکار ای رند، یبه خدمت گ
کننده و سرکوبنده که توده رام   یهازه یانگ  ی نید  یدر باورها

 یهازه یانگ  ایو    زندیانگیو تحمل بر م  یمردم را به بردبار
 ی بخش را چون چشمداشت به زندگدهنده و آرامش  دیام

سر فرو آوردن   بهتر آماده به  دمدهند، تا مر  روی... نیآن سو
طبقات   ایتورورنه )کاست چَ رفتنیهندو با پذ شیگردند. ک

به ارزشمند  نی مؤمن زاندنیو برانگ اندنیاچهارگانه( و گر
و  یو بردبار  یازینیب ، یینوای ب ، یسامانی دانستن ب
دو طبقه  بانیپشت نی... بهتریویاز لذات دن یچشمپوش

 شیکه پ یلیبه دال ی. ولدیدگر ا، یحاکم، براهمن و کشتر
دو  نیا یو چشم همچشم یشد، با هماورد انیب نیاز ا

اعتبار و ارزش براهمنان   ت، یطبقه و فساد روزافزون روحان
  ی شهایاز ک  یریگبه بهره   انیرفت و فرمانروا  یرو به سست

 پرداختند. گرید

نخست بودا را   کوشندی م سمیکانن بود یداستانها  در
و نه   تیریکتاب مد یاز تبار شاهان بزرگ سازند. در بررس

معبد و  یو پادشاه  ییفرمانروا شهیکه ر میدیحکومت د
 یابه گونه  ییهم فرمانروا رونی کهانت بوده است و از هم

  ی گونه و دارا  یخدا   یامقدس شد و شاهان کهن به گونه
 دندیکوش تیروحان زین شهایشدند. در همه ک ییخدا فرّ
 وندیبا پادشاهان پ ایشاهان سازند،  تبار از ایرا  گذارهیپا

السماوات  خدا، که ملک  ندهیسخنگو و نما یدهند. برخ
و   گانیخدا  یو بعض  دندیرض، یا شاه جهان است، گردواال

در دربار   یااو شاهزاده   زیشدند... درباره بودا ن  انیاز تبار خدا
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و شاهان بزرگ   دیبود، گرد  یپرشکوه پدرش، که شاه بزرگ
 .۱او شدند  بانیاو در آمدند و پشت یشاگردبه  زین
 :سدینوی سرگذشت بودا م انیدر ب دریل

به  کنندی از او درخواست م  انیاز آنکه خدا پس»
فرود  یچگونگ یبودا به بررس د، یفرود آ نیزم
 نیدر ا دادیرو نیترو برجسته  پردازدی م شیخو

و زادمان در خانواده  ییبا فرمانروا وندیپ یبررس
با شاه جهان و   ییفرمانروا ن یا یوستگیو پ یشاه 

)به  cakkavattin هان یگرداننده چرخ ک
( است.  نیورت چکرَ Cakra - vartin تیرسنسک

از دوران کهن با  یو پادشاه  ییمفهوم فرمانروا
است. از   شدهی وابسته م  ینیو تبار نوابغ د شهیر

آمده که من شاه   II/328زبان بودا در مَهاوَستو 
خواهم شد... در ( و شاه جهان  räjätiräjäشاهان )

  در بودا  یشاه بودن برا ییبودا اتیاز ادب یاریبس
هم او از نسل   یبرجسته است. گاه  لی شمار فضا

 ۲۱۰/5۰است.«  دیخورش
بر شاهزاده و شاه خواندن بودا، او را به  گذشته

که شاه   دیآیها بر متکه پادشاهان وابسته ساختند. از جا
 رواناینی و در مها پار  هستودی در دوران بودا او را م نگایکال
( آمده است Maha - Parinirvana - Sutraسوترا ) ـ 

مقدس او را به   یبودا دندانها یرواناینی که پس از پر
 نی( اKhemaratha  ای)  Paudhaآوردند و ارهت    نگایکال

 ی کرد و او هم برا شکشیپ نگا یدندانها را به شاه کال
  ن یپس از ورود ا سمیساخت و بود ییپرستش آنها استوپا
دو  ن ی. همچن۲شد  نگایکال یهمگان نییدندان مقدس، آ

 

  ی داستانها ساختگ نی ا نی شتریگونه که بارها نشان داده شد بـ همان ۱
 . استی نید   یهانگارندگان رساله  دهی و آفر

  نگا یرا بر کال سمیکه کشتار و اعمال زور آشوکا بود دی د میخواهـ ۲
 !  کرد نه دندان بودا ل یتحم
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( را Magdhäو مگدها )  ( Ajätashatruترو )شَاجات   ه، شا
 ن یاز ا شیشَترو پاند. درباره اجات او خوانده  بانانیاز پشت
کانن او را  یهااز رساله  یکه در برخ میدیو د مینوشت
اند، کشتن بودا دانسته   یریزی برادوَدَته در برنامه   مانیهمپ

  ده یگروبه بودا    یبه شاه   دنیهم، او پس از رس  یو در بعض
و  چونی ب توانی را نم کدامچ یاو شده است، که ه  رویو پ

 ردیگیم   جهیکانن نت  یتهایروا  ی. واردِر با بررسرفتیچرا پذ
شَترو و نام اجات به هه، همزمان بودا دَگکه دو شاه نامدار مَ

 آنها  اند که بابودا نام برده  بانانی مگدها را از دوستان و پشت
   ۲۰9/99و برخورد فراوان داشته است.  دارید

 :سدینوی کُنسه م
 انیپادشاهان و فرمانروا یبانی و پشت یرومندین»

  یهازه یاز انگ ی کیو  سم یموجب گسترش بود
شاه    یرومندیشدن آن بوده است. ن  یهمگان  یادیبن
استوار    یگمان بر اعمال زور و خشونت و سنگدلبی

پا افتاده است    شی پ  زانیبه همان م   نی بوده است و ا
و در آن  هندانست داریکه باور فرمانروا را ژرف و پا

گویی است نادرست و زیاده  رون ی. از هممیشک کن
به  بدون اعمال زور انی فرمانروا میشو یاگر مدع

گاه که  رهبانان آن  یاند. حتپرداخته  انیگسترش اد
  ی اسیس یرومندیشاهان و امپراتوران به ن یاریبا 

از وسوسه اعمال زور   اندافته یدست  یو اجتماع
که   ینیدر سرزم نیبر ا هاند. گذشتبرکنار نمانده

بر جامعه است   رهیو چ روز یفرهنگ پ ییبودا نییآ
 یانتظار داشت که هر گروه مردم  توانینم  نیجز ا

 کوشدی ( مOppositionناسازگار با حکومت )
  ی تا برا ردیگ اریرا در اخت یهمگان یباورها

گونه که همان  ابد، ی یاه ی پا شی خو یخواستها
Lollarden از فرهنگ  یمانو کشاورزان آل
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از پژوهشگران که  ی. برخ۱بهره گرفتند  یحیمس
سازند، آشکار   تیحیخود را از مس  یزاریاند بخواسته 

  د یاند. نبابرجسته کرده ی را در نور روشن سمیبود
گونه که آن یهم گاه  انییفراموش کرد که بودا

اند، از خود واکنش نشان  خو کرده  انیحیمس
 ۶۰/۲۱-۶۱اند.« داده
 :سدینوی بخش م نیدر دنباله اکُنسه 

دََهرمه  یروزیپ انیشاهان و فرمانروا یبانیپشت بدون»
  ن یاز ا ی... تنها شمار اندکگرفت یانجام نم ایدر آس
که ناسازگار با  یبه مفهوم سم، یمؤمن به بود انیفرمانروا

شاهان که به گسترش   شتریباشند، بودند... ب  گرید  یشهایک
  ی نهاییاند، بلکه به آنبوده   ییدادند، خود بودا  یاری  سمیبود
 ی و برا نددادمی نشان  یبندیپا زین شی خو نیسرزم گرید

  یبوم یشهایبودا و ک نییمردم از آ دنیخود کش یبه سو
  ی ( شاه Kadphisos Iاول ) سوسی. کد فگرفتندی بهره م

بر  د، ی نامی دََهرمه م نیخود را شاگرد راست که از کوشانا، 
زئوس   گرید  ینشسته و در سو  ی بودا  کسویدر    شیهاسکه 

پرآوازه   یشکا ی( نقش شده بود. کانKapisa) سایشهر کاپ
چون بهرام )ورترغنا( را  یرانیا زدان یا شیخو یهابر سکه 
 ی ( با خداPharsoشاه فارسو ) یهاسکه  کرد، ی نقش م

و بودا هر دو آراسته شده بودند و شاهان گوپته  وایش
(Guptaهم و )و هم  کردندی م یبانیرا پشت سمیئشنوی

 یبودند ول وایش روی( پValabhi) ی. شاهان واالبهسمیبود
آن   بانیو خود را پشت کردندی م یریگبهره  زین سمیاز بود
 (Harsha Vardhana)هرش وردهانه  ند، دادمینشان 
 زیرا ن دیخورش یول پرداختیم سمیبود یبانیبه پشت

 بود. گونهنیبه هم زیاز هند ن رونی... بکردی م شی ستا

 

۱- Lollarden روانی از پ Johnwyclif در سده   یس یانگل شیبه اند
  یی سای کل فات ی از تشر ی اریبس چهاردهم که با پاپ و سلسله مراتب و 

 مخالف بود. 
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 سم، ی( بودMongkaکا )بزرگ مغول مونگ  خان
که   گفتیو م  کردی م  یبانیرا پشت  سمیو تائوئ  سمیانینستور
خان هم به ی چون انگشتان دستند. کوبال شهایهمه ک

نظر داشت... چون هدف  سمیان یو هم به نستور سمیبود
باور او به  رودیاست، گمان نم یفرمانروا تنها فرمانده 

کمک  یبرا یادیبن زهیسم تنها انگیبود یمعنو یارزشها 
   ۶۷/۲۱ - ۱۸شده باشد.«   نییآ نیابه 

نقش  سمیدو شاه برجسته که در گسترش بود
  شکا یآنان گزارش شده است آشوکا و کان  یبرا یاسازنده 

 . ندباشمی 
 
 ( Mauryas)  اهای( از خاندان ماورAshoka) آشوکا

 ( الدیاز م شیپ  ۲۶۸ ـ  ۲۳۲او  یپادشاه )

اند و چون در کرده   اریبس  ییشاه حماسه سرا  نیا  درباره
از سازمان رهبانان نقش   یبانیبودا و پشت نیگسترش د

  ی کهن گزارشها ان ییبودا ژهیوداشته است، به  یادیبن
  ن یچن تیواقع یاند. ولدرباره او نوشته  یزیآم شی ستا
پسند خود ، ییخواهان فرمانروا اری. آشوکا در ابتدا بسستین

خود را با کشتار   یهراسناک بود و پادشاه  یرانو هوس
 یو کشتارها نیخون یمردان خاندان خود و نبردها

 ریرا به ز یپهناور یدلخراش، پابرجا ساخت و امپراتور
و شرمنده    مانیکه خود را پش  دید  نی فرمان آورد. پس بهتر ا

مردم، آسوده و آرام و   ینشان دهد و به کمک باورها
در کتاب  را استوار سازد.  شیخو یی وافرمانر تردردسریب

فرمانروا سخن گفته شد و  نینه حکومت از ا تیریمد
 . میکنی بسنده م یکوتاه  انیاکنون به ب

 یو هماورد یآنکه مدع یبرا یدر آغاز پادشاه  آشوکا
نفر از برادران و مردان خاندان خود را  99نداشته باشد 

آور هراس یدوران آشوکا ن یکشت. او را در ا
(Chandasoka ) ، اهی س یآشوکا (Kaläshoka و کالغ )

 سنگدل   . آشوکا چون شاهدندینامی ( مKäka varnaرنگ )
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 ی خود را آغاز کرد و با نبردها ییفرمانروا یو خونخوار
پرداخت. در  ش یخو یبه گسترش پهنه پادشاه  ینیخون
و   یبه کشتار همگان  ه، یهمسا ن ی سرزم نگا، ی به کال ورشی

گواه سنگ نبشته خود او در  نی دست زد. بهتر یهراسناک
گاه که ( است که در آن آمده » آن Orissa)  سایراُ

Piyadassi  ( هشت سال خود را به ! انی)محبوب خدا!
  ن یشد. در آن سرزم  روزیپ  انگیخدمت وقف کرده بود بر کال

از   شبی و شدند کشته نفر ۱۰۰٫۰۰۰و  رینفر اس ۱5۰۰۰۰
 .« ۱ها مردندشماره  نیا

 یا در رساله  ی( دانشمند هندA. L. Bashamباشام )
استاد   9۶و    یچاندراداس استاد نامدار هند  یکه به سرپرست

 کند یم انیو پژوهشگر فرهنگ هند نگاشته شده است، ب
 یجالد آدمکش پس از آنکه با سنگدل نی که چگونه ا

خود را از   افت، ی ییفرمانروا یافراوان بر پهنه گسترده 
نمود که   نینشان داد و چن  مانیپش  نهناجوانمردا  یکشتارها

 یاست، در حال  افتهی  شی گرا  یختگیبه مهر و گذشت و فره 
 :سدینوی نبوده است. او م  نی چن یکه به راست
مرد مقدس است که   کی سنت تراوادا، آشوکا  در»

 ینفر برادران و بستگانش برا  99تنها گناه او کشتار  
در   یاست. ول شیاستوار ساختن تاج و تخت خو

 ۲بوده است   یستیار سادسنت مهایانه او خونخوار جبّ 
از کشتار   یمانیپش یشدن او هم نه برا ییو بودا

در   انانهقهرم  یکه پس از مشاهده بردبار نگا، یکال
بوده است  یو هراسناک انه یوحش یهابرابر شکنجه 

نام سامودرا  به   یکه در دوزخ آشوکا بر رهبان مقدس
(Smudra به کار برده م )است )از مهاوامسه    شدهی

 

  ان یکه معشوق و محبوب خدا نامد،ی نم  ان ی ـ او خود را عاشق خدا۱
  ی در وجدان او دگرگون کشتار نیدهد که ااست!! آشوکا شرح می 

 و مهر برگشته است!؟  شی به بخشا کباره ی وجود آورده و به  ی ناگهان
 .بردی لذت م   گرانیکه از شکنجه و آزار د  ، یروان مار ی ب Sadistـ ۲
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- Mahävamsaی بانتراوادا ره  یهاه ی( در کارما  
 نی( آشوکا را به دNigrodhaهه )دَگرو  ـ   ینام نبه

 یکه به بررس یحال ربودا مشرف ساخته است، د
سال داشته    9رهبان در آن زمان تنها    نیمهاوامسه ا
 نشان نادرست بودن گزارش است.«  نیاست!! و ا

 :سدینوی م  یاناتیپس از ب باشام

آشوکا از کشتار   یمانیاگر پش پرسندی م  یاریبس»
نبوده است،   یرخ داده و ساختگ یبه راست نگایکال

به آنها بازگردانده نشد و   نگایمردم کال یچرا آزاد
 نبرد؟«  رونیب نیآشوکا سپاه خود را از آن سرزم

پرسش   نیابه    یگری( پژوهشگر دN. K. Sahu)  ساهو
 :دهدی پاسخ م نی باشام چن

بود که  ی افراط ستیالی»آشوکا چنان امپر
  ی حت نگایهرگز به رها کردن کال توانستینم
و  یاز اشک بر زبون یاگر هم استخر  شد، یندیب

تنها  ! آشوکا نه ختیری مردم م  ن یا  یدرهم شکستگ
  نگا ی شاه کال یی سازگار به ربودن شکوه فرمانروا

او را چپاول کرد...   نینشد، که با زور همه سرزم
که آشوکا در رفتار با مردم  بودی بهتر م دیشا

 کردیچون همبستگان برخورد م  نگایفراز کالگردن
نشانه   نیتا چون فرمانبرداران و بردگان... بهتر

بود که پس از فرو  نی آشوکا ا یظاهرساز یبرا
 ورشیآزاد شد و تا  نگایکال شی امپراتور ختنیر

  -  ۷نگه داشت.«  را یآزاد نیسال ا ۱5۰۰مغول 
۱/۱۱4 

که در  یهمانند یهاهیگزارشها و نظر نیوجود ا با
 تیواقع کیبه  دیشد، با انینه حکومت ب تیریکتاب مد

  ار یبس یتوجه داشت که آشوکا در کشوردار  زین یگرید
 یادی نقش بن  سمیکاردان و زبردست بود و در گسترش بود

 :سدینوی داشت. ناکامورا م



۵عرفان 268  

دوران   کی سمیبود خیآشوکا در تار  ییفرمانروا»
که   یاز آموزش نییآ نی گذاشت و ا هی را پا یادیبن

 کردندی م  یرویاز آن پ ی در اصل تنها گروه کوچک 
دوران   نیدگرگون شد. در ا یجهان نید کیبه 
خود را از دست داد و به   یسامانیسرشت ب  سمیبود
  ی اسیو س یفلسفه اجتماع کی یگذار هیپا

بودا   شی ک رشی... آشوکا بود که پس از پذختپردا
  ی نهایرا به سرزم ینیو مبلغ دیدر انتشار آن کوش 

آشوکاست و  ونیمد سمیفراوان فرستاد... بود
  ن ییآ  ن یموجب گسترش ا  یاو بود که حت   یتالشها

باور دارند   نیاز پژوهشگران چن   یدر باختر شد. برخ
را در  سمیاز رخنه بود یینشانها توانیکه م

و  هاه سنِ چون اِ  یهودی  یرافض یهاروه گ
. فرستادن  افتی تیحیدر مس یو حت ۱... کهایتتراپُ
  سمی چتر هلن  ریز  ینهایبه سرزم  ییرسانان بودا  امیپ

را در باختر    سمی(، پراکنده شدن بودیونانی)فرهنگ  
از   سمیبود یوسط قرون . هرچند در۲آسان ساخت

و  یو فکر  یمال یباختر برافکنده شد. کمکها
آن را پابرجا  ینیتنها سازمان دآشوکا نه یعمل

آن  یاشه یسامان اند یرومندساز یساخت، که در ن
  یهاگروه  لیکارساز شد و از تشک اریبس زین

از او در حال شکل گرفتن بودند،   شی پراکنده، که پ
کوچک   شی ک کیرا از  سمیکرد و بود یریجلوگ

 

  شدند، ی م  دهی نام Therapeutae یونان یکه به  Therapeuticsـ ۱
با    لونیکه به نوشته ف  بودند  شهیپعارف   گیر وگوشه   ان یهود یاز    یگروه 

  ی ها به پژوهشها. درباره اسنه گذراندند ی روزگار م  ون ی تاسیمراقبه و مد
 مراجعه شود.   ت یحیو مس هود ی ن ید
دوم در    وخوس ی چون آنت  یونانی شاهان    یو دربارها  رانی ـ او به دربار ا۲

 فرستاد.  ین یمبلغ یمقدون گونوسی و آنت الدلفوس یو ف هیسور
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 نید کیهند، به  گرید  ینهاییدر کنار آ یمحل
   95/۶۰گرگون ساخت.«  د یجهان
آشوکا    یکه از سو  یارسانان برجسته از پیام   یک»ی

نام فرستاده شد، پسر آشوکا به  گرید  ینهایبه سرزم
( بود که آموزش مکتب  Mahendra)  ندرایمه

 النینام داشت، به س  Vibhajjavädaتراوادا را که  
بودا آشنا ساخت  شیرا به ک نیبرد و آن سرزم

و از آنجا به  ( خوانندی او را برادر آشوکا م ی)برخ
پراکنده شد، که امروز هم مکتب تراوادا    ا یجنوب آس

  ی همگان نییالئوس... آ لند، یبرمه، تا الن، یدر س
 ۶۰/ ۱۰۰ - ۱۰۲است.« 

 ییگذشته بر فرمانروا ینداریبا تظاهر به د آشوکا
پابرجا ساخت و  زیرا ن ینید یخود فرمانده یبرا یاسیس

رهبانان اعمال قدرت کرد و  ییدر گردهما میدیکه دچنان 
که آنها را   ، ین ید یبه اعالم دستورها مبرانیبه روش پ
آنکه به آشوکا ارزش و  یپرداخت. برا د، ینامی دََهرمه م
او    ییدهند، در متون بودا  ینید  ی دستورها   فرستادن اعتبار  
 رید ک یکه او در  سندینوی ارهت رساندند و م گاهی را به پا

 Sambodhi)  ریتنو  نیبه مراقبه پرداخته و به برتر  ییبودا
. خود افتیدهند!( دست که به بودا نسبت می یریتنو -

داستان اشاره  نیادر فرمان هشتم خود به  زیآشوکا ن
 .کندی م

 ادبودی یآشوکا که بر ستونها یدرباره فرمانها رایاک
 :سدینوی م شدند، ی کنده م

به  د، ینامی خود را، که دََهرمه م یدستورها »او
 نیگوناگون در سراسر هند پراکنده بود از ا  یزبانها

 یشهاینمونه به گو یاز س  شیستونها تاکنون ب
او در کنار فرنام    رونیاند. از همگوناگون کشف شده 

( نام  Piyadassi) اداسىیپ ان، ی محبوب خدا
دارد.  ودبه خ زی( نDharmäshokaشوکا )دََهرمه
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برد.   یبهتر به آموزش بودا پ  توانی فرمانها م  نی از ا
باورند آنچه  نیااز پژوهشگران به  یهرچند برخ

بلکه او   ستند، یبودا ن یاموزشهاآ آشوکا فرمان داده
  م، یریاگر در نظر گ  یخود بر آنها افزوده است. ول  زین

  ی و کشتارها یهراسناک که برادرکش یآشوکا
خود   توانسته یبخش بوده، نماو لذت   یبرا  یهمگان

باشد و  یو معنو فیلط یهاشه یاند نیچن نندهیآفر
 روین یشیآالیاز سرچشمه پاک و ب یستیبای م

 دََهرمه نامآنچه او به م، یریبپذ دیگرفته باشد با
از آموزش بودا   یدرست  اعالم کرده است، به

آشوکا   یسرچشمه گرفته بوده است. در فرمانها 
داشت جان    یرسد: گراممی   یبه آگاه   نیدََهرمه چن

داشت    یاز کشتن، گرام  دیشد  زیهمه جانداران، پره 
 یو آبرو گاهیپا یپدر و مادر و بزرگترها، پاسدار 

ژه با تنگدستان و  یوبه کی انسانها، رفتار و کردار ن
و  راتیزاران و بردگان، دادن خخدمتگ ردستان، یز

 یهاصدقات،... آشوکا دََهرمه را به نامها و راه 
و   یک ی)ن Sädhuچون  ساند، اشنی گوناگون م

کم(   یفتگی)شهرت و ش alpasrava( یپاکدامن
bahu - kalyäna ( ادی ز یو خوشبخت ی)بخشندگ

dayä ( یو دلسوز  ی)همدردdanä  بخشش و(
درون و   ی)پاک Shauca( قتی)حق satya( راتیخ
  یاشکار به گشت دهرمه  یجا(. او به رونیب
( dharma - yäträ) اترایکه دََهرمه  پرداختی م

  یدهرمها هیهد گرانینام داشت و در آن به د
(dharma-dänaبخشش م ) و پژوهش  کرد، ی

( را dharma - praptipatti) یادهرمه
 ، یدستو بخشش و گشاده  یرادمنش  ، یمهرورز 

 دینامی م   یکیو ن  یو آزادمنش  ییواال  ، یپاک  قت، یحق
 ، ( Samyamaبر نفس ) یرگیدََهرمه را چ هیو پا
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  ی و درست ی( و راستKritajnätaشناسی )حق
دََهرمه  یپاسدار ی. آشوکا براکردی استوار اعالم م

نام دََهرمه مهاماترا  به  هناظر دََهرم یوزرا
(dharma - mahämatraبرگز )و آنها را   دی

 9۶/۱۱۳-9۸«.  به اطراف فرستاد... یبازرس یبرا
و  رکیز اریپنداشت که آشوکا مرد بس نی توان چن یم
  ر یپهنه گسترده ز ینگاهدار یبوده است که برا  یکاردان

  ان یفرمانروا ی از روش کشوردار یافرمان خود تا اندازه 
کرده است و  یرویپ ران، یا ه، ی همسا نیبزرگ سرزم
 یرا سرمشق خود قرار داده است. برخ وشیکوروش و دار

شد،   دهیرا که در دوران او برگز  ی معمار از پژوهشگران هنر  
برپا داشت و سنگ    ادبودیبلند را که به    یستونها  ژهیوو به

از  ید، الهاماو که در هند پراکنده بو یفرمانها یهانبشته 
برداشت افزود  نیبر ا دی. بانددانمی  انیهخامنش یفرهنگ

  ی دارا  یرانیدو شاهنشاه ا  نیاو هم با ا  یکه روش فرماندار 
به همه   وشیچون کوروش و دار  زی. او ن۱است   ییهایانهمس

  یو در فرمانها نهادی فرمان خود ارج م  ریمردم ز ینهاییآ
دهند  ( هیهد) däna زیآنها ن روانیداد به پمیخود دستور 

( آنان را پاس دارند و Pujä) شی ستا نییو مقدسات و آ
  ی آنها وزرا ینید یدستورها  یاجرا  نظارت در یبرا یحت
و مردمدار نشان   یمردم اری. خود را بسدیبرگز یاژه یو

و به   رفتی مقدس م  یهاگاه یجا  ارتیداد و فراوان به زمی 
بودا   ی ( براstupa)  ارتگاهیز  ۸4۰۰۰به    کینزد  راینوشته اک

 .ساختی دلگرم م  ارتیمردم را به ز وستهیساخت. او پ
۱۰۱/۱۱۳ 

تنها خود را خوشنام و نه  استیس نیبا ا آشوکا
  ی نهاییآ تیروحان یبانیکه پشت ساخت، ی پسند ممردم

که آشوکا، نه   یگری. نشان دآوردیفراهم م  زیگوناگون را ن

 

  ها یدرباره ستمگر یگزارش  گونهچ یه وشیگمان از کوروش و دار بی ـ ۱
 داده نشده است.   شده که آشوکا به آنها آلوده یی و کشتارها 
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گرفته   شیروش را پ نیا استی س یباور که از رو یاز رو
  ا یلینام کاوتپدر آشوکا به  ری است، رساله پرآوازه وز

(Kautilya ا )باورند که روش  نیبر ا یار ی. بسست
رساله    نیرساله استوار بوده است. ا  نی آشوکا بر ا  یجهاندار

( است که آن را artha – shastraرته شاستره )اَنام به
با رساله مشهور   اری، و بس۱اندترجمه کرده  استیرساله س
Prince  یبانیهمانند است. پشت  یاولی)شاهزاده( از ماک 

 وندیو پ   نییآ  نی در گسترش ااو    تالشو    سمیآشوکا از بود
  ن یا ار یبس یهابا براهمنان موجب شد که سده  کشینزد
 ی بر جا یجنوب یایآس  ینهایسرزم گریو د در هند وندیپ

 گردند. ساهایکل  بانانی ماند و شاهان پشت

 :سدینوی مکُنسه 

از   شتریب یبرا انیمحبوب خدا یاز آشوکا  پس»
  ا یبزرگ آس انیسال، شاهان و فرمانروا ۷۰۰

دست آوردند. آشوکا در را به   ییجامعه بودا  یهمکار
و  یهویّت علو کیضمن خود را چکروارتین و 

و  ستدانمی( Cosmic)  یهانی وابسته به سامان ک
بودا وارد شد که شاهان  نیباور در د نیپس از او ا

هم به    رونیاز هم  اند، افته یرسالت    انیخدا  یسو   از
 ( )پسر خدا devaputra ای)خدا(  devaآنها نام 

 dharmaهم او را )شاه دهرمه(    یو گاه   نددادمی 

- raja و او را مظهر و نمودار دََهرمه  دندینامی م
( Pr. P./174پَرجناپارمیتا )  یدر سوترا  .خواندندی م

گاه  آن   نهایدر همه سرزم  شود، ی از زبان بودا گفته م
و فاجعه    بتیو مص  شودیم  کیکه آشوب و فتنه نزد

پورش  یرانسازیو یچپاولگران برا ای د، یآیفرود م
سوترا را   ن یکه ا دیبا ان شاه  یا شما برند، ی م

 

به مفهوم   shastraمال و دولت و هدف است،  ی به معن arthaـ ۱
برگرداند. درباره   ی دولتدار آن را رساله مقدس  توان ی رساله مقدس. م
 نه حکومت مراجعه شود.  ت یریآن به کتاب مد 
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 نتیرا آراسته و ز شگاههایو با احترام ستا دیبخوان
 دیبودا را برپا دار کریسد پ گاههایو در آن جا دیده 

  رانیش مکتیها و سد نستوه از بُدی سیو سد تند
تا  دی. پس سد استاد دََهرمه را فراخواندیاستوار ساز

 مکتهایبرابر ن  کنند. در  انیهمه ب  یسوترا را برا  نیا
گوناگون   یفراوان روشن کرده و بخورها  یچراغها

. با  دیبگستران یگونه گلها فرشو از همه  دیفروزیب
  شکش یلباس و خوراک ... و نذورات پ  یگشاده دست

و جنها    وانید  نها ی شاهان بزرگ، در سرزم  یا  .دیکن
 کیوجود دارند که هر  ی شماریب یو شیطانها 

سوتراها را   نی. اگر آنها ااندی نفراوا روانیپ یدارا
خواهند کرد.  یشما را پاسدار یبشنوند، کشورها

 یدر رو ردیخالف دََهرمه انجام گ یاگر کارها
و ماه و ستارگان زمان   د یو در آسمان خورش  نیزم

.  شوندی م  راهیب  شیخود را از دست داده و از راه خو
و توفان رخ خواهند داد.   لیبزرگ، س یآتشها
  دیشوند همه مردم با داریآفتها پد نی ا کهگاه آن
 پرجنا را از بر کرده بخوانند.« یسوترا نیا
 :سدینوی نسه سرانجام مکُ

درمیان   نجایکه ا یتیعل  هیروش و نظر نیا»
آور شگفت  اریما بس یگمان براگذاشته شده بی

بود و  انییباور بودا نیدانست که ا دیبا یاست ول
که سالمت و  کند، یدر آن شر زین های نیهندوها و چ

و  یشمار و گاه  ینظام فلک  یکشور و حت ریخ
وجود شاه وابسته است همه به  ، یآسمان یهادهیپد
در کانون جامعه قرار دارد و هماهنگ با دََهرمه   هک

گاه که  آمده، آن  Suvarnaprabhäsaاست... در 
خود را از دست دهد  یشاه با دََهرمه هم کوک

هراسناک و تجاوز و   یتهایبه جنا نی سرزم
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...  ی... دچار شده، مال و خانواده و تندرست بتیمص
   ۱9/ ۸ - 9...« شوندیم دیناپد

  ورش یکه به کشور    ییهایبدبخت  رح)دهها فراز در ش
 خواهند برد(.

آداب  یو مشت تیروحان یاریکه شاه به  شودی م دهید
ماه و   ریمس یحت تواندی کودکانه م یهاو افسانه  یمعبد
 را دگرگون سازد!!   یو نظام فلک دیخورش
 

 ( Kanishka) شکایکان

که پس از آشوکا به  یگریبرجسته د یفرمانروا
از خاندان شاهان   شکایپرداخت کان سمیگسترش بود

 - ۷۸به  کی( و تبار اسکیتها بود )نزدKushanaکوشانا )
 یاند. گاه خوانده   ز ین  یهند  -  یرانیا  ( که او رایالدیم  ۱۰۳

اند. نسبت داده  تیحیاز مس شیهم او را به سده نخست پ
 ریو کشم تا شمال هند رانیا  یبر شمال خاور که او

  ش یک  یول  کردی م  یبانیبودا پشت  نییداشت، از آ  ییفرمانروا
کهن   یتهای. بنا به روا شتدامی ی گرام زیرا ن انیرانیا

بزرگ  ییگردهما کیپادشاه  نیدر زمان ا ، ییبودا
  ی ( در شهر جاالندرا برگزار شده است. در بخشهایتی)سنگ 
 نییآ الدیاز م شیسده پ کیبه  کینزد ایو باکتر ایسغد

که  ی از شاهان ساک  یبودا پراکنده شده بوده و برخ
 ریاز قندهار را ز  یتا بخش  ۱( Shakasthänaشاکااستهانه ) 

 یآجا  ژه یوو به  افتندی  شیگرا  شیک  نیافرمان داشتند، به  
شاهان به  نیا یبود. ول سمیبود بانی( پشتAja I) کمی
کوشانا، که   ی. در امپراتورنهادندی م  رجا  زین  یبوم  یشهایک

 ، یبانیپشت نیداشت، ا ییفرمانروا یابر پهنه گسترده
. او خود را دیسازنده گرد اریبس شکا، یکان یاز سو  ژهیوبه
و فرمان داد تا در کانون   دینامیوادا م مکتب سَرواستی   رویپ

 

استهانه به مفهوم    -است و شاکا    یماندگار  گاهیجا  یبه معن  Sthanäـ  ۱
 ساکستان است. ایساکها   نیسرزم
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به  کینزد یبه بلند یپرستشگاه  او پوروشاپورَ ییفرمانروا
شمار  هند به یهاپرستشگاه  نیترساختند که بلند   ترم ۲۰۰

که پس از  یونانیاز شاهان  یار یبس زی. در هند نرفتی م
فرمان    ران یو شمال و خاور ا  هند  یاسکندر بر شمال باختر

از شاهان  یکیکردند.  یبانیپشت سمیاز بود راندند، ی م
 نییکه او را دانشمند و کاردان برجسته آ رهیت  نیبرجسته ا

 ندایلی اند مگزارش داده  ش یک نی ا  یپابرجا روانیو از پ وداب
(Milindaتی( نام دارد )سنسکر Milindra او در .)
 کهی  ا پرداخت و رساله  یگریبه تالش پ  سمیبود  شرفتیپ
به  کی( نزدMilindapanha)  ندایل یم  ینام پرسشهابه
و  یاستدالل یهاشه ینگاشته شده، اوج اند حی مس الدیم

شاه را با مناندرس   نیاند. در باختر اخوانده   انییبودا  یفلسف 
(Menandrosهمسان دانسته و زمان فرمانروا )او را   یی

 اند. پنداشته  الدیاز م شیبه سده دوم پ کینزد

گسترش   یکه برا  یگریشاه برجسته د  شکایاز کان  پس
هانه وردَبه تالش پرداخت هرش سمیبود
(Harshavardhanaبود و سپس  یالد ی( )سده هفتم م )

( که در بنگال  یالدی م  ۷5۰  -  ۱۱5۰)  (Pala)خاندان پاال  
از سده    ی( ول۲۱/ ۶۷ـ  ۶۸از کنسه    شتریداشته )ب  ییفرمانروا

 نیترهندو، که برجسته شمندانی اند یالدیهشتم و نهم م
هندو پرداختند   نییآ  یپرآوازه بود، به نوساز  یآنها شانکارا 

  نی ا جهیآغاز کردند و در نت  سمی را با بود یو مبارزه سخت
رفت. هرچند شاهان پاال به  یدر هند رو به سرنگون شیک

تنها توانستند مدت   یپرداختند، ول نییآ نی از ا یبانیپشت
  ی ورشهایکنند و سرانجام    یریآن جلوگ   یاز نابود  یکوتاه 

وارد ساختند و  انییرا بر بودا ی فرجام مسلمانان ضربت
و  ایاز هند رخت بربست و در جنوب آس کسرهی سمیبود
 و ژاپن به جنبش خود ادامه داد.  نیچ

آن است که   دیآی م  شیجستار به پ  نیکه در ا  یپرسش
است و  یاگر به گفته کُنسه هدف فرمانروا تنها فرمانده 
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 یاو در درجه دوم ارزش جا  یبرا  یو معنو  یعوامل روحان
پابرجا ساختن   یبرا ، یچه عوامل  سمیدارند، پس در بود

 رند؟ی گی قرار م یبردارشاه و فرمانروا، مورد بهره گاهیپا
 است:  نی فشرده پاسخ کُنسه چن

را، که با سازمان و   سم یبود توانیم چگونه»
جهان  نیاو به  ستی همدل ن یوانیسازگان د

 یبرا نگرد، ی ندارد و تنها به آن جهان م  یدلبند
قرار داد؟« ...   یبردارفرمانروا مورد بهره یرومندین

جهان   نیاهمه آنها که به  یتنها برانه سمی»بود
  ییآنها  به  د، یجوی ندارند صلح و آرامش م  یوابستگ

  ن یکنند، ا ییجهان فرمانروا نیبر ا لندیهم که ما
که جهان    یباور  ن، ی. گذشته بر ابخشدی جهان را م 

  نیراست   یو در آن هرگز خوشبخت  ستین  ریپذبهبود
  ش یاست که هرگونه گرا یازه یانگ شود، ینم افتی

را سرکوب    یاز فرمانده   یریگبه بازخواست و خرده
و کارداران   رمندان. زور و فشار کاسازدی م

 یناپذیر هستنمود بازداشت توانی را م  انیفرمانروا
را هم   یزادمان و مرگ دانست و بخش ن یما در ب

 نی. همچنرفتیگذشته پذ یرفتار و لغزشها فریک
  بند یاز به کار گرفتن قدرت پا زیبه پره  سمیبود

و آرامش در   تیآمدن رضا  دیاست، که کمک به پد
فرمانروا  گاهیپا ی تواراس  می رمستقیکشور و غ

  یکه زندگ نددانمیبهتر آن  سمی... در بودگرددی م
سر برند تا بتوان آن را با  را به  ییو نوا برگیب

 «دََهرمه هماهنگ ساخت.
 ش ی( در کتاب خوMaurice Collis)   سیکول  سیمور

 :سدینوی م (Trial in Burma)در برمه  شی نام آزمابه

فراوان، خانه و  نانینشکه مانند ده  یابرمه کی»
اسب   کی  اد، یزن و فرزندان ز  کی  ، یکشتزار شخص 
  کیشعر،  وانید کیشراب،  یاشه یکوچک، ش
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 یاطخرّ کی ارابه از چوب ت کیمسابقه،  شی گاوم
 نیترشترنج داشت، خود را خوشبخت کیشده و 
بها به   ی رو  چیو به ه  ستدانمی  ن یزم یانسان رو

درباره او چگونه   هایس یداد که انگلنمی نیا
 کیاو در سال نزد  نهیدرآمد نقد  چون  و  شند، یاندی م

نادار و مستمند  یبه ده پاوند است، او را مرد
 دانند.«. 

به  انییکُنسه سپس با درمیان گذاشتن کشش بودا
 تیواقع  نیابه  منال،  و گذشت از مال و یوفادار یازینیب

و  یتوده مردم به مالدار شیکه در اروپا گرا کندی م هیتک
تنها موجب نه ، یزندگ یباال ةن یبهره بردن از زم  ژهیوبه

هرگونه ارزش    هی خودکامه شد، که پا  یدر سامانها  یآشفتگ 
چرا   می ابیدر میتوانی . پس م ختی دولت را درهم ر یپابرجا
 یاگونه  ایخودکامه آس انیفرمانروا شتریب یبرا سمیبود
. در همه زمانها از دوران کهن، ۱رفت ی شمار ممت بهرح

آن زمان   ژهیواند، بهستوده  انیخدا  هی را به پا ان یفرمانروا
  یی فرمانروا  گوناگونی  با نژادها  یاکه آنها بر پهنه گسترده 
آشنا   ربازیو ژاپن از د نیمصر، چ انی داشتند. ما با شاه خدا

 ی هم نقش زانسیشاهان در روم و ب گونهن ی . امیهست
با باور   یکه به تازگ   انیفرمانروا  یگانی خدا  شهیداشتند و اند
 زیانگشگفت  یرویپس رانده شده است، ن یبه دموکراس

در برابر   هایاز آلمان  یار یسخود را در زمان ما هم در رفتار ب
  ه، یدر روس  نیاستال  فتگانیفراوان ش  یدر ادعاها  ایو    تلریه 

 ی همگان  شیها در کراجه   یگانی. در هند خداسازدی آشکار م
هر اندازه هم پهنه   رفت، ی شمار مآشکار به  تیواقع کی

 کی  یبر ارج و توان معنو   بود، یآنان کوچک م   ییفرمانروا

 

  کهیتا زمان شها یگذشته نشان داده شد که همه ک ی نوشتارهادر ـ ۱
  یبرا ی دارد، رحمت وجود ان یو فرمانروا تیروحان نیب ی هماهنگ

  وستهی گذشته تقریباً پ خ یدر تار  ی هماهنگ ن یاند و اخودکامگان بوده 
 دربار را گرفته است.    یجا سایگاه که کلآن   ژهیواست، به داشته  وجود
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خواست او را اراده خداوند دانند،   توانستندی گاه که مشاه، آن 
 ی بانی پشت ژهیوهم، به سمی. بودشدی افزوده م  اندازه یب

 یی بر نهاد بودا هیو با تک افتیبزرگ را  انیفرمانروا
 -جهان )گرداننده گردونه جهان  ی»فرمانروا

Cakravartinدر افزودی م  یشاه  نیچن  گاهی ( بر ارج پا .
را  دالیشکل ا کی ییفرمانروا ن یاز چن ییبودا یهارساله 

ـ  Divyavadanaه اَوَدانَیویشاه د یدهند. برانشان می 
سپاه خود   شیشاپی: او در پسندینوی م  نی( چنیالدیم  54۸

 ـ  کویگرا )دهرمدادگر و حق یاست. شاه  روزیپ وستهیپ
dharmiko  که  ( است بندیحق پا ایآنکه به َدَهرمه  ـ

. او سد پسر ستشده ا دهیبه او بخش ۱دهش پنج گنج
کننده سپاه  ران یخواهد داشت که پهلوانان جسورند و و

 رهیچ انوسهایدشمن. او بر سراسر جهان پهناور تا کناره اق
است  یدادگریو ب یخواهد شد و سپس آنچه نگونبخت

دهد فرمان خواهد   فریخواهد ساخت. او بدون آنکه ک  دیناپد
تنها با دََهرمه و   ردیبه کار گ ر یراند و بدون آنکه شمش

 خواهد کرد. ییفرمانروا ، یآشت
( از انیتئون )انجمن خداپان کی انهی که مها گاهآن

و ارج   شیستا  از هم یکشف کرد، انوار نینو انیخدا
جاوه،  انیپرتو افکندند. فرمانروا ییبر شاهان بودا یگزار
 . دندینام ستوهی کامبوج در سده دهم را بُد الن، یس

 نهایکه در سرزم یپس از اشاره به شاهان فراوانکُنسه 
 : سدینوی اند مگوناگون نام بودا گرفته  یو دورانها

نام   امیشاه س ستمی»و سرانجام هم در سده ب
از سال   یابهی»استاد مقدس بودا« گرفت. در کت

  ن یدر پس ستوهی»بُد زخان یچنگ یالدیم ۱۳۲۶
  کی انخیزادمان خود « نام داده شد، و کوبال

مقدس شده بود،  کیو  میحک کی ن، ی چکروارت

 

  کیالماس،  کیاسب،  کی ل،یف کی ارابه،  کیپنج گنج را:  نیـ ا۱
 .اندده ینام کیسردار ن کیو   ری وز ک یزوجه، 
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. دندینامی زنده م یمغول را بودا انیفرمانروا شتریب
 انییبودا یهادگاه یپندارها با د نی البته همه ا

 وستهیها پستوه هماهنگ است که باور داشتند بُدی
  ن یو ا شوندی گوناگون مجسم م یبه شکلها 
 «.ندباشمی  هایینما کری پ نیهم انیفرمانروا

باورها موجب   نیچگونه همه ادهد که  نشان می کُنسه  
 ابند،ی   شی گرا  میو تسل  یتنها مردم به فرمانبرکه نه  شودی م

خدمت  یدولت چون پاسبانان روحان یبرا زیکه رهبانان ن
 :سدینوی کنند و م
جهان است که   خیتار ابیکم یها یاز شگفت  نی»ا

 یها یی به خارج از هند فرمانروا  سمیرخنه بود  یدر پ
مصر چه   وهیبه ش ی( شرعی)تئوکراس  یخداساالر 
شکل    و چه در جاوه و تبت،  نیو چ در هند

 ۶۷/۲۱ - ۷۰گرفتند.« 
از گفتار کنسه، که چون پس از  یابود فشرده نیا
از   یکی ، یدرپیپ یبه چهل سال بررس کینزد

  ن ییآ نیا  فتگانیو از ش سمیپژوهشگران بود نیتربرجسته
 شد.  یریگاز آن بهره شتریگشته است، ب

 :سدینوی م زین رایاک

و فرمانداران با بخشش و نذورات  انیفرمانروا»
 رهایها در دکه رهبانان و راهبه  شدندی موجب م

به کار دولت و جامعه   ی بدون خیال بمانند و کار
به خدمت  ای تیرهبان گرینداشته باشند. به زبان د

و  یلی سازمان طف ایو  آمدی در م انیفرمانروا
 ۱۱۳/ ۱۰۷.« شدی م  یاکاره یب
کُنسه و همکاران او بجاست و  یهایریگ جهینت
ام، در آور شدهادیگوناگون  یگونه که در جستارهاهمان

  یبردارمورد بهره  یمردم ی باورها  خیسراسر تار
 نیآنچه را ا یاند. ولحاکم گشته  یهاو گروه  انیفرمانروا

بودا   ن ی راست  نییآن است که آ  رندیگی م  دهیپژوهشگران ناد
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  ن یشده است، بلکه ا  هایبردار  هبهر  نیا  هینبوده است که پا
و به  ردیگیم خدمت را به نیحکومت است که د یژگیو
. سازدیآن را با سود خود هماهنگ م تیروحان یاری

خود صادق نباشند، به  مانیاگر در ا بانانش یو ک نی مؤمن
به مال و  یابیدست یو برا شندیاندی م شتریب انیسود و ز

 نند یگزی و زور را بر م روین یهابه سرچشمه  یکینزد ، جاه
که  اندشه یاند نیدر ا وستهیمؤمن باشند، پ یو اگر به راست 

  شیبه ک دنیبخش رویگسترش و ن مانینشان ا نیبهتر
 یموروث شی همان ک نیهمه مؤمن  یکه برا)است  نیراست
 یگرفتن از نهادهارا بهره  وهی ش  نیترو کارساز  ( است

کارداران   نیآن است که ب جهی . نتپندارندی م ییفرمانروا
  شیکو رفته رفته  شودی م جادی ا ییوندهایو قدرت پ نید

  ان یپسندانه که به سود فرمانرواقدرت  یبا نشستها  یهمگان
توده مردم   اندنی. گراگرددی ده مفرمانبران است آلو  انیو ز

 ن یزادمان نو  گر، ید  یایبه دن  دیو ام  ایو ترک دن  یبه بردبار
 رو، یکه درد و رنج، ن نیباور زهرآگ نیو خوراندن ا نی و تلق
... همه برآیند رفتار  یو پست یواالجاه  ، یو زبون ییتوانا

است، شاه و   یاله تیمش  ایگذشته و  یهای انسان در زندگ
 یو دهش خداوند قدرت از فرّ یفرمانروا و نهادها
  ی ها یزندگ کیآنان برآیند اعمال ن گاهیبرخوردارند و پا

  ی خدمت نیترخواست خداوند است... برجسته  ایگذشته 
  ان یرمانروادر پابرجا ساختن قدرت ف  نهاییآ  انیاست که متول

 اند.و زبون و رام شدن فرمانبرداران انجام داده 
که بر   نید  ن یا  ی که حت  میدی زرتشت د  نییآ  یبررس  در
برپا شده بود و  ییو خردجو ی و آگاه  یآزاد ینهادها

نداشت، به  یو فرمانبر ییبا فرمانروا یهماهنگ گونهچیه 
 یسیع نییدگرگون شد و آ یزیو خردگر پرستیه شا نید

با افتادگان و  یو همدل یمهر و گذشت و سادگ شیکه ک
و کشتار   یسرکوب یخدمت دربارها برا ربود، د ردستان یز
و استوار ساختن قدرت به کار گرفته شد و   ردستان یز
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با  نانیدربارنش ، یپابرهنه  آزاریب  یسای ع یالیخ نانیجانش
  د یعقا  شی تفت  یهافر و شکوه و کشتارگران خونخوار دادگاه

نه با شاه و    اشانهیبودا هم، که راه م  نییمورد آ  گشتند. در
و   یگیرو گوشه  اضتیبود و نه با ر سازگار یشاهنشاه 
و آموزش پندار، کردار، گفتار، معاش و کوشش   ایترک دن

سر فرود آوردن در  یاو پروا یار یو  یدرست، و همدرد
 گناهان یرنج و درد و شکنجه ب  یو تماشا  انیبرابر فرمانروا

 ، دادرا نمی انینوایب یو گرسنگ  یو تنگدست یو بدبخت
رخ داده باشد.   یدگرگون نیچن کی که پنداشت  توانی م

بودا که هرگز نه خود را شاه و فرمانروا و سرور خواند و 
را نکوهش  شی سخن خو یو چرا چونیب رشیپذ یحت

 نیتراندرز و برجسته  نیکه پس یشمندیکرد، بزرگمرد اند
بود که سخن استاد   نیو شاگردانش ا روانیاو به پ تیوص

  و دنیشیو رهبر عارف دانا و آگاه خود را هم بدون اند
و  یچگونه ممکن است دستور فرمانبر  رند،ینپذ دنیسنج

الماها، ییو داال انیگردن نهادن شاهان و فرمانروا
کارگزاران و   ن یا... را داده باشد؟  نی خان چکروارتیکوبال

بودند که از بودا شاه، و سپس خدا  سمیکارگردانان بود
 گرید یهاگونه یسپاه خدا کیساختند و به پرستش او و 

 ختند یبرانگ  یپرستمردم را به بت   یکژرو   نیو با ا  تندپرداخ
 ز یفرمانروا و شاه را ن یو فرمانبردار شی و پرستش و ستا

به  یبرا انیساختند. اگر شاهان و فرمانروا دهیروا و پسند
خواب بردن فرمانبران در برپا داشتن پرستشگاهها و 

مردم به پرستش بتها   ختنیو برانگ  شماریب  یهاشگاه یستا
  دیخود و شا  گاهیاستوار ساختن پا  یو رهبانان برا  دند، یوشک

هزاران سوترا    نشیبه آفر  شیخو  نییبه گسترش آ  دیهم ام
 یی از زبان بودا پرداختند و تا جا یراز... ساختگ و گفتار و ف

رفتند که در کاخ اژدها آموزش بودا را کشف کردند،  شیپ
 دانست.  هایندگرگو  نیا  یبودا را پاسخگو  دََهرمهیبُد  دینبا
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برداشت را درمیان  ن یا یگر یبه زبان د زیکُنسه ن
 :سدینوی گذاشته م
درباره   ییکهن بودا یهاادماندهیها و نوشته  در»

  توانی م  یآداب حکومت و دولت به ندرت سخن
 ینوشتارها بر رو  نیآن است که ا  یبرا  نیو ا  افتی

 لیاند و چون اناججهان متمرکز شده  نیاز ا  ییرها
  ی ویدرباره سامان و سازمان دن یسخن  چیتقریباً ه 
  ی نیتنها در سرزم  انییبودا ییاز سو یاند. ولنگفته 

خود را جامه   یهاهینظر یبه آسودگ توانستندی م
  ی بانیجامعه از آنان پشت  ی عمل پوشانند که فرمانروا

را در تبت  یشکل افراط کیاست.  کردهی م
  کینام برد که در چهار سد سال گذشته  توانی م

داشته  ییفرمانروا نیناب بر آن سرزم یخداساالر 
 نیهمچن ههسنگ یاست که در آن سرور روحان

  ی صورت افراط کیمردم بوده است...  یروافرمان
در دوران توکوگاوا   توان ی وارونه آن را م 

(Tokugawaد )که در آن دوران رهبانان   دی
فرمان   ریبازنشستگان رام و ز گاهیبه پا ییبودا

 یفرو افتاده بودند. ول  ، یدولت و بدون نفوذ اجتماع 
ی انروا سنگهه و فرم  نیب  یهمکار  یشگینمونه هم
سخن   وستهیبوده است که پ یاخداگونه  خودکامه

 است...   کردهی م انیرا او ب یانیپا
 کردهی م یبانیقدرت را پشت شتریب ییبودا تیروحان

چتر  ریاز موارد شاهان را ز یاریاست و در بس
  هدادمی ی جا ییبودا یچند خدا  ای کی تیحما

( را از  Manchuنمونه خاندان منچو ) یاست. برا
 - ی( )همان منجوشرMonju) نجوم یبانیپشت

Manjushri۱9/ 4اند...«. ( برخوردار کرده 
آشنا  های ناهمگن نیابه  شتریب نده یآ یها یبررس در
شد.  میخواه 
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 ۱یی )کرمن( و نوزا کارما

(، در یبه پال  Kamma)  تیسنسکر ( به  Karma)  کارما
 ن یی. در آردیگی گفتگوها به مفهوم کار مورد استفاده قرار م

 ژه یوبه  ، ینید  یشعائر و آداب و کارها  یواژه معن  نیا  ییودا
 شادهایدر اوپان  یرا داشت، ول  انی به خدا   هی و فد  یآداب قربان
دوباره   ادمانکه به کننده کار در ز ییکارها داریبرآیند پا

 به گردد، برداشت شد. زهنر آن را »بازگشت خود یبازم
.  کندیم هیهر کار انسان به خودش« توج یخود و نازدودن

5۳/5۰ 

 ینظام اخالق  یترازمند  یبرا  یا را انگارمکار قانون
در تمدن و فرهنگ   دیآن را با شهیکه ر نددانمی جهان 

ها جستجو کرد. در دوران براهمنه   اهایاز آر  شیکهن هند پ
هندو رخنه کردند و  شیدر ک ی بوم یاز باورها  یاریبس
که هماهنگ   ینیاز آنها را با شکل نو  یبرخ  زین  شادهایاوپان

.  رفتندیدوران بود، پذ نیا ژهیو یاشهیاند یبا دگرگون
به همه مکاتب  کیدوران در نزد نیمفهوم کارما در ا

 ه یتوج یشد و آن را برا رفتهی( پذونیهند )جز ماد یفکر
  ی اخالق  ینهاد همبستگ  ای(  Dharma)  یهانیقانون ک  کی

 .بردند به کار افته، یانجام  یفرهایو بازگشت پاداش و ک

 ی تینهاد عل کیقانون کارما را  یهند یشهایک در
نخواهد  دیانسان ناپد یکه بنابر آن برآیند کارها نددانمی 

  ی هایخواهد ماند و به زندگ  یشد و چون لوح محفوظ بر جا
کردارها و  یمنتقل خواهد شد. در دوران زندگ گرید

زشت را پاک خواهند کرد و  یاثر کارها  کین یرفتارها 
. پس از مرگ اگر هنوز آثار سوزانندی م یاچون شعله 

 

است، که به   تیسنسکر Karmanاز واژه  تیحالت فاعل Karmaـ ۱
ن و کرمه )با آکوتاه(  کرمَ  واژه ن یا ش ی . گودباشمفهوم کار و کردار می 

ما    کنند،ی واژه را کارما بازگو م   ن یفراوان ا  ی هایچون در بررس.  دباشمی
 . میرا به کار برد  شی همان گو ی از نظر هماهنگ زین
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 ی برا ریمانده باشد، روح ناگز یزشت بر جا یکارها
و در  گرددی جهان باز م  نیابه  شیو پاال یزیوار  یاگونه

 یگردش تا زمان نی. ادهدیادامه م یبه زندگ ینیبدن نو
 کین  ینابود، و کردارها  ییکارما  نینشکه ته   شودیدنبال م
 شتریب  یزشت را سوزانده باشند. برا  یفتارهار  یهابازمانده 

در چرخ زادمان و    یجهان گرفتار   نی در ا  یگمردم هند زند
با رنج و درد  وستهیسنساره است، که پ انیجر ایمرگ 
  ن یاز ا ییرها نیراست یباشد، پس رستگاری م همراه
  یکارما وابسته به سازمان دادور دید نیاست. از ا یزندگ
سرنوشت  شی است. هر انسان با رفتار و کردار خو یجهان

  ی طبقات  فیبه وظا  ی. اگر در زندگسازدی خود را مشخص م
رفتار بد  ییکارما شیرفتار کند از گنجا یدرست خود به
  گاه یدر پا گرید یشده و در زندگ تهگذشته کاس  یزندگ
 ن یو اگر با رفتار نادرست بر ا شودی زاده م یباالتر
هم  د یشا ، یترپست  یزندگ ای گاه یدر پا دیفزای ب شیگنجا

دور زادمان و مرگ  نی و نبات، زاده خواهد شد و ا وانیح
سراسر سوخته  ییدنبال خواهد شد که آثار کارما یتا زمان

  ن یازمان است که بازگشت او به    نیو پاک شده باشد. در ا
انجام   یو رستگار  افتیخواهد  انی پا شهیهم ی جهان برا
 .رفتیخواهد پذ
 م، یاکرده  یجستار را بررس  ن ی ا نی شیدر دفتر پ چون

و نظر چند  میپردازی م سمیتنها به برداشت بود نکیا
 :سدینوی م رای: اکمیکنی پژوهشگر را بازگو م

 نیتراز برجسته  یکیبه بودا  کیدوران نزد در»
را به خود سرگرم   شمندانیکه اند ییستانهایچ
و برآیند کردار و رفتار انسان و   امدیپ ساختی م

کارما در  ریتأث گریسرنوشت او بود. به زبان د
  تیکه اگر واقع  ت، یعل  یسرنوشت انسان و کارساز 

را   دجستجو کرد تا بتوان خو  یراه   دیداشته باشد با
خواسته در رده    نیبند رها ساخت. برآوردن ا  نیاز ا
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. باور به زادمان  افتییم  یبستگ یینخست با نوزا
درمیان   شادهایدوباره در وِداها نبود و تازه در اوپان

به واژه سنساره که وابسته به   یگذاشته شد. حت 
. میکنیهم برخورد نم شادهایاست، در اوپان یینوزا
در همان زمان   افتهایدر نیپنداشت که ا توانی م

دوران هم    نی گمان در ابودا شکل گرفته باشند. بی 
 نیدر ا ایکه آ شودیم داریپد یاشه یاند نیچن

که  شودیم افتیدر انسان  یتیماه  یگردش زندگ
 ... انباز گردد؟«.ییدر چرخش زادمان و مرگ و نوزا

 : رایگفته اک  به

از بودا وجود  شیآن، پ یکارما و کارساز هی»نظر
بهره  شهیبلکه اند ی نه به روشن ی داشته است ول

خود   کیوابسته به کارما در مکتب بودا رنگ کالس
وابسته شده است. او   ت یو به قانون عل افته یرا 
هند    انیکه باور کارما از فرهنگ کهن بوم  ردیپذی م

در  تیعل  هآن ب یوابستگ ژهیوبه  یگرفته شده ول
 ۱۱۳/ ۱۸۷است.«  فتهایتکامل  سمیمکتب بود

 : سدینوی( مMaso Abeماسو آبه ) یژاپن استاد

  ان یتاریخ نه آغاز دارد و نه پا سمیبود یبرا» 
انسان    یژرف کارما   افتیاز در  خیدرباره تار  دید  نیا
کردار و برآیند   ی. کارما قانون همگانردیگی م  شهیر

 کی شودیخودکار که موجب م یآن است، قانون
  ی ختگیو بدون گس  یدرپی پ  گرید  یبه زندگ  یزندگ

و   یاپی شدن پ ندیفرا کی دگرگون گشته و جهان 
جنبش است که   یروین نیا نیباشد. همچن داریپا

  دیرا بنابر نهاد و سرشت آن پد یگوناگون ینشانها
و مرگ  شیو انسانها را به گردونه زا آوردی م

ما کار  افتی. ناسازگار با درسازدی )سنساره( وابسته م
 ستین یقانون جبر  نیا  سمیهندو، در بود نییدر آ

از    سمیراند، چون بود  نکه اراده خداوند بر آن فرما 
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کارما را   سمیباور ندارد. بود ییخدا  نین به چنبُ
  یی که توان رها  پنداردیم   یاخالق   یروین  کیچون  
  ة اراد یار یانسان را از گردونه سنساره به  یفرجام

 یبه کارما  کسوی . پس از سازدی آزاد او فراهم م
با  یجدا نشدن وندیپ ی که دارا  میاخود وابسته 

  ن یا یدارا گرید یاست، و از سو یجهان یکارما
و اراده آزاد و  یکه با خودآگاه  میباشمی  ییتوانا
  ی همه جانبه ما از کارما  افتیکه برآیند در  ییکارها

  ی که ورا  یجهان  یاست، از کارما  انیبدون آغاز و پا
. در شناخت همه میانسان کارساز است، آزاد شو

 نده، یآ  وگذشته و اکنون    ، یو جهان  ژهیجانبه کارما، و
.«  میشوی م داریب روانایاز کارما آزاد شده و در ن

۶۶/۱۱5 
( Acharya Buddharakkhita) تایبودارکهه یآچار

با  Mahabodhi یسازمان پژوهش سیرئ یاستاد هند
گوپتا دانشمند نامدار هند، گرفتن از برداشت داسبهره 

هندو، بر  یستیتئ دید ای یبراهمن دگاهی: در دسدینوی م
 ۱( Ishvara)  شورهیمطلق ا یرو ینو ن شیکارما و زا

و بهره  یاخالق  یکننده الگو صدارد که مشخ  ییفرمانروا
)دهنده بهره کارها( است.  Phaladäta ایهمه کارماها 

  یکیکه به نسبت ن پردازندیم یی جانداران به انجام کارها
 ای ، یبدبخت ای  یرنج، خوشبخت ا ی یآنها بهره خوش  یدبَ ای

. برآیند کنندی م افتیدر ۲و رنج  یاز خوش  ختهیآم یپاداش

 

برهمن   یخداوندگار و فرمانده، صورت جهان  ی به معن  شوره یـ ا۱
nirguna رد ی پذی م  تیف یو ک ابدی ی م  گاه که تشخص ( آن تیفیکی )ب  

  ی . به دفترهاپردازدی و به اداره جهان م  (گردد ی م  Sagunaبرهمن  ای)
 گذشته مراجعه شود.  

 Krishna) اه یس ی( و کارما Sukla - Karna) د یسف ی ـ آنها را کارما۲

-karma اهیو س د یسف ی( و کارما (Sukla - Krishna – Karma)  
 . نامندیم
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  سازد ی م ریرا ناگز دارانکردارهاست که جان نیهم
بر  یگوناگون هست  یهاگاه یرا در پا یدرپی پ یزادمانها 

 یروی در مکتب بودا نه خدا و ن یخود هموار سازند... ول
  ی کیدهنده ن زیکه خود تم یادهنده  پاداش کننده ون ییتع

به  یکه از بدن یهم هست، وجود دارد، و نه روح یو بد
 ریبه تقد سمیبود یکارما  رونیجا شود. از اجابه گریبدن د

 یاه یو نظر ستیمطلق و روح و آتمن وابسته ن یرویو ن
  ن یخود استوار است، چون قوان ژهیو یاست که بر مبنا

 سمیکارسازند... بود یزندگ گرید یهاکه در بخش یگرید
نام دارند،   Panca Niyäma Dhammaپنج قانون را که  

گوناگون موجودات جاندار و  یکه در بخشها ندیگزیبرم
 اند:ن یپنج قانون چن نی. ا۱کارسازند جانیب

(. انسان از Bijä Niyäma)  شیدایو پ شی ـ قانون زا۱
 . بیاز درخت س بیانسان، سگ از سگ، درخت س

 ی هاده ی( که بر پدUtä Niyäma)  یک یزیـ  قانون ف۲
 ، یری واگ ل، ی چون توفان، تندر و آذرخش، س یکیزیف

فصول،   یبهره بد و خوب کشت و کار، دگرگون  ، یخشکسال
 سرما و گرما... فرمانرواست.

که بر  ی( قانونCitta Niyäma) امهین تایـ چ۳
 ژهیو یهاحاکم است و گونه  ی و ذهن یروح یهادهیپد

( و Kusala)  یتندرست   نیو همچن  ،( Citta)  یذهن و آگاه 
 .دهدی ( را شکل مakusala) یناتندرست 

 تیقانون عل ای( Kamma Niy). یـ قانون اخالق4
 کاما(.  یهمان قانون کارما )به پال ای  یاخالق

 

  ن ی هند، که به کارما باور دارند، ا ینهاییکه در آ میدی در گذشته دـ ۱
انسان ممکن است در   ی رو ن یهم . از ستیجانداران ن ی قانون تنها برا

جماد چگونه   ا ینبات  ن یجماد زاده شود!! حال ا  ای  اهی گ گر ید  ی زادمانها
استاد    دی است که با  ی ستانیخود چ  شود، ی دوباره انسان زاده م  کیبا کار ن

 !!  ندی بگشا تاها یبودا رکه
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 ی( که در موردها Dhamma Niy). امهیـ دهمه ن5
 یعاد ریآسا و غمعجزه  یرخدادها شیدایموجب پ ابیکم
گاه که موجودات بزرگ و از نظر نمونه آن ی. براگرددی م

همه  شوند، ی م انی)!!( کامل، مانند بودا، نمایروح
  ی هایابیکام ، دهندمی  یکه رو یزیانگشگفت  یهادهیپد
  ی و... همه در اثر کارساز گرید یهاه مترقبه و معجز  ریغ
از   ی کی پس کارما  ۱!رند؟یپذی قانون صورت م نیا
 کند یم   یکارساز  اتیکه در پهنه اخالق   یهاست، قانونامه ین
 ـ)خدا  یاز هست یاژه یو هیرو کیدوباره را در  زادمان و

موجود  تیفیک دنیجماد( با برگز ـ نبات  ـ حیوان  ـ انسان 
مشخص  ی...ابی کام ، یاز نظر درد و رنج، لذت، تنگدست

 ا ی  ی( و آزاد bandhanaو دربند بودن )  ی. وابستگ کندی م
 ازاند و  ژرف  وندیپ  یبا قانون کارما دارا   ، ( nirvana)  رواناین

 .رندیگی آن جهت م
 از زبان بودا آمده:  Angutta Nik. X/21.6در 

و کردارشان    ندباشمی   شانیموجودات وارث کارها»
 ی... هر کارجهندی م  رونیاست که از آن ب  یزهدان

آنان است... ذهن و  راثیدهند مکه آنها انجام می 
سرور آنهاست و همه پرداخته ذهنند و به  شهیاند

. آن که با ذهن ناپاک ندیآی مشکل ذهن خود در
دنبال اوست،  یو رفتار کند، بدبخت دیسخن گو
 -  99.«  کندیکه هرگز او را ترک نم  یاه یچون سا

9۶/۱۱5 

 

دانشمندان به خدا و روح باور ندارند   ن یاست که همه ا ری چشمگ ـ۱
! و  ندیگوی سخن م  کامل  از ارواح بزرگ و نی با وجود ا یول

  ک یآن است که در دوران شکافتن اتم و سفر به فضا  ترزیانگشگفت 
باور است که در زادمان ارواح  نیبر ا یسازمان پژوهش سیاستاد رئ

  ی آورشگفت  یدادها یو رو  خته یبر هم ر  ی ک یزیف ن یبزرگ همه قوان
  دار ی شد، پد انیبودا ب نامه یدر زندگ نی از ا شی که پ ییچون داستانها

 گشت!!  خواهند 
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 ان یبه گفته خود به ب تایگفتار بودا رکه نیدنباله ا در
را   ی: اگر چراغسدینویو م پردازدی م کینمونه کالس کی

که سراسر شب روشن است، شعله چراغ در  میریدر نظر گ
است و نه  کسانینه  نیبا شعله آغاز نیپس یدمها

دو شعله در دو حال وجود   نیا  نیب  یوندیپ  کیناهمگون و  
 ی است. کارما چون روغن  نیوابسته به نخست  یمدارد که دو

. کندی م  یرا نگهدار  یزندگ  رد، دامیپا نگاه    که شعله را بر
  جنکه کارما  کیبر  هیدر پا یزندگ شیدایهر پ یول

Karma) –(Janaka ۱    یرشته واحدها  کیبنا شده که از 
چون  کنند، ی عمل م یکه پشت سر هم به تند یآگاه 
  ل یتشک ، رسدبه نظر می  وستهی که افروزش آن پ یاشعله 

( را ندی( )بهره و برآVipäka) پاکهیشده است ... کارما و و
به آن باور دارند و  ونیّردَبا هم برابر دانست، آنچه قَ دینبا
 دهیبرگز شیهم از پ یکنون یکارما  یکه حت پندارندی م

 شده است. 

است  ینش یو گز ی کارما اراد سمیباور بود بنابر
(Cetanä ) ، ایخود  نی دوم یدر چگونگ یحت Sankhära 

ه  کپایو ی(. ولشودیجا مجابه ندهیآ یکه به زندگ یی)کارما
ما  ی کنون یاز کارماست. همه کارماها یبرداربهره 

 یبر کارماها توانندی که م اندنیمستقل و نو یکارماها
 یکارماها و کارماها  نیا  یندهایبنا نشده باشند. برا  نیشیپ

  ی وابستگ کی یممکن است دارا  ( که پایگذشته )و
جز ساخته شدن به  یوابستگ نی ا یکننده باشند. وله یتغذ
  ن ییاستقالل نبود تع نیاست. اگر ا یوابستگ  نیا یاری

 

جنکه   نجا یاست و در ا دکننده ی پدر و تول ی ( به معن Janakaـ جنکه )۱
  سد،ینوی م تا یهکبودا ر ای. آچار استی سازندگ  یکارما به مفهوم کارما

حالت    کیزادمان دوباره است که    یآوردن آگاه  دی کارما پد  نیا  فهیوظ
  جه یبرداشت نت  ن ی. از ا کندی جا مجابه  گر ید   ی را به حالت وجود  ی وجود

  ی آگاه  ن یهم شودی جا م جابه گریبدن به بدن د ک یآنچه از  رندیگیم
 . شد باره سخن گفته خواهد  ن یاست. در ا
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برآمدن به  یشد و برانمی ریپذانجام  ندهیآ یزندگ یاراد
 کی  نینداشت. همچن  یکوشش هم بازده   زیباالتر ن  گاهیپا

  ی حیوان، اگر به کارما  کی  ایانسان تنگدست و نگونبخت  
  ی وابسته باشد، در همه گردشها یگذشته رها نشدن

 گونهچ ی مانده و ه  یبرجا گاهیدر همان پا ندهیآ یهایزندگ
کارما به کارما وجود  ی. همبستگ۱افتینخواهد  یدگرگون

 ـ که پا یکه، وپایو ـ کارما  یهای همبستگ نهاندارد بلکه ت
را مشخص  ندهیآ یکارما موجود است که گردش زندگ

خود  نشی. رفتار، گفتار، پندار هر کس در گز۲سازندی م
  له ی( اند و به وسdväraسه دروازه ) یسه دارا نیاوست. ا

 اند: نیکه چن شوندی آنها همه کارها انجام م
  (kayä-karma) ینش رفتارکُـ ۱
  (väci- karma) یکنش گفتار ـ ۲
 ( Manokarma)  یو منش یـ کنش پندار۳

ناسالم  ای ( و Kusalaسالم معنوى ) ا یکنشها  نیا
کوشاال را  ایکوساال ) ۱۰۲/۱۱5( اند akusalaمعنوى )

 شوِ یی . استاد بودا( کنندی م یمعن دیو آکوشاال را پل کین
  سا یار ی( در کنگره جهانShwe Zan Aungزان اونگ ) 

که فشرده آن  کندی م  انیب ماخود را درباره کار  یبررس
 است:  نیچن

  یزشیجنبش خ کی ییچنان است که گو کارما»
فعال   یدهد و کارما)چون وارو زدن( انجام می

 

  رش یچگونه با اراده و پذ   ست یو شعور ن  ز یتم   ی روین  ی که دارا  ی وانی ـ ح۱
رفتار و گفتار و پندار    سازد؟ ی شدن م  انسان  خود را آماده  یآگاهانه کارما 

  ن یمواز درخت و یاست؟ کارما یچه مفهوم یاو دارا یبرا کین
 باره سخن گفته خواهد شد.   نی... در ا ست؟یاو چ  یاخالق

  ر یتأث ی کنون ی بد، در کارما ا ی ک یگذشته، ن ی کارما گر یـ به زبان د ۲
جا شده، در هویّت  جابه  ی زندگ  نیندارد و تنها برآیند آن که به ا  میمستق
خود را که به   ی با اراده کارما یهویّت کنون یول  کند، ی اثر م یکنون
 بسازد.   اندتوی م  گردد،ی جا م جابه  ندهیآی  زندگ 
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(Kammabhava زندگ )ی در کارما ن یشیپ ۱ی  
آن  دنبال ی( زندگUppatti bhava)  یانفعال
و   ردیبم ینمونه اگر انسان ی. براشودی جا مجابه

 یشود، دگرگون ییباز زا یسپس به شکل سگ
وابسته به مشخصات   رفته، یکه انجام پذ یکیزیف

اوست... زمان و    Patisandhi  ای   یو معنو  یاخالق
وجود ندارند و تنها  یی مکان به مفهوم نها

و   یروان زهیو انگ خواست دهیآفر یافتهایدر
و در  ردیبم ورکیوی. اگر شخص در ن..اندی عقل

و   یپرسش زمان و دور ابد، یبنگال دوباره زادمان 
  یاست. اگر آگاه  ارزشی ب ندیفرا نیدر ا یکینزد
(Patisandhiدوباره پ )شخص در زمان   ونددهندهی

مناسب با  یگاه مادیپا کی ورکیویمرگ در ن
 یدور  ابد، ی  لخود در بنگا  یو سرشت اخالق  عتیطب
 رایز ست، ین ینقش  یدو جا از هم هرگز دارا نیا

 گونهچ یزمان و مکان ه  یذهن عوامل نسب یبرا
که  یکیزیف ی... دگرگونندیآی شمار نمبه یجلوبند

قانون   لهیبه وس رد، یپذی انجام م ییدر باززا
 کی. شودی م می( تنظekrasatvam) یوستگ یپ

  ی رواده یانسان ستمگر و سنگدل، که در کشتن ز
  ک یباردار  شیدر درون خو یبه گونه ژرف کند، ی م

کارماساز از   راتی( )تأثSankhara) ی سانکهارا
او را   یزندگ یاست که حت یاژه ی( ونیشیپ یزندگ

 

و   گاهی پا ،ی چند و چون ایوجود و بودش، حال  یبه معن bhavaـ ۱
زاده   ی هم تأثرات و توانها  ی رو به  ایاست. در مکتب سانکه  ش ی گنجا

  ی هست  ی که چگونگ  شودی گفته م  فیدر جسم لط   نی شیپ  یکردار زندگ 
  فی. جسم لطسازدی مشخص م  ندهیو نهاد و گوهر انسان را در بدن آ

  نش یاست، در آغاز آفر ی سرچشمه گرفته، پس ماد ی تیکه از پراکر 
  گون گونا  یبه گردش در قالبها وستهیو پ داری پا یشده ول  داری پد
  ن یاز ا یی . استاد بودادباشوابسته به روح می  یاه یو چون سا پردازدیم

 گرفته است.  ه یبرداشت ما
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کوتاه   هارایسنک ایکشش  نی. اگر اسازدی کوتاه م
  ش یدایپ زهیدر دم مرگ انگ یسازنده زندگ

  له ی به وس  ونددهندهیدوباره پ  یآگاه   ای  یسانده یپات
 تایمین یگات ای( Kamma-nimitta) تایمیکارما ن

(Gati - nimittaگردد، پس ا )کشش بنابر  نی
)در  ییخود را در جا یماد  گاهیپا ، یوستگ یقانون پ
 نیی تع یکه کوتاه زندگ آوردی دست م ( بهیزهدان

که  یینمادکارما یعنی تایمیشده است. کارما ن
را مشخص   نیزادمان نو یهنگام مرگ چگونگ

چاقو  کیدر حال مرگ  گرنمونه ا ی. براسازدی م
او    ونددهندهیپ  یابزار کشتار را در نظر آورد، آگاه   ای
 سازد،ی او مشخص م   ی( برا کشتارگر)  را  گاهیپا  نیا

بودا را در نظر آورد،  سی تند ای اگر پرستشگاه  ایو 
 تایمین ی. گاتگرددی م نیی او تع یبرا ییواال گاهیپا
زادمان را  گاهیکه هنگام مرگ جا ینماد یعنی

  تایمیسرنوشت، ن یعنی ی . )گاتکندی مشخص م 
  ای  واناتیح  یریجفتگ نمونه اگر ینماد(. برا یعنی

را به نظر آورد، سرنوشت   یجنگل وحشتناک  ی کیتار
آه و    گاهیجا  ای(  Dugati)   یدر دوزخ دوگات  یناگوار

  ن، یاطیتر از انسان )شجانداران پست یناله برا
در   یاگر شخص ..اجنه، اشباح...( به انتظار اوست.

که با خشم و خشونت انباشته شده باشد    ردیبم  یحال
که درخور اوست، زهدان   ین یجن  ای  یماد  گاهیتنها پا

حال   نی. در ااست  یچون ماده ببر  یادرنده   وانیح
  ۱یابد...کامل خود را درمی  انیب یشیگرا نیچن

 

شده   ادی ار یبس دادها ی رو گونه ن یاز ا سمی فراوان بود یهادر رساله ـ ۱
گراز زاده   کیپرست آمده آدم شکم  .Maj. Nikنمونه در  یاست. برا

. در  رندیگی م  یجا یدر زهدان ببر گری و آزمندان در زادمان د  شودیم
35 /Ang. N. I انسانها زاده   نیکه دوباره در ب یی آمده، اندکند آنها
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شخص دم مرگ   یدر چشم روحان  ۱ن یوز  یکارماها
 گرید یکه همه کارماها رومندندیچنان آشکار و ن

  نده یآ یکننده نهاد روانو مشخص زنندی را پس م 
 ونددهندهیدوباره پ یکه همان آگاه شوندی م
(Patisandhiبرا )آن که به اندن ینو یهست ی .

  افته، ی( دست تیسنسکر انههید ای( )Jhanaجنه )
 افت،یبرهما راه خواهد  ی اله  نیبه سرزم  گفتگویب

 ییاو که در دم مرگ و نوزا نی وز یچون کارما
خدا  ـ برهما  کی ینمودار شده هم ارز آگاه 

 یمرد مقدس   ایو آن کس که پدر و مادر و    دباشمی 
  ک یو چرا در  چونی( برهیرا کشته )گناهان کب

او در   یکشتار یآگاه  را یخواهد شد، ززاده جهنم 
که   شودی م   دهی. د۲جهنم است   ن یساکن  یمرده آگاه 

  نیزادمان نو یوستگ یقانون پ  لهیچگونه به وس
 ۱۰9/۱۱5 - ۱۱۱.« ردیپذی انجام م

به زبان    ییرا در متون بودا  تای برداشت بودا رکه  نیا
 Abhidharmakosha. در  کنندی م  انیهم ب  یگرید

IX  :آمده 

رسد  در دم مرگ به نظر شخص می »آنچه
است... و پس    نینو  یکننده هویّت او در زندگن ییتع

 

  ا یاز انسان به دن ری غ جانداران ن یفراوانند آنها که در ب اریبس شوند، یم
 .  ندیآیم
اثر   یاست که دارا  یی ( کارماguruگورو ) ن یو سنگ ن ی وز ی ـ کارما۱
چون   کین نی وز ی بد. کارما او کین ،است و بر دو گونه است رومندین

 بد چون کشتن مرد مقدس.   نی وز ی مراقبه، کارما
  ابد یکردم که خواننده در  ان یبازتر ب  ی را کم  یی استاد بودا  ن یـ من نظر ا۲

  ک یدر    یآموزش علم   کینام    به  را ی  و ته و بدو   سری ب   یچه برداشتها
  ن یاست که چن یشگفت  ی. جا گذارندی م انیدر م یکنگره جهان

سازگار   یانگرش خردمندانه  چیکه با ه ه یپای و ب ییابتدا ی پندارها
  ی استاد گاهیکه در پا شوندی بازگو م یانی سخنگو یاز سو ستندین

 دارند.   یجا یسازمان پژوهش  کی ی دانشگاه و سرپرست
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که   ندیبی اگر او م  د، یگوی از شرح مناظر گوناگون م 
و  شوندیبا هم همبستر م اشندهیپدر و مادر آ

او انحراف   ن، ینو  یدر زندگ  کنند، ی م  یجنس  زشیآم
 ندیبی( خواهد داشت. و اگر مViparyäsa)  یجنس

پدرش   یخود هم آغوش شده ول ندهیکه با مادر آ
زاده خواهد شد، و اگر به  نهینر شود، ی او م ریجلوگ

  ی که با پدرش هم آغوش شده ول دینظرش آ
زاده خواهد شد.   نهیماد کند، ی م  یریمادرش جلوگ
 و هی( آمده، آن که فروماyasa) اسایدر آموزش به 

و آن که جانها   دهد، یچشم است و صدقه نم تنگ
گمان بی د، یگویو دروغ م دزددیم کند، ی را تباه م

اشباح    گاهیدر جا  ای(  niraya  ای  narakaدر جهنم )
در جهان  ای(، asuraloka) نی اطیگرسنه و ش

( )پتا به اشباح و  Petaloka)  های کی و تار هاه یسا
  ی وانیح یدر زندگ ای( ندیمانند گو هیموجودات سا

(tiracchäna زادمان دوباره خواهد )افتی ».  
۲۷/5۶ 

نه سَناگه  ییو استاد بزرگ بودا  ندایلی شاه م  یگفتگو  در
 آمده:   نی )خواهد آمد( درباره نقش کارما چن

 : پرسدی شاه از استاد م

عمر و کوتاه یبرخ ستند، ین کسانیانسانها  »چرا
  ی و گروه  مارینزار و ب یاریدرازعمر، بس یبعض

 با، یز یزشت و برخ یبعض  رومند، یتندرست و ن
تنگدست و  یاریو بس ازینیتوانگر و ب یگروه 

 یها و طبقات باال و برخدر خانواده یبعض ازمند، ین
 .. شوند؟«ی پست... زاده م یهادر خانواده

 :دهدی پاسخ م استاد

کارماست   یدر ناهمسان هاینابرابر نیهمه ا شهیر»
کرد و گفت   انیاست که بودا ب  یهمان سخن   نیو ا
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است و کردار هر  شیخو یوارث کارما یهر انسان
 .«شودی است که از آن زاده م  یشخص چون زهدان

 :پرسدی شاه م پس

تر و سوزنده   دتریشد  اریبس  ه یرایدوزخ ن  دیگفت   »شما
آتش ساده همه  کیاز همه آتشهاست. حال اگر 

آن سنگ   میدر آن انداز یروز زبانه کشد و سنگ
به  یاگر سنگ یگداخته و ذوب نخواهد شد، ول

  ی در دم میانداز هیرایدر دوزخ ن یاخانه یبزرگ
 ندیگوی هم م گرید ی از سو ی. ولگدازدی م

 ابندیی م  یبازبود هیرایکه در دوزخ ن  یارانجاند
تا رنج و    ندشویذوب نم  ی ول  سوزندیهزاران سال م

 را چگونه باور کنم؟«  یدوگانگ  نیدرد کشند. من ا
 :دهدی پاسخ م استاد
( و makarini) نیزم ریز نهیغوالن ماد ای»آ

و   سنگ  سخت  یهاسوسمارها و الک پشتها.. که پاره 
پاره سنگها در شکم آنها حل  نیا خورندی شن را م 

 شوند؟«ی م
  «ی: »آردیگوی م  شاه

  ۱«شود؟ی هم در شکم مادر حل م  نی جن ایاستاد: »آ
 : »نه« دیگوی شاه م 

 : دهدی و خود پاسخ م ست؟«یاستاد: »پس علت چ
کار ماست  ریبه علت تأث نی»ا
(Kammädhikata.)  زیجانداران در دوزخ نآن 

و سوختن ذوب   دنیپس از هزاران سال جوش

 

زهدان ترجمه   ند، دانمیحفره دل  گران یرا، که د  Kucchiـ هورنر ۱
کرده است که استاد   اشاره دوباره تصحیح، و  س ی در پانو ی کرده ول

هضم   ی با جا رون ی را در شکم مادر دانسته و از هم نی جن یجا ییبودا
 پاره سنگها برابر دانسته است!!   شدن و حل 
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همان  ۱شوندی که در آنجا زاده م  یی. آنهاشوندینم
بودا گفته،  رونی. از همرندیمیو م کنندی جا رشد م

نخواهد   انیخود را به پا ییدوران کارما یکس
رسد    انی زشت او به پا  یرساند، تا همه آن کردارها

 9۱/۱۲5)بسوزند(«. 
دهند و آن را  که به بودا نسبت می ییتهای از روا یکی

است که در  یداستان ، سازندیخود م یبرداشتها  هیپا
  Gulakamma Vibhanga Sutta M. 135 ی سوترا

 است:  نیآمده که فشرده آن چن 
( از بودا Subhaنام سودهه )به یجوان مرد
در  یگریپست و د یکیبه چه علت  پرسد، ی م
دراز  عمر گریعمر و دکوتاه  یکیباالست،  گاهیپا

 (. ندای لی دارد...؟ )همان سخنان م
 :دهدی پاسخ م بودا

و کردار هر   ندباشمی   شانیوارث کردارها  جانداران»
... اگر مرد شودی است که از آن زاده م  یکس زهدان

 ردیآلوده به خون، جان زندگان گ  یبا دستها   یزن  ای
و ناله و در دوزخ زاده   آه گاهیپس از مرگ در جا
  اریصورت انسان زاده شود، بسخواهد شد. و اگر به 

که از نابود  یعمر خواهد بود... مرد و زنکوتاه 
  یکنند و با مهر و همدرد یساختن جانها دور

همه جانداران   یرا برا  یو خوشبخت  یکیو ن ستهیز
  ی و جهان بهشت یخوشبخت گاهیآرزو کنند، در جا

 

در حال سوختن و رنج   انیدوزخ ایکه آ  سازدی ـ استاد روشن نم ۱
که   یپردازند؟ و کودکان  یم  و آبستن شدن  یهم به همبستر  دن یکش

و اگر   کنند؟ی و رشد م  افتهی چگونه پرورش  شوندی در آنجا زاده م 
سر برند باز هم آدم خواهند بود؟ و مرگ آنها  سال در دوزخ به ونها یلیم

دو   نی وجود اچگونه به ستمیدانشمند سده ب تایچگونه است و بودا رکه
آنها، اشباح گرسنه و غوالن ماده. آشنا شده    نیبرده و با ساکن  ی زخها پ
 است؟
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  ی صورت انسان باشد عمرگر بهو ا شوندی زاده م
... شکنجه کردن جانداران  افتیدراز خواهند 

را دربر دارد و آن که   یو سست  یماریبا ب ییدایبازپ
 رومندیباشد تندرست و ن یناپسند بر یخو نیاز ا

و  نیباز خواهد گشت... نهاد خشمگ ایبه دن
که در زادمان دوباره   شودی آزاردهنده موجب م
نباشد،  نیگردد و اگر چن ندیزشترو و ناخوشا

... تنگ چشم و بدخواه در زادمان  گرددی م  یبارو یز
و پست و وارونه آن با ارج و توانا...  ارجی دوباره ب

 یآن که به رهبان پوشاک و خوراک دهد در زندگ
که   یتوانگر، وگرنه تنگدست... مرد و زن ندهیآ

سندند در طبقه پست، و فروتن و  و خودپ نیخودب
 «در طبقه باال... دستگشاده 

در دست   یخی تار  ادماندهی  گونهچ یکه از بودا ه   افسوس
  ی درست او را در مورد کارما به دگاهید میتا بتوان ستین

که بر او   ییهاه ی رایهمه پ  نیچه اندازه از ا  میو بدان  میابیدر
را از    یبرداشت کل  کی  دیبا  ریاند نادرست است و ناگزبسته 

 فر یدرباره ک  یل. در زمان بودا دو باور کمیآموزش او در آور
 ونیّباور ماد یکیهم قرار گرفته بودند.  یارویو پاداش رو

 ده ی نام ۱( Lokäyata) تهیَکالُ ای( Cärväkaکه چارواکه )
پس از مرگ و بهشت و   یکه خدا و روح و زندگ  شدند، ی م

که انسان پس از مرگ  گفتندیدوزخ را باور نداشتند و م 
جهان از عناصر   هک  پنداشتندی . آنها مگرددیو نابود م  چیه 

شده و شعور   لی چهارگانه، آب و آتش و خاک و هوا تشک
آمده است.   دیعناصر پد  نیاست و از هم  یماد  زیو ادراک ن
شعور است و بدون بدن وجود ندارد.   یدارا یروح جسم

 

 Loka - äyataمکتب است.  نیا گذارانه یاز پا یک یچارواکه نام ـ ۱
. رساله برجسته  ستنددانمی ( äyata) ادی( را بنloka) ا یآنها که دن ی عنی
از بودا    ش یو آن را به پ  برند ی نام م  Brihlaspati - Sutraرا    شی ک  نیا

 دهند. نسبت می 
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است    یااست و لذت و شهوت تنها بهره   قتیماده تنها حق
وِداها   ندگانی. سراکندی م  افتیخود در  یکه انسان از زندگ

گروه به   نیاند و ... انبوده  شی ب یبکاریفر انیدروغگو
 باور نداشتند.  یو پاداش  فریک گونهچیه 

برخوردار بودند،  یاندک روانی گروه که از پ نیبرابر ا در
و پاداش   فریپس از مرگ و ک  یبه زندگ   شمندانیاند  شتریب

 یاباور داشتند و وجود روح و خداوند را به گونه 
  روان ینبودند. پ یآنها همرأ هیدر توج هرچند رفتند، یپذی م
 نیا  ندهینما  نیترهندو و استادان اوپانیشادها برجسته  شیک
  ی بررس نیشی. چنانکه در دفتر پرفتندی شمار م به دگاهید

بودن روح )آتمن( باور  یجاودان به شادهایشد در اوپان
برهمن همسنگ   ایداشتند و آن را با روح جهان 

هماهنگ با   شادهای. قانون کارما در اوپانستنددانمی 
گرفت و در ودانتا شکل  نییآ نیا یاشه یاند یادهایبن

شدن آتمن  یکیبا  یرستگار شادهای. در اوپانافتیتکامل 
  ی اله ضیو ف  آمدی مدست  به  یدرون   نشیبرهمن از راه ب  ـ 

چون سلوک  گرید ینقش را داشت. از سو  نیبزرگتر
بود،  ی شدن یاندک ی( تنها براJnäna - märga) یمعرفت

( که وابسته به کردار Karma- märga) ییراه کارما
  تایتوده مردم درمیان گذاشته شد و در گ یانسان بود، برا

بر آن  زی( نbhakti - یو عشق به خدا )بهکت یراه عباد
 افزوده شد. 

 هیبر پا ست، دانمی  انهیراه م  انگذاریکه خود را بن ابود
  دگاهی دو د نیا نیب یباور یدر جستجو  شیدََهرمه خو

و  یبود. به نظر من بودا با در نظر گرفتن فرهنگ یارویرو
و پاسخ   افتیدانش آن دوران راه خود را استادانه در

  هیدر جامه و رو  یبه برداشت زرتشت ول  کینزد  یارکانهیز
پرسش کهن درمیان گذاشت. بودا که چون   نیا، به  یهند

 یزرتشت به اراده آزاد و کوشش و تالش انسان برا
و آرامش درون باور داشت  یبه خوشبخت  یابیدست
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بودا  ی. ولندیباور برگز نیهماهنگ با ا یراه  یستیبای م
استوار   یمنطق   یاهیجهان را بر پا  یسامان اخالق  نیهمچن
پاداش و  ونیاز با مادّناهمس یستیبایپس م ست، دانمی 
برهمن   ـ به آتمن    مانی. و چون اردیبپذ  یارا به گونه   فریک

و اراده   تیساز را ناسازگار با اصل علجاودان و سرنوشت
از راه   د، یدی آزاد و بازدارنده تالش و کوشش سازنده م 

راه را   نیکه ا ژهیوگرفت، به ییجدا زین شادهایاوپان
و آداب و شعائر فراوان و  فاتیتشر از یبراهمنان با بار

 میو ورد و دعا... آلوده ساخته بودند. چنانکه خواه  اضتیر
او  کند، ی م یپافشار یاز بودا بازگو شده که به روشن  دید

باور  زیهمه چ یرا که به نابود یاست نظر کسان ل ینه ما
که   یینه بر باور آنها رد، یبپذ ucchedaväda ایدارند 
مهر  کنندی م غی ( را تبلدیبرهمن جاو ـ  آتمن) یپرستدیجاو
  که یم ه یخود را ماده  نییکه آ روستن ی نهد. از ا رشیپذ
(mädhyamika )بودا  یادیخواند. هدف بن انهیراه م ای

 یشانیبردن رنج و پر  نیاست که به از ب  یگسترش آموزش
 ، یو رستگار یساختن آن با خوشبخت نیگزیانسان و جا
 ای  کی آموزش که بر هشت دستور راست و ن  نیانجامد، و ا

توجه   ، یاراده، گفتار، کردار، پندار، گذران زندگ  ، ین یجهان ب
 ی دگاه یهمساز با د تواندیو تمرکز راست استوار است نم

  روانیآورد و پ دیپد یسست ا، یروش پو  نیباشد که در ا
 رینادرست سازد، که جلوگ یهاپناهگاه  زیدستاو دََهرمه را

( آنان شود. پس بودا بدون آنکه bodhi) یو آگاه  یداریب
دان آموزش میخدا را آشکارا رد کند، آنها را از    ایوجود روح  

گونه که از  خود خارج ساخت و در سراسر آموزش خود، آن
به شاگردان خود پند و اندرز  د، یآیکهن بر م یهاادمانده ی

نسازند که آنها  بندیپرسشها خود را پا نیداد که با امی 
اشت. از رنج و درد نخواهند د  ییدر رها  یساز کار  گونهچیه 

که اگر آتمن پاک و  کردی بارها یادآوری م ن یاو همچن
 ندارد!!  شیبه پاال یازیو مقدس است که ن یجاودان
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 ت یاصل عل یمنطق  جهیصورت نتبودا کارما را به  پس
توازن   یکه برا رفتیپذ یهانیو ک یع یو قانون طب یاخالق
است.   ستهیبا  فریدرست پاداش و ک  یجهان و اجرا  یاخالق

بوده و  شی در فرهنگ دوران خو یااو که خردمند فرزانه 
است، نهاد   افتهیپذیری  آن زمان رنگ   یمعرفت  شی از گنجا
نظر  هیتوج یبود، برا یهمگان رشیکه مورد پذ اکارما ر

 یو پندارها هاه یرایپ نینه با ا یاست، ول دهیخود برگز
 یاکهن گفته   یهاه ی. در کارمازی آممسخره   یو گاه   ییابتدا
و سپس بر آن همه   کنندیاز بودا درباره کارما بازگو م  که  را

 است که:   نیا سازندی دستگاه ناسازگار خود را بنا م
... آمده Ang. N. III/186و  Majj. Nik. III/203در 

 :دیگوی که بودا م
شماست و شما وارث   یهست  دگاریکردار شما آفر»
مادر است که شما از آن  . کردار )کارما( زهدان  دیآن

 شیاست که شما خو  ی. کردار دودماندیشوی زاده م
 . کردار پناهگاه شماست.«دیآن

درست همان برگردان آموزش راه اصیل هشتگانه   نیا و
انسان را برآیند رفتار خود   یو رستگار  ی است، که خوشبخت

که  شودی فراوان از بودا بازگو م  یهاداند. در رساله میاو 
. شودی که انسان از آن زاده م خواندی م  یما را زهداناو کار

اوست،   داررفتار و کر  سازدی آنچه انسان را م  گریبه زبان د
و    تابهایآم   ضیمقدر شده، نه ف   شینه تبار نه سرنوشت از پ

خود انسان    نیو ورد و دعا و نه نه... ا  اضتیبرهما و... نه ر
استادان کاردان!!    نیبا آنچه ا  نی. اسازدیاست که خود را م

که اگر هنگام مرگ در  ست، ین کسانی بافندیسر هم م
و   نی چن یکنی م یریپدرت جفتگ ایبا مادرت  دینظرت آ

شد، به سوسک و ببر و درخت عرعر دگرگون   یچنان خواه 
گشت و... دو هزار و پانسد سال از مرگ بودا گذشته    یخواه 

را در فرهنگ و معرفت آنکه سخنان او  یجا و امروز به 
سال    ۲5۰۰برداشت کنند، آرمان و خواسته او را به    یامروز
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موهنجودارو و   ردمم  یهاو افسانه   گردانندی از او بر م  شیپ
! سخن فراوان است که گذارندی هاراپا را در دهان بودا م

 پرداخت. میخود باز به آن خواه  یبررس انیپا در
 سازند ی استوار م  گریکارما را بر دو نهاد د سمیبود در
 اند:ن یکه چن
( anattä ی( )به پالanätmanـ نبود آتمن )ذات( )۱

 .یدر برابر باور به آتمن جاودان

( )به Pratitya Samutpäda)  یتیعل شیدایپ ـ ۲
 به خود شیدای( در برابر پPraticca Samuppadaپالی 
 . Svabhävata ایخود 

 
 ( an- ätmanذات ) نبود

( ätmanگرفته شده آتمن ) شادهایکه از اوپان یاواژه 
 ای شی خو شتنی( است که به مفهوم خوattan ی)به پال

. اسم  دباشذات است که هویّت شخص وابسته به آن می
 ینشان نف  an( است و  attä  ی( )پالätmäفاعل آن آتما )

ذات است.  ـ نه  ایمن )خود(  ـ : نه یبه معن  anätmanو 
 شیگرا یبه نف شتریب سمیچون در بود اپبه نوشته گالزن

 (anattäدر حال فاعلیت    شتری واژه ب  نی دارند تا به اثبات، ا

anätmäچون شود، ی( به کار برده م akushala  ، 
ahimsäتنها نه بودن ذات و ـ آتمن از آن  سمی... در بود

 چیه  دگاه ید نی بلکه از ا شود، ینم افتیروح در انسان، در
ذات و گوهر پابرجا و  یدر جهان دارا یزیچ ای دهیپد

به  rupam anätmäفراز  رون ی . از همستین یجاودان
  ی آن است که آنچه محسوس است )جسم( دارا یمعن

 یدر جهان در حال دگرگون زی. همه چ ستین داریگوهر پا
( که آن را  Samsäraاست. در فرهنگ هند سنساره )

اند، به مفهوم گردش و دانسته  ییدایگردونه مرگ و بازپ
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از بودا هم در  شیکه ب ۱شدن و نابود شدن است  ش، یپو
که   یناهمسان  نیبا ا  یدو مورد نظر بوده است، ولهن  شیک

است، و در  ریناپذدگرگون و یآتمن جاودان شیک نیدر ا
و آزاد از   یجاودان گرید زیچ چینه آتمن و نه ه  سمیبود

 ش یب یلی آتمن مطلق تخ باشد، ی نم یستیو ن یدگرگون
  ی آتمن جهان که شودی گرفته م جهیاصل نت ن ی. از استین
  ی تنها پندار  زین  شود، ی خدا هم، که ذات جهان دانسته م   ای

 است و بس. 
 میبپرداز سمیبه نهاد آن ـ آتمن در بود نکهیاز ا شیپ
بهتر است  می نهاد ساز نیارا وابسته به  ی تیعل  شی دایو پ

نهاد باور  نیابودا هم واقعاً به  ایکه آ میکن ینخست بررس
نهاد در  نیآن بوده است؟ چون ا گذاره یداشته و پا

 یخواهد داشت کم ینقش بزرگ ندهیآ یجستارها
را   یو نظر پژوهشگران چند میپردازیتر به آن مگسترده 

 : میریگیبه کمک م

 
 ینید  ـ   یفلسف  ین ـ آتمن و پرسشهاابودا درباره    آموزش

خود را از  یفکر  یهاه یکه باور دارد بودا ما برگاُلدِن 
  ان یکه بودا با درم  سدینویحکمت براهمنان گرفته است، م
از پهنه عمل خارج کرد   زیگذاشتن نهاد آن ـ آتمن خدا را ن

 ش یخو ییو تنها انسان را پاسخگو و کارگزار کار رها
برداشت باز به همان هدف براهمنان   نیساخت و در ا

ساختند   یآنها برهمن را چنان مطلق و ورارو   رایز  گشت، باز

 

  ی به معن Samسمسارا برگردان شده است از  شتر یکه ب Samsäraـ ۱
واژه به  نی داشتن. پس ا انیجری به معن Saraهم و باهم است، و 

  ی درپ ی پ  یهندو، گذر از حالتها   ن یی است و در آ  افتن ی  انیبا هم جر  یمعن
  ا یشدن است. چرخ سنساره  ستیشدن و ن ی درپی گردش پ  ایو 

Samsära- Cakra   آغاز ی ب   ی در چرخش  وسته یاست که پ  یگردونه هست  
  ی شادهایکهن نبود و در اوپان ی شادهای واژه در اوپان ن ی است. ا انیو پا 
 قرار گرفت.  یبرداربه زمان بودا مورد بهره   ک یو نزد  دی گرد  دار یپد   انهیم
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نداشت و  یبه کار جهان کار شی که در سکون کامل خو
 گرفتی برهمن را م   یتنها انسان بود که آتمن درون او جا 

 «ییو رها  یکار بزرگ و برجسته »رستگار یساز نه یو زم
نهفته    ییروی. در درون انسان نشدی به خود انسان واگذار م

و پررنج و درد رها  دیامی ب گاهی جا نیاو را از ا هبود ک
 5۶/5۶. ۱ساختی م

 :سدینوی مکُنسه 

آن  هیباورند که نظر نیاز پژوهشگران بر ا یبرخ»
خود  زینبوده، بلکه بودا ن سمیـ آتمن از آغاز با بود

در  ش، یخو شتنیخو ای به آتمن به مفهوم روح 
از او در   پس روانش یپ یانسان باور داشته است. ول 

که آتمن را   شادها، یهندو و اوپان نییبا آ یهمچشم
جستاراَن ـ  ، دهندخود قرار می یکانون آموزشها

 ۱۳/۲۱.« دندیکش شیآتمن را به پ
فراوالنر،  یهایگرفتن از بررسهم با بهرهبرنکهُورست 

 ،( Pérez Remonون )مُرِ ، ( Bhatacarya) هیَ بهاتاچار
 که:  ردیگی م جهینت

شد روح انکار نمی ین هستکهن از بُ سمیبود در»
سنت مشخص  کیاست.  یبعد دهیپد نیو ا

 

دارد. نخست آنکه   ه یبه چند توج ازین  ی گفته پژوهشگر آلمان ن یـ ا۱
  شتریب  ای کشاتر ی و حکما ستین براهمنان دهی آفر یشادیحکمت اوپان

جنبش همگام بودند،   نی هم که با ا ی در آن نقش دارند. براهمنان
. دوم آنکه آتمن  شتند دامیبراهمنان گام بر  ی ناسازگار با باورها

گاه که آن   ییانسان بودا  یخود برهمن است، جاودان و رها. ول   شادیاوپان
در   شود،ی م  خاموشو منیّت او  رودی م  نیها از ببه من  اشیوابستگ

گفت که بودا   توان ی . سوم آنکه هرگز نمگرددی آزاد و رستگار م  رواناین
  ن یکهن چن  یتهایاست. از روا  ستهدانمی وجود مطلق را سددرسد مردود  

است   خواندهی م بهرهی را ب  ستانهایچ نی که او گفتگو درباره ا دی آی بر م
  ـ نه خواهان آتمن  و بودن،  چی مکتب ه رو یشد او نه پ انیکه بو چنان 

 مراجعه شود.  ندهیآ ی برهمن بوده است. به جستارها
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  خواست یکه بودا نم کندی داللت م نیبر ا ییبودا
 95/۱۱۸.« دیدرباره روح سخن گو

 ی هاهیدهد که نظرنشان می  یبررس کیدر  بک
آتمن باور داشته   یبودا به هست نکهیپژوهشگران درباره ا

آتمن در  رفتنیاز نپذ شتریب یول  ستند، ینه هماهنگ ن ای
 :سدینویخود م ی. ولندیگوی سخن م سمیبود

انکار   یجاتر است اگر بهنظر من بهتر و درست  به»
 tayo  اینرفتن« تا آتمن    شی»پ  سم، یآتمن در بود

atta patitätbhä  در  میری را بپذ .Patthapäda 

sutta آتمن  یکی. شودی سه آتمن نام برده م
  ی که همان بدن ماد Olariko ای( فیچگال )کث

( mano mayoآتمن برتر ) یگر یاست )جسم(. د
 sukshmaکه همان بدن لطیف  ینو یم)بدن 

shariraآتمن، که آتمن   نی( است. و سرانجام برتر
  (arupi sannomayo)  شکل نگرفته  ای  شکل یب

a - rupi) است. در  ( افتهیجسم  ـ نه  یعنی
ها پشت من نیاز ا کیرفته رفته هر  ونیتاس یمد

سان که در آغاز من  نی ابه  شود، ی سر گذاشته م
. سپس من لطیف و سرانجام  گرددی م  دیناپد  یماد

 ای یاتر فیلط ان یپای ب یدر فضا
äkäshänancäyatana دیناپد افتهیمن شکل ن 

  توانی. مرودیباالتر نم نیاز ا گرید یول شود، ی م
 ندی فرا نیانسان در ا یگفت که »ذات« و من واقع

نشده  دهیکش شینشده، بلکه رخنه در آن پ ینف
  ۱. است..

 

  د یافزود که در گام سوم آتمن شکل نگرفته ناپد   د ی برداشت با  ن یاـ به  ۱
  ا ی) شدی اندی هم اوست که م و کننده وجود داردمراقبه  یول  شود یم
همان »من« که   گر یاند. به زبان د رفته انیاو از م یها( من پنداردیم

همان من است که گام   گذرد،ی م  یاز من ی و با هر گام کندی مراقبه م
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 یادیعناصر بن ای Skandhas هیدر توج نیهمچن
از آنان    کی  چیکه ه   شودیم  دیوجود انسان هم تأک

بدن آتمن  شود، ی . در آنجا گفته مستیآتمن ن
 ستیاحساس آتمن ن ، ( rupam anatta) ستین
.(vedäna an ) ،  ستیآتمن ن میمفاه (Sanna 

anattäستیآتمن ن یذهن راتی(، تأث 
.(samkhära an ) ،  ستیآتمن ن یآگاه 
.(Vinnanam anول ،)ایآ شودیهرگز گفته نم ی 

  -  ۱۸۷نه.«  ایاست  یذاتوجود  یخود آتمن دارا
۱۸۶/۷ 

 یپر فیوجود لط هیاشاره به نظر گرید یدر جا بک
( gandharva تی)به سنسکر gandhabba ایمانند 

 آمده:  .Majj. Nik. در کندی م
وجود  کیانسان جز پدر و مادر  یدر بازآور»

احساس از عوالم باال به پایین فرود   یماورا  یروحان
آوردن فرزند انباز  دیو با پدر و مادر در پد دیآی م
  نه یشیپ  یدارا  زین  ایبرداشت در سانکه  نی. اشودی م

نام   Lingaکه    فیوجود لط  نیاست و در آنجا هم ا
  ی ( و ارگانهاsuksham) فدارد از عناصر لطی

  یی بودا  Saläyatanä( )که همان  indriya)  یحس
 نی. در مدیتاسیون هم اشودی است( به هم بافته م

  رون یب یاز بدن جسمان ی انیدر گام پا یبدن روحان
  -  ۲۰۷.« ۱ستد یای شده و در کنار بدن م دهیکش
۲۰۶/۷ 

 

حال به   ن یو در ا « هست»برداشته و پس از آن هم هنوز  زیسوم را ن
 گفت.  م یباره سخن خواه نی. در ا شود ی وارد م انه یگام چهارم ده

  ان یطبقه از خدا کیهندو نام  ن یی( در آ ی ه پاله )گند هبّگندهروَـ ۱
که آگاه   یی خدا  ن ینامند و همچنی م ی است که آنها را نوازندگان آسمان 

  نددانمی  ی هند گندهرو را عامل یشهای از ک ی است. در برخ قی به حقا
کودک شرکت  شی دای در رحم مادر فرود آمده و در پ ی که از عالم علو
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: »بودا خود آشکارا وجود آتمن را سدینوی م فراوالنر
داشت که پس از او از آنها نبود  یانکار نکرد بلکه اشارات

همان  نی ا ۱۰۰/۱۲۲کردند.«  یریگجه یذات و روح را نت
خود به آن  یاست که اُلدِن بِرگ هم با بررس یبرداشت
 رسد. می 

که  ابدیی برآیند دست م  نی ابه  گر ید یدر جا فراوالنر
کامل آتمن   یهم به نف  انهینایپس از بودا در آغاز مکتب ه 

بعد  ی است که در دورانها یاهینظر نیو ا پرداختینم
 بودا سد،ینوی م دگاهید نیا انیشکل گرفته است... او در ب 

  ی ابه گونه  یگاه   یول  دیاز روح هرگز سخن نگو  دیکوشی م
( Pudgalahنام پودگله ) نهاد روح مانند به کیاز 

. ستی سازگار ن شی که با برداشتها بردی )شخص( نام م
 (Bhärahära Sutram) باربر ینمونه در سوترا یبرا

bhri) آمده:  نیبار بردن( چن 

در جتاونه  یستکه آن بزرگوار در شراوَ دمیشن  نیچن» 
(Jetavanaدر بوستان آنات )نندهیپ  (Anäthapinanda )

شمار درباره بار،  به خواهمی به رهبانان گفت، اکنون م
. میگذاشتن بار و برنده بار سخن گو نیبرداشتن بار، بر زم

اوپادانه اسکندها ) یپنج گروه دلبستگ ست؟یبار چ
Upadana Skandhah. )  ؟ آنها کدامندrupa  ،

…vedanä (. برداشتن بار شوندی م انیخود ب ی)در جا
. بر کندیم یرهبر ییاست که به نوزا یتشنگ ست؟یچ
. برنده بار ی ترک کامل تشنگ ست؟یگذاشتن چ نیزم
نام و آن نام  نیکه ا یآن بزرگوار یعنیپودگله،  ست؟یک

 ...« )فشرده( ردیگی را به خود م
 Vatsiputrya-sammatiyaدر مکتب  نیهمچن

( است، avaktavyam)  ریناپذانیپودگله را که ب  کیوجود  
گرد هم آمده و به  یزهایباور دارند و در کنار سه گونه چ

 

و   را ترک ی که پس از مرگ بدن چگال یف یبدن لط نی. همچن کندیم
 . ستدیای م  گریبه انتظار بدن د
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گونه   کیآمده( و    دی( )با سبب پدsamskrita)  وستهیهم پ
 کی( یبیترک ریغ)( asamskrita) امدهین دیبا سبب پد

  دگله است، باور دارند که همان پو  ریناپذان یپنجم که ب  زیچ
 ۱۲۲/ ۲5/ ۱۰۰/۸5و  ۲۶۶است. 

باور است که:   نیبر ا  زین  یژاپن  ییدانشمند بودا  ناکامورا
آن را   شتریشد و بنمی یکهن وجود آتمن نف سمی»در بود
گرفته    هی ما  شادهایاوپان  یکه از آموزشها  دندیسنجی با نور م

گفت که  توانی . مشدی م  یکیهم با نور  یبود. آتمن گاه 
  داشته ( توجه ی)من واقع  یدر آغاز به آتمن واقع سمیبود

  وسته یو پ داریناپا زیبرداشت که همه چ نیبا ا یاست، ول
 ۶4/۶۰ .«ابندییم یدگرگون

و  چونی ب یکه خود برداشت بودا را نف  در، یلَ کورت
  یباور پافشار نیداند و در امیآتمن به هرگونه  یچرا
از   یار یرا که بس یاداستان شناخته شده  کند، ی م

و در چند رساله کانن آمده  پردازندیپژوهشگران به آن م
 Culamaturkyaداستان را او از    نی. اکندیاست، بازگو م

Sutta 63 گذاردی م  انیدر م نیچن: 
پوتا  ایالونکنام ماز شاگردان بودا به یکی

(Malunkyaputtaکه از خاموش )بودا  ی ( )پسر مالونکیا
تا  د، یگوی به تنگ آمده، به او م  ی فلسف ی درباره پرسشها

تو   یبه آموزشها  گرید یمن پاسخ نده  یپرسشها  ن یابه 
 بود: نی او چن یگوش نخواهم داد. پرسشها

است؟   انیپا یدارا ایاست؟ آ یجهان جاودان ای»آ
است؟ روح  یکیاست؟ روح و بدن  یروح جاودان

 « ...است؟  یتَتهاگته پس از مرگ ماندن
که »درخواست او به   کندی در پاسخ به او گوشزد م  بودا

و دوستان او  برداشته زخم یریکه با ت ماندی م یکس
را   ریبفرستند تا آمده و ت  یرا دنبال پزشک  یکس  خواهندی م

 یری کار جلوگ نی خورده از ا ریت  یکشد. ول رونیاز بدنش ب
زده و از او نپرسم  ری: تا ندانم چه کس مرا تدیکرده بگو
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کوتاه...    ا یاو بلند است    نمیو بب  ست، یاش چنام و نام خانواده 
. دی( نخواهم گذاشت مرا درمان کنونهگ  نی )چند پرسش از ا

 ابدی ی پرسشها پاسخ  ن یا یاز آنکه برا ش یپ ی کس نیچن
 مرده است. 
اگر واقعاً روح جاودان و روح تَتهاگته هم پس از  حال

مرگ، درد   ، یرینباشد، در زادمان، پ  ا یباشد    یمرگ او ماندن
رخ نخواهد داد و در  یو رنج، غم و افسوس... دگرگون

بردن آنها  نیاز ب یکه من برا ی راه  یو درست  یارزشمند
داشت.  نخواهد  یریتأث آموزم، یم  یجهان خاک نیدر هم
نشده و روشن    انیمن ب  یآنچه از سو  ا، یپسر مالونک  یا  پس
بودن روح، پابرجا بودن  یاست )روح خدا، جاودان دهینگرد

من بازنمود  یو با آنچه از سو ریبپذ گونهنیتتهاگته...( هم
روح و   ایآ یپرسشها نیچرا ا یدانمی شده، خرسند باش. 

  ان یپا یاست، جهان دارا  یاست، روح جاودان یکیبدن 
پرسشها   گونهن یام؟ چون اصوالً انه... را نگشوده  ایاست 

دارند و نه  یمن وابستگ ی. آنها نه به آموزشها اندجه ینتیب
و نه به آرامش و معرفت   یو راه و روش رستگار  ادهایبا بن

 روست ن ی. از همکنندیم ی( رهبربانای)ن روانایو ن ریو تنو
پوتا، آنچه   ا ینکمالو  یا  امکه به روشن ساختن آنها نپرداخته 

 :۱است  نی ام ارا من آشکارا باز نموده و نشان داده 

 ن یاست از ب نیرنج، ا انیاست ب نیاست رنج، ا نیا
 فیبردن رنج، راه شر نیاست راه ازب نیبردن رنج. ا
 ۱۲۱/5۰هشتگانه.« 

 

 که:  افتیدر  ی به روشن توانی گفتار م  نی ا ی با موشکافـ ۱
است و   ستهدانمیآموزش  یبرا ستهیرا بودا ارزشمند و با آنچه
راه   ایبردن رنج  ن یاو بوده است همان آموزش راه از ب دَهَرمهیبُد
  ه یپای و درهم و ب  ده یچی پ  ی همه جستارها  نی هشتگانه است. و ا  فیشر

پس از اوست.    انیعالم نما   ده یاز آن او نبود و آفر  بندند،ی را که به بودا م 
 نگفته است. ی درباره بود و نبود آتمن سخن  ژهیواو به  نی بر ا هگذشت
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 ی هاهیسوترا همه نظر نیدر ا سدینوی م دریلَ
و  چیه  یدرباره جهان به مفهوم مثبت و منف یکی زیمتاف

 نیدر سراسر پژهش خود هم نیبا وجود ا). شودیپوچ م
گوناگون به بودا نسبت   یرا به زبانها  یکیزیمتاف   یبرداشتها

 (.دهدی م
کرد که بودا  انیب توانی روشنتر و آشکارتر م نی از ا ایآ
و   دهیدی پرسشها نم نی به گفتگو درباره ا یازیگمان نبی

 شود، ی گوناگون از زبان او بازگو م یهاچنانچه در رساله 
کننده  و گمراه  انبخشیپرسشها را ز نیا شدن با ریدرگ
همان پژوهشگر  تواندی گاه چگونه ماست؟ آن  ستهدانمی 

دا باور داشت آن تمام ادعا کند »بو یبازگوکننده با گستاخ
 روانایشده و به ن ریانسان بدون روح است، تنو ابدیکه در
 ابد؟یی دست م

 ن ی ا انیپس از ب ییهم از سو دریاست که لَ ریچشمگ
 یپرسشها را برا نینظر بود که ا نیاداستان با اتکا به 

 سد،ینوی م دانسته، یسودمند نم یرستگار ای یهدف واقع
که بودا گفتگو   افت یدر توان یروشن م  ی پافشار نیاز ا 

و نه خود در  ستهدانمی  ستهیپرسشها را نه با نیدرباره چن
  ن یاست چون ا یروش درست نی آنها وارد شده است. ا

 ییو انسان محدود، توانا د ینخواهند رس ییگفتگوها به جا
بسته نخواهد داشت.  یفضا ن یمطلق را در ا افتیدر

 تیاست که واقع نینهاد مورد نظر بودا ا نیتربرجسته
بردن به   یپ  یو معرفت واقع  نشیجهان رنج است و تنها ب

 بردن رنج است )راه اصیل هشتگانه(.  نیراه از ب

 روانا، یبردن به ن یپ نیمعرفت را همچن نجایدر ا دریل
است و نمود دانستن آنچه در  ی و ناهست یهست یکه ورا 

که برآیند آن  خواند، یم دینمایم داریجهان به نظر ناپا
کار  روانا یبه ن وستنیپس راه پ د، باشمی کیانجام کار ن
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هم نبود روح را   گرید یاز سو یول ۱۲۲/5۰. ۱است  کین
که    ییهمان بودا  شمارد، ی آموزش بودا م  ی اصل  یهاه ی از پا

 پرسشها نشده است.  نیا به گفته خودش از بن وارد 
 کند ی بازگو م .Majj. Nikداستان را از  نیهم زیبِک ن

  انیشده و در پا انیگوناگون ب ی هاداستان در رساله  نی)ا
 :سدینوی م

 هینظر کیفکر نبود که به شنونده  نیدر ا بودا»
آموزش دهد،  ینیو د یفلسف ۲گمدُ کیا ی ژهیو

  سیمتانوز کیبلکه تنها در نظر داشت 
(Metanoesisی و روح یمعنو ی( )دگرگون  

در همه  یادیبن یدگرگون کی( کامل و یدرون
  ی . بودا برا۳وجود آوردو ذهن و احساس به  شهیاند

انسانها را  ییدانشجو یوآنکه کشش و شور و آرز
  نی است... بودا خود ا امدهیبرآورده سازد به جهان ن

  کی ، ( käntänra) یجنگل وحش کیجستارها را 
مبارزه   کی( و visukam) هسُخرِو  یشوخ
پر از رنج و   ی( و ظرفvipphanditam) ختیبدر

  نیکه او بر آن است انسان را از ا نامد، یدرد م
و   نشیرها ساخته و به مشاهده ب یوحشجنگل 

  (.Majj. Nik).« ازتیمعرفت هدا
 :سدینوی سرانجام م  و

 یهاهیهمه پندارها، نظر نیکه از ا یخطر بودا»
هموندان   نید یعلما یو برخوردها یجزم ینید

 

هم تکرار شود   گری. اگر سدبار دکنمی که تکرار م  خواهمیپوزش مـ ۱
ها  و باز هم به همان افسانه ستین ناشنوا بسنده ی گوشها نیا یبرا

 .  زنندی چنگ م 
و استوار پنداشته   داری که پا ی باور ، ین یو د ی باور جزم  dogmaـ ۲
 .  شود یم
  یو روح یدرون  رندهی در برگ یمفهوم دگرگون  یونان یبه  س یتانوزـ م۳ِ

هندو آن را   ش یشود، که در کی م گفته هیبرهماچار  سمیاست. در بود
 . خواندند ی مقدس م یدگرگون 



 نبود ذات 311

آگاه بود و آرزو داشت  کردی م دیجامعه او را تهد
 نیها و از اگممسخره دُ شینما نیانسان را از ا

رها  ۱هانیجنگل دکتر نیو ا نهایجنگ باورها و د
  و دنیش یو اند یو واقع یسازد و به آزمون درون

 ۱۰۱/۷ -  ۱۱9کند.«  یرهبر نشیب
 :سدینوی م  فراوالنر

  ی از پاسخ به پرسشها یادیبن یابه گونه بودا»
  یبستگ   یبا راه رستگار   ماً یتا آنجا که مستق   ، یفلسف 

 ژهیوبه  یخوددار  نیبود. ا  گردانیرونداشته باشند،  
 یدرباره بود و نبود و چگونگ ییدر برابر پرسشها

. او نه  شدی روح و سرنوشت پس از مرگ وابسته م
را   روانایکرد و نه نی م ینف  یوجود روح را به روشن

پرسشها    نی او خود را با ا  ...ستدانمی کامل    ینابود
 کرد،ی و در برابر آنها سکوت م ساختینم ریدرگ
و  ییپرسشها به ترک آنچه کامجو نی»ا رایز

و  ریاست، به آرامش، به معرفت، به تنو یتشنگ
گاه آن  ابیدر موارد کم  کند«ینم  یرهبر  یرستگار

 کردیبازنمود م شد، ی که به پاسخ دادن مجبور م
رستگار شدن را   یروح و چگونگ یکه هست

 ۱۸/۱۲۲کرد.«  یواشکاف توانینم
 پردازدی پرسش م   نیبه گشودن ا  زین  گرید  یدر جستارها  او

 :سدینوی و م کندی و نظر خود را تکرار م

سازنده و را گمراه ینظر یپرسشها گونهنیا بودا»
 نیدر ا خودی و در سراسر زندگ ستدانمی  هودهیب

 ۶۱/۱۲۲باور سخت پابرجا بود.« 
 ه ی که فراوالنر به آنها تک ییهااز گزارش  یانمونه

 است:  نیچن کندی م

 

آموزش، اصل   ،یو فلسف  ی دتی حکمت و اصول عق doctrineـ ۱
 . ی و اجتماع  یاسیس
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آن بزرگوار،  دمیداستان از زبان آناندا( »شن فشرده)
سمورها   زاریدر ن  ههیگرراجه   کینزد  زمانی  هاگته، تت
نام دوره گرد به ی. در آنجا زاهدبردی سر مبه

آن بزرگوار   شی( به پVatsagotraواتساگوترا )
آتمن هست؟ بودا  ایآ پرسدی رفت... زاهد از بودا م

.  ی. دوباره پرسش و باز هم خاموشدهدی پاسخ نم
.  دیگوی پس واتساگوترا برخاسته و آنجا را ترک م

بزرگوار چرا پاسخ او را  یاپرسد یآناندا از بودا م
  ی که پاسخ پرسشها دیگوی بودا م ؟ینداد

ندارد. گذشته بر  یرستگار یبرا یواتساگوترا سود
خود   یست، او که به خودآنمن ه   گفتمی اگر م  نیا
 .«شدیم شانتریبود پر شانیپر

 Aggivacchagotta suttanta یتراسو  در
 ایآ پرسد، یواتساگوترا دوباره به خدمت بودا آمده و از او م

است؟ بودا پاسخ   قتیتنها حق  نی است، و ا یجهان جاودان
جهان محدود است؟  ایآ د، یگوی دهد نه! واتساگوترا م می 

روح و بدن  ایپاسخ نه! آ ست؟ین یماندن ایپاسخ بودا نه! آ
 پرسدیپاسخ نه!... سرانجام واتساگوترا از بودا م  ؟است  یکی
بودا باز هم پاسخ   ؟ یستین ینظر مشخص ی خود دارا ایآ

دور از انسان کامل    ینظر  نیداشتن چن  رایدهد نه !... زمی 
  ن یکه: ا ابدیی شناخت دست م نیابه  افتهی است. کمال 

، Vedänaاست    نیجسم، ا  یاست نابود  نی، ا  rupaاست  
با   افتهیاحساس... )پنج اسکندها(. کمال  ینابود تاس نیا

و بارها را   های آرامها، همه ناهیواگذاشتن و زدودن همه نظر
  ی. پس از گفتگو..کندیم  من برخاسته، رهاکه از من و مال

 یسخنان تو که برا نیبا ا دیگوی زاهد به گوتمه م  اریبس
و   یهم ماندن ، ینماندن  ی، همه پرسشها سه پاسخ نه )ماندن

دچار  یآگاه و نا یشانیمرا به پر یده ی( میهم نماندن
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داشتم از من  نیاز ا شیرا هم که پ یساخته و آرامش 
 ۲94/ ۱9 - ۲۲ ۱... یاگرفته 

 نیاند چننگاشته  یکه کُنسه و سوزوک یاو در رساله
 آمده:  

  سته یرا با یپاسخ یفلسف یپرسشها یبرا بودا»
خود  ینظر یستانهایبا چ یی. او تا جادانستینم

در   ییآوردن مبنا  دیپد  یکه برا  ساختی م  بندیرا پا
کند.   یبرداربتواند از آنها بهره  شی دََهرمه رستگار

کننده  و گمراه  هودهیاو ب رفتی فراتر م نیآنچه از ا
در سراسر دوران   ابرخورد ر نی. بودا استدانمی 
پس  یزمان دراز یخود به کار بست و برا یزندگ

... با نهادندیبه آن پاس م روانشیاز مرگ او هم پ
 گفت که همه دیبا دنی شیروال اند نیانگرش به 

که به بودا نسبت   یوابسته به فلسفه نظر یانهایب
  ی نشهایو آفر یجنب یهافراورده دیبا ، دهندمی 

  خ یاو دانست که در سراسر تار روان یپ یروحان
اند، بوده زیبسته و ناچ یمورد توجه ذهنها سمیبود

 هیبر پا یجزم یصورت فورمولهاکه آنها را به
گونه نی. ااندبردهی به کار م یمنطق یبرداشتها

 ینیبکهن مورد خرده سمیبرآوردها در سنت بود
 نیدر ادوار نخست  یبوده است. و حت  وستهیو پ  یاپیپ

 یو مبان هیاز مکتب و نظر یرا بر سمیکه بود
  نیکه جز ا  ییآنها ستند، دانمی  یو علم یفلسف 

و سرزنش بودند و پس    ی زاریمورد ب  دند، یشیاندی م
و آنها که شناخت   ونیفالسفه و منطق  از آن هم 
همه  ی( را مبنا یمنطق ـ  Pramänaدرست )

 

  ن یشده، همچن  اد یکهن فراوان    سم یگفتگوها، که در بود  گونهن ی ـ از ا۱
انسان   ی وجود مقدس و ورا ا ی وجه خدا  چ یکه بودا را به ه د ی آی بر م
 . رفتندیپذی م  ری پذلغزش  ی استاد برجسته ول کیو تنها   دانستندی نم
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 .«۱شدندی سرزنش م  ستند، دانمی شناختها و دانشها  
۱۷/9۱ 
 :سدینوی رساله م نیهم در هم یسوزوک

 یادیارزشمند و بن سمیبود انهیمها یبرا نچهآ»
است، نه   تیوابسته به انان ال یاز ام ییاست رها

.« ی فلسف یدر جستارها یدستره یمنطق و چ
۷۱/99 
 28و   Dight. Nik. 19را که در یداستان زین واردِر

Therigatha  که   کندی م  انینظر فراوالنر، ب  دییآمده، در تأ
( ، او از  Prosthapädaبودا با پرستهاپادا ) یدر گفتگو

 : پرسدیبودا م

 یجاودان ریغ ای( است، shashvata) یجهان جاودان ایآ »
(aniyam  است؟ محدود است )روح و بدن   اینامحدود؟ آ  ای
 ایاست،  یپس از مرگ ماندن تَتهاگته  ایاست؟ آ یکی

  ی ... )همان پرسشهایو نه نماندن ینماند ایو  ، ینماند
خاموش  ایآشنا، که بودا  یآشنا(. و باز هم همان پاسخها

  ی نهاستایپرسشها چ نیدهد اپاسخ می  ایو  ماندی م
گاه که پرستهاپادا  . آنندباش( می avyäkritaنامشخص )

 ریبه دََهرمه و خ  نهای: ادیگویبودا م  شود، ی م   زهیانگ  یایجو
 یزندگ  نیو آغاز بهتر  ادیبن  ست، یمردم وابسته ن  یو آسودگ

و به  کند، یکمک نم های وابستگ دنیو به بر باشدینم
من  رون ی. از همانجامدینم رواناین ریو تنو نشیآرامش و ب

استاد پس چه  یا پرسدیام. او مآنها را روشن نساخته 
دهد، آنچه را من  بودا پاسخ می   ؟ یارا روشن ساخته   یزیچ

رنج   ان یبن نی رنج است، ا نیاست: ا نیام اروشن ساخته 
 99/ ۱۳9هشتگانه(  فیاست...«. )راه شر

 

ازجمله   ، ییربودایو غ ییپژوهشگران بودا شتر یاست که ب ر یچشمگـ ۱
که   یمانند و رمز ی فلسف یستانهایچ ن یاز ا یخود کُنسه و سوزوک

کننده هم  بودا نداشته و گمراه  ی دَهَرمه عمل  ی برا ی سود نی کوچکتر
 دهند. به بودا نسبت می  زیبهره گرفته و همه را ن ند، باشمی
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کهن   یهادر همه رساله   یادیکه سخن بن  شودی م  دهید
و چرا و  چونیسرانجام همان است که بودا آنچه را ب

آموزش داده است همان دََهرمه اوست، که  گفتگویب
 . ستیراه اصیل هشتگانه ن ا ی یجز راه رستگار یسخن

 آمده:  Samy. Nikäyaدر رساله کهن 
آتمن  پرسد، ی که از او م  یبودا در پاسخ مرتاض»

 ایآ پرسد، ی . او دوباره مماندی هست؟ خاموش م 
پس از رفتن او آناندا   یباز هم خاموش  ست؟یآتمن ن

  ؟ی که چرا پاسخ مرتاض را نداد  کندی از بودا گله م 
با آنها که به آتمن   یآر میاگر بگو د، یگویبودا م

ام، که  ( هم نظر شده هندوها) ندجاودان باور دار
 ونی. برداشت مادستین می. و اگر بگوستمین نیچن
(ucchedavädaرا پذ )هم   نیام، که چنرفته ی
 ۳۲/5۰(«. انهی )راه م ستمین

 گذاران ه یاز پا یکیبرداشت بودا را ناگارجونَه  نیهم و
 شیبه دو هزار سال پ کینیاوادا نزدومهایانه و مکتب ش

  یستیو ن ألو خ تایکه خود به شون یدر حال کند، ی م انیب
که بودا  رساندی م نیباور داشته است. و ا زیمطلق همه چ

 یاو حوزه  کیاسکوالست یگفتگوها و جدلها نیخود در ا
 ی و اجتماع یعمل یچون هدف او آموزش ه، شدنمی ردوا

  روان یپ  نیکاخ برپاداشتن، و ا  الیبوده است، نه در وهم و خ
 هدیرا ناد یزندگ اتیاند که واقعاو بوده  یو شاگردان فرض

 .اندافته ین چیاند و جز وهم ه گرفته، به ماوراء آن پرداخته 

که  ردیپذی او نخست م میدی: »دسدینویبِرگ م اُلدِن
نهاد برجسته است و به  کی( anattäتا )ان ا سمیدر بود
( اشاره Mära( با مار ) Vajira) رایراهبه وج یگفتگو

 کی)آتمن( تنها  نیا د، یگوی به مار م رایکه وج کندی م
( است و در samkhäräh) یذهن  یافتهایاز در یاتوده

بِرگ شخص ( )اُلدِنsattaساتا ) کی توانی نم نجایا
: »در سدینوی سپس م ی.« ولافتی( را درکندیترجمه م
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)آتمن  atta( و تیسنسکر satva) sattaکنار واژه 
( tathagataگته )نام تتها را به   ی گری( مفهوم دتیسنسکر

را  افتهیکمال  یکه نام بوداست و جا برندیبه کار م
 یاجهان که به گونه  یارو است ور یتیهو نی. اردیگی م

است که هرگاه از بودا درباره    ری چشمگ  یاست. ول  یجاودان
 پرسند، یحال پس از مرگ او م ایبودن و  یجاودان نیا
 .«گذاردی م  پاسخیب

 ش یکه ما پ کندی م  ادیرا  یادیز یهانمونه برگاُلدِن 
را هم که در چند رساله   ی تی. او روامیاآور شده ادی از آن 

... Digh. Nik. I/13  ،Samy. Nik. IV/400 کانن چون  
 :  کندی بازگو م نیچن میآمده، و ما به آن اشاره کرد 

گوته نام وچه  به یدوره گرد مرتاض»
(Vacchagottaبه پ )آن  ایآ دیبودا آمد و از او پرس شی

آتمن باور دارد؟ بودا پاسخ نداد. مرتاض  یبزرگوار به هست
پس آتمن وجود ندارد؟ دوباره بودا خاموش  د، یگوی م
شد(.   انیب  نیاز ا  شی که پ  ییهمان گفتگو  هی...« )بقماندی م

و  ۱کهن سمیکه بود ردیگی م جهیو سرانجام اُلدِن بِرگ نت
برداشت استوار بوده است   نیبر ا  شتر یهم ب  یآموزش مکتب 

 یزیپرسشها که پس از مرگ از انسان چ   نی که بودا درباره ا
مقدس پس  ینه، بودا ایآتمن وجود دارد  ماند، یم یبرجا

نگفته است و  ینه، سخن ای کندی م  یاز مرگ باز هم زندگ
گونه آن رد، یگ دهیپرسشها را ناد نیا دیبا وا نیشاگرد راست 

آمده است. در شمار   زین Angntt. Nik IV/67که در 
توجه کرد  زیگفتگو ن نیابه  توانی گواهان فراوان م 

 )فشرده( 
و از استاد با بودا آمده  شی پوتا پایمالونک یگرید روز
و  نی از ژرفتر یار یکه چرا او بس پرسدی فراوان م یشگفت

 

نسبت دهد نه   سم یکه برداشتها را به بود  کوشد ی اُلدِن بِرگ مـ ۱
گالزناپ قرار   ی نیبخرده هم مورد  رون یبودا و از هم میآموزش مستق

 .  ردیگیم
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... )همان  ۱گذاشته است  پاسخیپرسشها را ب نیتربرجسته
همه جستارها  نیکه ا ستیگذشته(. درست ن یپرسشها

  ی درستمرا به  یدانمی بمانند! پس استاد، اگر تو  پاسخیب
انسان راست و درست به   کیکه  یدانی و اگر نم گو، پاسخ 
. بودا دانمی پرسشها را نم نیکه پاسخ ا دیبگو دیبا یروشن 

به تو چه  نیاز ا شیتا، من پاپویمالونک یا دیگوی به او م 
 خواهم ی شاگرد من باش ؟ و من م  ایتو گفتم ب  به)  ام؟گفته 
نه؟ بدن و   ایاست  یتو آموزش دهم که جهان جاودانبه

تا اپوی گذشته(. مالونک یاست؟ ... )همه پرسشها  یک یروح 
 ایآ د، یگوی. بودا می نگفت نیچن دهد، نه استاد توپاسخ می 

شرط شاگرد تو خواهم بود که  ن یاتنها به   یتو به من گفت 
 اینه، آتمن هست  ایاست  یجاودان ایدن ایآ ییبه من بگو

نگذاشتم    انیدر م  یشرط  نینه... نه استاد من هم با تو چن
 انیخورده را ب ریو ... سپس بودا همان داستان مرد ت

 ...کندی م

 :سدینوی بِرگ سپس م  اُلدِن

انکار روشن    گونهنیبه ا  ییدر متون مقدس بودا  »ما
آن را    دیو با  میکنیو چرا، کم برخورد نم  چونیو ب

شده، ما هم آشکار و   ان یگونه که آشکار بهمان
  از یپاسخها ن  گونهن ی. امی ریبپذ  هیو توج  ریبدون تفس

ها... با فرازها و واژه  یساختن و باز  دهیچیبه پ
گرفت    جهینت  توانی م  فراوان  گواهان  نی ندارند. از ا

کهن، دنبال کردن  انییکه در انجمن بودا
درباره بودن و نبودن کامل رستگار   ییپرسشها

کار   نیرا از ا  روانیشونده را سخت ناروا دانسته و پ

 

نظر   ی کنون  ان ییارزش فراوان است و بودا ان ی جستار چون شا ن ی ـ ا۱
  ی سردرگم  ن یبر ا   ز یآنها ن  کاردانان   باژگونه نمودار ساخته و  ار یبودا را بس

ام و از خواننده درخواست از اندازه به آن پرداخته  شی اند، من بافزوده
مرا   هاییو از دوباره گو د ی گزارشها توجه نما نیابه  ی دارم با بردبار

 . د یببخشا
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نبوده است شاگردانش   ل ی. بودا مااندشته دامی باز 
 یک یزیمتاف یپرسشها دهیچیدرهم پ یهاشه یدر ب

شوند و جز پرداختن به اصل    درگممآب سری و فلسف
بردن رنج  نیخت رنج و راه از بآموزش او که شنا
خود   شهیهشتگانه( ذهن و اند  ل یبوده است )راه اص

کننده گرفتار سازند و از  گمراه  یپرسشها نی را با ا
 جهتی ب  دیدور شوند. شا  یواقع   یو آزاد   یرستگار

برهان که »آتمن  نیامتون تنها به  نیکه ا ستین
کامل    یو از نف  کنندیبسنده م  ست«ین  ریپذافتیدر

 ۶5/ ۲5۳ - ۲5۷.« پوشندی آتمن چشم م
بودا و استادان   نیی است که پژوهشگران آ  یشگفت  یجا

که بودا  کنندیم یگواه  شیکم و ب ییو دانشمندان بودا
  یستانهایچ نی تنها از پاسخ به پرسش درباره انه

از  زی گونه سر باز زده است که شاگردان خود را نفلسفی 
از   یرا گمراه  ی کار ن یباز داشته و چن پرداختن به آنها

آنها   شتر یدانسته است، باز هم ب  ییدرست رها  هدََهرمه و را
 زیبه درمیان گذاشتن همین جستارها پرداخته و همه را ن

از پژوهشگران    ی. برخخوانندی و گفتار او م  بندندی به بودا م
 یاتازه  یمشکلها ایو  شوندیم ییگوبه درهم ریناگز زین
 . نندیآفری م

 :سدینوی سو م ک یاز   ییاستاد بودا کوگن
  ی زندگ نیاز درد و رنج در ا ییبه رها ازین انسان»

از روح و بدن   یبیترک ریاو ناگز کهییدارد، جا
درباره روانها بدون بدنها و   یزیچ  چیخواهد ماند. ه 

 توانستی نم یکیزیپس از مرگ ف یزندگ ای
وجود داشته باشد، به   یزندگ  نیدانست. اگر هم چن

پس    یدآلیا  یندارد. اگر قلمروها  یجهان بستگ  نیا
  ن یقیبه    کیشوند، به گمان نزد  افتی  یزندگ  نیاز ا

  ینقش  یکنون یشهایدر فرو نشاندن رنجها و تشو
 ۲5/5۶نخواهد داشت.« 
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 :سدینوی م گرید هیدر چند رو یول
هند    یفلسف   شهیاند  انیرا کالً از جر   سمیآنچه بود»

نبود ذات و  ایآتمن نا نیدکتر سازد، ی جدا م
و  یواحد جاودان کی نادرست شمردن پندار 

ذات    ایاست که بتوان آن را روح    یناپذیریدگرگون
  ی ازیاست که ن نیا سمیبود شهیاند هی. پادینام
بود و نبود  یستانهایخود را با گشودن چ ستین
کار با باور و   نیکه ا م، یساز ریدرگ زهایچ

کار   نی ا یجا. به ندارد یوابستگ  ینید ی ممارستها
نمودها متمرکز  یایدن یخود را بر رو شهیاند دیبا

و درد و  میکنی م یکه در آن زندگ یجهان م، یساز
که در آن   یو جهان  م، یسازی رنج را بر خود هموار م

. از آنجا که  میباشاز رنج می  ییرها یبه جستجو
 شها، یو نمودها و زا هاده یجهان پد ن یا یچگونگ
... به باورها و  ها یداریو ناپا هایو نابود هایدگرگون
 آن را به  دیما وابسته است، ما با ینید یکردارها
  ی امونی... شاک میو با آن برخورد کن یبررس  یدرست

  ین یو د یو اخالق  ی عقل دیرا که از د تیقانون عل 
اعتبار   یرسد و دارابه نظر می یکامالً منطق

هر  ردر براب یستادگیا یی است و توانا یهمگان
همه    یرا داراست پس از بررس  یو داور  یریگخرده

نارسا و ناخردمندانه هند   یهاشه یمکتبها و اند
کاربرد  تیکرد. قانون عل یگذاره ی پا شیدوران خو

  ا یکه روح  آموزاندی پندار را م نیا یو نظر یعمل
 نی. اشودینم  افتی  ریناپذیو دگرگون  یذات جاودان
هند آموزش داده  راز او د شیپ گاهچ یقانون ه 

است که آن را از  سمیبود یژگیو نیشد و انمی
 ی. ولسازدیجدا م  گرید  ی فلسف  یهاشه یاندو    نهاییآ

که آن را کشف  د، یافری قانون را ن نیا یامونیشاک
  لهیمطلق است که به وس  قتیقانون حق نیکرد. ا
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  ی تیانسانها در همه جا و همه زمانها چون واقع 
است و  یآن جاودان وداست. وج ریپذافتیدر

تَتهاگته در جهان   کیشدن  داریبه پد یوابستگ
 ۲9/5۶ندارد.« 

 ن یکوگن با برداشت پس نیش یکه گفتار پ شودی م دهید
هم آغاز سخن با  نی پس انیب نیندارد. در هم یاو هماهنگ

بسنده   نیاآن ناسازگار است. اگر او تنها به  انیو پا انیم
بودا درباره نبود و بود روح سخن نگفته  دیکه بگو کردی م

 افتی در یتیعل شیدایو پـ آتمن آن  هینظر سمیو در بود
 هیپا سد، ینویاو م ینبود. ول ینیبخرده یشده است، جا

  ی استوار است که خود را با هست  نیبر ا سمیبود دنیشیاند
  ی نسازد، و از سو ریتنها روح( درگ)نه زهایچ یو ناهست

را کشف  تیقانون عل یامونیکه شاک ردیگی م جهینت گرید
 ن یو ا ستین یروح و ذات جاودان آموزاندیکرد که م

مورد  تیقانون عل نکهیاز ا میمطلق است. بگذر  یقت یحق
)که درباره آن  Prätitya Samutpada اینظر کوگن 
 یجاکه به  ستیتنها آموزش بودا نگفت( نه  میسخن خواه 

 است.  هیپایمطلق، سراپا توهم ب قتیحق

از پژوهشگران که در پس ذهن خود باور ندارند  یبرخ
داده باشد،  یصورت مطلق رأکه بودا واقعاً به نبود ذات به 

اند به زبان را که به بودا بسته  ینظر  کوشندی م  یابه گونه
 کنند.  هیتوج یگرید

  
 :سدینوی( مGunther) گونتر
  ی بود و جاودان یینوزا هیبودا مخالف نظر چون»

پس بودا  کردی م یبانینظر را پشت نیبودن روح ا
هندو   شیآن ـ آتمن را درمیان گذاشت تا با ک

با  روانشیپس از او پ ینشان دهد. ول  یناهماهنگ
از آموزش او جدا شدند.«   ییدایبازپ رشیپذ
۱۲/۱۲۳ 
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 نی ا کوشدی م  یگریاز راه د زی( نJennings) نگزیجن
  یی خردگرا  شمندیبرداشت را درمیان گذارد. او که بودا را اند

 :سدینویداند ممی 

انسانها   یبرا یو فداکار یهمدرد رویبودا پ چون»
جا جابهکرد تا    یبود، آتمن را نف  یو ترک خودخواه 
نادرست  زیرا ن گریبه بدن د یشدن روح از بدن

جمع نشان  بودن فرد را در برابر  ارزشیدانسته و ب
همگان پرورش داده و   یدهد و او را به گذشت برا

را   یهمگان یرماکا کی او  رون ی. از همزاندیبرانگ
کرد، تا با   یشخص یکارما نیآموزش داد و جانش

و  لیو م ینادان نندهیکه آفر ت، یّبردن فرد نیاز ب
و   یشهوت و..... و مرگ و رنج است، هماهنگ

 کند...«.   نی را تأم ییربنایز یگانگی
 :دیگوی م گرید یدر جا او

 یروح جهان یکرد، ول ی را نف یروح فرد بودا»
(Paramatmänرا پذ )یانیو در بخش پا رفتی 

دهد که چگونه نشان می Tevijja یسوترا
( فرد را با  brahma-vihära) یاله یتهایفیک

از برهمن است که   یی. جدا سازدی م یکیبرهمن 
 ۶/۱۲۳و  ۱۳.« آوردی بار مرنج و لغزش به

برداشت را به زبان  نی( اF. 0 . Schrader)  شرادر
 :دیگوی و م کندی م انیب یگرید

 رنجیو ب یدر نظر بودا همان آتمن جاودان رواناین»
 و همان وجود مطلق است.«

برآیند دست  نیبه هم زین (Georg Grimm) میگر
روح،  انیارزش« بن نیبودا »برتر یو آتمن را برا ابدیی م

  ی ... که داراریناپذافتیدر قتیحق ر، یناپذانیب یهست
 یدر حال ، داندمیاست  ریناپذو دگرگون جاودانه یاعتبار 

 ریپذینمود دگرگون کیتنها  هاده یکه کثرت و جهان پد
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 انیآموزش بودا ب یجاباور هندوها به نجایدر ا  هاست )ک 
   ۱۳/۱۲۳شده است( 

 سمیکه در بود  ییهاکانن و گزارش   یتهایفشرده روا  از
آموزش  یکه بودا برا دیآی بر م نیاند چنشده  ادیکهن 

سرگرم کردن شاگردان ن با و از بُ کردهی فلسفه تالش نم
 نیکه امروز هم هنوز در ب هودهیب یجستارها نیاخود به 

است، موافق    یاارج و ارزش برجسته   یدارا   انینمالسوف یف
پرسشها    نیاپس از اوست که به    سمیبود  نی است و ا  دهنبو

 یهاه یرو نیا ریو ز مالیآموزش بودا را پا ادیپرداخته و بن
نظر  ان یاز آنکه به ب شیپنهان کرده است. پ یساختگ 

را، که  یگفته بِک پژوهشگر آلمان میبپرداز سمیبود
را واشکافته، بازگو  یدگرگون نی ا یک یو ن ی درستبه
 . میکنی م

 ن یا یسخنان بوده و بررس یپس از واشکاف  بک
که هدف بودا درس فلسفه نبوده و آموزش خود را   تیواقع

کرده   ان یبردن رنج ب  نیمردم و از ب  با  یهمدرد  ه یتنها بر پا
 است:   نیرسد که فشرده آن چنمی  یاجه یاست به نت

از رهبران   کی  چینبود، که ه   لسوفی تنها فنه  »بودا
از   یچون او به سخت  ت یبشر یو فکر یمعنو

  ی است. ول  کردهینم  یریگکناره   یفلسف   یجستارها
فلسفه بنا   کینام او  زمان به  یدر درازا  نیبا وجود ا

او    یادیبن  دگاهیوارونه د  کسرهی  گفتگویکردند که ب
به   یانسانها کشش شتریتنها مردم هند که ببود. نه

نشان   شهایو ک نهاییآ خ یدارند. تار یپردازهینظر
  ن یا انگذارانیدهد که چگونه پس از همه بنمی 
اند که گذاشته شده  انیبه م ییجستارها شها، یک

در   نکهیندارند. ا یآنها هماهنگ یهرگز با نظر واقع
رشته   کیفراوان  یهند در کنار جستارها 

گوناگون از سخنان    یو مکتبها  یفلسف   یسازگانها
آنان که به جامعه هند   یشده است، برا  دهیبودا آفر
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  نیاست. اکنون در ا  ریپذافت یدارند، در ییآشنا
 یول  ست، ین  ریپذانجام   هایکارزه یگفتار پرداختن به ر

  ژهیوکه به  م یاشاره کن تیواقع نیاجا دارد به 
مهایانه و  به مکتبها، که وابسته نیا نیتربرجسته

( نام دارد )مکتب Mädhyamika) کایامیمده 
ناگارجونَه( ابتدا بر همان روند بودا در برخورد با 

اگر در   یشد. ول یگذاره ی پا یکیزیمتاف  یپرسشها
صورت نام فلسفه به پس از آن آنچه به  میرینظر گ

 نیدر ع یآور ولو شگفت  دهیچیچهارچوب پ کی
است، که در اصل    دهبار ش  تیبه بشر  ، یمعنی حال ب

گرفته   شهیبودا ر  یاز همان روش آموزش   یستیبای م
 میخواه   یپ  یناسازگار   نیابه    شتریباشد، آن زمان ب

 ۱۱9/۷برد.« 
 :سدینوی است م سمیبود بانانیپشت که از گالزناپ

که چون  اندأیاز پژوهشگران با او همر یاریبس»
نبود و با  سریبودا م یبراهمنان برا آتمنِ رشیپذ

  Agnosticismدر    یکی که    گریدو گروه ناهمراه د
 کردندی م  یخدا و وجود مطلق( پافشار یکامل )نف 

مطلق  Fatalism کیکه به  Gosäla یگریو د
 یهمدل نبود، پس برا  زین  زدند، ی )قدریون( چنگ م 

 کیباور به  ی کی. ماندی م  یاو تنها دو راه بر جا
  ا ی ونیماد هینظر ی گریو د یاراده اله 

ucchedavädaجه ی، که در آن کردارها بدون نت  
به اراده   کسویچون بودا از  یو پاداش بودند. ول

را به  بد و خوب  توانستیانسان باور داشت و نم
به باور به  گرید یخداوند نسبت دهد، و از سو

را بدون پاداش   یکردار چیه  ، یتیعل هیرنظ
 یت یعل شیدایآن آتمن و پ هینظر ریناگز د، یدینم

بودا باور داشت که  نی را درمیان گذاشت. همچن
و   یاز خودپرست  زینهاد آن ـ آتمن پره   یواقع  شهیر
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از   یکیاست، که در مذاهب هند  یخودخواه 
  ک یفساد است. باور به  یهازه یانگ نیتربرجسته
خودپرستانه، من و مال   ال ی به ام  ریناگز  ودانمن جا
. سازدی را تباه م یاخالق یو زندگ انجامدی من... م 

 یدرمیان گذاشتن آن ـ آتمن در رده نخست برا
 4۲۸/۶5بود.«  یخودخواه  نیپس زدن ا

از  یاریبس سد، ینوی که گالزناب م گونههمان
کهن توجه  سمیکه به بود ییآنها ژهیوپژوهشگران، به

از   یر یجلوگ ینهاد را برا نیا  نشیاند، گزداشته  یژرف
به سرنوشت   یو خودواگذار  کسو، یاز    یبه خودپرست  شیگرا
 اند.دانسته گر، ید یاز سو  یاله  ضیو ف

کهن  یهاادماندهیآنچه از فشرده سخنان بودا در  یول
و  تی به دو اصل عل  بودا است که نی چن افت، یدر توانی م

خود را بر  دََهرمهیباور داشت و بُد هادهیبودن پد داریناپا
 ت یعل  نیفراموش کرد که ا   دینبا  یدو اصل بنا نهاد. ول  نیا

 نییاست. بودا در برابر آ  یت یو عل  یب یترک  شیدایپ  هیجز نظر
انسان را وابسته به خواست و   یزندگ  یدادهایهندو، که رو
 ساخت،یو توجه آنان م  ضیو ف  انیخدا  ریپذیاراده دگرگون
سرنوشت خود   تواندیکه م  ستدانمی آزاد    یتیانسان را هو

شکل دهد. پس سرنوشت انسان   شیرا با کردار و رفتار خو
اصل  کی جهان در را رنج بودا. تاوس کردار هو بازد امدیپ

 یو دگرگون یداریکه وابسته به ناپا ستدانمی  یواقع
شدن، مار یشدن، بو برآیند شدن است. زاده  هادهیپد
شدن )مرگ( همه با رنج همراه است. دیشدن و ناپدریپ

به  دیاز رنج با ییرها ی. براردیمی م شود«یآنچه »م
. پس دیشد و از گردونه سنساره رها گرد رهیچ یداریناپا

  رونی آور است. از هماست رنج  داریبه آنچه ناپا یوابستگ
و اراده و تالش    ، یراه رستگار  آغاز را    هایبودا ترک وابستگ

 فیشر  قتیجنبش دانست و چهار حق  نیا  زهیدرست را انگ
و آرامش   رواناین انشیخواند که پا ییمایراهپ  نی را دستور ا



 نبود ذات 325

سودمند   یبه زندگ  وستهیآموزش پ  نیاست. او در ا  یجاودان
 یانیپا یجهان و رستگار نیدر ا یو آرامش و خوشبخت

 الیوهم و خ یکه از رو ییدارهاو درباره پن ستینگری م
و نه   دیگو  یبود سخن  لیبود، نه ما  افتهی  نینام فلسفه برتر

 ی . چه در گفتارها۱شاگردانش را به آنها گرفتار سازد 
که    ییو چه در چند سوترا  کنندیکه از بودا بازگو م   یفراوان
 ۲دهندبودا را گزارش می  یهاموعظه  نی و پس نینخست
سخنها را بازگو  نیهم ناگونزبان به صور گو کیهمه 
 اند.کرده

آموزش استاد بر  دنیگز هیبا پا روانشیاز بودا پ پس
آتمن  ـ بودن خدا  یآتمن ـ برهمن و جاودان روانیسنگر پ

  ( و ششواته وادَ ätmaväda) وادَمکتب آتمه  ایجهان و  ـ 
(Shashvata - vädaکه ن ، )هماوردان   نیتررومندی

  نیپرداختند. آنها در ا یسخت ورشیبه  دند، یدی م شیخو
بودن خدا  ینهادها کوفتند و جاودان نی ا رب کسرهی ورشی

 یهاو روح را از بن مردود دانستند و آنها را در شمار دهرمه
  ان یبودن آنچه هست را بن ذاتی ساختند. آنها ب داریناپا

  ی رفتند که رستگار ش یپ ییآموزش خود دانستند و تا جا
( همسنگ  anatmanرا با شناخت آن آتمن ) ییو رها

بودن آتمن   یکیودانتا که شناخت    هاژگونخواندند )درست ب
 دََهرمهیتنها بُداست( آنها نه ی رستگار  هیپا برهمن و

و    شی دان آزمامی گرفتند، که آن را از    دهیبودا را ناد  ی واقع
منتقل  ونیتاس ی تالش سازنده انسان به پهنه پندار و مد

که چگونه با دور شدن از   دید میخواه  ندهیکردند. در آ
چنگ زدند و سدها  الیاو به وهم و خ روانیهدف بودا پ

  ی کمتر هماهنگ دََهرمهیترا، که با بُدو هزاران سو  سالهر
 

مکتب   نی نه در آغاز اشد که چگو انیب انه یمکتب مها ی ـ در بررس۱
رفته رفته در   ی گرفت ولکهن شکل  دهی چیمبارزه با حکمت پ یبرا

 خودبافته گرفتار شد.  ی هارشته
1- Mahäpranibbana Sutta IV, Cullavaga IX, Satta Nipata 
III, Samy. Nik. III 
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 ـخدا    کینام بودا و از زبان او تخیل کردند. آنها  داشتند به 
 فراوان نشاندند.  انیآن خدا  یجاآتمن را برکنار کردند و به

همسنگ ساختن  یبرا نی»برهان آغاز درینوشته لَ به
بود که احساس من   نیا  یشناخت نهاد آن آتمن با رستگار

همان نبود رنج است،  یو چون رستگار کندی رنج م  جادیا
 گرید د،یدست آبه »نبود ذات« به یپس اگر شناخت درون

  ۲۷9 تیپاد بو در دََهرمه  ۳۰5/5۰نخواهد ماند.«  یرنج
 آمده: 

از درد و  آتماست، ی آنچه دهرماست ب افتیکه در آن»
 1رنج آزاد است.« 

تا  سمیتوجه داشت که از آغاز سامان گرفتن بود دیبا
بودا  ی اهیآموزش پا ایدََهرمه بُدهی یجاامروز، آنچه را به

 کردند. انیساختند، نام او را بر آن نهادند و از زبان بودا ب
 تیب نیبه هم زین ییدانشمند بودا تهیرکش سنگهه

به  دنیبودا رس دی: »از دسدینوی کرده م هیپادا تک دََهرمه
)چگال(  فیتنها با رخنه کردن در پرده کث ت ییبودا گاهیپا

بلکه   رد،یپذی( انجام نمKleshävaranaو مشهودات )
بودن شخص«  ذاتی ب»و  یدرون  نشیبا ب نیهمچن

(Pudgula - nairätmyaو گذر از پرده لط )یزهای چ  فی 
آماده گردد... در َدَهرمه   دی( باJneyävarana)  ریپذشناخت 

از   یبرد در دم یپ  قتیحق نیاآمده، آن که به  ۲۷9پادا 
  ۱9۲.  یاست راه پاک  نی . اشودیرنج و درد آزاد )رستگار( م 

برد آتمن  یاست انسان پ یبرداشت کاف نیابه  ۲۲/۷9و 
و  ریتنو گاهیپا نیتردم به بر کی درو  ستین یجاودان
  ن یچن توانی بودا را م ای!! آافتیدست خواهد  یرستگار

  ی و رستگار ریتنو نیو ساده دل دانست؟ که برتر خردیب

 

  ی اند، ول ترجمه کرده  ی آزاد از تقاضا و وابستگ  ی اریفراز را بس ن ی ـ ا۱
  « شودی نم  افتی ز یچ چی او ه یرا : »برا akincanaواژه  در یلَ

هست،   ز یآزاد از رنج ن ، یآزاد از وابستگ  سم ی. چون در بودگرداند ی برم
 همسان خواهد شد.  جهینت
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باور دارد  تهیخود سنگهه رکش رد؟یگ یبه باز گونهن یرا ا
رفت و  یبه بدن یسال از بدن اردهای لیم  یامونی که شاک

شد.   ریآموخت و ... تا آماده تنو هاو معرفت دیکش های سخت
بر، در  یکه به آن ـ آتمن پ آموزاندی بودا م  نیسپس هم

! در افت؟ ی یدست خواه  ریتنو گاهیبه همان پا یدم
( از زبان بودا آمده که  vajracchedikäالماس ) یسوترا

  نگا ی( شاه کالشیپ سال اردهای لی )م نیشیپ یهایدر زندگ
که آشوکا آن را به زور گرفت( او را تکه   ین ی)همان سرزم
دست نداد و  یبه او )بودا( احساس ناگوار  یتکه کرد ول

  ن یبدخواه نشد، چون او شناخت آتمن نداشت، و اگر چن
 . ۶۶/۱۸داد میاحساس به او دست  نیا بود، ینم

 ستوه ی بُد کیسوترا باز هم آمده: اگر در  نیدر هم
او   گریشود، د  داری( من )اتمن( پدsamjna)  یذهن  افتیدر
که به آن ـ  شودی م ری. چون آن کس تنوستین ستوهیبُد

 ۳5/۲۲. برد یآتمن پ

سوترا هم نبود ذات، هم نبود شخص  نیا در
(Pudgala- nairätmyaو هم نبود ذات در پد )هاده ی 
(dharma - nairätmyaتأک )فراز معروف شودی م دی .

 Sabbe( یبود: )به زبان پال نیدر حکمت کهن ا سمیبود

sankhärä aniccä sabbe dhammä anattä  همه
ها بدون همه دهرمه اند، یفان یذهن یهاییتأثیرات و توانا

 (.ستینذات  یدارا زیچ چیه  ایذاتند )

 ست، ین ایآتمن هست  یانسان دارا نکهیاز ا  نجایا در
 گفته نشده.  یسخن

مکتب حکمت کهن،  نیتروادا، برجستهی سرواست  در
( svabhäva)  یگشت و گوهر وجود  یادینبود ذات نهاد بن

 زیچ  چیکرده و از زبان بودا اعالم کردند که ه   ینف  کجایرا  
 دی. باستین svabhu ایدر جهان خود بود )قائم بالذات( 

نهاد آن ـ آتمن   نیازود به    اریکهن بس  سمیکه بود  رفتیپذ
آن  رومند ین یچنگ انداخت و آن را در مبارزه با مکتبها
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زمان به کار برد. هر چند با توجه به آنچه درمیان گذاشته  
نهاد باور داشته   نیاگفت که بودا به  توان یشد هرگز نم

پنداشت که  توان ی دََهرمه او مبا توجه به بُدهی یاست، ول
او را در کانون  کهیی ا جاانسان، ت یو خودمحور تیّانان
وجه  چیداده و عالم اصغرش خواندند، به ه  یجا هانیک

 ستهدانمی  یمورد خواست بودا نبوده و آن را موجب وابستگ 
  ن یاست. ا  یو رستگار  ریجلوبند راه تنو  نی است، که بزرگتر

  خواسته یبا بود و نبود آتمن در انسان، آنچه بودا نم  دگاهید
 یگفتارها  ان یما از ب  ستین  کسانی  د، یاش سخن گودرباره 

 م، یپوشی چشم م ییبودا ریو غ ییپژوهشگران بودا گرید
سخنان، که همه آنها به بودا  نی ا یبرا یستیبای وگرنه م

. میریبخش جداگانه در نظر گ ک ی!!، شوندینسبت داده م
( anätman)یا    anattäنهاد    یبه چگونگ  میپردازی مپس  

 nairätmya تی)به سنسکر anatta - väda که آن را

- vädaنهاد در   نی. چون اندیگویم  زی( جستار نبود ذات، ن
 یهادگاه ید  انیبرخوردار است، به ب  اریاز ارزش بس  سمیبود

  ن یاز ا  یبخش  نشیو خواننده را در گز  میپردازی گوناگون م
 . م یگذاریهمه آن آزاد م  ایگفتگو و 

 
 نبود ذات  جستار
است از پنج جزء   یب یهر موجود زنده ترک  سمیبود  دید  از

 زشی( که در آم Khandah ی( )پال Skandhähناپدار )
 م یدی. چنانکه د۱دهندرا شکل می  یهست ینمودها یتیعل

و عنصر است. در   دهیپد  ز، یچ  ی( به معنdharmaدََهرمه )
  وسته یو به هم پ ختهیدر هم آم هاده یجهان از پد سمیبود

  دار یدََهرمه پا  چ یو محدودند و ه   داریشده است که همه ناپا

 

  ی و چنگ زدن و دلبستگ ی اسکندهاها را عناصر وابستگـ ۱
(Upädänaskandhähم ) اوپادانه دری. لَنامندی (upädäna  را )

  بندد، ی او آن را به خود م   یآنچه به کس تعلق ندارد ول   ای  ،ی فرزندخواندگ
 .  کندی ترجمه م 
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ها بدون ذات رمهه همه د رونیوجود ندارد. از ا یو جاودان
دهنده انسان   بی. پنج جزء ترکندیو گوهر جاودان

(Pancaskandhähچن ) شوندی م  دهینام نی: 

ماده و شکل و جسم )آنچه به جسم   ای(  rupaـ روپه )۱
 (.  است شکل و رنگ  یوابسته و دارا

( احساس )شامل همه احساسات Vedänaنا )دَـ  و۲ِ
 (. یمطبوع، نامطبوع، خنث

( sannä)به پالی    افتی( فهم و درSamjnaنجنا )ـ س۳َ
 و افکار.   اءیاش نیب زیتم ییتوانا
( Sankhära ی( )به پالSamskärahـ سمسکارا )4

 .۱ماساز کاری ذهن یها ییها، توانازه یرفتار و انگ

 (.Vinnäna)به پالی  ی( آگاه Vijnanaـ ویجنانه )5

 

که   دی حافظه ناخودآگاه نام توانی که سمسکارا را م سدینوی ـ بِک م۱
 است. یدرپ ی پ   یزادمانها نیواسطه ب

باالتر در پله  یهاگاه یمجذوب در برآمدن به پا ونیتاسیمد در
حافظه در   نی. اآورد ی م ادیخود را به  نیشیپ یهایزندگ نینخست

ناخودآگاه    ا یاز سمسکارا    ونیتاسیمد  لهیبه وس  یدارد ول   ی ناخودآگاه جا
که سمسکارا به خودآگاه دگرگون   گونهن ی. به اکشدی م  رونی آن را ب

.  سازدی با رخنه کردن در خودآگاه آن را آشکار م ب و مجذو شود یم
اشکال« است که همان   یگان یبا  یروهای»ن  یسمسکارا در واقع به معن 
  ی . با آشکار شدن آن کمکم کردارهادباشحافظه ناخودآگاه می 

رماست که کا نی . همرندیگی همان کارما، شکل م  ای گذشته  یهایزندگ
عامل   ن یآورد. پس هم وجود دوباره را به ی زندگ ی هسته مرکز دیبا
  ی است، که گاه وسته یپ یزادمانها  یانج یشده در ناخودآگاه، م ی گانیبا

   ۱95/۷.  ابد یفراوان ادامه  ی ممکن است کالپاها
و    هازهی و آنها را انگ  نامدی اُلدِن بِرگ سمسکاراها را »صورت سازان« م

  ی شده و هست  ی روان  ا ی   ی جسم  ی رونیب   ا ی  ی که موجب اثر درون  یی روهاین
مسکارا  س. خواندی م سازند ی و احساس انسان را آشکار م افتی قابل در
( و حافظه ناخودآگاه  Karma- cetanä) ی و پندار، کار اراد یرا فانتز

 . نددانمیهم  
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و  شودیدانسته م یآنچه بخش جسمان زشیآم نیا در
است، همان روپه است. و آنچه  نیدر مکتب ودانتا هم چن

چهار جزء دو تا پنج  گرددیروح برداشت م ینمودها
 نیتر. برجستهندیگویم  زی( نnämaکه آن را نام )  ندباشمی 
. واژه  اندجنانه یهمان سمسکارا و و مَچهار بخش نا  نیا

سمسکارا به مفهوم پرداختن، پرورش کردن، به هم 
.  دباشانباشته می  یبه معن نجایدر ا یاست ول ختنیآم
انسان    یکارما   ایاعمال    یزندگ  ن ی است که در ا  ییهازه یانگ

در  یآگاه  ایبخش پنجم  لهیرا شکل داده و سپس به وس
 نینو گاهیو پا گرددیجا مجابه نیزادمان دوباره به بدن نو

در  یبه آلمان تی. در فرهنگ سنسکرآوردیموجود او را به
و  شهایواژه را تأثیرات و گرا نیفراوان، ا یشمار معان

شخص را  یو اخالق یروح تیفیکه ک یذهن یها ییتوانا
و کردار و رفتار او   هاشه یاند لهی و به وس آورندیوجود مبه

  نده یآ  ی گذشته و حال شکل گرفته و به زندگ  یها یدر زندگ
 ی ارنده یاند که برگردان دربرگترجمه کرده  شوند، ی منتقل م 

 میبری کارماساز نام م یذهن یها ییتوانا ندهیاست. ما در آ
 .میرا در نظر دار رندهیبرداشت دربرگ نیاز آن هم یول

پنج جزء  نیشده از ا بیانسان را ترک سمیبود در
  ا یمن  ییاز آنها به تنها کی چیکه ه  یدر حال ند، دانمی 

 : آمده یدر کانن پال. ستیآتمن ن
Sankhärä anattä, Sannä anattä Vedanä 

anattä , rupam anattä , Vinnanam anatä 
.  ستندی ذات ن  یو دارا   دارندیاجزاء ناپا  نی همه ا  گر یبه زبان د

 زین ،دهندمی  لیانباشته آنها، که انسان را تشک  رون یاز هم
تن  بدون ذات است. احساس »من« با انگار از آن خود ساخ

از  یکی پنداردی . انسان م ردیپذیاجزاء انجام م  نی از ا یکی
. ۱( mamaمال من است ) ای( ahamجزءها »منم« ) نیا

 

به تملک وابسته   دن،ی درآوردن، کوش تیبه مالک ی برا mamakiraـ ۱
 . من  احساس بودن، احساس مال من کردن،
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 نیاز ا ینشان رد،یژرف انجام پذ یاگر از هم واشکاف یول
دََهرمه  از پنج گروه، نخواهد بود. در ابهی یمن تنها و جدا

است: آن که احساس  نیکه چن شودی اشاره م یابه نمونه
  ن یدندان درد دارم«. در ا ن»م دیگوی م کندیدندان درد م

دََهرمه ناوابسته   کیفراز نه من، نه داشتن، نه درد دندان 
 : میابیی فراز در م  نیا ی. با واشکاف ندباشمی 

دندان  نیماده است. ا کی( دندان rupaـ روپه )۱
 ماده است.  نی است. ا
 درد است.   نی( احساس درد. اVedanäـ  ودنا )۲
 دست.   شیدندان با سا افتی( درSamjnäسجنا )ـ ۳
و  ی( رفتار، واکنش ارادSamskärähـ سمسکارا )4

کشش   ، یسالمت  یبرا ندهیآ جیرنجش از درد، ترس از نتا
 ... یبه تندرست

 شد.  انیبه همه آنچه ب  ی( آگاه Vijnänaـ ویجنانه )5

از من  ینشان یاز هم شکاف نیکه در ا شودی م دهید
من  ، یواقع  یزهایچ نیاز ا کی چیه  رایز ست، یتنها ن

 تیدارد که با واقع  یالیزننده و خمن نقش گول   نی. استندین
 ۱۱۰/۲۱و  ۶۱۱ .۱ستیهمسان ن

 یوابستگ  ی چگونگ Dight. Nik. XIV/2,18در  
  که آن را  یدر فورمول یالیخ تی و پندار را با واقع افتیدر

 Vinnänaدهند نشان می  نیچن  اندده ینام  تیعل فورمول

– paccayä - namarupa َآن را »چون شکل   در یکه ل
 ن یا گری. به زبان دکندی م یوجود دارد« معن ابد،یو نام 

 

است و توجه   ه یپای ب یآورگواه  نیکه ا  افتیدر  توان ی نظر م کیبا ـ ۱
  یخود و جدا به خود ی. آگاهابدیی می »آگاه  یکه چه عامل  شودی نم

...  کندی از من در فضا وجود ندارد. دندان هم مستقالً احساس درد نم 
  کیاجزاء  ن ی... در پس همه استین یک یدندان من هم با دندان او 

اجزاء هستند که به من   نیو ا شودی م  دهی هست که من نام یانجیم
  یهر دو پا  ایدست    کیدست...    دندان منِ  منِ  مییگوی اند. ما نموابسته
باره   نی ... در اشودی من نم مهیرود باز هم من هست و ن ن یمن از ب

 سخن گفته خواهد شد. 
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را مشخص  یکس  یشکل و نام )نامه روپه( است که هست
 ۳۱۲/5۰.سازدی م

از زبان بودا گفته  Visuddhi Magga XIX در
مرکب از  زیمجرد وجود ندارد و همه چ زیچ چی: ه شودی م

که از پوست،  آوردیاست او بدن را نمونه م داریاجزاء ناپا
گوشت، مو، استخوان، خون، ادرار، مدفوع ... و چهار عنصر  

  ل ی)آب، خاک، آتش و باد( تشک mahä-bhutäبزرگ 
 جهان:  نی شده است. پس در ا
   شودی م افتینه کننده کار 

 ها نه گردآورنده بهره
  در گردشند هاده یتنها پد

 درست است  دگاهیتنها د نیا
    افتی توان ینه خداوند برهما را م

 را  ی چرخ زندگ نیا  نه سازنده
  در گردشند  هاده یتنها پد

 اندگرد هم آمده طیو همه وابسته به شرا 
 (Samskritadharma ) 

که با نقطه رنگ  شودینمونه آورده م ینقاش سپس
به نظر  کپارچهیشکل از دور  نی . اکندی را نقش م یشکل 
اند. آن که به کنار هم یهانقطه کیاز نزد یول د، یآی م

  ی را مجردات واقع هادهیبنگرد، پد یویدن دهیجهان با د
که با  ( افتهی)درست آموزش  ییایشاگرد آر یول پندارد، ی م
گونه که به نظر ها را نه آندهرمه  نگردی ریزبین م دهید
پس   ندیبیهستند، م  قتیگونه که در حقکه به آن  رسند، ی م

  ۷9/ ۱۲۲ - ۱۲5است.  داریناپا یهاآنچه هست دهرمه
 aniccä  سمیفراز در بود  نیتربرجسته  سد، ینوی م  دریلَ

vatasankhärä۱ است،  داریپانا ندیهرچه به پندار در آ ای
آور است. است که رنج یداریناپا نی. و همدباشمی 

 

 (.  ی)پال  ری پذی و دگرگون داری ناپا ی عنی  aniccäـ ۱
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 یدر حال ند، دانمی  ییآتمن را پابرجا تیف یک نیتربرجسته
 . ستندین داریو پا یها جاوداناز دهرمه  کی چیکه ه 
سنه در با ناگه  ۱ندا یل یمشهور شاه م یگفتگو کی در

 آمده است:  نی پانها چن ندای لیم
 فشرده(.  اریبس)

پاسخ  ست،ینام او چ پرسدی سنه ماز ناگه  »شاه
پدر   ند، یگوی سنه مدهد که همراهانش او را ناگهمی 

 ، virasena نه )سِسورا  نه، سِرایو مادرش او را و
Surasena نام   کیتنها  نیا یول دند،ینامی (... م
به   Puggala)پوگله  یکه شخص  یاست، در حال

وجود   نجای( در اتیبه سنسکر Pudgalaو  یپال
وجود ندارد پس  یاگر شخص د، یگوی . شاه م ۲ندارد
جامه، غذا را   افتیدر ازیکه در تو ن ستیآن ک

 یکه به شما ردا ستیک نیا آورد؟یوجود مبه
چه کس به  دهد؟یو خوراک و مسکن م یبانره 

 پردازد،ی م  یختگیو فره  یممارست کردار اخالق
و بد و ثواب و  کیبه ن کند، ی م یمشاهده و بررس

راه دََهرمه سرانجام به    مودنیو با پ  دیگرای م  ...گناه
چه کس   نی... اابد؟یی دست م یو رستگار  رواناین

دروغ  دزدد، یم کشد، یاست که جانداران را م 
 درنگ،ی... به پنج گناه بزرگ با برآیند بدیگوی م

و نه   یو هنرمند  یکاردان . پس نه۳زندی دست م

 

  ندا یلیزاده، م یونانی شاه  ی( گفتگوی)پال Milindäpanhäـ ۱
(Milindaبا رهبان ) نهسِنام ناگه برجسته به ی (Nägasena  است که )
 شد.   ان ی ب نیاز ا  ش یپ
  Jiva  ن یآتمن به کار برده است که همچن  یجاپودگله را به   نجا یـ در ا۲

 .  شودی گفته م  ز ین Sattaو  یزندگ 
  ن ی( که در همی)پال   Pancänantariya - Kammaـ پنج گناه بزرگ  ۳

در    یارهت کش   ،ی مادرکش  ،ی اند؛ پدرکشن یناگوار دارند چن  جینتا   یزندگ 
  یی جدا انییدر انجمن بودا ختن،یتَتهاگته را ر ک یخود خون  الیخ
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نه گناه و  ک، ینه بد و نه ن شود، ی م  افتی یهنریب
تو را  یو بد... اگر کس کی کننده ننه ثواب، نه اجرا 

( یاست )که تو وجود ندار  افتهیانجام ن  یبکشد، قتل
. اگر  یاداشته  ییو نه رهنما یپس شما نه استاد

سنه  ناگه نیا نامند، ی سنه متو را ناگه ییگوی م
سنه  اوست؟ دست او ناگه یشکل ماد ست؟یچ

سنه است؟ چشم او... ناگه سنه،  است؟ مغز او ناگه 
گاه شاه  . آنهددیپرسشها را نه م نیپاسخ همه ا

 یاسنه و ناگه  ییگوی پس تو دروغ م د، یگوی م
 .دیگوی سنه در پاسخ مکه او را نام برند. ناگه   ستین

 د، یاده نازپرور یاشراف کیای شاه بزرگ، شما که 
شاه   د؟یاامده آ ادهیپ یبا پا نجای راه را تا ا نیا ایآ
سنه  ام. ناگه نه من با کالسکه آمده  د، یگوی م
آن را به من نشان    دیااگر با کالسکه آمده   پرسد، ی م

چرخها کالسکه اند؟ محور چرخها  نیا ای. آدیده 
اند؟ و و و.....  اند؟ یوغ، لجام و مال بند، ارابه  کالسکه
 نه.  هپاسخ هم

اگر چرخها، مال بند... کالسکه   د، یگوی سنه مناگه
تنها   کالسکه وجود ندارد و یاپس کالسکه  ستین
نام است. شما هم سخن راست نگفته و با  کی

پس به من   ستین نی. اگر چندیاامده یکالسکه ن
 کالسکه است؟  زیچه چ دینشان ده 

اجزاء   نی ام و همه امن دروغ نگفته  د، یگوی شاه م
چرخ و لجام و... نام کالسکه را   بیبا هم و ترک

 رهپس دربا د، یگوی سنه م وجود آورده است. ناگه به
سنه  مو و ناخن و سر... ناگه  ن یهم ا یمن هم رو

بنابر  یاند. ولوجود آوردهنام به کیصورت را به

 

کشتن   شهیگاه که دواداتا به اند آمده آن  هینا یوجود آوردن. در وبه
 دست زد.  antariya - Karma ن یتَتهاگته افتاد به نخست
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گونه . همان۲وجود ندارد یاپودگله ۱یانیمفهوم پا
 ،دهندمی  لی هم اجزاء کالسکه را تشک یکه رو

سنه را هویّت ناگه زیپنج اسکندها ن نیهم ا یرو
است که  یهمان سخن  ن ی وجود آورده است، و ابه

( در برابر بودا به زبان آورد و  Vajiräراهبه وجیرا )
با هم  یدرست گونه که اگر اجزاء بهگفت: همان

گاه که آن رند، یگیشوند نام ارابه م بیترک
Khandhä اسکندها( وجود دارند  تی )به سنسکر

 . ۳ندیبه قرارداد آن را »موجود« گو
  ان یرا به م  ش یهمان پرسش روز پ گریروز د شاه 
 یزیسنه آن چبه گمان من ناگه   دیگویو م  کشدی م

 کندی م جادیاست که در او جنبش ا
(abbhantare väya  ،)وا یج  یهمان نهاد زندگ  ای  
(Jiva که درون )وجود به  رویانسان وارد شده و ن
پرانه  ای - Vätaم )باد همان دَ ایو  آورد، ی م

Präna )ی آن را نهاد زندگ یهند ینها ییدر آ که  
 مراجعه شود(.  ن یشی)به دفتر پ ستنددانمی 

 

  ی و به پال  Paramärtha یی نها قت ی حق ت یـ به سنسکر۱
Paramattha . 

کرد و گفت، چون نه پا و نه دست و نه    ی ریگجه یوارونه نت  توان ی مـ  ۲
وجود  سنه را بهباشد که ناگه  یگری د زی چ دی سنه است، پس بامو... ناگه 
سنه باز هم ناگه میاو را ببر یمو  ایپا و  ای که اگر دست  ژهیوآورد. به 

  گر ی( از او رخت بندد دJivaاگر همه باشند و جیوا ) ی وجود دارد... ول 
روح دانست. شاه   توانی را م اتیوجود ندارد. پس همان ح یاسنههناگ
  هم سنهو پاسخ ناگه  رد یگی آن را نم  بال دن ی ول کند ی م یااشاره  زین

که اگر هوا به درون او باز نگردد   ژهی وبه جاست، یکودکانه و ب اریبس
 (.  ۲4۳ ه ی)رو رد یمیم
  شد،یاندی نم  شود، ی نادرست است. کالسکه زاده نم ار ی بس اسیق نی ـ ا۳
...  شدی اندی و ازل و ابد نم جهان  کند و بهشاه استدالل نمی  یبرا

 . شودی کالسکه بودا نم 
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  رویبادکه موجد ن نیدهد، اگر اسنه پاسخ می ناگه
  یی رویاگر وارد شد و ن  ایدوباره بازنگردد، و    شود، ی م
شاه   کند؟یم یباز هم انسان زندگ ایآ اورد،ین دیپد

آن که در  ایآ پرسد، ی سنه مدهد نه. ناگهپاسخ می 
دم دوباره به درون دمنده باز   نیا دمدیبوق م

 د،یگوی سنه مدهد نه، ناگهشاه پاسخ می  گردد؟ی م
 رد؟ یمیپس چرا او نم
ندارم   ییپاسخگو  یستگی دهد، من شاشاه پاسخ می 
سنه . پس ناگهدیکن انیآن را ب زهیشما خود انگ

  زه یبلکه انگ ستین یدم اصل زندگ نی: ادیگوی م
 یبدن تیشدن نفس فعال روندرون و ب

(Käyasankhärä».است )۱ 
و به پرسش   ردیپذی م  انیجا پا  نیو پاسخ به هم  پرسش

 . پردازندی ( مروانای)ن یگرید

 (  ۱۲5/ ۳۳ ـ  ۳۸،  ۱۲۰/۷9، ۶۷/۱۲۲ ـ  ۷۰از  فشرده
است که  نیا یبرا هایآورتالشها و برهان نیهمه ا

 .۲ستین داریآتمن و ذات پا ینشان داده شود انسان دارا 

 

 .Sarmyاز متون کهن کانن گرفته شده است در ندایلی م یـ گفتگو۱

Nik. 1/35  مظهر   نی است که ا نی با مار چن رایراهبه وج  ی گفتگو
  ا ی ی( )هست Sattaچه کس سته ) دی گوی راهبه آمده م شی شرارت پ

کجاست؟ راهبه    ردیمی کجاست؟ آن که م  نندهیو آفر  دهیشخص( را آفر 
وجود دارد؟    یکه شخص   ی هست   ی مار تو چگونه مدعای    دهد، پاسخ می 

  ا ی  داریتوده ناپا  ک یتنها  ن ی. ایازده گ چن ی تو به آموزش نادرست 
sankhärä گونه که  ! همان نمیبی را نم  ی شخص نجا یاست. من ا

  رند، یگی نام م ارابه  ند، یگاه که گرد هم آارابه آن  ک ی یبخشها
گاه که پنج گروه )اسکندها( آنجا باشند، شخص  گونه هم آن همان 

  د یو ناپد   افتهی   شی دای که وجود دارد رنج است که پ  یزیآنجاست. تنها چ
 ( وجود دارد؟  خود   به   خود   . رنج کندی رنج را چه کس درک م  ا ی . )آشود یم
  اتیکه آن را اوج ادب یارساله  ن یتر در برجسته  شودی م  دهی ـ د۲

است و   یی ابتدا  چگونه اند پرسش و پاسخهاخوانده  ی استدالل
دم   ،ییابتدا ی فرهنگها شتر یناهماهنگ. در فرهنگ هند کهن، مانند ب
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به  Aggivacchagottasuttantam یسوترا در
 :شودی گفته م   نیاز زبان بودا چن یزاهد

شخص، مثالً  کیآنها  لهیاسکندها که به وس پنج
 یچون درخت  روند، ی م   نیاز ب  سازند، ی تتهاگته را مشخص م

 د، یآیوجود نمبه  گریو د شودیم  دهیکش رونیکه از بن ب
گشته و در  دیناپد زیرفته و مفهوم وجود ن نیاز ب زیآنها ن

پنج  ن ی . بدون استین یوجود گریاو د یهم برا ندهیآ
گته نابود قابل درک است. )اگر تتها  ریغ اسکندها تَتهاگته 

وجود ندارد، پس چرا بوداها  گری و پس از مرگ د شودی م
 ( طلبند؟ی م  یاریو از آنان  پرستندی را م  نی و همه مقدس

 :دیگوی م anattäدر اثبات  واسوبندهو

 اتیفی)ذات( وجود ندارد، چون ما همه ک »آتمن
 چیکه در کنارشان ه  یدر حال مینیبی عناصر را م
در مکتب  یول م، یکنینم افتیرا در یذات مستقل

 دنی( با سودن و دVaisheshika) کهیشیشیو
 کیبا سوزاندن  نی. همچنافتیذات را در توانی م
( سراسر از  gunah)  اتشیفیهمه ک  با  زیآن چ  ز، یچ
 شتدامی وجود  یکه اگر ذات یدر حال رود، ی ن میب

 

  هوه یهم  ق ی. در عهد عت ستنددانمی  اتیباد، پرانه... را اصل ح ات، یح
  ن یچن زی. به ظاهر نرد یگی م  و انسان جان دمدی دم خود را در گل م
گونه  شود انسان خواهد مرد، همان   یری جلوگ  دنیاست که اگر از دم کش
  افتیدر  یکشند، آب به بدن نرسد، خوراک  رونیکه اگر خون بدن را ب

نهاد   یی از آنها به تنها کی  چی ه ی . ول ستاد ینکند... از جنبش بازخواهد ا
  ی بدن ت یسنه که فعالکشف عالمانه ناگه  ن ی. گذشته بر استین یزندگ 
است و به پنج اسکندها   ی رونینادرست است. هوا عامل ب سازد، ی هوا م

کند هوا   تیبدون هوا هرچه بدن فعال ی فضا کی. در ستیوابسته ن
که   ییحال هوا نی تنها در اهم نه ینخواهد ساخت. در مورد نوازنده ن

در همه   که شود،ی نم ش یهاه یدوباره وارد ر  د یآی م  رونیاز دهان او ب
.  ستی ن ی ک ی رود ی آمده با آنچه دوباره به درون م رون یب ی احوال هوا

  ی نهاد زندگ  ن یجانش  د ی که با  پندارند یمجرد م  ی هوا  ک یسنه و شاه  ناگه
 وجود ندارد.  ییهوا ن یگردد، که چن



۵عرفان 338  

وابسته به    اتیف یک  یستیبای م  افتیینم  یو دگرگون
در همه   ایماند. در مکتب سانکه  داریآن پا
 زهای، چ dharmah) هادََهرمه  اتیفیک هایدگرگون
(  dharmin) یدهرم یرفته ول نیها( ازب دهیو پد

 ت، اس دانیکه همان ماده جاو ات، یفی ک نیحامل ا
تنها دََهرمه  یمکتب بودا ول. در ماندیم یبر جا

 ینابود  یپس هر دگرگون  .  یوجود دارد بدون دهرم
 ماندیم  یبر دارد و آنچه بر جا  ها را درهمه دهرمه

و   سوزدی مانند چوب که م ست، یآنچه بوده ن گرید
 ی. حتستیچوب ن گریمانده که د یخاکستر بر جا

 یدر هر دم با نابود زیانسان... ن اینبات  کیرشد 
نبوده  یبرون زهیانگ یو شدن همراه است، که دارا

همان   زهای. ذات همه چزهاستیبلکه در سرشت چ
 ۱۲۲/ ۱۰۰است.«  یداریو ناپا یریپذینابود

 Abhidh. Kosha III/24-18در    نیو همچنواسوبنده 
 : کندیم یآوربرهان گونهن یبه ا

اگر  ندیگویکه به آتمن باور دارند م انییبودا ری»غ
 رود،ی م  گرید  یایبه دن  ۱( sattva)  یوجود  میریبپذ

در واقع  ینشان آن است که آتمن وجود دارد. ول
که نشان   یشخص درون کی. ستین نیچن
  ه پنج اسکندها را ترک گفته و گرو نیو ا گذاردی م
  نیا رایگمان وجود ندارد، زبی ردیپذی را م  یگرید

 توانی شخص را چون چشم، گوش، دست... نم
گونه که آن بزرگوار گفت: کردارها  همان  .افتیدر

کارگزار را  کی یآنها وجود دارند ول یو دگرگون
گروهها را رها کرده و  نیکه ا رفتیپذ توانینم

. جز قانون دََهرمه ردیرا بپذ یگریگروه د

 

و گوهر است،  یهست  ی در اصل به معن ی به پال Satta ا ی Sattvaـ ۱
وجود    ژهیوو به   یی روشنا  چون   ابند، ییاز آن در م  ز ین  ی گری د  م یمفاه  ی ول
 شخص.   ای
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(dharma samketah ) گاه که  : آندیگوی که م
آن است(«.  زهیانگ نی )ا شودیاست، آن م نیا

۷۶/۱۲۲ 
وجود  نام ردّبه  یرساله در بخش نیدرهم واسوبندهو

(، Pudgalapratisedhapra Karanamشخص )  کی
( و اهی سنک ای) ایسانکه  یمکتبها  روانیبر ضد پ ژهیوبه

 :دیگوی م  نیچن  ایسامان

 افت؟یدر توانی را م  یرستگار ایآ سمیبود نییاز آ رونیب»
سازنده آتمن گمراه   کی  رفتنیو چرا نه! چون با پذ  چونیب
بودا  نییاز آ رونیکه ب یی. همه آنهاشودی م رهیآنها ت دید

آتمن جدا از گروهها )اسکندها( باور دارند، آن را   کیبه 
 Skandhaآمده از گروهها ) دیپد ینشان گردش زندگ

Samtänahگریاگر آتمن را مانند د   ی...... ول ۱دانندی ( نم 
چنانچه  دیبا م، یمستقل بدان ی هست دیها از ددهرمه

درک شود، چون شش    ینباشد، به کمک آگاه   یابازدارنده 
گردد، چون  افتیدر یریگجه یبا نت ایموضوع احساس و 

 ی آوربرهان نی ا از ۸۷/۱۲۲-۸۶ .۲« یپنج حس ماد

 

  ختن ی از درهم آم میدی انسان را چنانچه د ت یشخص سم یـ در بود۱
روح که از   یجاپندارند و به ی م (Samghätaعوامل گرد هم آمده )

مولود پنج اسکندها را   ،ی زندگ انیجر رود،ی م  گریبه بدن د  یبدن
  ن ی مقصود ا  نجای. در ا ندیگوی ( مSamtänaکه به آن سنتانه )  رندیپذیم

و   تیسنتانه را شخص  ای یگردش زندگ  انییبودا ری است که همه غ
 .  سازندی آن م  ن یگزیو آتمن را جا دانندی گوهر شخص نم 

  یی نایاند: حس بن ی باور دارند که چن  یبه شش حس ماد   سم یـ در بود۲
(Cakshur- indriyaحس شنوا ،)  یی(Shrotrendriya حس بو ، )یی ای  
(ghränendriya حس چش ، ) دنی  (Jihvendriya حس المسه ، )
(Käyendriya و حس آگاه ) ذهن( ) ی(manaindriay  و پنج . )

( ،  Shabda( ، آوا )rupaاند: شکل و رنگ )ن یموضوع احساس که چن 
  ی ( . روgandha( و بو )Sparshlavya) یریپذ  شی( ، سا rasaمزه )

که شش حس را   نامندی ( مayatanaشناخت ) ه یپا ازده یهم آنها را 
( و پنج موضوع احساس را  ädhyämika-äyatana) یدرون ی هاه یپا
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وجه  چیکه چون آتمن به ه  دیآیبر م نیواسوبندهو چن
نظر  نیپس وجود ندارد، که ا شود، ی نم افتیاحساس و در

که در روزگاران   یی زهایکامالً نادرست است و فراوان چ
و پس از آن رفته رفته به پهنه   انده شدنمی افتیدر شیپ

 Candrakirtiها وارد شدند. در رساله شناخته 

Prasannapadä  ناگارجونَه  ی کای)تفسیر رساله مادهیا م
( آمده است: ممکن است یرتی از چاندراک  تیبه سنسکر

آتمن باور  کیگزاران هم به کرد که بدعت یریگخرده
است.   ی گرید  اتی فیک  یها، که دارا از اسکندها   یدارند جدا

در  ند، یگوی آتمن مستقل سخن م کیآنها چگونه از  یول
از  )آمده    Madhyarmika Vatara VI/142که در    یحال

که   یاند. آتمنکرده  ل یگزاران تخزبان بودا( آتمن را بدعت
ور  بهره  کینه کننده کار و تنها    ی باشد، ول  یجاودان  دیبا  ذاتاً

. درست است که آنها از  یو بدون کاروند اتیفیبدون ک
 یول  ست، ین  یکیها    که با اسکندها   ندیگوی سخن م   یآتمن
آن را   یقی حق گاهیآتمن را بدون آنکه پا ینشانها اآنه
 کیتنها  نیکه ا اندده ی. آنها نفهمکنندیم انیب ابند، یدر

  نیچن  ابند، یدست    نشی ب  نیابه    نکهی واژه است و از ترس ا
با  ابندیدر توانندی آنها نم جهی. در نت کنندی گویی مزیاده 

 کیدر اثر  ی است ول یواقع  ریدارند که غ کار سر و یزیچ
که تنها صورت ظاهر  یزیبا چ یاشه یساختار نادرست اند

اند. آنها در توهم خود داده بیاست خود را فر یآن منطق

 

  گر ید هیپا  ک ی ی)گاه  نددانمی ( bähya -äyatana) یرونی ب یهاه یپا
  ۶4که آن را شامل  شود ی افزوده م ز ین dharma - äyatanaنام به

ورود است و در واقع آنها را   یبه معن  نه یتَ. اَ ( نددانمی ات ی عنصر ح
. از شش  ندیگوی ذهن م یهاده ی پد (در ی عنی dvaraورود ) یهادروازه 

 - cakshur- vijnänaکه  د ی آی دست مبه  ی شش آگاه ی حس ماد 

dhatu و دن ی شن لهیبه وس یآگاه   دن ی د  لهیبه وس ی ، آگاه  shrotra - 

vijnäna - dhatu  ی ذهن ی... اگاه (mana - vijnana - dhatu )
 . ندباشمی
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آن  اتیفیو درباره ک پندارندی آتمن را م کی یبه نادرست
 ی: ول ندیگوی سخن م

 ندیبیم هچهره خود را بازتافت نهیدر آ یگونه که کسهمان
 ستین یزیاست و خود چ یچهره تنها بازتاب نیکه ا یحال در
 

 کندی م افتیپنج اسکندها در   زهیهم برداشت من را به انگ گونههمان 
  ستی ن چی من چون همان بازتاب چهره است و خود ه نی ا نکه یا حال
 

 دید توانیچهره خود را نم نهیچنان که بدون آ

  افتیدر  توانیاسکندها نم  یانجیهم من را بدون م  گونههمان
 

 دیمقدس شن یرا آناندا قتیحق نیچون ا
 به رهبانان بازگو کرد   وستهیدست آورد و آن را پدَهَرمه را به  چشم

 
 خاموش شوند.  رونیمن درون و ب  یمن و برا  شهیگاه که اندآن
 انجامدی زادمان م یبه خاموش یخاموش نیو ا  کند،ی درنگ م زین یدلبستگ گاهآن

بودا( استاد  ی، ندا Buddhaghosha) بوداگُهوشَه
)بدون  ni - sattaدََهرمه را  یالدیبرجسته سده پنجم م

 زیکه بخش کردن هر چ  آوردیو برهان م  نامدی ( مقتیحق
 ن یادنبال کرد و با توجه به  انیپایتا ب وستهیپ توانی را م
مرکبند، نه مجرد.  هاده یکه همه پد شودی م دهید ت یواقع

  م یپنداری و م میما نه به اجزاء که به کل توجه دار معموالً
  ی از آن اجزاء وجود دارد و به نادرست یکل جدا نیکه ا
 ریناپذو ذات دگرگون   عتیکه اجزاء را طب  میشیاندی م   نیچن

نامها چون مرد، زن،   می نیبب  میاست. اگر بتوان  وستهیبه هم پ
( Sva - bhäva) یاز جوهر ذات یکودک، خانه، روح... خال

که  دارندیاجزاء ناپا یگذرا ییگردهما کیهستند و تنها 
 قتی حق  نی با آشکار شدن ا  شوند، ی انسان م  یسبب وابستگ

  یی صورت نامهاتنها به  یو ناهست زندیری فرو م های وابستگ
 هاده یپد  لی و تحل  هی. تجزماندیم   یبر جا  یالیخ  یزهایاز چ
 زهایبه چ  یوابستگ   نیکرد تا ا  یر یگیبدون درنگ پ  دیرا با
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بهادات اناندا  یروند. استاد هند انیاز م یبه کل زین
( در Bhadat Anand Kausalya Yana)  انایایکوسال

 : دیگوی م سای کنگره ار

 sabbeاست ) داریناپا زیسه اصل، همه چ نیا»

sankhära aniccäرنج است  زی( ، همه چ
(sabbe sankhära dukkhäهمه چ ، )بدون  زی

 (sabbe dhamma anatta)ذات است 
 ۱۱5/ ۲۱۸«. ۱بود است کیزیمتاف کنندهان یب
 :سدینوی م  تایرکه ابودایآچار
در مرگ چون عوض  یکیزیف یودانتا دگرگون در»

. میده ی روز انجام م کردن جامه است که هر
در خود ما   ییبه جا جا  نی گونه که در اهمان

آتمن هم در  دهد، یرخ نم یدگرگون گونهچیه 
حال  نی. در اابدیینم یجا کردن بدن دگرگونجابه
است که اگر در  نیا دیآی م شی که پ یپرسش
چون آتمن، که  یین واحد پابرجایچن کی سمیبود

دهنده از پاداش ایجا ساخته و جابهبهره کردارها را 
 نیوجود ندارد، پس ا کند، ی م افتیبهره را در

جا جابه گرید یبه زندگ یزندگ کیکه از  ستیچ
جابه  نیتر،  چگونه ابه زبان موشکافانه شود؟ی م
 نیا  دهد؟یرخ م  گریوجود د  وجود به  کیاز    ییجا
از   ندایلیم ا، یاست که شاه باکتر یپرسش مانه 

سنه بزرگوار در دو هزار سال  ناگه  ییمقدس بودا
ای پادشاه اگر  کرد. او در پاسخ شاه گفت،  شیپ

 نی شعله ا ایآ می روشن کن گری د چراغ را با یچراغ
شاه پاسخ   شود؟یجا مجابه گریچراغ با چراغ د

 

 است که در آن آمده:   ۲۷۷  -  ۲۷9گفتار از دهمّاپادا  ن یـ ا۱
 سر گذاشته است   پشت درد را است.   داریهرچه هست ناپا افت،یآن که در
 درد را پشت سر گذاشته است    هر چه هست رنج است  افتیآن که در
 درد را پشت سر گذاشته است     آتماستی ها بهمه دهرمه افتیآن که در

 . یاست راه پاک نیا
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هم زادمان   گونهنیمقدس! هم یا دهد، نهمی 
به    یاز بدن  یبدون آنکه روح  رد، یگی دوباره انجام م 

را با   ایجنبش پو نی. ا۱جا شود جابه گریبدن د
 کیکه در هر دم تنها بر    سنجندیم  یگردش چرخ

 یتوال کیما هم با  ی. زندگکندی ه م ینقطه تک
 اند،ی در حال دگرگون  وستهیکه پ  ، یاشه یلحظات اند

 ۱۱5/ ۱۰۷.« شودی م ینگهدار 
C . K . Dutta ( رساله  سندهیهمکار و نو ۱۰۰از    یکی

 :سدینوی چاندراداس( م
در پس   یدار یپا قتیحق ایذات  چیه  سمیبود در»

 هادهیو پد  شود، ی نم  رفتهیو نمودها پذ  هادهیهمه پد
 Satta Nigata V/7.6هستند. در  تهای تنها واقع
  وایسگفت بهگوت )بودا( به آوپه  نی آمده چن

(Upasivaهمان ، ) از فشار باد  یاگونه که شعله
 گونهنیهم ست، ین یزی چ گرید شودی خاموش م

 

وجه   چ یدر دو بدن به ه یدو شعله چراغ با دو هست یهمسان نیـ ا۱
  هیوجود دارند و ما کسانی دو نخست و دوم هر لهی. فتستیدرست ن

تنها    انیم ن ینفت باشد در هر دو موجود است و در ا  ا یآتش که روغن  
از   تواندی دوم هم م له یگرفته و فت رونی آتشزا را که خود از ب ی گرما

نه بدن   ، یبدن و دو زندگ  و د ی. ول سازدی به آن منتقل م  رد،ی خارج بگ
جا کند و پس از  جابه ا )آتش( ر یکه زندگ  یدوم وجود دارد، نه عامل 
  ی که منتقل شود. توال ماندی نم  یبر جا یزیمرگ بدن نخست هم چ

. ما  ستین  ی گر ید  ز یچ  ه یپا ی پندار ب  کی چون    ز ین  یاشه یاند   ی هالحظه
  ابدیپرداخت تا خواننده در  میپرسشها خواه  نیاخود به    ی بررس  انی در پا

و سپس   گذارندی م انیدر م تیواقع یجا با فرازها را به  یچگونه باز
  هاهینظر   ان یکه در ب  میر یپذی دهند. م به بودا نسبت می   ز یهمه آنها را ن

خواننده بهره   ی من با هدف از بردبار ی. ول شودی م یرواده یز یگاه 
  ی استادان  ابد یشوند و خواننده در   یواشکاف  یتا پرسشها به روشن   رمیگیم

  برداشتهنوز مقدس  ادیز یهاکه گفتارشان پس از گذشت سده
 . انددهی شیاندی چگونه م شوند، یم
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 دیآزاد شده، ناپد روبَ ـ  که از نامَ یمون کیهم 
 .دیبه حساب آ گریبدون آنکه د گردد،ی م

روح  ایآتمن  ، یذات، هست کیوجود  بودا در ردّ
از   یااگر روح جرقه  د، یگوی م  یو جاودان داریپا
به  تواندی باشد نم یینفس کل و نها ای دگاریآفر

وجود مطلق را داشته    اتیفیک  دیگناه آلوده شود و با
  یدارا وانیح ای. اگر انسان دیمایرا بپ یو راه اله

  ها یو زشت  هایاو انجام بد یاخگر باشد، برا نیا
نخواهد آلود. پس   هایو دست به ناپاک  ستیممکن ن

انسان باشد.   یزندگ تیف یک دیبا یشیآالیو ب یپاک
و  شیبه پاال ازین گریخدا بود، د ندهینما اگر انسان 
  یروی. او به ن.. نداشت  یاخالق   یزندگ  کیتوجه به  

 یازیبود و هرگز ن  زهیخود پاک  یروح پاک و جاودان
است  سته یبا ی زمان ش، ی به پاک شدن نداشت. پاال

 داریروح زبون و سست و ناپا کیدر  هایکه ناپاک
برآیند عوامل گوناگون مشروط و  ی. زندگندیگرد آ

جهان   کیوابسته و در  یاست و در زندگ  دیمق
روح جاودان و ناوابسته وجود   کی  تواندی وابسته نم

 یاگر کس د، یگوی باره م  نیداشته باشد... بودا در ا
از   بهرهیها بکه همه دهرمه ابدیژرف در نشیبا ب
و   گسلدی رنج را م ریاو زنج دارند، یپا نینشته  کی

 ۱4۰/۱۱5 - ۱4۸. ۱....«شودی م وارددر راه تنویر 
 کندیم  انینظر را ب  نیهم  گریبه زبان د  زین  تایرکه  بودا

 :دیگوی و م

  ک ی  یجاودانگ   گاهیپا  ر، یپذجهان دگرگون   کی  در»
 بیفر کیهم  ، یتیعل ی نیتکو دیواحد استوار از د

.  یتضاد منطق  کیاست، و هم  یک یزیو وهم متاف
و جاودان با وجود   داریواحد پا  ایچون اگر آتمن، 

 

 sabbe dhamma anatta pannaya passati athaـ به پالی۱

nibbindati dukha assadhammo visuddhiya  
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ماند، پس  یبر جا یبدون دگرگون هایهمه دگرگون
دچار  یو دربند یاست که به وابستگ یزیچه چ

در آن نشان   هایکه دگرگون  یزیچ  یو برا  شود؟ی م
 ۱5/ ۱۰۱است؟«.   ییبه رها یازیچه ن گذارند، ینم
 :سدینوی م  سنگهه
( مرگی ب  amritaجاودان )  روانا ینظر بودا تنها ن  از»

 ۱( asamskritaاسنسکریتا ) روانایاست چون تنها ن
است. به گفته بودا آن که متمرکز است )در مراقبه( 

 روستن ی. از همندیبی م هستند گونه کهرا آن  زهایچ
 ان یب  نیاز ا  شی آمده...« )پ  ۲۷9  -  ۲۷۷که در دهماپادا  

 ۷9/ ۱9۲شد( 

 یآور سخن را بازگو و از دهمّاپادا برهان  نیهم  زین  رایاک
  ات یاب ن یاز پژوهشگران از ا یار ی. بس 5۰/۱۱۳ کندی م

و آن را نشان برجسته باور بودا به نبود   یریگدهمّاپادا بهره
 . ستین ستهیهمه آنها با انیکه ب ند، دانمی ذات 

 

جز   یی بودانشده و ناوابسته است. در متون  ب یترک asamskritaـ ۱
.  نددانمیناوابسته  دَهَرمه ز ی( را نäkäsha) ه کاشآ ر، ی اث ا یفضا  روانا،ین

نامحدود و   ز یرا ن گر ید  ی هاه دهرم یی گوناگون بودا ی در مکتبها
را هم   گریوادا دو دَهَرمه دنمونه در سَرواستی  ی . برااندخوانده  ناوابسته

 Pratisamkhnyä)  یل یو درنگ تحل  ی که گسستگ   پندارندیناوابسته م

- nirodhaبودن عناصر   ی به وهم ی آن وجدان و آگاه  له ی( )که به وس
  ری و درنگ غ ( سازدی م nirodhaو آنها را خاموش  بردی م ی پ گر ید

را دَهَرمه   روانای(... در تراوادا تنها نapratisamk.nirodha) یل یتحل
 و بس.  ند یگوی ناوابسته م
 ,Kaukutikaو وابسته به آن چون  که یمهاسنگه ی در مکتبها

lokottara ...ُکه افزون بر چهار   شناسندی ( دَهَرمه نامحدود م 9ه )ن
 Vijnänänantyä)  ان یپای ب  ی وادا، قلمرو آگاه ی دَهَرمه مکتب سرواست

yatana) ی چی ، قلمرو ه (akimcanyäyatanaقلمرو نه آگاه )و،   ، ی
  - ۱49اصیل هشتگانه...  نهاد راه ،یت ی عل ش یدای نهاد پ ،ینه نه آگاه 

است   ی ال یو خ یپندار یکه سراسر قراردادها شود ی م ده ید  ۱۱۳/ ۱4۷
 با فرازها.  یو باز
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چند پژوهشگر که نهاد   یهاه یاز نظر  یابود فشرده   نیا
آنها  شتریآموزش بودا دانسته و ب نیترنبود ذات را بر

وجود   یکه بودا به روشن  رندیگ  جهیپندار نت  نیاز ا  کوشندی م
را   یفلسف  ییگراچ یه  یاکرده و گونه یروح و خدا را نف 

 یانپژوهشگران گروه فراو نیدر کنار ا یاست. ول رفتهیپذ
که  ابندیی برآیند دست م نیاکانن به  یهم از گزارشها 

 یجاودان یبوده و نف  ینیبودا مبارزه با خودب یهدف واقع 
  ن یبوده است. در آغاز ا یو رفتار  یاخالق دیبودن من از د

که  م یو نشان داد میکرد ه یتک ی اریبه گواهان بس گفتگو
نظر داشته و به   یو رفتار یعمل یبه نهادها شتریبودا ب

و درمیان    یفلسف   ی است با گفتگوها  خواستهی وجه نم  چیه 
شاگردان خود را از   یاو حوزه یمکتب  یگذاشتن نهادها

او در برابر   گرید  یدور سازد. از سو   یو تجرب  یعمل  یهاه را
بوده است که مردم  نیهندو، بر ا نییآ الپروری خ یمکتبها

اعتماد   ، یو پرورش اخالق  یرا به کار و کوشش و خودساز
. زاندیبرانگ   یو آگاه شدن واقع  دنیشیبه نفس و اراده و اند

و  هی ما نیاگر بودا درباره نبود ذات سخن گفته باشد، در ا
  ک یبوده است، نه  یتیروش ترب نی ا یسازریز یبرا

 ی. ک یزیو متاف  یفلسف آموزش

برداشت نظر   نیابه    کیچند پژوهشگر را که نزد  گفتار
نام به   یداریپا  یخود به هست  یهایریگ  جهیبا نت  ایاند و  داده
 :  میکنی بازگو م رسند، ی م گرید

آن ـ آتمن  هیچند جانبه نظر یناکامورا با بررس
 :سدینوی م

رو کهن با آن روبه  سمیکه بود یپرسش نینخست»
رنج  نیا یبررس ی( بود و براdukkhaشد رنج )

را که انسان با آنها  یآزمون یدادهایو رو هادهیپد
  جه ینت نیاروست مورد نظر قرار دادند و به روبه 
 زیچ چیو ه  شودی دگرگون م زیکه همه چ دندیرس
کردند   انیب  دگاهید  نیبر ا  هی. پس با تکستین  داریپا



 نبود ذات 347

  یک یزیذات متاف  کی  توانینم  هادهیپد  یایکه در دن
را باور داشت.  یو آزاد از هرگونه دگرگون یجاودان
برجسته  یاز آموزشها  یکی افتیدر نیا هیبر پا
( استوار شد.  anattäنبود ذات ) ایکهن  سمیبود
»نبود  یاز نبود ذات در انسان مقصود واقع  یول
از   ییو رها ۱است  ه( بودahamkärah) ت«یانان

  یشها ی ( و گراabhimäna)  ینیو خودب  ییخودگرا
کهن چون رنج را به  سمیوابسته به آن. در بود

باور   ستند، دانمیوابسته  ینیو خودب ییخودگرا
به خود   یزیبه وابستن چ  شیکه اگر گرا  کردندی م

و آن من را که  شندیندیته و به مال خود ننداش
کنند،  ینف ، است یانداز چنگ  نیا خواهنده

کهن  سمیاز رنج رها شوند. در واقع بود توانندی م
 تیو انان تیبلکه ن کرد، ینم یذات انسان را نف 

درست ناهمساز با  نی. اکردی انسان را نکوهش م
اتا  ـ از آن  لندیاست که ما ینظر پژوهشگران

کنند.«   یریگجه ی( نتسمی ل یه ی)ن ییگراپوچ  یاگونه
۶۳/99 

نه بودا و آن  دهیآفر سمینهاد را بود نیا گریزبان د به
  یکی!! نبوده بلکه تنها یعقل  یو ورا  ی نهاد فلسف کیهم 

آماده ساختن انسان    یاست برا   ی و درون  یاشه یپرورش اند
تملک و به خود  یبرا یو آز و آرزومند ینیبه ترک خودب

پرورش سرشت انسان با همان دََهرمه بودا، راه    نیبستن. ا
 خواهد بود. ریپذانجام  زیاصیل هشتگانه، ن

 

  ی هامورد گفتگوست از واژه ار یبس سمیکه در بود ahamkärahـ ۱
aham  من و  ی به معنKara است  ی و مقصود کار است  کار  ی به معن

به مفهوم از خود    یول  شود،ی م  ی معن  یآگاه   یکه به من تعلق دارد. گاه 
.  گردد ی جستن است، که به خود باز م   شی و من را در خو افتنی ی آگاه
  یخودشناس  ، یخودپرست  ،ی خودخواه  یمعن   کاره« بهن اه)هند    اتیدر ادب
 است.   تیو انان
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 یی ( ، استاد نامدار بوداD . Suzuki) یسوزوک
 :سدینوی م

 -non ایبودا بر نهاد آن ـ آتمن  یاد یبن شهیاند

ego۱ زهایچ نهاد، همه نی. بنابرا دیاستوار گرد 
. از  ستیجاودان ن زیچ چی. ه دارندیمرکبند، پس ناپا

را   یو وابستگ یارزش دلبستگ زیچ چ یه  رونیهم
همه درد و  هیاست که پا یدلبستگ نیندارد. هم

  نی و ا ی فرد یناآرام  نیاز ا  ییرها یرنج است. برا
و   دنیشیبودا شش سال به اند یشگیرنج هم

آن ـ  نهادو مراقبه پرداخت تا آنکه به  ینگرژرف
 بود. نیچن افتیدر  نی ا ی. همچنددیآتمن رس
اگر  دارند، ی( ناپاsankhäraمرکب ) یزهایهمه چ
رنج   نیابه  ابدیرا در نی ا یافرزانه  شمندیمرد اند

  ش یاست راه پاال نینخواهد نهاد. ا ییبها دار، یناپا
در پهنه   دیسرشت را با ای ego ستانی. چیو پاک
  ن یا قتی درک حق یکرد. برا یبررس کیزیمتاف

 دیسخن بودا، که آتمن وجود ندارد، ما با
اگر  رایز م، یرا پشت سر گذار یهمگان یشناسروان 

و با   میده  انیبه رنج پا میخواه ی م ی به راست
  م، یو آرامش باش یو جهان در همگام شتنیخو
... ستیآتمن ن میکه تنها به زبان آور ستین یکاف

تری از  رده پهنه گست کی به درون و در  دیما با
و  نشیآنجا که پراجنا )ب م، یوارد شو تیواقع

دان می ما در    کهی . تا زمانشودی معرفت( وارد کار م
  کیپندار بودن  م، یداراحساس و عقل گام برمی 

ا ما ر شهیهم یو برا ردیگی ما را دربر م یمن فرد
  ی . ولمیمن بپرداز هیسا یریگیبه پ کندی وادار م 
.  کندی چنگ ما فرار م  زاست که ا  یزیچ  وستهیمن پ

 

  egoکه    ی در حال  برد، ی را به کار م  egoآتمن، واژه    یجابه   یـ سوزوک ۱
   نفس است )خود( که با آتمن برتر از 
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 یپ  م، یاآن را به چنگ آورده  میشیاندی گاه که مآن
از آن را مانند پوست مار    یاکه تنها پوسته   میبری م
است. من   یگرید  یو خود من جا  میادست آوردهبه

شده است و   جیبس یفراوان  یهاانسان با پوسته 
خسته و  ابدیاز آنکه به آن دست  شیپ رندهیگ

دست از برون به  توان یشود. من را نم ی درمانده م 
آن پرداخت.  افتنیدر درون به در دیآورد، بلکه با

 ند،یآفریکه پراجنا م یکار پراجناست. شگفت  نیا
... در ردیگی م  یباز انیرا در م گریاست که باز نیا
است و از درون   یکی گر ی و باز یباز شینما نیا

. من شودی م داریاست که پراجنا ب یکسانی نیهم
را بنگرد، بلکه در   شتنیتا خو  رودینم  رونیاز خود ب
را چون بازتاب خود در   شی و خو ستدیای خود م

من  نیدر آن دم که ب یول ۱.نگردی م شتنیخو
 زیپراجنا ن  د، یآی م  دیپد  ی شکاف  شاهد،   و من  گریباز

 .«شودی م راهیب زیبه دو بخش گشته و همه چ
 Meisterکهارت )من را در خود با گفتار اِ یسوزوک

Eckhartسنجد که: ی می (، عارف نامدار آلمان 

 شیالقدس خودر دهش عشق خود به ما روح   خدا»
که او خود   یتا او را با همان عشق  رددامی   یرا ارزان

 

است با برابر ساختن آنـ  آتمن    لی ما  ی. البته سوزوکستین  کسانی  روح
خواننده نمودار    شهیرا در اند  ی نینکوهش خودب  میمستقریغ  non- egoو  

  شهیدو مفهوم از ر ن یکه ا ی . در حالد یارایخود را ب ه یسازد و نظر
اندیشی  شش سال ژرف   یبرخالف گفته سوزوک  نی نابرابرند. گذشته بر ا

  چیبودا ه دَهَرمهی بُد میدی درک آن ـ آتمن نبود و چنانچه د یبودا برا
درباره بود    یآن ـ آتمن نداشت. پس از آن هم بودا آموزش   هب  یوابستگ

  را یپرسش بازداشت، ز  نیو نبود روح نداد و شاگردان را از دنبال کردن ا 
است که   هیپای ب یی ها ییگو سرانجام درهم ستانهایچ نی برآیند ا

از   یدر پوشش ،یو استادان نامدار و بلند آوازه، چون سوزوک  کاران ژهیو
ش، پراجنا....  دان  ن یبرتر  ،ی نام عرفان، فرزانگبه  ر یو چشمگ  بایز  ی فرازها

 دهند. باور می به خورد خوانندگان و شنوندگان خوش 
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. خدا را با مهر او میدوست بدار رد، دامی را دوست 
  نیابه  نشیو ب یبه خودش دوست داشتن و آگاه 

 ۲۲۷/9۱ - ۲۳۰ ۱.«..کندی م  ییعشق ما را خدا
 :سدینوی گفتار م نی در دنباله ا یسوزوک

او پس  ، دهندکه به بودا نسبت می  یبه سرود بنا»
گفت،   نیچن  افتیاز آنکه دلش روشن شد و معرفت  

جهان   مهیخ نیا دنبال سازنده یدراز  یکه زمانها
 ی(  بوده و زادمانهاgaha kärakaساز )خانه
را پشت سر گذاشته است، تا او را بنگرد.   یفراوان

  ط یگاه که ذهنش از همه شراسرانجام آن 
رها شده و همه آرزوها   های و همه دلبستگ  سازبسته وا

 دهیسازنده را د نیا کبارهیرا در خود کشته است، 
که   یاست، من  یاست که همان من تجرب  افتهیو در
و، . من آزاد شده اکندیم  یروزانه را رهبر یکارها

من  ای( ، همان آتمن samkhäraسمکاره ) ای
سوترا   روانایآن آتمن که در ن ی. ول۲مطلق است 

 

که تنها در   یمی با مفاه یپرورسخن  زَ ها و هُ با واژه یکه باز غایـ در ۱
(  زمیسی ست ی)م ییو رازگرا یرازور ی نهاییآ  شتریوجود دارند، در ب الیخ

  ی. خدادهد ی کهن باب شده است. خدا عشق خود را به ما م  امی از ا
است چون   (تیحیگوشت شده )به باور مس ی اکهارت، که همان خدا

القدس هم عشق اوست و او به خود عشق  دارد و روح  ی انسان خود
و   دن ی و به آتمن مطلق رس دن یو خود را د  ستادن ی... در خود اورزد یم

نه خدا وجود دارد و نه   ی که به همان باور سوزوک یخدا شدن... در حال 
ها و  با واژه ی همان دانش باز دهیی زا ها یپردازسخن  ن یهمه ا - آتمن 

 گفت.    میسخن خواه های الپردازی خ نی فرازهاست. درباره ا
 است:  نی چن ۱5۳ -  ۱54در دهمّاپادا   تیدو ب ن یـ ا۲

   رفتم    یبه زادمان یزادمان از
  افتمیخانه را جستم و ن نیا  و سازنده 

   رفتن رنج است  یبه زادمان یاز زادمان
 خانه مساز   گر ید  دم یسازنده خانه تو را د یا    

  که چوبها شکست و بندها از هم گسست  
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 کسانیکرده  یکه بودا نف یآمده است با آتمن
است نه من  یو تجرب یآن من نسب رایز ست، ین

 من ریما اس کهی تا زمان گری مطلق )!!( به زبان د
معرفت    م، یوابسته به آن  ی و شهوتها   لهایو م  یتجرب
برون را از   یایو ما دن د،یآیدست نم به ریو تنو

سازنده   ی. پس من تجربمینیبی من م نیا دهید
من   دهیپس از آزاد شدن ما از د یجهان است، ول

 یقیحق تیو ماه  مینگریمطلق و از چشم پرجنا م
 میکنی ( آن را مشاهده م Tathatä) یچنان ای

زمان  نیگفت( و در ا می سخن خواه  ی)درباره چنان
  ر ی. تنومیشوی م  رهیآن چ  ییو کامجو  یبر من تجرب

  ی گونه که در من نسبمن مطلق آن  دن ید یعنی
  ی الهایبازگشت به همان خ)منعکس شده است 

خود، من  دنید یبراهمنان(........ من مطلق برا
آن   درتا آنکه بازتاب خود را  ندیآفری را م ینسب

ماند  یبر جا نیچن کهی بنگرد. من مطلق تا زمان
و شناساندن و به کار   ینمودار یبرا یاله یوس

  کیبه  ازیگرفتن همه امکانات خود را ندارد. او ن
را اجرا کند.    اتشیساز )گهه کارکه( دارد تا نظرخانه

 خود،  مهیبرپا داشتن خ یساز برااز آنجا که خانه 
 روانایندارد، به گفته ن ابنابر برنامه خودش، پرو

تا آنچه به حال سکون در  شودی م لهیسوترا، وس
آتمن وجود دارد، نمودار گردد. چرا اصوالً آتمن 

 یاست بازتاب خود را در آتمن تجرب لیمطلق ما 
  توان یاست که با عقل نم یراز بزرگ نی... اند؟یبب

آن را تجربه کرد و با  دیآن را گشود، بلکه با
 ....« دیکاربرد آن را د اتیحاحساس عظمت 

 

 که ذهن پاک شد و عطش فرو نشست 
 سبتن روانا یسرود را به درنگ زادمان دوباره، و ن ن ی پژوهشگران ا

 !!ابندیی نم  ی سوزوک یاز من تجرب یدهند و در آن سخن می
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را نمونه  قیعهد عت ۸/۳4پزالم  یسوزوک  یآورگواه  یبرا
 کیو بچش که خداوند ن نیکه در آن آمده: »ب ندیگزی م

که از نبود ذات آغاز  ستین ی تنها سوزوک  نیا ۱است« 
هم   نندهی که آفر  یمن   ، رسدو به بود من مطلق می   کنندی م

همه   که  تنها آتمن را، که نه  ز، ین  سمیبود  انهی. در مها۲هست

 

ین و بچش  باست، و در آن آمده: »ب  9/۳4  یـ پزالم مورد نظر سوزوک۱
او پناه برد از   یکه به سو یاست خوشا به حال کس کیکه خداوند ن

 .« کندی گناه رو نم خدا بهراس و آن که از او هراس دارد به  
همدل و همراه    حیو مس  هود ی  ان ی گاه خود را با ادگه   کوشدی م  ی سوزوک

  ی دست آورد. ولبه   زیرا ن  نهاییآ   نی پژوهشگران ا  یبان ینشان دهد تا پشت
  انهیمها یگفتارها با مبان  ن یکه ا شدیاند ی نم نیابه  های آورگواه نی در ا
او هم از   ا ی: آ دی از او پرس د یپزالم با  نی . در همستیاو سازگار ن سمیبود

  ن یبودا هم چن  ند؟یگزی را برم   ی کیو از ترس خدا ن  است  خدا در هراس
 کرد؟  

  ش ی کرده که من آن را چند سال پ  یباره اظهارنظر  ن ی در ا  ی ـ سوزوک۲
تا خواننده در   گرددی م وستیپ نوشتار نیام. ابازگو کرده  یدر نوشتار

( The Zen Doctrine of No Mind. )دی نما یبررس  ل یصورت تما
:  پرسندی اغلب م  شوند ی ( نمAnatta)  مات ی»آنها که موفق به درک تعل

  ن یاگر ا   ست؟ یک  شود ی کس که قانع نم  ن یوجود ندارد پس ا  ی اگر روح 
  را  میتعل   اصل گاه  طوری که قانع شوند، آن سؤال آنها پاسخ داده شود به 

بلکه   ست ین ی ناتا محصول تعقل منطق اَ. اما افتی و پوچ خواهد  هوده یب
را   تی به منطق احتیاج باشد واقع نجای است. اگر ا ی تجرب تیواقع کی
برعکس   نهی بنا کن  یساختمان منطق  کیکن که برآن  ی و سع ریبگ

و آنقدر   یاب یب یگرینبود بکوش تا شکل د ا یگو ی شکل منطق نی اگر ا
خاطر آورند  را به  تیواقع  ن یا   دی منطق با  روان ی . پیشو  یادامه ده تا راض 
 « است. یعقل  ر یمفهوم غ نیتجربه است و در ا  ن یکه مذهب و د 

  یمذاهب جهان برا  ن یتری بدو  ی عقلی و عقل ب   ی منطقی منطق ب  ن ی با ا
حفظ آن    ی با تجربه حاصل شده است و برا  رای است ز  رش یپذ   ابلابد ق

پس از آنکه در    ن یمؤمن  ة. همستین  یتعقل و شعور و منطق ضرور   زین
معتاد شدند   یبه مذهب  ی دائم  ن یرشد کردند و با تلق ی مذهب  یطیمح

  ک یخواهند کرد »برآن  یداشته باشند سع  اجی اگر به منطق احت
نو ظاهر    ر یو تفس  ر یو در صورت لزوم با تعب  « بنا کنند  ی ساختمان منطق 
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آن    یبرا   د، ی به نظر آ  ی ممکن است عقالن  یکه حت   ، یمورد پسند   ن ینو
آنها قرنها    تیآثار بدو  ةبا هم  ییمذاهب ابتدا  نکهیوجود آورند. علت ابه

  ن یا رفتنی پذ «ی رعقلی »غ ن یهم ابندیی هزاران سال ادامه م  یو گاه 
ساله   ۲۰۰۰تحول  کیاز  پسکه  سمی بودن زِ  ن یمذاهب است. در هم

  تیانتقال ماه  ایاست اصل تناسخ    دهیگرد  ستمیمردم قرن ب  ری تنو  یعمدّ
.  ردیپذی م   نید   انیانسان پس از مرگ را هنوز پس از چهار هزار سال بن

  ای به انتقال روح پس از مرگ  ان ییا یآر ی فراوان یهایمطابق بررس
(Incarnation معتقد نبوده ) فرهنگ   ریتأث تحتهند  نیسرزماند و در

سال قبل    4۰۰۰آن متعلق به حدود    یها که نمونه   ن، یآن سرزم  انیبوم
.  اندرفتهی اصل را پذ نیدر موهنجودارو و هاراپا کشف شده است، ا 

  یی ایآور آرو جنگ   یکه طبقات روحان  اها، یبخصوص برهمنان و کشاتر 
  بر حکومت خود  تیآن به تثب سی طرز تفکر و تقد نیبودند، به اتکاء ا

  ةفیوظ  کیتر،   صورت طبقات پست پرداختند و خدمت آنان را به  انیبوم
  ی حیو مس   یی بودا  زمیسی ست یدر کتاب م  یساختند. خود سوزوک   یمذهب 

 : سدینویم (Mysticism Christ and Buddah) ۱۲۱صفحه  
  گونه چ یه تواندی تناسخ نم  ن یدکتر  نمیب توانمی »تا آنجا که من م 

  م یشوی که ما با آن روبرو م  ی سؤال  نیرا کسب کند. اول   یعلم   ی بانیپشت
ممکن است جواب   رد؟ ی پذی است که تناسخ م  ی زی است: چه چ نیا

  ا یوجود  ک ی توانی روح را نم  ست؟یروح است. پس روح چ نی ا میده
پنداشت. آن   مینیبی که در اطراف خود م گری د اء ینظیر اش ءیش کی
است پس   ن ی. اگر چندباش  تیقابل رؤ ای قابل لمس و  ء یش تواندی نم

  ی گردد؟ و چگونه از آن خارج شود؟ در حال  یداخل بدن  تواندی چگونه م
  شود ی که وارد آن م گری بدن د ن یشده است. ا یحسم متالش  نیکه ا

بدن بدون روح   گردد؟ی کجاست؟ و در کجا منتظر روح آزاد شده م
  یی در جا  ی روحی بدن ب   م یتصور کن  میتوان ی درک است و ما نم  رقابل یغ

 توانستی م زیآزاد شده باشد. اگر روح ن اًریکه اخ ی روح افتیمنتظر در 
سرگردان    یی درجا  بماند پس چرا ما ارواح بدون بدن را   ی بدون جسم باق

  ی زیچ  مییبگو دیتناسخ قابل مدافعه باشد با  نی ..... اگر دکتر مینیبی نم
 ست؟ی وجود دارد پس آن چ ی زی. اگر چگردد ی وجود دارد که منتقل م

  تواند ی م  گر ید  ز یچه چ م یکن د یی تأ میصورت موجود نتواناگر ما آن را به 
کننده پاسخ داد؟ هنوز  صورت قانع به  توانی سؤاالت باال را م ایباشد؟ آ 
  ن یدکتر د ییو تأ  ه یتوج ی هم وجود دارند که برا ی گرید ی پرسشها
  ک یصورت روح را نه به  میتوانی به آنها پاسخ داد. اما ما م دی تناسخ با
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که  می بپندار  میتوانی . ما ممیاصل تفکر کن کیصورت موجود، که به 
  ن یبلکه ا شود ی است وارد نم آماده  افتیدر  یکه برا ی بدن ک یروح در 

آنکه شکل و ساختمان    یجا. بهکندی بدن را در خور اقامت خود خلق م 
فرم دانست.   ةکنندرا مشخص   فه یوظ  توانی عملکرد را مشخص سازد م 

او ساخته   ة لیصورت اول روح خواهد آمد و سپس بدن به وس ن یدر ا
 « از تناسخ. سمیبود  یاست ادراک واقع نی. ا شود یم

.  سازدی فلج م  ز یدانشمندان را ن اد یاست که چگونه اعتقاد و اعت جالب
  سمیتناسخ با در نظر گرفتن اصول اتئ هیتوج یبرا یسوزوک

(Atheism مسائل )را مطرح   ی( )اصول: فقدان ذات و فقدان خدا
  اریکند بلکه با مشکالت بستنها مشکالت را حل نمی که نه  سازدیم
  ی عدم روح به اضافه عدم خدا عامل یجا. به شودی تری روبرو مده یچیپ

 که هم روح است و هم خدا!  شود ی وارد عمل م
از   یک ی سازدی مطرح م یاصل  ةصورت مسئلبه  یاتفاقاً آنچه را سوزوک 

به مسئله   گرید یر جاتناسخ است. خود او د یةفرض یمشکالت فرع 
( که  ۱۱5صفحه  Mysticisim)همان کتاب ...  کندی اشاره م یگر ید
خود به شکل   عیپس از مرگ به علت شرارت و وابسته به طبا نسانهاا
چگونه در صورت انسان   وانی پس آن ح ابند،یی تولد مجدد م یوانیح

مسئله مشکوک    نیدهد که هرچند ا متولد خواهد شد؟ او خود پاسخ می 
عمل صورت   ن یگفت چگونه ا  توان ی رسد و به دقت نم نظر می به
  ی داد که ماه م یکرد که مثالً گربه را تعل ور تص توان ی م ی ول  رد یپذیم

جه کرد که  تو  دی معمول است! با  اریرا ندزدد، آنچه در ژاپون بس  هیهمسا
  یاهی پای ب  یبه چه استداللها اشدهیعق  دأیی ت ی دانشمند برا یسوزوک

  ا یدن یهمه سگ و گربه و خوک ... و مارها  ا یتوسل جسته است؟ آ
اند؟ آن  متولد شده  وان ی عشان حیهستند که به نسبت طبا یی آدمها 

خواهند داشت؟   یشدن ندارند چه سرنوشت  تیکه امکان ترب ییوانهایح
  ی از آنان اصل انسان ی که برخ  شوندی م  میبه دو دسته تقس واناتیح ا یآ

 افت؟یخواهد    ی تکامل و تحول چه مفهوم  ؟یوان یاصل ح  ی دارند و برخ
  ة چگونه به جامع اندافته ی ل ی جماد تبد ا یکه به درخت و  یی آن انسانها 

تناقضات    ن یا   یبرا  وست؟ی خواهند پ  روانایانسانها برخواهند گشت و به ن
  ن یکه ا شود ی پاسخ ارائه م کی تری و اساس ترده ی چیو صدها مشکل پ

 تیکه ترب ی جوامع کرد! اتفاقاً ی بررس ی با منطق عقل  د یمسائل را نبا 
  ة دهند زی تم امل ع ن یمردم ا  تیگرفته و اکثر دهی عقل و شعور را ناد



 نبود ذات 355

به گوهر   ، داندمی   یو ته  چی( و ه Shunyaجهان را شونیا ) 
گوهر   نیجاودان است. ا  اءیکه در همه اش   زندی بودا چنگ م

 یآب لوفر ین یاست که سوترا  یگاه یچنان پا یدارا ییبودا
 ساند اشن ی خوانده و آن را هدف م  روانایآن را برتر از ن  گاهیپا

  باره سخن گفته خواهد شد(. نی)در ا
 ان یتنها خدانه   شودیم  ریناگز  زین  سمیبود  گریزبان د  به

دوباره جهانمدار  گرید یجاودان برکنار شده را به نامها
  کسره یمکتب تراوادا  ژهیوسازد، که آتمن و روح را، که به

وارد  یگریکرده بود، باز هم به چهره د رونیدان بمیاز 
 م یخواه   سمیدر بود  ییدایو نقد بازپ  یبررس  در  صحنه سازد.

را موجب  یفراوان یها ییکه نهاد آن ـ آتمن نارسا دید
جلوبندها را از  نیا تواندیکه باور به گوهر بودا نم شودی م
 بردارد.  انیم

به چهل سال  کیکه نزد یدانشمند پژوهشگر کُنسه 
 :سدینوی پرداخته است م  سمی بود یبه بررس یفتگیبا ش

از   یکیداشتن به نبود ذات در انسان،  باور»
 سمیبود یهانقطه نیترپذیرو آسیب نیترسست 

 روانایکه به ن  ییانسانها  یبرا  ستنددانمی است. آنها  
»گوهر  کیباور به  دیبودند با افتهیدست ن
چون آتمن چنان نمودار و آشکار باشد  «یشخص 

 نیرتریپذبیآس  نیدانند. ا نیقی آن را  یکه هست
 نید نیپردازان ابود که نظریه ییو برگ بودا زسا

 کیداد. باور نوآورانه میرا در همه دورانها آزار 
  روان یرخنه کرد. پ  زیدر گروه رهبانان ن  ی»خود« حت

  هی تینام سمبه ییبودا ی گروه سنت  ۱۸از  یکی
(Sammitiya را پودگله )ینواد (Pudgala- 

Vädinباور به روانیپ ینام به معن نی. انامندی ( م  
پودگله، است. آنها   ایشخص  کیوجود 

 

و   ن تریه اند از درماندکرده ی را در آستان معبد مذهب قربان انسان
 . خندیجوامع تار ن یترماندهو عقب  ن یمفلوکتر 
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  هیروح را توج ایآتمن  کیباور به  دندیکوشی م
گروه از    نی. ارندیکنند، بدون آنکه آن را آشکارا بپذ

  گفتندی نام پودگله سخن م به  یریناپذانینهاد ب  کی
است و نه   کسانی( skandhahکه نه با گروهها )
 ینهاد در سراسر رادمانها  نیبا آنها ناهمگون. ا

مانده، تا آنکه انسان به  یکارساز بر جا یدرپیپ
  نیب گفت که پودگله درواقع  توانی رسد. م رواناین

سو  کیبود که از  یآتمن مطلق و آتمن تجرب
 کردی م ان یب یمن تجرب کیاحساس ما را درباره 

)چون من   ماندی م ابرجاپ  روانایتا ن گرید ی و از سو
 ییابود یهاهمه فرقه نیجستار در ب نیمطلق(. ا

مورد گفتگو و برخورد بود. در دوران دراز و 
هرگز خسته   شهاکیفربود یفراوان یهاسده 
برهم  وستهیخود را پ یکه برهانها ندشدنمی

  ی آتمن را از سو  کی  رشیانباشته سازند تا مگر پذ
هر چه  یدان به در کنند. ولمی از  نیپودگله واد

را از  یاناخوانده نیتر تالش کنند که چنسخت
دور سازند، از در پشت  ی ساختمان فکر کیبرابر 
. سرانجام  شودی وارد م  یشتر یب  یرندگو بُ  یبا سخت

«   ego ای»خود  کیشدند  ریناگز هافربودکیش
  ن یشناسند. البته آنها آشکارا چن   تیرا به رسم  داریپا

نهادند و  یانه یرا در پوش عترافا نینکردند، بلکه ا
 ریناپذافت ی و در دهیچی پ اریفورمول بس  کیبا 

تراوادا آن را بهاونگه   روانینمونه پ یپوشاندند. برا
(bhävanga )ناخودآگاه، گروه  یزندگ رهیزنج ای

  اریبس ی( آن را آگاه Sautrantika) کایسوترانت
هاسنگهیکه  و وابستگان به مَ فیلط
(Mahäsanghikas آن را آگاه )یاشه یر ی  ...

به  هاادمانده ی از  یدر برخ یحت ۱۶۱/۲۱ .«دندینام
 کردند.  هی نشده تک دهینهاد زاده و آفر کی
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 :سدینوی م گرید یدر جاکُنسه 
است،   جاودانه یآتمن که ذات ایروح  سمیبود در»
 ی. ولشودی م نیگزیو با نهاد آن ـ آتمن جا ینف

 ییبودا یاز نهادها یاریبا بس هینظر نیچون ا
هم ناسازگار است، آنها   یو گاه  ستیهماهنگ ن

 ایدرون خود«  ی»بودا کیوجود  شوندیم ریناگز
. نظر ندیبرگز هیتَتهاگته درون ما را به عنوان پا

است: جهان وابسته به   ن یباره چن نیدر ا سمیبود
و  یادیصورت بنبه م، یابییگونه که ما در مآن

تنها با  یناپسند است و رستگار ر،یناپذبازگشت
 روانا،ین ایبه ناوابسته  ی اب یاز آن و دست ییرها

وابسته با دارا بودن   یزهایاست... همه چ  ریپذانجام 
با   یگانگیب ، یانبخشیز ، یداریسه نشان، که ناپا

سه نشان،   نی. از اشوندیآکمند م اند، ی خود واقع
  ن یکه همچن  ، یماریتنها درد و رنج و بنه   یانبخشیز
روزها  نیکه ا رد، یگیدربر م زیرا ن یشانیپر
  گانهینام گرفته است. نشان ب یوجود یشانیپر

بار را به  یفراوان یآتمن، گفتگوهاشدن و نهاد نه 
آور انیز دار، یکه ناپا یاز جهان انسانهاآورده است. 

 یاند و از زندگو بدون روح است، ناآسوده مارزایو ب
چون باور دارند که در درون   ستند، یدر آن دلشاد ن

آسوده و آرام و   دار، یخود، جاودان و پا یهست
  یگانگ یب  نیا  زهیورند. انگ  دهید  زیتوانمند، بر همه چ

همان تَتهاگته   هما، ک  یواقع   یبا هست  یهویّت تجرب
ماست. اگر   یاست، آرزوها و کششها یدرون
خود  یشیآالیوبیپاک یادیبه حالت بن میخواه ی م

در   لتینخست با پرورش پنج فض دیبا  م، یابیدست  
پنج   نی . از امی کن یسازرا دوباره  شتنیخود، خو

 نیتربرجسته  یول ن، یپس  نشیخرد و ب لتی فض
بسنده کمال    یاه یگاه که فضیلتها به پاآنهاست. آن 
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ناوابسته   یرفته رفته به سو میتوانی ما م افتندی
 ییسه دروازه رها  انیو از م  میکن   شرفتی)مطلق( پ

راه   روانایاست به ن ییآرزویکه خأل، انفراد، و ب
 زیاست که در آن خود و همه چ یو آن حال م، یابی
نمانده   یبر جا  یزیچ  رگیشده و د  دیجهان ناپد  نیا

همه جهان و   یکه ورا روستن یاست و از هم
 ۱۸/ ۲۰ - ۲۱.« هاستی افتنیدر

 ی قیحق  یکه هست  ،یدرون  تَتهاگته   کیکه    شودیم  دهید
آن   ادیرا گرفته، که بن  شادهایهمان آتمن اوپان  یماست، جا
و جیواتما  ختهیدر آم هایاست و با آلودگ شیآالیپا ک و ب
 !!گرددیپراجنا دوباره به حال نخست باز م  یاریشده و به  

آتمن شده اشاره   نیدرون که جانش  یبودا  نیابه    زهنر
که چگونه  تیواقع  نیو پس از درمیان گذاشتن ا کندی م

  ی هایآورفرار از تناقض به برهان  یبرا ییدانشمندان بودا
 :سدینوی م اندازند، ی گوناگون چنگ م

 کیمطلق درما،    ایکشف گوهر بودا    انهی مها  یبرا»
( )پالى adhyätmam)  ژهیو و یامر شخص

ajjhattam  واژه .adhyä وابسته کردن(  یعنی
 چیکه با ه  باشدینم یتنها همگاناست، که نه

همه   نکهی. استین ریپذهم بخش  یگریشخص د
 شیخو شتنیاز خو کوشندی م ییبودا یمکتبها

 ی. ولستیمهم ن ند، یرا بزدا یانسان یهمه نشانها
آنان،  یروانایاست که ن ریچشمگ تیواقع نیا

  ی بررس سمیآنان )در زن بود یورو ساتُ یساماده 
من   ی و ساتور یساماده  روانا، یخواهد شد( هرگز ن

 ۱۱۲/ ۳۳5باشد.«  تواندینم
به شناخت  یاگر آتمن وجود ندارد پس چه عامل نکهیا
  ی هایی از نارسا  یکی   ، رسدمی   روانایو به ن  افتهی دست    ریو تنو

از پژوهشگران به آن  یارینهاد آن ـ آتمن است که بس
 کیآن هر  راندنیپذ یبرا سمیبود فتگانی اند و شپرداخته



 نبود ذات 359

 ی جستار در جا نیاند. چون ا چنگ انداخته  یسمانیبه ر
 در یاز لَ دگاهید کی انیخواهد شد تنها به ب یواشکاف گرید

 :سدینوی . او ممیکنی بسنده م

  ی است و در زادمانها داریپا یتا زمان »آتمن
که به  آوردیدست مبه  ینینو یچگونگ یدرپیپ

 یاست. هنگام   افتهیرهاساز دست ن  نشیشناخت و ب
جا جابه  نیهم ا  ابد، یدست    یفرزانگ  نیاکه روح به  

و    ، رسدمی   انیبه پا  ( )تبدل  نیشدن روح به بدن نو
 شتبردا نی. ا۱گرددیم دیهم خود روح ناپد

 کیندارد که از    ییبا تفکر بودا  یناسازگار   گونهچیه 
 گرید یو از سو ردیپذی سو نهاد تبدل روح را م 

روح( را نشان   یداری نهاد )ناپا ن یا یورارو 
 ۱۸۸/5۰.«دهدی م

( Pranabanandan Jashسرانجام نظر جاش ) و
  یکه در واشکاف میکنی م انیرا ب  یهند ینهاییاستاد آ

 :سدینوی م نی ( چنEliotبرداشت الیوت )

. شودی م   هیتوج  تیاتا با نهاد عل  ـ آن    نیدکتر»
در  ینهاد زندگ نیرسد که بدون ابه نظر می

هاست، در ه یسا یدرهم برهم کیآموزش بودا 
  ی ریکه درست وارون آن است و بودا فراگ یحال

 نیدهد، چه در اقانون و سامان را آموزش می 
  ی. برا گرید یهایو چه در همه زندگ یزندگ

در  ییدایگوناگون بازپ یمکتبها یهندوها
مفهوم است که روان جاودان   نیاو به  یگردروان 

  یی نوزا وستهیو پ رودیم  یبه جسم یاز جسم

 

را به   ی پندار  نی بتواند چن  یاست که استاد دانشمند  یـ در خور شگفت۱
و وابسته و آلوده است،  افتهین معرفت که  ی . روح در دورانراندی خود بپذ

  یفرزانگ نی ا جهیدر نت ابدیی گاه که روح معرفت مآن   یاست. ول  داری پا
  رود؟ی م  روانایبه ن ز یشد چه چ دی گاه که روح ناپدآن  گردد؟ی م  دی ناپد

 . ستیموهوم تنها ن الی خ نی در ا در ی آنکه لَ  رتر یچشمگ
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  یو چگونگ  دادیاست که رو ی. کارما قانوندابیی م
هرچند  سمی. در بودکندی را مشخص م یینوزا نیا
از زادمان دوباره   وستهی( پلی)سه زنب  هاتکه یپ
( سخن  Puna- bhäva یو بازنمودار یبازبود)
آن برداشت  یگردی براروان یول ند، یگوی م

جا شود. جابه که  ستین یروان رایز ست، ین یدرست
جز کارما وجود  یزیچ م ییسخن گو یدرست اگر به

و  یدرباره سرچشمه کارما و بازنمود یندارد. ول
و آنچه  شودینم یآورآن برهان یروش و چگونگ
بودا   یاشه یاند یادهایبا بن گرددی هم بازگو م

که از کارما  رفتیپذ دیندارند. هرچند با یهماهنگ
  یآشنا   یا یکه دن  مییسخن گو  ییرویچون ن  یستیبا

با زبان  یسخن نیچن یول آورد، یوجود مما را به
هر  دیگوی که م ن، ینخست یبودا ةکار برده شد به
و  گاهیاست و نهاد و پا یازه یانگ یدارا زیچ

او در   نیشیپ یرهاهر کس برآیند کردا یچگونگ
. ستیاست، سازگار ن  گری د  یهای زندگ  ای  یزندگ  نیا

خواسته   نیاز ا شیکهن از کارما ب سمیدر بود
از   یکیزیبرداشت متاف کیکه آن را  شود، ینم

 یکه بازنمود سزاوار   یاخالق  یینها  تیجهان و واقع
 ۲۳5/۱۱4 ۱است، نشان دهند.« یابیو پاداش

 

  ی هایپرداز کننده و سخن گمراه  هایباففلسفه نی همه ا گر یـ به زبان د ۱
از بوداست که متأسفانه   پس ی هاسده روان یپ ی هاده ی رنگارنگ، آفر

  د، ی د م یاند که خواهپرسشها و پاسخها افزوده  ی دگیچی تنها بر پنه
که   خواستی بودا م  شکی اند. باستوارتر ساخته ز یآنها را ن ی گیپا یب

را   شنی پشت دهند و خو  شی شاگردان او به خود و اراده و کردار خو
. پس در  رهاسازند  ز یرا ن  ی و سرنوشت نسازند و خودمحور  ر یتقد   میتسل

به هدف او توجه داشت، نه  دیداده است که با یفرهنگ زمان آموزش
گفته مراد خود   لند ی که ما دان ی از مر ی آنها. برخ  ش ی مفهوم فرازها و آرا

  چنگیی به برداشتها  کوشندی م رند، یبپذ  قتیحق وسته یو پ یرا جاودان 
که اغلب   یدر حال کند،ی م تیها را به پندار آنها تقو گفته نیزنند که ا
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گوناگون درباره نهاد  یهاه یاز نظر یابود فشرده  نیا
نهاد  ییبودا شمندانینهاد اند نیاآتمن. وابسته به  ـ آن 
انسان و  یآن دگرگون هیرا پرداختند تا بتوان بر پا یگرید

 هیآتمن، توج  ایروح    یانیاو را بدون پادرم  ییدایبازپ  و  یینوزا
 م، یکرد انیب زین نی از ا شینهاد را چنانکه پ نی. اندینما
 است:  نیکه چن دند، ینام  یتیعل  شیدایپ

 
  ی)پال Pratitya Samutpäda  یتیعل  شیدایپ

Paticca Samuppäda ) 

مشروط و  یبه معن  pratityaشده از  بیواژه ترک نیا
.  شی دایپ  یمعن به  utpädaهم و  به   یبه معن   samمتقابل،  
مشروط و  یبیترک شیدایبه پ توانی فراز را م نیپس ا

وابسته،  شی دایپ ا ی نشیآن را آفر یمتقابل، برگرداند. برخ
چند،  ی طیوابسته به شرا یتیعل  شی دایهم پ ی و بعض
 ریوابسته به زنج شیدایو وابسته، پ طمشرو یهمساز

 زیمراجعه به چ  لهیآن را موجود شده به وس  دری... و لَتهایعل
 گرید  زیبه چ  یدر وابستگ  یزیچ  شیدایبرگ پو اُلدِن  گر، ید
  ن یشیاز علتها که هر کدام وابسته به علت پ یاحلقه  ای

  ی ت یوابسته عل شی دایآن را پ ندهیاند. ما در آاست، دانسته 
 . ۱نامیممی 

داند میکشف بودا  نیتررا برجسته  دگاهید نیا سنگهه
 :سدینوی و م

بود  نیبر بودا آشکار شد ا یدرخت بُده  ریز »آنچه
  دار یپد یطیها وابسته به شراکه همه دهرمه

 Paticcaکشف  نیابه  ی. در کانن پالشوندی م

 

در زمان و   د یرا با یا. سخن هر انسان برجسته رندیگی وارونه م جهینت
 . دی و فهم د یفرهنگ دوران او سنج

 Pratitya tat samutpannamآمده  ت یـ در کانن سنسکر۱

notpannam tat svabhävatah است  ی ط یشرا وابسته به  ش یدای )پ
 (. ستیخود نخودبه و 
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samuppanna آن  دگاهیکه د ندیگوی م
paticca samuppäda ی)او همساز  شودی م 

خود بودا، که در همه  انی(. بکندی وابسته ترجمه م 
 است:  نیچن شودیم  رفتهیپذ ییبودا یمکتبها

آن  ن، یا شیدای. از پشودی( آن مsat) یهستن یا
  دار ی. آن هم پدشودیهست نم  نی. اگرددی م  داریپد
آن هم درنگ    ن، ی( ای)خاموش  ی. از نابودگرددینم
 ۱.«کندی م

. پرسدی سنه م او از ناگه  ندا، ی لیشاه م  یگفتگو در
 :دهدی پاسخ م  ست؟یسنساره چ

 گرید یجا رد، یمیآنجا م شود، ی زاده م نجایا آنچه
. آنجا ردیمیو آنجا م شودیآنجا زاده م زد، یخیبرم

است  نی. ازدیخیبرم گرید یکه مرده است، جا
 سنساره. 

از  یکی( Ashvajit تی( )به سنسکرAssaji) یآساج
  ده یرا فشرده و چک دگاهید نیبودا ا نیپنج شاگردان نخست

پوترا شاگرد برجسته بودا آن را  را که شاری  یکرد و فراز
( Srotpätti - märga) شیپله تشرف و پاال نینخست

و  یفراز امروز در همه متون پال نیداشت. ا انیدانست، ب
و  رهایهمه خانگاهها و د واریدر و د برو  تیسنسکر

 ی را که مانترا دهیچک نی. اشودی م دهیپرستشگاهها د
 است: نیچن خوانندی م یادیبن

 دیها را که از علل پدآن دهرمه  شی دایپ تتهاگته»
 نیباز نمود. ا  زیآنها را ن  ی کرد. خاموش  انیب  ندیآی م

 ۷9/ ۱۰9 - ۱۱۰ ۲است حکمت شرامانه بزرگ.«
 

1- imasmim sati, idam hoti, imass uppädä idam uppajjati 
imasmim asati, idam nahoti, imassa nirodhä , idam 

nirujjhati (پال  به )ی  
 : تیبه سنسکرـ ۲

ye dharmä hetuprabhäva hetum teshäm tathägatah 
hyavadat teshäm ca yo nirodha evam vädi 
mahäshramanah 
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نامه، )استوان  Credoفراز را  نی خود ا سنگهه
 ۷9/ ۱۰.خواندیم سمیبود نیینامه( آمان یا

 از زبان بودا آمده:  Maj. Nik. II/32 در
هم خواهد بود. از  نی»چون آن هست شود، ا

  ست ی. و چون آن ندیآیم   دیهم پد  ن یآن، ا  شیدایپ
 ۱هم نابود خواهد شد.«  نیشود، ا

 است:  نیکه چن شودی زده م یمثال ندای لیم  یگفتگو در

اش را و هسته خوردی را م دهیرس یمانگو کی یکس»
. زدیخی از آن هسته برم ی. درخت بزرگکاردی م  نیدر زم

 ی گریو کس د دیآی دست مبه وهیدرخت م نی دوباره از ا
ندارد.   انیپا یانیجر نیچن گونهنیو... به ا خوردیآن را م

زادمان و مرگ  انیپایگردش ب گونهنیبه هم زیسنساره ن
   ۱۲5/ ۱۱۲ ۲است...« گرید یجا ستنو برخا

 :سدینوی( مDuttدوت ) دکتر

 

  ش یدای از پ  یسخن  شودی که از متون کهن بازگو م  ییها نمونه  نیـ در ا ۱
پس از بودا درمیان گذاشته شد،    فراوانی  هاگونه که در سده وابسته، آن 

بینی خردمندانه بودا  برداشت ژرف که برآیند جهان   کی  نجای. در استین
  د یها پد که: دهرمه  شودی است، درمیان گذاشته م  نشیدرباره آفر

،   jarä کنند ی رشد و نمو م sthiti ستند یای م ی بر جا  utpäda ند یآیم
برداشت،    نی . اندیآی م  دی پد  دوبارهو    nirodha  شوندی نابود و خاموش م

و به   ی خود و ناگهانخودبه  نشیو در برابر آفر ی ت یتحول عل ی ایکه گو 
  ش یدای نام پبود با آنچه پس از بودا به ان، ی خدا سازسرنوشت ی روین

 .  ستین کسان ی دند، ی وابسته، آفر
دانه   کی . در ستیوجه درست ن چیبرداشت درباره انسان به ه نیـ ا۲

و اوول که در اسپرم  گونههمان  همه مشخصات درخت وجود دارد،
که درخت   ی در حال د، یروی است. با کاشتن دانه درخت م  نی انسان چن

درخت   رد، ی بدون آنکه درخت بم نجای هم هنوز وجود دارد. در ا گر ید
گونه که بدون مرگ  اند. همان ( زاده شده یگریدرختان فراوان د  یگر ید

نه درخت مانگو مرده   ند یفرا ن ی . در اشود ی زاده م  ی پدر و مادر، فرزند
مرده و فرزند از   یزاده شده، و نه پدر و مادر یگری و از آن درخت د

 مراجعه شود.  نده یآ  یوجود آمده. به بخشها به یامرده 
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 سمیبود یهمه مکتبها  نیآنچه را ب دهیچک»
کرد، آن که نهاد   انیب  نی چن  توانی مشترک است م

را   قتیحق کندی را درک م یت یوابسته عل شیدایپ
 دهیبودا را د ندیرا ب قتیاست، و آن که حق افتهیدر

 ۱۱۸/۷9است.« 
( را dharmaتوجه کرد که دکتر دوت دََهرمه ) دیبا
بودا  ندیکه، آن که دََهرمه را ب ی برگردانده و فراز قتیحق
  ش یدایپ افتیاست، که در کانن بازگو شده، با در دهیرا د

  ان یبودا را، که بن دََهرمهیاست و بُد ختهیوابسته درهم آم
  ته وابسته دانس شی داینهاد پ نیاو بوده است، هم ریتنو

گرفته شده    Dvedhävitaka Suttaبرداشت از    نی است. ا
شده است.  انیب یفراز نیچن کی زیاست، که در آن ن

بودا  روان یموجب گمراه ساختن پ هایواگردان گونهن یا
خواننده  مینهاد بپرداز نیا انیگاه که به ب. آنگرددی م

آموزش   کی  یورزی با پ  توانیکه چگونه م   افتیدرخواهد  
 کشاند.  یسازنده را به تباه 

که   ، یو معرفت فرجام  ریواردِر تنو  م،یدیوجود آنکه د  با
و راه اصیل    فیشر  قتیرا بودا ساخت، چهار حق   ی امونیشاک

 :سدینویم خواند، ی هشتگانه م

( یاد ی( )ماده بنPradhäna)  یاد یبن  یینما  قدرت»
اصول )اصول هشتگانه(   نیبودا در کشف ا ریو تنو
( و آرام ساختن  Pratit).  یتی شناخت عل یاریبه 
(Shamatha( همه تأثرات )Samskärah  انجام )
 ریتنو  زهی( انگVidya)  ایدیو  نشیب  نیاست و ا  افتهی

 49/99او شده است.« 
همراه با  یتی عل ینسب شیدایشناخت پ گریزبان د به

را به    یامونیدست آمده، شاک  که از مراقبه به  ی آرامش روان
بودا و کشف  ریتنو زهیکرده است که انگ ییرهنما ینشیب

که  یکه بنا بر متون یاست. در حال دهیگرد اصول دهرمه
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 ردیگیپژوهشگران قرار م  ن یا یبردارمورد بهره
 بوده است.  یتیعل ریاز درک زنج شیپ دََهرمهیبُد

 :سدینوی هم م رایاک

است که با درک   یبودا حکمت درست  نیی»آ
و با  دیآیدست مهشتگانه، به فیراه شر یچگونگ

تحقق   ۱( trini shikshaniگانه )آموزش دانش سه 
و   ونیتاس یگانه اخالق، مددانش سه  نی. اابدیی م

بخش   نیاست. ا یتیعل شیدا یدرباره پ یخردورز
را شامل است و تنها   یسوم است که حکمت واقع 

  ی تی عل ش یداینهاد پ افتیست، بلکه دریدانش ن
نهاد بر  نیاست. رشد و پرورش خرد درباره ا

شده و با سکون و آرامش   یگذاره یپا ونیتاس یمد
( انجام  vipashyanä) نشیروان )شاماتها( و ب

 های. با کسب خرد و حکمت همه ناپاکردیپذی م
(Kleshasنابود و آزما )کننده از همه رنجها رها ش ی
-vimuktiحال عارف آزاد ) نیرا در ا و. اشودی م

jnänaها یاز آلودگ نشانی( و پاک و ب  

 

که در    یینهاییاز آ  کوشندی م   انیاد   روانیپ  شتریاست که ب  ری چشمگـ  ۱
  ی مردم  زی آنها ن  یآموزشها  شتریب  شده و  داری مردم پد  یمردم و برا  نیب

  یمردم است، مکتبها  یو تجرب   یپرورش اخالق  یو به زبان مردم و برا
ماوراء عقلى!! که تنها با در خود فرو رفتن و    یو نهادها  یفلسف   دهیچیپ

و   نند ی افری ب شوند،ی م  ر یپذافت یدر  ، دای عالم باال و جهان ناپ ض یاز ف
آنها پردازند. بودا که    میمفاهعالمانه خود به کشف    ی رهایسپس با تفس
وجه همراه نبود، آنچه    چ یبه ه  ی کیزیمتاف  ی بافی و پندارهاخود با فلسفه 
  ی مردم ی هایریگجه ی با نت کردیبرداشت م نشیخرد و ب یرا هم از رو

  ان یمردم گرفتار باشد. در ب ی برا یتا کمک ساخت،ی همراه م  یو عمل 
هشتگانه    لیدرست راه اص  کسخن، حکمت بودا را درکه در آغاز    را،یاک
زنده آزاد   ن یبرتر  گاه یو به پا  ها یاز همه ناپاک ش یخرد و پاال  خواند، یم

  ی تیعل ش یدای پ افتیرا تنها با مدیتاسیون و در  افتنی و ارهت دست 
  ان یبه م یسخن  گر یداند و از راه اصیل هشتگانه د میانجام شده 

 . آوردی نم
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(anäsravaم ) که همان ارهت است.«  نامندی
59/۱۱۳ 
 :سدینوی و م کندی بسنده م ییتنها به بازگو فراوالنر

کشف آموزش   سمیبود ین ید یتهایروا در»
علتها  ریزنج ایپادا اسموتیتینام پراتبه  یابرجسته
و در  سازندی بودا همسنگ م نینخست ریرا با تنو
بودا( آمده که   ری)بیان تنو Bodhikathäگزارش 

با   یدرخت بُده  ریهفت روز ز ریبودا پس از تنو
  ر یوار نشست. پس از آنکه او به تنوپایچل یپاها

شدن لذت   داریب نیا یدرون  یاز شاد افتیدست 
...  افتیرا در یتیعل  شیدا یپ . شب هشتم اوبردی م

  نی چن دیشناخت رس  نی اگاه که آن بزرگوار به آن
 شیبراهمن کوشا و ژرف اند  یگاه که براگفت: آن

  یدهایکه ترد یبه راست د، یدست آشناخت به  نیا
  ( را هاده یها را )پدرفته و همه دهرمه انیاو از م 

 ۱۲۲/ ۲۷ هایشان خواهد شناخت.«زه یباهمه انگ
 نی که در ا دید میشود خواه  یموشکاف یدرستبه  اگر

  افته یوابسته انجام    شیدایاز شناخت پ  شیپ  ریپندار هم تنو
بودا که همان راه اصیل هشتگانه بوده است،   دََهرمهیو بُد
نهاد تنها   نیا افتینداشته است. در ینهاد وابستگ نیبا ا
که  یبوده است، در حال یو فرد یمکتب یآگاه  کی
 یبرا یو عمل یاجتماع یتیدستور ترب کیدََهرمه یبُد

اسرار   لیبافی و رمز و راز و تخهمگان است و با فلسفه 
  یی ایایدآلیسم آر فتهیکه ش دریرد. لَسر و کار ندا نشیآفر
 :سدینوی دارد است، م  یبودا، که تنها در پندار او جا  یفرض

است که  یمعن نیابه  تیعل ریزنج نیا شناخت»
را پشت سر گذاشته   تیبه واقع  یبودا هرگونه آگاه 

رخنه کرده و   سم، یدالیو ا  ییو به جهان انگارگرا
و نه استوار    قتیاست آنچه وجود دارد نه حق  افتهیدر

 یگرید  زیبر خود است، بلکه وجود آن وابسته به چ
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از   یکی  دا. بوداشتیاست که بدون آن وجود نم
تمام ادوار جهان بوده  ابانیعلت  نیتربرجسته
 ...«. است

خواهد  انی)که ب یتیعل ریزنج نیپس از شرح ا دریل
شب مقدس  نیرسد که بودا در ابرآیند می نیابه  ( شد

 افت ی( دست trividyä) یادیبه سه معرفت بن ، یروشنگر
از رنج و   ییرها  یبرا  هیآنها که پا  نیو مهمتر  نیکه نخست

زادمان دوباره بود، همان شناخت وابسته بودن و معلول  
   5۰/ ۲۳۲ - ۲۳5. مودهاستبودن جهان ن
 :سدینویم زیکوگن ن

  یو مذهب   یاخالق  ، یعقل  دیرا، که از د  تیعل  نهاد»
 یاعتبار کل  یرسد و دارابه نظر می یکامالً منطق
در برابر  یستادگیا ییاست، و توانا یو همگان

  یبا بررس  یامونیرا داراست، شاک  ینیبهرگونه خرده
نارسا و ناخردمندانه   یاشه یاند یو نقد همه روشها 

قانون به کار   ن یزمان خود، سامان داد. ا یهند
که   آموزاندی را م یاشه یاند یو نظر یبردن عمل
ناپذیر یدگرگون یذات جاودان ایدهد روح نشان می 

از او   شیکه هرگز در هند پ  یقانون  شود، ینم  افتی
 سمیاست که بود  یژگیو   نی شد. اآموزش داده نمی 
  جدا یفلسف یهاشه یو اند نهاییرا از همه آ

 ۲9/۶5 ۱.« سازدی م

 

است که خواننده به   ن ی ا ی گوناگون برا ی هاه یگفتارها و نظر ان یـ ب۱
برد   یآنچه بر آنها بار شده پ  نه گونه که هست،برداشتها، آن  ی چگونگ

  ن ی اکهن عادت بر    ینهاییآ  ی و درست را از نادرست بازشناسد. در بررس
داده   ش یو آرا  دهی را برگز یشده که چند فراز به ظاهر برجسته و پرمعن 

اند، وابسته ناشناخته  یخ یاز نظر تار یکه برخ  یی تها یو آنها را به شخص
  شتریکه ب  یی رها ی و معرفت آنها، با تفس ی مقام معنو ش یو پس از ستا 

تا باور خود را   کوشندی ندارند، م ی هم هماهنگ  تهایبا نظر همان شخص
 ارزش بخشند.  
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پژوهشگران و  یهاهیچند نمونه از نظر نیابه  ما
.  میپردازی نهاد م نی ا یو به بررس میکنی استادان بسنده م 

از  یکیسخنان خواننده انتظار دارد که با  نیا یبا بررس
رو شود روبه  یهانیک یافتهایدر نی و شگرفتر نیتربرجسته
 ی. ولاموزدیرا ب یجهان یو قانون سامانده  نشی و راز آفر

تنها  د، ینام یقانون جهان توانیکه هرگر نم دگاه، ید نیا
او وابسته بوده  یفرض ییاست که به انسان و نوزا یپندار

  ان یچنانکه ب سمیقع توجیه نهاد کارماست. در بودو در وا
( ، هست punar janmanزادمان دوباره ) یجاشد به 

  ی. هستندیگویبازبود م  ای(  punar bhaväشدن دوباره، )
(bhävaو پس از هست )ی   (Pretyabhäva دوباره هست )

 .۱شدن است 
 یا که فرمول دوازده رشته   ردیپذینظر را م  نیا  زین  کبِ

(dvädashängaپ )فرمول   دیرا با یبیوابسته ترک شی دای
( سخن  (bhäva- jäti یجات وکه از بها دیشدن انسان نام

  ش یآبستن شدن و زا یواژه در واقع به معن  نی. ادیگوی م
و حال است،  یکه به مفهوم وجود و هست bhävaاست. 
شرح شکل    رایز  شود، ی برداشت م  شیو زا  یآبستن  نجایدر ا

  یاحساس  یکه با ورود در زندگ  د، باشانسان می   کیگرفتن  
  ۲۰۲/۷. گرددی آغاز م

حلقه را  ای( angaهر بند ) ، یبنددوازده  ریزنج نیدر ا
حلقه    شی دایپ  زهیو آن را انگ  نامندی ( مnidänaعلت )  کی

 ریزنج  نیو مرگ ا  یریبا پ  انی. در پاشناسندیپس از آن م
. از گرددیآغاز م یگرید ریبسته شده، از نو زنج

  bhävacakra  ای)انسان(    یکه آن را چرخ هست  روستنیهم
 

  ی پات ( )اوتPunar - utpattihبه زادمان دوباره )  زین  ه یایـ در مکتب ن۱
  ی به معن bhäva تی. واژه سنسکرندی گو ییدایبازپ ای شدن(  داری پد ای

.  رودی هست شدن به کار م   یبرا  سمیدر بود   ی است، ول  یوجود و هست 
را دوباره هست شدن، باز بود و بازنمود،   Punar - bhäva رون یاز ا
 ترجمه کرد.   توان یم
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 ن یا Pratitya samutpäda sutram. در ندیگویم زین

   شده است. انیب نیدوازده بند چن
 ی تراها به هم در سو حلقه  نیه بند از ان وندیپ شرح

Mahänidäna Suttanta انیبزرگ علتها( ب ی)سوترا 
  ی به واشکاف  وندهایپ  ن یروشن شدن ا  یشده است و ما برا

 ادی  ت یبرگردان سنسکر  نیاز ا  ش ی. پمیپردازی بندها م  نیا
 :شوندی به کار برده م یپال یشد و اکنون همسانها 

 ( Avijja) یـ نادان۱

را نشان داده و  یهست ریزنج ادیحلقه که بن نیا
بلکه    ست، ین  یدانشیبند آن است، به مفهوم ب  نیتربرجسته

است.  دََهرمهی آگاه بودن از بُدفراوان، نا  یگواهها هیبر پا
پوترا آمده است از زبان شاری  mahävagga VI/29در 

 سرچشمه   ندانستن رنج،   ینادان  نیا  د، یگوی م  یکه به روشن 
 گریرنج است. به زبان د یرنج، درنگ رنج و راه خاموش

و راه اصیل هشتگانه،  فیشر قتیآگاه بودن از چهار حقنا
  ی رستگار  ای  یادیو دور شدن از هدف بن  یکجراه   انیکه بن

شرط  کارماسازان   
 متقابل

 ینادان
 

شرط  یـ نادان۱
متقابل 
 )علت(

 یهاییتوانا
 کار ماساز

Sams
kärah 

Praty
ayah  

 

Avidya 

ـ ۲
ی هاییتوانا

 کار ماساز

 زیدرک و تم 
 (یآگاه)

Vijna
na 

 

 Samskärah 

  ـ درک و۳

 تمیز
 näma-rupa  Vijnana نام و صورت 

ـ نام و 4
 صورت

شش بنیان  
 ادراک

Shadä
yatana 

 

 näma-rupa 

ـ شش 5
 ادراک انیبن

لمس و  
 تماس

Spars
ha 

 

 Shadäyat
ana 

 
و  لمس -۶

 تماس
Veda احساس 

nä 
 

 Sparsha 
 

 یتشنگ  احساس -۷
 (ی)دلخواه

trishn
ä 

 

 Vedanä 
 

و  یوابستگ  تشنگی -۸
 یدلبستگ

upädäna  trishnä 
 

 bhäva شدن  ابستگی -9
 

 upädäna 

 jäti زادمان  شدن -۱۰
 

 bhäva 
 

 Jarämarana  Jäti و مرگ  یریپ  زادمان -۱۱

پیری و -۱۲
 مرگ

  Jarämara
na 
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که بودا   میدیگذشته د  یهای. در بررسرواناستیو ن  ییو رها
 نیو آخر اندهخو ییرا راه رها دََهرمهی در موارد فراوان بُد

سفارش او هنگام مرگ هم پناه آوردن به دََهرمه بوده 
که همه پژوهشگران و استادان  میدید ن یاست. همچن

که  رفتند یپذ یی و دانشمندان بودا سمیبود فتهیش
و راه اصیل   فیشر قتیبودا همان چهار حق دََهرمهیبُد

پوترا گونه که از زبان شاری هشتگانه بوده است و همان 
چهار   نیاز ا یآگاه هم جز نا ینادان شود، ی م شگزار
  ن یا رهایاز تفس یدر برخ نکهیگو ا  ست، ین ف یشر قتیحق

که  کنندی م انیب یو رمز یشناخت اسرار کیدانش را 
بودا، در مدیتاسیون   یعمل یابدون به کار بردن دستوره 

و آگاه و  داریب کبارهیرا  یالیو سالک خ دیآیدست مبه
آنچه از زبان بودا و  ی. ولسازدی م گونسرنوشتش را دگر
از آنها  یاو ما هم به فشرده کنند ی شاگردانش بازگو م

 ستیوجه سازگار ن چی ه  به هایالباف یخ نی با ا م، یاشاره کرد
 نیترو تجربه و عمل بوده و برجسته   شهیو اند  ریو بودا که پ

هند  ی شهایک گریرا با د نشییآ  یاو، که ناهمگون یژگیو
 یو تجرب  یمنطق   یاز نهادها  یرویپ  نیسازد، همی روشن م
است، به  فاتیو تشر یبافی و خودآزاراز فلسفه  یو دور

شاگردان خود ارج  یاندیشو نیک یکرفتاریو ن یکین
رفتار و کردار آنان  شی رایو و یو پرورش اخالق  نهادهی م

و به کار   ی بیو خود فر شیرا مورد نظر داشته است، نه نما
که از دوران کهن در هند رواج داشته   یمزگرفتن آداب ر

 ی فرزانگ نی شده بوده است. نشان ا ریگهمه یاو تا اندازه 
که   سم، یمهایانه بود  روانیپ  یرا ما در آموزشها و جستارها

وارونه آنچه بودا  ییفراوان پس از بودا به راهها یهاسده 
که باز هم راه اصیل   مینیبی اند مآموزش داده است، رفته 

هرچند با زبان  اند، رفتهیآموزش بودا پذ هیرا پا گانههشت
  ستوه ی بُد یدر راه تنویر واال  ش، یخو ژهیفرهنگ و

(  Prajnäparamita)  ینشان فرزانگ نیترصورت برجسته به
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  ن یکه ا  ییاند. آن انسان واالبودا وام گرفته   دگاه یآن را از د
و   بانانش یرا شناخت و آن را بر شعائر ک  یو عمل  انهیراه م

 یبرتر  ز، یو خردست  زیگرایهندو و مرتاضان دن  شیرهبران ک
راه شد(   ندهیماپی  هاگته، کرد )تت  ی رو یداد و خود هم آن را پ

نداشت.  هاییگوستان یرمز و رازها و چ نیارو کردن به   ازین
و ماه   دیسخن من چون خورش  ، دادمی که ندا  یاآزاده 

روشن است، از آزادگان بود، که از مردم و با مردم و چون 
بش و  و در جن ندیگوی مردمند، به زبان مردم سخن م

و  تی به مقدس شدن، الوه  یازین شیخو یمردم یتکاپو
... پنهان شدن  یریو راز و معرکه گ از سرّ یادر پوشه

است. چون   یانسان  رفتارشان  و  شه یندارند. بدن و روح و اند
  ی و چون انسانها رندیمی و چون انسان م  ندیزی انسان م 
و  رانیشوند. معرکه گ یبزرگداشت و ارج نه دیواال با

و  یفتگیکه از ش اکارندیدل و دکانداران ر رهیت بانانش یک
 یو پندارها یال یو رمز و راز خ برندی مردم سود م  ییدایش

و   کنندیبر مردم بار م  ستگارسازنام دانش ر  آور را بهخواب 
و  ییو تالش سودمند و خردجو شی آنان را از جنبش و پو

از دانشمندان    یاریکه بس  غیو در  رند، دامی دانش سازنده باز  
. بودا را کنندیسخنان آنها را باور م ده، یشیندین زین فتهیش

و  یکه پاک میبدان یزیگر ایو زاهد دن انهیاگر استاد ده 
ورد خواندن و در عالم خلسه و مراقبه   دررا  یزگیپاک

که در کاخ  یرا شناخت اسرار و رموز ییفرورفتن و دانا
که  میریبپذ دیبا پندارد، ی اژدها به امانت سپرده... است م

 شتریهنرها از او پ نیهندو بارها در ا نی اسیبراهمنان و سن
 به بودا نبوده است.  گرید یازیبوده و ن
 :سدینویم بک

دهند و در که به بودا نسبت می یهمه سخنان از»
که فراز مشهور   دیآی برم نی کهن آمده چن لی رسا

آموخته   تیرا به بشر زیاو چه چ  نکهیاو در پاسخ ا
است سرچشمه رنج،  نی است رنج، ا نیا :ایاست، 
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هشتگانه،  فیراه شر ایرنج  یاست راه نابود نیا
 ییدرک معرفت و دانا  یدستور او برا   هی واقعاً درونما

 نیا یریدناپذیبوده است. خود بودا به گونه ترد
ها از رساله   یدر برخ  یکرده است، ول  انیرا ب  تیواقع
که   ندیافزای به آن م زین  یانهاد دوازده حلقه  کی

آموزش   نی از ا  یحلقه آن باز همان ناآگاه   نینخست
 ۲۰۲/۷ - ۲۰۳است.«  یادیبن
درباره  ، یانهاد دوازده حلقه  یدر واشکاف برگاُلدِن 
 :سدینویم ینادان ایحلقه،  نینخست

متأخر  یهاگرفتن از رساله  یاری با  یاریبس»
به   لندی)پَرجناپارمیتا( ما  یچون کمال فرزانگ  ییبودا
گونه که داده و آن را آن کیزیمتاف یصورت ینادان
( برابر )خأل تایرساله برداشت شده، با شون نیدر ا

براهمنان است و   یایسازند، که در واقع همان ما
 رهایتفس گونهن ی ا ی. ولردیگهمه جهان را در برمی 

و  هاشهیبه ر دیو ما با ستین شیب یفانتز کی
 یا یگو شتریگمان بکهن، که بی یهاه یکارما
 یباشند، رو   توانندی به نظر بودا م  کیو نزد  تیواقع
بارها در برابر  ی به روشن ها، ه ی کارما نی. در امیآور
در پاسخ بودا گفته  ست؟یچ یپرسش که نادان نیا

 لی و راه اص  فیشر قتیحق  هار است که ندانستن چ
 کندی . او بارها بازگو مرنج  بردن نیهشتگانه از ب

جهان    نیو وابسته به هم  ریپذلمس   یت یواقع  نیکه ا
 ۲۲5/5۶ ۱است.« 

 یی پژوهشگران بودا یهادگاه یو د هاهینظر یبررس در
  یی آنها  یحت  نظر، ی ب  ندهیجو  ای  سمیبود  ةفتی ش  ییبودا  ریو غ

 ی ایو همسان ما  ی رمز ییرویو راز و ن را با سرّ ییکه دانا
به  می مستقریو غ می مستق سازند، ی برابر م ز، یهندو سحرآم

 

از   Sammädithisuattana، و در  Mahävaggaنمونه در  یـ برا۱
54/Majj. Nik. I 
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از   هبا آنچ ادیکه در بن میکنیبرخورد م رشیپذ یاگونه
برگ و بِک بازگو کرده و اُلدِن پوترا گزارش شد و ی سار

چندان ناسازگار    نهد، یبر آن م  رش یهم مهر پذ  شنایراداکر
که بودا دََهرمه خود را  رندیپذیآنها آشکارا م  شتری. بستین

و به  ی رمز یستانهایو چ یفلسف یهاگشودن گره یبرا
بلکه از   است، نکرده  انیباور آن روزگاران ماوراءالطبیعه ب

چون اُلدِن بِرگ هم  یگونه که پژوهشگراناو همان دید
 :سندینوی م

در پهنه    دیکه با  یاست تجرب  یت یبودا واقع  نییدر آ  ینادان»
روزانه و در برخوردها، تالشها، کوششها... و کردارها   یزندگ

نشناختن  ینادان نی. اافتیدر آن را  یانسان یو رفتارها 
از    یدرست و راست است، که رنج و شکنجه و دور  یزندگ

است،   هندانستن راه اصیل هشتگان  آورد، ی بار مبه   یرستگار
 رشی کهن او بر آن مهر پذ روانیکه بارها و بارها بودا و پ

 یبرگ، ناداننظر الدن  نیا انیبا ب  زیاند.« گالزناپ ننهاده 
و راه اصیل هشتگانه   فیشر قت یرا ندانستن چهار حق

   4۳۰/95. ردیپذی م
 غ یاست. در  ییعرفان ناب بودا  دیو فراد  غیو آم  هیپا  نیا

 ن، یپله نخست نیاز هم لغزشها، و  هایو افسوس که با کژرو
آموزش بودا بوده است،  انیو بن شهیر یدرستکه به

رمز و راز و  رویپرست پاوهام خوان و استوره  فتگانیش
 فیشر  ی)به معن   ییایشناخت آر  نیا  بهره، ی فلسفه پوچ و ب

ها و از خرافه  نی سنگ یساز بودا را با بارو اصیل( انسان 
  ن ی... جانشهیمای پوچ ب یها یبافو شعائر و فلسفه  فاتیتشر

 سها، ی و تند کرهای بودا را پرستندگان پ روانیاند و پساخته 
اند. چون دعا... پرورش داده  یاهای ا و آسوردها و پرچمه

دارد،   یابودا نقش برجسته   نییو معرفت در آ   یی جستار دانا
 : مییگویباره سخن م  نیدر ا یکم

دانش به کار برده  یفرهنگ هند دو واژه برا در
(. Jnänaجنانه ) یگری( ، و دvidyä) ا یدیو یکی شود، ی م
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که  vedaدانستن است و  یبه معن  vid شهیاز ر ایدیو
هم بر زبان آورده    دیو و  د،ی)ب  شودی دانش مقدس خوانده م

 ودا و  یهااست. کاربرد واژه  شهیر نیاز هم زی( نشودی م
 ی. ولمیکرد  یواشکاف  یهندو به گستردگ  شی را در ک  ایدیو

  ن یکهن بودا از ا  نیی که در آ  مییافزای تنها بر آن م  نجایدر ا
مورد نظر بوده است تا دانش   یدانش تجرب  شتریب  ایدیواژه و
و شناخت برهمن  افتیهندو در شی . در کیو الهام یرمز

روشتر   بانبه ز ایدو،  نی ا یو رمز یدرون وندیو آتمن و پ
آن   توانی که م  ، یو الهام  یدانش رمز  کیآنها، با    یگانگی

است، که آن را  شدهی مشاهده م د، یشهود نام یارا گونه
تمن و نه ابودا نه برهمن و نه  ن یی . در آاندده ینامی م ایدیو

بودا   میدیو چنانکه د  ند، باشنقش می   یالهام از برهمن دارا
خدا )آتمن و برهمن(  وح، بدون آنکه وارد گفتار درباره ر 
گذاشت و آشکارا هشدار    رونیگردد، آنها را از آموزش خود ب

ا نهفته  داد که تنها زنان بدکار و آموزش و اوراد براهمنان ب
و  دیدارند و آموزش او چون خورش  وندیو راز پ و سرّ یکار

گفتار و پندار و رفتار و معاش...   نکهیماه درخشان است. ا
و  یفرد  ، یو برون یصلح درون ودرست موجب آرامش 

به رمز و راز و سحر و جادو ورد و  ازین گرددی م  یاجتماع
 دیبا ورن ی... ندارد. از همییگرا و شامان  اضتیدعا، ر

اش راه اصیل  دهرمهیکه بُد ییبودا یبرا رفتیپذ
نه درک  افتیی درم یدانش تجرب اید یهشتگانه بود، از و

و چله گرفتن و چله   ونیبا مدیتاس یو شهود یاسرار
فراموش کرد که در  دینبا گری د یاز سو ینشستن... ول

خود  یهنوز دوران کودک یدوران کهن چون دانش تجرب
 یتجرب  یدر دانشها  که  رفتیپذ  دیگمان بابی  گذراند، ی را م 

و  افتیآن دوران، در یهمگان یو آموزشها یو اجتماع
 ی انقش برجسته  ینگرو ژرف نشیب ای یشناخت درون
  ی ستیبای گفت که دانش آن زمان را م توانیداشت و م

بودا نخست   زین  رونیخرد و معرفت دانست. از هم  یاگونه
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  گاه آنپرداخت و    شیهمراه با آزما   دنیشیشش سال به اند
به  برند، یکهن به هدف راه نم یروشها  افتیکه در
 . افتیدست    ریپرداخت و به تنو  ینگراندیشی و درون ژرف

 ی ادراک و آگاه   یکیدو صورت بود،    ی( داراJnänaجنانه )
و  ، ۱شدی گفته م   Jnana -Vi که  ییایدانش دن ای زیو تم

معرفت و   ، یاو مکاشفه   یعلم الهام  ن، یتردانش بر  یگرید
نام داشت. در   Jnäna -Pra ۲که    یو حکمت شهود  نشیب

 ی آن به کار برد )در پال  یبرا  توانی را م  یفرزانگ  زین  یپارس
کهن    سمی(. در بودPrajnä  تیو در سنسکر   Pannäبه آن  

( به کار avijjä)به پالی ävidya  یآگاه و نا ینادان یبرا
 مورد شتریبزرگ ب یچهار نادان ژهیوبرده شده است و به

 فیشر قتیبوده است که همان ندانستن چهار حق  نظر
بردن رنج،   نیاز ب  یرنج، نادان  شهیر  یرنج، نادانی نادان  یعنی

 دربردن رنج )راه اصیل هشتگانه( است ) نیراه از ب ینادان
Majj. Nik ) ، یهاتجربه یآگاه و نا  ینادان ک ی ی عنی 
 ی. درست زندگ

و  یو الهام یپرجنا را دانش شهود سمیمهایانه بود در
  یترا. در سو ستنددانمی  یو درون  یشناخت رمز
آن سخن گفته خواهد شد، پرجنا دانش   که از  ، پَرجناپارمیتا

ها. در ستوه یدانش بُد ژهیواست، به یو فرزانگ نیبرتر
که   ن، یهم پرجنا معرفت برتر  سمیمهایانه بود  گرید  اتیادب

  لوفر ی. در نشدی است، دانسته م یشناخت وهم یاگونه
را نمونه   یپا، کورایآمده، بودا در گفتگو با کاش کیقانون ن

 آوردیدست م خود را به   یی نایپزشکان ب  یاریکه به    آوردی م
  نشیب نیبه برتر بردیو گمان م ندیبی و دورادور خود را م

 

  ی دانستن و پ   ی به معن Jnänaو   یی جدا یبه معن  Viاز  Vi - Jnänaـ  ۱
هم   یو گاه  یدادن، آگاه  ز یجدا کردن و تم یهم به معن  یبردن و رو

 ی. عقل 
دانستن،    ی هم، ورا  ی پس از... و رو  ،یورا  ی عنی  Praاز    Pra - jnänaـ  ۲

 . ی شهود یی دانا
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 نیترکه با پنج دانش بر   یینایبروشن  یاست. ول  افتهیدست  
به  اند، ی چشم و گوش علو  یاند و داراآماده و آراسته شده 

و  یاافته یدست  یظاهر یینایکه تو تنها به ب  ندیگوی او م
. آن مرد از  یابهره یچون از پرجنا ب یدانینم چیه 

به او نشان دهند چگونه  کندی درخواست م نانیبروشن 
 ،دهند. آنها پاسخ می افتیمعرفت دست  نیابه  توانی م

در  ایدور  یدر جنگلها دیبا یمعرفت  نیاگر تو خواستار ا
و  یو به مراقبه پرداز  یسر بربه  یکوهستان یغارها
زاهدانه  یزندگ ل یخود را ترک گفته و به فضا یهایآلودگ

دست   نیبرتر  یگاه به دانشها آن  ، یمرتاضانه( آراسته شو )
 ... افتی یخواه 

که چگونه با  کندی گوشزد م ایدوباره به کاشاپ بودا
  ی فتگی تنها و در جنگل و غار انسان پاک شده، ش یزندگ
 ن یتردهد و به پنج دانش برست میجهان را از د نیابه 

 نیکه ا گرددی... و سرانجام هم مشخص مابدییدست م
 ها هستند. ستوه بُدی نیپنج دانش برتر یدارا نانیبروشن 

که دانش اعال و معرفت و  شودی م دهیفشرده د نی ا از
 اضتیبه آن هم ر دنیو راه رس ست،یچ نیترحکمت بر

 نیاست و بس )آنچه بودا با آن مخالف بود(. دنباله هم
( آمده، آنها که آگاهند 5۱ - 5۳ تی)ب یاگفتگو در چامه 

و دانش   ی فرزانگ  ی( ، داراanattaبدون ذاتند )  زهایهمه چ
ندارند،  ی( آگاه shunyatä) ألو آنها که به خ  اندنیبرتر

 .اندبهره یب یفرزانگ  نی ها هستند، که از اشراوکه 

 زیاظهارنظر از پژوهشگران را ن ونمونه فشرده د یبرا
 :  میکنی م انیب

 :سدینویبِک م

  ا یمعرفت  افتیدر ق، ی طر یگام در طنیپس»
Pannä  پرجنا( است که برآمد عقل    تی)به سنسکر
 افتیو در  نشیبلکه با ب  ست، ین  tarka  ای  یاستدالل

داشته و از   وندی( پabhinnäاحساس ) یورا
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  میدی. چنانکه ددیآی دست مدرست، به ونیتاس یمد
(  dhyänaمراقبه )  چهارم  گاهیگاه که مجذوب پاآن

گذشت، به  یدرون یصفا و پاک هیرا گذراند و از پا
حال  نی. در اابدییذهن روشن متمرکز دست م

manomaya - käya خود را از  ، یبدن روحان ای
چون  د،یآی م رونیآزاد ساخته به ب یبدن ماد

که از غالف   یریشمش ایکه از پوسته  یاساقه 
  ، یبدن روحان لهی . به وسشودی م  دهیکش رونیب

(  یعیطب ی ماورا یروی)ن iddhiمجذوب به کمک 
و   گرانیرخنه کردن در د یرو یبینی و نروشن 

  نهیزم  نیبه نخست  گونهنی و به ا  ابدیی م  ، ییشنوا زیت
گذشته است،    یهایخاطر آوردن زندگمعرفت که به

 «...ابدیی دست م
دهد که نشان می  یسرانجام بِک پس از بررس و

 ست، ی ن یدرک فلسف ایدانش  کی سمی»معرفت در بود
و در  مودهیدر مراقبه و استغراق پ دیاست که با یبلکه راه 

 ۲۱۷/۷«آن وارد شد...
 :سدینوی م سمیبود انهیاستاد برجسته مها یسوزوک و

 یدرون دنیمعرفت شهود و د یمبنا سمیبود در»
نقش را   نیمهمتر دنید ییبودا هیاست و در نظر

است  رممکنیبه عهده دارد. دانش بدون شهود غ
دارند.  یباطن دنیخود را در د شهیدانشها ر و همه

گونه که آن قتیحق دنیبه د تاًینها ییفلسفه بودا
تنویر   یبه معن  دنی. پس دکندیم  ییهست، رهنما

 ۸9/۳۳است.«  رتیو بص
است که از  یلی شناخت تخ کی سمیبود دیاز د دانش

 سم ی مانده )به کتاب شامان ادبودیبه  سمیدوران شامان
انسان و جامعه   یبرا  یسود نی مراجعه شود( و کوچکتر

شدن با انسان ندارد.   گانهیجز سکون و تخدیر و ب ، یانسان
و معرفت  نیتردانش بر  توانیرا نم هیمای ب یالپردازیخ
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و به گوشه غار پناه بردن و  ینینشبا جنگل  و دینام یعال
و ناروا  دهینکوه  یکه بودا آنها را به روشن ییاضتهایر

نظر بودا   یشد. با بررس  نیبو روشن   میحک  توانیدانسته نم
  توان ی اند مشده  ادیکهن  سمیکه در بود ییهاو گزارش 

( در باور بودا با آنچه در  vidyä)  ای دیکه و  رفتیگمان پذبی
درمیان گذاشته   سم یبود انهیمکتب مها ژهیوو به  سمیبود

 .ستین کسانیوجه  چیشده به ه 
 ( Sankhärahکارماساز )  یذهن یهاییـ  توانا۲

نکهارا( به مفهوم به هم سَکه واژه سنسکارا )  میدید
هم کردار و  یرو یهند ینها ییآمده و در آ ختنیآم

شخص را شکل   یاست که کارما یاراد یرفتارها 
( Karma - eatäna) یاراد یکارما  رون یدهند. از هممی 

 شناسند ی م زهی. معموالً سه گونه آمشوندی هم گفته م 
 ی هازه یآم ، یگفتار  یهازهیآم ، یجسم یهازه یآم

 زین  یو روان   ی ماد  یهازه یآنها را به آم  توانی و م  یاشه یاند
. پس از  یذهن  ایو    اندیانیا بی  ، یروان  یهازه یبخش کرد. آم

نشناختن راه خاموش ساختن رنج،   ای  ینظر بازتاب نادان  نیا
 نوشتکه سر  شودی م  ییشهایدر ذهن ناخودآگاه موجب گرا

او را  ییو توان کارما کنندیانسان را مشخص م ییدایبازپ
 زند یچنگ م  ابدیی م   شیدهند. نادان به آنچه گراشکل می 

را به   یرفتار   زین  هایوابستگ  نیو ا  شودی و به آنها وابسته م
 گرید یکه به زندگ  سازند، ی او را م  یکارمادنبال دارند که  

 .۱گرددی منتقل م
 

کارماساز، که سازنده   ی ذهن یهایی( با تواناvidyä) ییدانا وند ی ـ پ۱
  ی تیاوست، واقع فریک کننده پاداش وسرنوشت انسان و مشخص 

که شناخت درست، همان   میاشاره کرد ن یاز ا  ش یاست. پ ر یپذه یتوج
را بر آن بنا    یزرتشت و بودا، ساختار آموزش   ی نهاییاست که در آ  ی خرد
به راه اصیل   ا یو  ندیگز. خردمند فرزانه راه راست را برمی کنندیم

  یبه کژ زی. ولى نادان خردگرگرددی و رستگار م  کندی هشتگانه رو م
نادرست   ی هایر یاو انباشته از نمودپذ ره یت  یو ذهن و آگاه  گرودیم
را   äyatana ایروپه  ـاست که نام  رهیت یانبار آگاه  نی و هم شود یم
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 (Vinnana) زیو تم یـ آگاه ۳
 یعقل  افتیبه مفهوم معرفت و در یآگاه  نجایا در

 یاحساس روان کیدادن و  زی تم یبلکه به معنا  ست، ین
دادن و از هم جدا   زیتم  یبه معن  جنانهیاست. مفهوم واژه و

مفهوم مورد نظر  نیهم زین سمیساختن است و در بود
تری مفهوم گسترده  شادهایکه در اوپان میدی. ددباشمی 

را   زیتم   نیهماهنگ بود. ا  یعقل  یداور  وداشت و با شعور  
 : کنندی به شش گروه بخش م

رنگ  زی( )تمcakshur - vijnäna) یینایب یار یبه  زیتم
 ی ( )براShrotra - vijn) ییشنوای اریبه  زیو شکل(، تم

-ghräna) دنییبو یاریبه  زیآهنگها و آواها(، تم زیتم

vijnدنی چش یاریبه  زی(، تم (Jihvä - vijnتم ، )به  زی
نفس   ایذهن  یاریبه  زی( و تمKäya- vijn) لمس یاری
(manasکه برجسته )گروه است   نیبخش ا نیتر

vijn -mano۱.  
 ( näma- rupaـ نام و شکل ) 4

از چهار   یازه یاست که آن را آم  یروپه همان بدن ماد
( tejas( ، آتش )apآب )  ای  Mahäbhutähعنصر بزرگ  

)هوا را   نددانمی( Prithivi) نیزم ای( و خاک väta، هوا )

 

  ـنام  یهاا دروازه ی هایورود  ییو به زبان بودا کشاندی م یبه گمراه 
را   ی خواهو لذت  ندالیآی را م یگشوده و آگاه  هایزشت ی روپه را به رو

.  کنندی را افزون م  یو تشنگ  سازند یرا استوار م ها یو دلبستگ ند یافزایم
.  گرددی است که موجب درد و رنج نادان و جامعه نادانان م   ند یفرا  ن یهم

را زادمان دوباره   هایپاداش کژرو دیبودا در زبان فرهنگ زمان خود شا
آن ارزش   یسخن دارا نیا هیکه رو رفت یپذ د یبا ی باشد، ول رفتهی پذ
و   ی را، که پرورش روح  ام یپ ن یا  یکه هدف آن. اگر هدف واقع ستین

که در   ییهاها و فزونه و از دنباله  میری انسان است، در نظر گ ی اجتماع
 خواهد بود.   یری آموزش چشمگ م،یپوش  چشم  بر آن بار شده سمیبود
  یوستگی و پ  نامد،ی که او حافظه ناخودآگاه م   ،یآگاه   یـ بِک در واشکاف۱

  ان یدو زادمان ب ای  ی دو هست وندیپ در دارد که ی آن با سنکارا سخنان
 کرد.  میخواه
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 ی و ذهن یروان یهاه ی( نام راما ندیگوی م زین iräna شیپو
 (. یروان یها)دهرمه  خوانندی انسان م

 ( Saläyatanaادراک ) انیشش بنـ 5

)چشم،  äyatama یاند: پنج ورودن یشش چن  نیا
بدن( و شش،   ایزبان و دهان، عضو احساس    ، ینیگوش، ب

 و پنداشتن.  دنیشیذهن عامل اند

 ( Phassäـ تماس )۶

 دیآی دست مبه   زهایادراک با چ  هی در برخورد شش پا  که
 )تماس با چشم، تماس با گوش...( 

 ( Vedanäاحساس )ـ ۷
. سه گونه دیآیوجود ماحساس به زهایتماس با چ در

بخش، احساس و لذت  یشهوان نگرند، ی احساس در نظر م
است که انسان   یاحساس نیت، نه درد. اذدرد و رنج، نه ل

  یرنج و بدبخت ای( sukha) یسرور و خوشبخت  یرا به سو
(dukha ) کشاندی م یو دلخواه  ی... و تشنگ. 

 ( tanhä) یـ تشنگ۸

 ند یلذت، آغاز فرا افتیدر ی برا یو دلخواه  ی تشنگ
 است.   ندهیآ یزندگ یامتشکل کار 

آنجا،  یو گاه  نجایآمده، گاه ا  Dight. Nik. XXIدر 
  ی تشنگ نیاست. هم یالذت تازه  ی در جستجو وسته یپ

و رنج سرگردان  یاست که انسان را در اسارت زندگ
 هسرچشمه هم سمیدر بود یو دلخواه  ی. تشنگ سازدی م

همراه است   یشهوت و دلخواه  یرنجهاست، که با تشنگ
(Kämatrishna( و عطش شدن )bhavatrishnä به )

(  Vibhävatrishna)نابود شدن  یدنبال آن آمده و به تشنگ 

 . انجامدی م
 :سدینویاُلدِن بِرگ م

آن  شه یر یرا ببرند ول یآمده اگر درخت ییمتون بودا در»
.  شودیو پر شاخ و برگ م   کندیماند، دوباره رشد م   یبرجا
همه  شه یکه ر ، یو دلخواه  یاگر تشنگ  زیگونه نهمان
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و شورش   ردیگی م  یدرد و رنج فزون  نگردد،   رنجهاست نابود
 ۲۲۸/۶5.« کندی م

 آمده:   Samy. Nik. XV/1.3.15در  زبان بودا از
  الب یکدام فزونتر است، س یپنداریم ای»آ

راه گسترده   نیا یکه تو در درازا یی اشکها
 یدرپی پ  ی زادمانها  رهیدا  ن یبا شتاب در ا  ، یاخته یر

همراه و از   یاخواسته یو با آنچه نم ، یادهیچرخ
چهار   یآبها ای...؟ یاسته یبوده جدا ز تیآنچه آرزو

پدر و مادر و پسران   مرگتو    یزمان دراز   انوس؟یاق
و دختران و برادران و خواهران را بر خود هموار 

راه دراز تو  نیرنجها و در ا نیا یو برا یاکرده
  ا ی... آیاخته یاشک ر انوسیچهار اق  یاز آبها شیب
خون که   ی البهایکدام فزونتر است، س یپنداری م

 یآبها  ای  خته، یراه دراز ر  نیتو در ا  یگلو  دنیاز بر
  ن یچگونه است؟ آغاز ا نیا یول انوس؟یاقچهار 

  یکشف شدن  های آغاز هست  ست، ین  یافتن ی سنساره در
گرفتار و   یکه چگونه بس نادانان به سخت ستین

  یزادمانها رهیدا نیدر تله افتادند و در ا یبه تشنگ 
 ۱5۳/۷9با شتاب به گردش درآمدند...«.  نینو

 ی فتگیش   یبرا  یتشنگ  ند، دانمی را بر سه گونه    یتشنگ
آنچه  ی برا یتشنگ ات، یماد یبرا یتشنگ ، یو دلباختگ

 . ستین یماد
 ( Upädäna)  یوابستگـ 9

دست آوردن به چنگ انداختن و به  لی م یتشنگبرآیند 
 ی. در کانن پالکندی م   یو دلبستگ  یوابستگ   جادیاست که ا

 آمده: 

tanhä - paccayä - upädänam ادی بن ی)تشنگ 
 به چنگ آوردن است(.  لی و م یدلبستگ
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به شهوات،  یبه چهار گونه است: دلبستگ یوابستگ
و   هاییکخویبه منشها و ن یها، دلبستگهیبه نظر یدلبستگ

 .۱به آتمن  دنیو چسب یو دلبستگ  هایمانداریپ

 ( bhäva( )یشدن )هست ـ ۱۰

و  یتشنگ  نیو تا ا دیآیم دیپد یهست های دلبستگ از
و شدن    شودی م   بافته  ینگردد، رشته هست  دیناپد  یدلبستگ

است که تا سوخت آن،  یآتش ی . زندگافتیادامه خواهد 
 کشدی فراهم باشد آتش زبانه م هاست، ی که همان وابستگ

. بردیم  یو آن سو یسو نیاو وزش باد کارما آن را به 
  ند یرسد، زبانه آتش فرونش انیسوخت به پا نیگاه که اآن

 گردد.  دیناپد  روانایخاموش شود و در آرامش ناب ن  یو هست
 ی در فضا یاند، هسترا سه گونه دانسته  یهست
 ریغ  یدر فضا   یهست  ات، یماد  یدر فضا   یهست  ، یدلباختگ

 . اتیماد

 ( Jätiزادمان ) ـ ۱۱

 دارد.  یدوباره را در پ شیبازنمود زا شدن

 ( Jarämaranaو مرگ ) یریپ ـ ۱۲
 و مرگ است. یریپ یشیهر زا امدیپ

در  میها پردازحلقه  نیا نانهیبخرده یبه بررس اگر
آنها نارساست و اگر دور زادمان و    بیکه ترت   افت ی  میخواه 

 ریزنج  نیا  یانیحلقه پا  ایمرگ    دیمداوم باشد، با  دیمرگ با
. ستین نیشود، که چن گرید ریزنج نیحلقه نخست زهیانگ

 وجود  یو نه آگاه   یروپه نه نادان  ـ بدون نام    نیگذشته بر ا
نسبت  ن یشیپ یرا به هست  زیو تم ینادان نیدارد. و اگر ا

فراوان   یباز هم ناسازگار  میروپه آغاز کن ـ و از نام  میده 
کرد. تنها   میکتاب به آنها اشاره خواه  انیاست، که در پا

و  یو سوم )نادان نیکه دو حلقه نخست شومی آور مادی

 

هاست که آن را نهاد  ه یبه نظر ی همان دلبستگ ی دلبستگ نی ـ ا۱
Ätmaväda  ا ی  Ätmavidyä   دی تأک  یبرا   سم یبود  روان یپی  ول  .نامندی م  

 اند.جداگانه و برجسته به حساب آورده  ب یآس کینبود ذات، آن را  
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شناسانگر   حال، که در هر    ۱۲تا    4  یهاحلقه  نیدر ب  یآگاه 
  انیگونه که بندارند. همان ییاست، جا یدوره هست کی

 چینهاد به ه  نیا رفتند، یشد و چند پژوهشگر هم آن را پذ
بودا نبوده و پس از او به آن  دََهرمهی وجه وابسته به بُد

 ریزنج  کیداده شده است. در متون کهن نخست از    وندیپ
 . ند یگوی سخن م یانه حلقه 
از  شی، که پ Mahänidäna Suttanta II/56در 

 آمده است )فشرده(:  نی نام برده شد چن نیا

کورو  نیآن بزرگوار در سرزم یکه زمان دمیشن نیچن
و  ی... آناندا آغاز به سخن کرد و شگفتبردی سر مبه

وابسته را ستود و آن را   شیدایآموزش پ نی ا یبرجستگ
  ن یبودا پاسخ داد که چن  یخواند. ول  ریپذروشن و فهم   اریبس
 نیاست )هم  دهیچیژرف و پ  یاریبس  یجستار   نیو ا  ستین

 افت یکه در ( ستیگفتار از بودا ن نیکه ا رساندی سخن م 
و مرگ و  یرینادرست آن موجب شده است مردم از پ

 از تو پرسد  یآناندا اگر کس  یا  .ابندین  ییگردونه سنساره رها
و   ماندزا ، یپاسخ ده  دیبا ستیو مرگ چ یر یپ زهیانگ
 یپاسخ ده  دیبا ست؟ یزادمان چ زهی( ، انگ Jäti) شیدایپ

  ی دلبستگ ست؟یشدن چ زهیانگ ۱(.... bhävaشدن )
(upädäna  )یتشنگ   ست؟یچ  یدلبستگ  زهی، انگ  (trishna )

  زه ی( ، انگvedanäاحساس ) ست؟یچ  یتشنگ زهیانگ
تماس  زهی( ، انگSparshaتماس ) ست؟یاحساس چ

نام و  زهی( ، انگnama- rupaنام و صورت ) ست؟یچ
 نیاز ا گری(. دvijnäna) یو آگاه  زیتم ست؟یصورت چ

 .رودینم شترینقطه پ

 

و مرگ برآیند    یری آنکه پ  ان یاست. ب  یی ابتدا   اریبس  یآوربرهان   ن یـ ا۱
 زادمان هست زهی زادمان است و انگ

خواهند شد، مانند    د یرفتن زادمان رنجها ناپد   نیبود، و با از ب  شدن 
درمان    ی شکم است و برا  داشتن   درد شکم،  زهی انگ  مییاست که بگو  نیا

 برد!!   ن یشکم را از ب دی شکم درد، با
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از ( وجود دارد و  nidäna)  زهیتنها نه انگ  گریزبان د  به
 هاست، ی همه بدبخت  شهیر  یهند  ینهاییکه در همه آ  ینادان
دور   نی ا  گفته شده  زین  یآگاه   زهی. و چون انگستین  یسخن

 . شودیبسته نم
 که:  سدینویاُلدِن بِرگ م

خود را از براهمنان    یفکر  یهاه یما  سمیبود  چون»
و   سمیگرفته است، در جستار کارما هم بود

 زهیدارند و هر دو انگ یهمانند دید سمیهندوا
 یبهرگی ب هیپا نییزادمان دوباره را، که در هر دو آ

و در  نددانمی  یو نادان ی است، تشنگ یاز رستگار
  ن یخستکه ن ی دو را نادان ن یا نیبدتر شیهر دو ک
و برآیند  خوانند، یاست، م یتیعل ریزنج کیحلقه 

  ش یدایو پ  شی آور زااست که فاجعه رنج  ینادان  نیا
همه رنجها   دیدست آبه یی. اگر داناردیپذی انجام م

 55/5۶ ۱برخواهد خاست.« انیاز م

 ی برداشتها  یارجیبودا و آناندا نشان ب یگفتگو انیپا
اگر  پرسد، یداستانهاست. بودا از آناندا م نینگارندگان ا

کشاها، ارواح  ای ان، یجنها، پر ان، یانسانها، خدا نیب یزادمان
  ان ییکه هنوز هم بودا یالی( )جانداران خPretasو اشباح )

 یریاز پ ایآ داشت، یوجود نم واناتیو ح ( به آنها باور دارند
 ینبود جان یگمان نه!! )اگر جانداربود؟ بی یو مرگ نشان

. پس ستین ینباشد درد یو اگر جان داشتیوجود نم
بردن رنج آن است که همه جانداران را   نیراه از ب نیبهتر

  توان ی م  نی از ا تری فراعقل  یمعرفت  ای(. آمیساز جانیب
 افت؟ ی

دََهرمه  را در ابهی  یادوازده حلقه  ریزنج
(Abhidharmaم )متأخر  یکه از بخشها افت، ی توان ی

گرفت که  جهینت توانی شد م ان یکانن است و چنانکه ب
 ی گرفته است، ول شکل  علتها بعدها ریبرداشت زنج نیا

 

 !ستین کسانی  نیی دو آ  نیدر ا   یو رستگار یـ توجیه نادان ۱
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 ایو شدن  یچرخ هست نیکه ا افتی یکم چنان ارزش کم
 یهاو پرستشگاه  رهایدر همه د یبه شکل نقش  رَچاکبهاوَ
 کریپغول  یویکه د  گونهنیرسم شد، به ا  وارهایبر د  ییبودا

چرخ  یچرخ را در دست و برابر خود گرفته و از باال نیا
م است و دُ انینماگراز مانند و چهره ترسناکش  یدندانها
چرخ با  نی. اشودی م  دهیاش از پایین چرخ دمارگونه 

آنها  ن یخست به شش بخش شده است که در ن ییهاپره
)آسوراها  نیاطی ش گاهیجا نیدر دوم ان، یخدا یخانه آسمان
(äsurasنیریدر بخش ز وانات، یمکان ح نی، در سوم 
و  Pretas ستگاهیز نیسرد و داغ، در پنجم یدوزخها
چون چشم  ییمانند، با دهانهاگ یشکم گنده د ارانجاند

بخش جهان انسانها، نشان   نیو پس نی سوزن، و در ششم
 کیمار و    کیخروس و    کیچرخ    انی. در مشوندی داده م

( dvesha) یزاری( ، خشم و بlabhaز )آخوک که نشان 
سه   نی اند. ا( است، نقش شده moha) بیو فر یو گمراه 

را سه زهر  یادی( بنKlesha) یو آلودگ یدیپل
(tridoshäpahaم ) شهوت  یآز گاه  یجا و به نامندی
(rägaرا به کار م ) سه زهر  ن یاز متون، ا ی. در برخبرندی

  ش یگانه را از پپرده سه   نیاند که هر کس اچنان نافرخنده 
(، رها شده  یگمراه   ـ   یزاریو ب  نهیک  ـ چشم بردارد شهوت  

 نامند ی ( مافتهیدست  روانای)به ن
(rägadoshämohakkhayä sa nibbuto - یبه زبان پال.) 

دست مرد کور دستواره به  کی ( avidya) ینادان نشان
و  یبا چرخ سفالگر  یگراست. نشان سنسکارا، کوزه 

باال   یکه از درخت  یمونیم  یو آگاه   زینشان تم  ش، یهاکوزه 
)نماد بدن( با چهار   یکشت کیروپه.  ـ نشان نام  رود، ی م

   ۱۳5/۷9است.  یروان یها)چهار گروه  نیسرنش
نهاد   نیپژوهشگران درباره ا  یاورد  ترزیانگشگفت   یول

  ن یا  رندیپذی که خود م  ییاست. آنها  یتی وابسته عل  شیدایپ
بودا  دََهرمهی نهاد پس از بودا رفته رفته شکل گرفته و بُد

و راه اصیل هشتگانه است،  فی شر قتیهمان چهار حق
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 رینهاد تنو نیا یکه بودا با مراقبه بر رو شوندی م  یمدع
 :سدینوی که م  راستیپژوهشگران اک  نیشده است. نمونه ا

که از  یدرپیپ ندیفرا ن یا یبر رو ونیتاس ی»مد
  نی شدن ا دیبه ناپد شود، ی و مرگ آغاز م یریپ

دوازده حلقه    نی. بودا با مراقبه بر اانجامدیها محلقه 
به پس،  شی و از پ شیاز پس به پ یتیعل  شیدایپ

 ۱۱۳/ 5۳.« افتیدست  ریبه تنو
داده و  ارینهاد ارزش بس نیاکه به  ییآنها یحت میدید

دست   ریکه بودا ابتدا به تنو  رفتندیپذ  بندند، یآن را به بودا م
 رتر ی. و چشمگدیشیها اندحلقه  نیاو پس از آن به  افتی
و ندانستن   یزنجیر نادان نینخست ا حلقه است که نیا

از   شی پ دیهشتگانه است. پس با لیراه اص  ایدََهرمه 
 دََهرمه شناخته شده باشد.  ره، یزنج نیاپرداختن به 
 ی ستانها یچ فتگانیش  نیاز همه آن است که ا مهمتر

پروا ندارند   چیه   ، دهندو ته که نام فلسفه به آنها می   سریب
شمردن   زیکردن و ناچ ارزشیسخنان به ب ن یا  انیکه با ب

 نیهم دیکه از د ییبودا ای. آ۱آن بزرگمرد پردازند شهیاند
ن یانسان دوران خود باشد، با هم نیآگاهتر دیبا فتگانیش
  افته یدست  یگاه یپا نیبه چن شهیری ب یشها یو نما هایباز

 دیها... و زنده آزادها که باستوه ها و بُدی است؟ و ارهت
با  دیبا زیبالقوه گردند ن یآنها روشن شده و بودا یهست
 زمان گردند؟  یعارف و دانا  شهاینما نیهم

 فتهیش شمندانیو اند ییبودا تیپاسخ روحان متأسفانه
  ۲5۰۰هم پس از گذشت  رون یمثبت است. از هم سمیبود

در  ر، یتنو یو مدع  شهاینما نیا  کنندهی باز  ونهایلی سال و م

 

بودا را با   دَهَرمهی و بُد  پرداختندی نم ها ینوآور  نیاگمان اگر به ـ بی ۱
  ان یگونه که بکردند، و همان ی نم  دوازده حلقه برابر نی مدیتاسیون بر ا

بردن رنج را دَهَرمه   ن یراه از ب مودن یو پ  ی و رستگار یی دانا وند یشد پ
  ی و برآیند تجرب شتریب تهایعل ر یزنج  نی ارزش ا ند، دادمی نشان  یواقع

 . دی گردی کارساز م ار یآن بس
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شکنجه و فشار   ریدربند و ز رانیاس اردهایلی جهان امروز م
که  برند، ی سر مو ... به  یماریب ، یو درد و رنج، گرسنگ

 نییرنجدیدگان در خاستگاه آ نی از ا یشماری ب روهگ
که به  ییای آس ینها ی سرزم گریهندوستان و د سمیبود
 یبرا نی. دکنندی م یزندگ اندده یکیشها گرو گونهن یا

مردم و سعادتمند   یو معنو  یو پرورش روح  یاخالق  تیترب
  ی آن چگونگ  ابیارزش   نیاست و بهتر  یساختن جوامع بشر

. اندده یگرو نییمردم آن به آن آ تیثراست که اک یجوامع
 یهاهزاره  نیاست، که در ا ی و موشکاف  یبررس یجا

به ظاهر  ینهاییآ گونهن یکه ا ین یگذشته در هر سرزم
با خلسه و جذبه و  روانشانیکه پ یو باطن یعرفان

اند و راه را  و وهم و پندار پناه برده  الیمدیتاسیون به خ
دهندگان و  شینما بکاران، یو فر رانیمعرکه گ یبرا
  افته یگسترش  شتریاند، ب... باز و آماده ساخته گرانیباز

 ژه یوو به یفساد و رنج، سست ، یدادگریو ب یاست، بدبخت
 یزندگ اتیبه واقع دیفراوانتر شده است. با ییگراواپس 

گونه آن را آن   نیتا جهان و سامان و قوان  دیپرداخت و کوش
 شیپاال  یاز آنها برا یریگکه هست شناخت و با بهره

به پرورش درست و سودمند مردم  ، یانسان و جامعه انسان
آنها را به درست  یپرداخت و با روش کارساز از کودک

آزمون و   روی... و پیدرست کردار  ، یشیدرست اند  ، یگفتار 
چون   یگونه که بزرگمردانبار آورد، هماندرست، به  فتایدر

( و مردم را  تَتهاگته بودند ) مایزرتشت و بودا خود راهپ
و  سایبه کل یریگیخو یجا کردند، تا به ییرهنما

رختن و   ا یبه در وه ی... رفتن، گل و مشگاهی ایپرستشگاه و ن
دعا را به  یا یکردن... آس زانیآو کرهایو پ سهایبه تند ای

چرخش در آوردن و درفش سوتراها را برافراشتن، در برابر 
خودساخته به خاک افتادن، در عالم  یکرهایو پ سهایتند

جذبه و خلسه، مراقبه و مدیتاسیون مدهوش شدن و  
را فراموش کردن... از مواد مخدر و  یزندگ اًمصنوع
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سست و  ایفرو رفتن  یخودیگرفتن و به بانگیز بهره وهم
لذت  یجاو به  کنند،  درست خو یشدن... به زندگ خبریب

و خلسه    شی و سماع دراو  اکیتر  یو بو  گاریبردن از دود س
و کردار و گفتار درست   یو درست  ی... از راستیوگیو جذبه  

باور درست   کی  یاریبه    ژهیولذت برند. پرورش درست، به 
سازمان   کیآوردن  دیپد یروش برا نی ساز، بهترو انسان 

 درست است.  یو سامان همگان

 نی سپرده و به دنباله گفتار ا ندهیرا به آ یبررس نیا
 .میپردازی بخش م

 ری و تفس ی که در بررس ییها ی بِک با اشاره به ناهمگن
 :سدینویم شود، ی م  افتینهاد  نیا

کرده  انیرا بودا ب هاه ینظر نی است ا دیبع اریبس»
 ییهافراموش کرد، در گزارش دینبا ژهیوباشد، به

او در  ، دهندنهاد را به بودا نسبت می  ن یا انیکه ب
 نیاعالم آن به فلسفه توجه نداشته، بلکه از نظر ا

درمیان گذاشته   ونیتاسیمد یبرا یگزارشها روش
گمان  گفتار آن هم بی   وها  واژه   یشده است...... حت

ن  زما یهاشه یبودا نبوده است، بلکه از اند نشیگز
 ۱وام گرفته شده است.« 

نشان دادن  یاز پژوهشگران چون سنگهه برا یبرخ
  ۱5۳ -4و وابسته، سرود  یتی عل  شیداینهاد پ ینگیرید

نهاد  ن یا یو آن را بازگو آورندیدهمّاپادا را گواه م
)از  میکرد انیب نیاز ا شیسرود را که پ نی. اشناسندی م

را   مهیخ نیارفتم و سازنده  گر یبه زادمان د یزادمان
 ریتفس یشناخت من تجرب یکه سوزوک میدیجستم...(، د

 

بافی داشته و  بوده و نه کشش فلسفه  لسوف یبودا نه ف نکه یدرباره اـ ۱
آموزش فلسفه را داشته باشند،    چشمداشت  بود شاگردانش از او  ل ینه ما

  کند،ی م   انیب  ز یگونه که بِک نسخن فراوان گفته شد. همان   نی از ا  ش یپ
با آنچه از بودا   ز ینهاد ن ن یا ان ی که زبان و ب افتیدر  توان ی م ی به خوب

 . باشدی نم  کهن آمده هماهنگ یدر گزارشها
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که در  دید میخواه  میکن یبررس ینیزبیاگر با ر یکرد. ول
 که یاست و زمان یو رستگار یتشنگ  یآن نشان وابستگ

خانه  گرید ند، ی فرو نش یما پالوده( و تشنگ کار) ذهن پاک
  ایدر کتاب نور آس  انیب  نی. اشودی ساخته نم  یگری)بدن( د
بودا نام  یروزیبرگردان شده و آن را سرود پ یابه چامه 

 ۱۳5/۷9اند. داده

گمان پس از بودا نگاشته شده بی زیدهمّاپادا ن ضمنا
 است. 
گفتگو بردار است،  اریآنچه بس یچرخ هست نیا در
بدن به  کیاو از  یجا شدن هویّت شخص و کارماجابه

وجود ندارد و پس  داریآتمن پا ا یاست. اگر روح  گریبدن د
گفت   توان ی پس چگونه م   رود، یم   نیاز ب  زیاز مرگ همه چ

در  شود؟یهست م یدرپ یو پ افتهیزادمان دوباره  یکس
 زیتم و یحلقه سوم با آگاه  سمیودب ینییمتون آ

(Vijnänaرا کارگزار ا ) شناسندی م ییجاجابه ن ی . 
 نیبه پس یآمده هنگام مرگ، آگاه  .Sany. Nikدر 
که با   ی و سپس چون انسان بردی دل پناه م  ا یفرارگاه 

  زان ی گور مرده آو  یاست، بر رو  زانیبه درخت آو  یسمانیر
به گفته   یداخل گردد... ول گریبدن د کیتا در  شود، ی م

باور   داریپا زیچ چیبه ه  تواندینم سمیبرگ، چون بودالدن 
هم  نجایدر ا ، داندمی را گذران  زیداشته باشد و همه چ

بلکه    ستین  نیشیپ  یهمان آگاه   یآگاه   نی: اشودی اضافه م
که هم آن است  ن، ینو یآگاه  ک یو علل  طیبسته به شرا
 .دیآیوجود مبه ست، یو هم آن ن

( ۳۷۸، ۲5۱، ۲۱5بخش ) نیدر چند برگاُلدِن 
در  رسانندیکه همه م کند، یرا بازگو م یفراوان یگزارشها

. او نددانمیو دو بدن    یدو زندگ  یانجیرا م  یآگاه   سمیبود
که  Godhika) کایده نام گُبه ی را از آرهت یزبانزد تیروا

  .Angutt. Nikو  Samy.N. چون فراوان،  یهادر رساله 
 :کندی م  انیب نی ... آمده چن
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به  شیبزرگوار با باز کردن رگ خو یکایده گُکه  گاه»آن
بودند  روانشیکه پ ادست زد، شاگردان بود یخودکش

  ی سو  نیدودمانند بر فراز کالبد او ا  یمشاهده کردند که ابر
 ست؟ی ابر چ  نی . از بودا پرسش کردند که ارودیم  یو آن سو

است  طانیش ایدود همان مار  ایابر  نیاو پاسخ داد که ا
 پرسند، ی . شاگردان مکاستهیگد یآگاه  یجستجو رکه د
 شیخو   ندهیخود را )بدن آ  گاه یجا  وارسته  یکایگده   یآگاه 
جا، که او   چیدهد در ه است؟ بودا پاسخ می  افتهیکجا  ( را

 روانایانسان به ن کهی داخل شده است. تا زمان روانایدر ن
. شودیجا مجابه  گریبدن به بدن د  کیاو از    یآگاه   وستهینپ
 ۱.«گرددی خاموش م زین یآگاه  روانایبه ن وستنیدر پ یول

به  توانی آمده که بدن را م Samy. Nik. IV/195 در
( در آن vinnäna) زیکرد که درک و تم هیتشب  یشهر

آمده:   Sämannäphala Suttaشهر فرمانرواست. و در 
شده است،  لی بدن من است، که از چهار عنصر تشک نیا

من    یهم آگاه   نیا  یوجود آمده است. ولو از پدر و مادر به
( است، چون گوهر دهی)چسب  وابستهاست که به آن سخت 

با تراش هشت پر، روشن و ناب، در  ل، ی و اص بای پرارزش ز
 ۲۳۷/۶5شده...  نتیکمال زحد 

 :دیگوی م نیبودا به آناندا چن Mahänidänaدر 
به هم  آمد، یدر زهدان مادر فرود نم یاگر آگاه »

کننده  بدن ادراک  کی( sam-murcchبستن )
(näma - käya در برابر بدن مادى( )rupa- 

 

نظر داد روح تا   میدی است که د دریسخن همگون با گفته لَ نیـ ا۱
  گر ی به بدن د ی و از بدن دار ی پا افتهیدست ن روانا یشخص به ن کهی زمان
در هر حال   ی. ول شودی خاموش م روانایبه ن وستن یو پس از پ رود یم

  ی آتمن را گرفته و هر دوتا، رستگار یجا ی برداشت آگاه نی در ا
  سمیو در هندوا شود،ی خاموش م روانای در ن  یآگاه  سم ی. در بوددارند ی پا

آتمن و   ن یب یی های گمان ناهمگن . بی گردد ی آتمن در برهمن جذب م 
 خواهد شد.  یواشکاف نده یویجنانه وجود دارد که در آ 
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käyaاگر پس از فرود آمدن  ای. گرفتی( شکل نم
(، ماندی)در آن نم  گذشتی در زهدان از آن م  یآگاه 

  شیدایجهان پ نیدر ا یکنندهابدن ادراک
در  یاا دختر بچهیپسر بچه  ی. اگر آگاه افتیینم

 ادیشود، در آن حال نه رشد و ازد  دهیبر  یحال کودک
خواهد  جامبدن و ادراک ان ختنیادراک و نه درآم

  کیدر  یگاه یجا یاگر آگاه  گری د یگرفت. از سو
مرگ   یریدر آن حال زادمان، پ  ابد، یبدن با ادراک ن

است که   ی . پس آگاه ..نخواهد بود ندهیو رنج در آ
اکنون و   یدو زندگ  نیب  وندیمانده و حلقه پ  یبر جا

 .گرددی ا گذشته و اکنون میو  ندهیآ
که زاده  ردیگی م  جهیسخن بودا نت نیآناندا از ا
( ،  adhivacana) نشیو مرگ، گز یریشدن، پ

( و... همه وابسته به prajnäpti) یپندار ذهن
و   زیتم  نیبوده و چرخش چرخ جهان بر هم  یآگاه 
 ۱۱۰/99.« استاستوار  یآگاه 

 کندی م  یرا واشکاف ندای لیم یاز گفتگو یبخش هورنر
و زادمان دوباره با   یاست که، بازبود نیکه برآیند آن ا

کند و گسسته  گاه درنگ نمیچ یکه ه   ، یجا شدن آگاه جابه
 ن یو ا  ردیپذی( ، انجام مPaccima - vinnäna)  شود، ینم

 Patisandahäti – vinnänaدوباره نمودار شدن را با 
 کند، ی بازگردان م ، یهورنر دوباره حلقه انداختن آگاه  که

پس از   درنگیبرداشت ب نی. در ادشمارنیهماهنگ م
 ـ نام  کیبازگشته و  یماد یایمرده به دن یمرگ آگاه 

 4۳/۱۲5. ردیگیبه خود م نیروپه نو
آن که  ای: آپرسدی م  ندای لیشاه م یگرید یدر گفتگو

است؟ پاسخ: او  یگرید ایهمان است که بود  زدیخیبرم
 . ستینه همان است و نه همان ن

 است؟  یسخن به چه معن نی : اپرسش
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است و اکنون    یکیکه در دامن مادرش بود    یپاسخ: کودک
گاه که کودک او آن  مادری  است ول  یگریکه بزرگ شده د

  ی عنیزاده شد و اکنون هم که بزرگ شده همان مادر است.  
 ی چراغ  گری. نمونه دستیآن کودک همان است و هم آن ن

دم،  نیاش در نخستشعله  میاست که از سرشب روشن کن
چراغ همان چراغ  یول ست، ین یک ی انیو در پا انیدر م

سر  پشت واند ها در جنبشاز دهرمه  یاست. پس گروه 
و  زدیخی برم  یکی دارند.  انیجر یگریپس از د یکیهم 

است   یاگردش آنها به گونه  ی. ولشودی م  ختهیگس  یگرید
دََهرمه    کیو نه پس وجود دارد. پس نه    شینه پ  ییکه گو

دانست. به زبان  یآگاه  نیپس توان ی را م  یگریرا و نه د
 یکه آگاه  شودیها موجب مدهرمه  یوستگ یپ نیا گرید

 ...  ۱گسسته نشود و گردش کند هرگز
باز  ی: چه کس پرسدی سرانجام پس از چند پرسش، شاه م

دوباره زاده  یکس )به ترجمه فراوالنر: چه گرددی م
 ( شود؟ی م

همان نام و شکل دوباره باز   ایروپه پرسش: آ - پاسخ: نامَ
 گردد؟ی م

 یول گردد،ینام و شکل خودش باز نم نی پاسخ: نه، ا
دهد انجام می   بد  و  کینام و شکل، کردار ن  نیبا ا  یشخص 
دوباره زاده   یگر یکردارها نام و شکل د نیا هیو بر پا

 شودی م

 (. کندی ارتباط م دی)فراوالنر: تجد
 ینام و شکل زاده نشود، انسان از کردارها  نیپرسش: اگر ا

  شود؟یآزاد م کیبد و ن

 

ها  دهرمه وسته یگردش پ  نجا یکه نگارنده در ا سدینوی ـ هورنر م۱
(dhamma- santahرا به نادرست )ها  دهرمه  ی وستگ یبه کار برده و پ  ی

و    شیدانسته است و آن را با زا   یک یانسان    یو هست   یرا با تداوم آگاه 
 داده است.  وند یمرگ پ
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برقرار   وندیپ نی چون ا ی. ولشودی آزاد م  یپاسخ: آر 
. گرددیآزاد نم کین بد و یشخص از کردارها گردد، ی م
با خود برداشته و به  یچراغ یکس شیندینمونه: ب یبرا

آتش گرفتن   زهیاگر شعله چراغ انگ ی. ولرودی م  یاکلبه 
و از آن   رد، یگردد که از زبانه آتش آن خانه آتش گ یاه یگ

و  ری شخص را دستگ  نیا نانیآتش روستا بسوزد... ده نش
خوانند. اگر مرد پاسخ دهد   شیخو   یزننده روستااو را آتش 

بلکه زبانه آتش   نسوزانده،  شما را  یکه چراغ من روستا 
 است؟ ریپذ  سخن او  ایا برپا داشته، آر   یآتش سوز  نی ا  اهیگ

ور را شعله  اهیدر هر حال چراغ او گ راینه، ز دیگوی شاه م 
 است.   سوخته  کلبه و روستا اهی ساخته و از آتش گ

مورد هم هرچند نام و شکل    نیدر ا   د، یگوی سنه مپس ناگه 
نام و شکل   یول رسدمی انیشخص با مرگ او به پا کی
نام و  نیا یدرست و به دینمایم  دیرا تجد وندیپ یگرید

است )؟؟( و از  نیشکل دوم همان نام و شکل نخست 
  ن ی. و اشودیو بد رها نم  کین  یشخص از کارها   رونیهم

 یاز چوپان یر یکاسه ش یکه کس ماندی درست به آن م
. اگر در دیایگرفتن آن ب یبرا گریروز د یباشد ول دهیخر
  ن یو ا ( باشد دهیته باشد )بربه کشک برگش ریمدت ش نیا

نه کشک، و چوپان  دهیخر ریمرد ادعا کند او از چوپان ش
 ایتوست که کشک شده است، آ  ریش  همان  نیپاسخ دهد ا

 ست؟یحق با ک
کشک   ن یکه ا  یدرست   به  رایدهد، با چوپان، زشاه پاسخ می 
پس  د، یگوی سنه مشده است. ناگه  داریپد ریاز همان ش

  ان یگونه هم، هر چند نام و شکل با مرگ به پاهمان
 دینمای م دیرا تجد وندیپ یگرید شکل  نام و یول ، رسدمی 
 ۱آمده است  دیپد نیدرست از همان نخست یدوم نیو ا

 

بسنده   هیو نظر  ادی  کی یی ام به بازگو گونه که بارها نوشته همان ـ ۱
خداوندگاران دانش فراعقلى!!    ن یا  تا چه اندازه   ابد ی تا خواننده در  کنمی نم
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بدن  یشکل داده ول رییاست که تغ ریهمان ش دهیبر ری)ش
 است؟(  نیمرده هم چن

فراوان  ییدر کانن بودا ییابتدا یبرداشتها گونهن یا از
پژوهشگران   هاادمانده ی نیا ه ی. بر پاافتی توانی م
نمونه به چند برداشت  یاند که براکرده  ییهایریگجه ینت

 شد(. انیب ییهاهم نمونه نی از ا شیپ) میکنی اشاره م 

که در  یفراوان یگرفتن از اظهارنظرهابا بهره  شومان
و از نقش سنسکارا   شودی درمیان گذاشته م سمیکانن بود

دوباره   یزندگ یکارماساز، که شکل و راستا یهایی توانا ای
  ندا ی لیم  یو چون گفتگو   ند، یگویسخن م   کند، ی را تعیین م

به  کوشدیم آورند، ی... را نمونه مریسنه چراغ و شو ناگه
کند   انیب  گرید  یرا در هست  یهست  کی جا شدن  جابه  یزبان

از هم   نکهیا  نیدر ع  یهست  دو  نیو نشان دهد که چگونه ا
 :سدینوی . او مکسانندیجدا هستند، با هم 

در زادمان دوباره را   ینخست و هست یهست»
کرد که   هیتشب Bو  A اردیل یبه دو گلوله ب توانی م

دو را به هم  نینه همسانند و نه از هم جدا. آنچه ا
گاه که است. آن  یتیعل یبستگ کیدهد می وندیپ

هم آن را  د، یسای را م Bگلوله  یبا کوبش Aگلوله 
دهد می   ییراستا  و هم به آن  آورد، ی به جنبش در م

هم آن که   گونهن ی. همیکه مشخص است نه اتفاق 
در زادمان   شیخو A یرا از هست  یزیچ ردیمی م

گذشته او  یبلکه تنها از هست برد، یدوباره نم
رفته و زادمان  ندهیآ یبه هست ییکارما یهازه یانگ

  ن یا شی و گرا سازندیاش را مشخص م دوباره 

 

دانش امروز   یسخنانشان برا هیو تا چه پا  کنندی م یآورگواه  هیپا یب
 ارزش است.  یدارا
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ن را روشن  ینو یهست یهاست که چگونگزه یانگ
 ۲۲/۱۳۷.« ۱کنندی م
 سا یراُاز پژوهشگران کنگره    یکی(  E. N. Thero)  ترو
که   کندی م   یرویپ  دگاهید  نیبر نهاد آن ـ آتمن از ا  هیبا تک

 گر،یبه بدن د  یجا شدن روح از بدنجابه   یجابه  سمیدر بود
را دارا    یستگ یبا  نی( اvinnäna)  ی( و آگاه manasذهن )

 :سدینوی . او م ندباشمی 

  ی هایخود در زندگ یکه از کارما یکنون شخص»
  ی شهایگذشته زاده شده است، هنگام مرگ آرا

و در   کندیجا مجابه  گرید ی خود را به زندگ یذهن
  ا یسودمند  یها یآن به بهره بردن از کارساز

... در دهدی ادامه م شی خو یکارها انبخشیز
  یو وابسته، که آگاه  یت ی عل ش یدایآموزش قانون پ

  ی و زندگ  ی زندگ  نی ا  نیب   ونددهندهیرا حلقه پ  زیو تم
را  داریپا یذهن یآگاه  اند، ینمای پس از آن م 

که  انیب نیبا ا ی. ولسانداشنی همسان با روح م
 یو نه ناهمسان با آگاه  کسانینه  نیجن یآگاه 

نکته   نیجاندار جان سپرده( ا یاست )آگاه  نیشیپ
وابسته به  یکنون یکه آگاه  سازدی را روشن م

بوده. به زبان   یزندگ نی ا ی اما برا ن، یشیپ یزندگ
 

سنه گام بر  ناگه  ی پا یامروز هم در جا شمندانیکه اند یی گوـ ۱
زمان وجود دارند و   کی هر دو در اردیلیب Bو  A ییها. گلوله رنددامی
و   هیزاو نییاست )زننده ضربه( با تع یکننده اصل کارگزار، که اجرا  کی

ضربه است که   ن یو ا  د ی را بسا Bتا  زند ی ضربه م  Aفشار چوبدست به 
  یک یدو گلوله  ن ی. در ضمن اسازدیرا مشخص م B یجنبش و راستا 

  در دم مرگِ ن را درباره انسان و جاندا ی نبوده و دو گلوله گوناگونند. ول 
A  از ،B  دی و هنوز زاده نشده است. پس با  ستین  ی نشان  A  ند یافریآن را ب  

را    B  ی هست   د ی هم با  یی کارما  یهازه ی(. انگستیهم ن  یاننده ی)چون آفر 
وجه در   چ یبه ه Bبه  Aگلوله  ش یکه سا ی مشخص سازند، در حال 

وجود   ش یسا  ن یاز ا ش ی پ Bندارد، که  ی نشان  نی آن کوچکتر ی هست
 است.   اشتهد
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 یریگیپ نینو یگردش ذهن در فضا  گرید
موجود همان موجود  ن یبدون آنکه ا شود، ی م
آزاد و خود  یآگاه  کیبه  نجایباشد. در ا نیشیپ

  ه یتک گرددی جا مجابه یفرمان که بدون دگرگون
مورد نظر  یآگاه  یوستگیبلکه تنها پ شود، ینم

 داریو پا ریحالت فراگ کی  یآگاه  یوستگ یاست. پ
  یریگ یپ  یتنها تا زمان  ندی فرا  نی و ا  ستین  یو جاودان

به   شی( و گراtanhaو از ) یکه تشنگ شودی م
  ی . ولابدی( ادامه  upädäna)  دنیچنگ زدن و چسب

 زین یآگاه  یریگیپ ، ی با خاموش شدن تشنگ 
  انا یبکه ن روستنی. از همشودی خاموش م

(nibbäna  -  رواناین )  نیهمچن  را  Tanhakkhya 
. مقدس  نامندیم زین یو دلخواه  یدرنگ تشنگ

به   شیگرا شودی م بانا یکه وارد ن ۱ی ازهیپاک
  و چنگ زدن را نابود ساخته و از همه  یدلخواه 
.«  شودی به گردونه زادمان آزاد م های وابستگ
۱4۸/۱۱5 

 :سدینویم بک

 ی و کنون نیشیپ یهست وندیپ یاریرا بس ی»آگاه 
است که  نیسخن از ا ییمتون بودا شتریو در ب نددانمی 
در هنگام مرگ بدن را ترک گفته و زمان آبستن   یآگاه 

 گری. به زبان دشودی شدن دوباره به زهدان مادر وارد م
 ی و زادمان پس از آن است. ول نیشیوجود پ وندیپ یآگاه 

 یو دستخوش دگرگون ستین دار یز پایحلقه ن نیچون ا

 

توجه کنند   خواهند ی نم ا ی  کنند،ی توجه نم  سم یبه بود ن یمؤمن ن ی ـ ا۱
  ستاده ی ا  زه« ی»مقدس پاک  ک ی  آنان ی  پندار   ر یرشته زنج  ن یا   انیکه در م
از چنگ زدن   ز ی و پره شود، ی م ی آگاه  ی وستگ یاو موجب پ یکه تشنگ 
مقدس    نیگشته و سرانجام ا   ی او موجب خاموش شدن آگاه  یو وابستگ

با آتمن در    زهیمقدس پاک  نی ا  ا ی!!؟ آگرددیم  روانا یاست که وارد ن  زهیپاک
 باره سخن گفته خواهد شد.   نی در ا  شود؟ی راه همسان نم  ان یپا
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بدون ذات دانند.  دیآن را هم با سمیاست، پس در بود
بودن  ذاتی ب هیدر هر پا ونیتاسیشد در مد انیکه بچنان 
بدون  شوند، ی و ترک م یها مشخص و سپس نفدهرمه

به مطلق همان  دن ینرس ن یمطلق برسند. ا کیآنکه به 
  ی مانهازاد نیب وندیاست. پ anattaväda نیدکتر

  ون یتاسیاست، که در مد یتنها ذهن سمیدر بود یدرپیپ
پله  نیبرتر، برنخست یهامجذوب در باال رفتن به پله 

  نی. اآوردی م ادیخود را به  ن ی شیپ یهایشناخت زندگ
دارد، که همان  یدر اشخاص در ناخودآگاه جا یادآوری

سنسکارا از ناخودآگاه  نی ا ونی تاس ی سنسکارا است. با مد
آمده،  گاسوترایُگونه که در و آن شودی آورده م رونیب

که همان  گردد، ی نخست سنسکارا به خودآگاه دگرگون م
حافظه ناخودآگاه است. با آشکار شدن ناخودآگاه  ایذهن 

 نی. همگرددی م ان یرفته رفته نما یزندگ ی همه کارما
شکل   دیدوباره را با یزندگ یاد یکارماست که هسته بن

دو  وندیر ناخودآگاه پمحفوظ د رگزار کا نیدهد. پس هم
فراوان ممکن    یدر کالپاها  یاست، که گاه   یدرپی زادمان پ

که  ۱بود یهند یشهایباور همه ک نی. اابدیاست ادامه 
 ۷/ ۱94 -۱95باور انباز شدند. نیبا آنها در ا زین انییبودا

 کی گرفت که  جهینت توانی برداشتها م نی همه ا از
جا جابه یچگونگ  یبرا یابرداشت روشن و خردپسندانه 

 ن ی. همشودی نم انیجاندار ب کیشدن هویّت 
 کیاز    سمیاست که بود  نیفراوان گواه بر ا  یهایناهماهنگ

 ینف کسره یاست در برابر هماوردان خود روح را  لیسو ما

 

به   ونیچون ماد  ، یهند ی شهایاز ک ی فراموش کرد که برخ د ی ـ نبا۱
هم چون هندوها   گر ید ی . برخنداشتند باور  یی دای روح و به کارما و بازپ

  ی ول ی جاودان یکه همان آتما شمردند،ی دو زادمان م  وندی جیواتما را پ
  ی گذشته مراجعه شود(. نظر خود بودا به روشن  یوابسته بود )به دفترها

تا   توانی او م  یکل  یگرفتن از آموزشها و تنها با بهره  ستیمشخص ن
 برآورد کرد.   یااندازه
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 یانجیکه م دار، یعامل پا نیا ی برا گرید یکند و از سو
باشد   داریکه هم پا  ابدیب  نیجانش  کیفراوان است،    یبدنها

 یزمان میدیکه دچنان زین یآگاه  نشی. گزداریو هم ناپا
 یاکه به گونه  د یبگشا یاگره را تا اندازه  نیا توانستی م

از ورود به  شیرو تا پبه گفته و باور تِ ایباشد، و  یجاودان
گردد. در مکتب برجسته   دیو پس از آن ناپد اراستو  رواناین

 ی و در سوترا کاهیسنگ 
 shariputräbhidharmashästra   آمده که ذهن ،

 یگوهر پاک و ناب است )مطلق( ول کی یدارا ی( آگاه )
 گریدار شده است. به زبان دلکه  یبرون یهایدر اثر آلودگ
نامشروط و نامحدود است، که  ی، جاودان یگوهر آگاه 

درست   نیو ا  ۱4۷/۱۱۳آن را وابسته ساخته است.    هایآلودگ
 یهندو از آتمن جاودان شیاست که در ک یفیهمان توص

که به کارگزاران   میدید ن یاز ا شی پ نی. همچنکنندی م
نشده، تَتهاگته درون   دهیاز جمله نهاد زاده و آفر ، یگرید

 ق در ما... هم چنگ انداختند. ما، بهاونگه، گوهر بودا، مطل
از   شیکه ما هم پ  یگریبا اشاره به کارگزار د  گالزناپ

 :سدینوی م میاز او نام برد نیا

پس   یگذشته به زندگ یزندگ یجا شدن آگاه جابه  یبرا»
به  سپاردی از آن که جان م یچگونه آگاه  نکهیاز آن و ا

 ان یب ی فراوان یهاهینظر شود، یوارد م  ندهیزهدان مادر آ
از جهش    یبه سادگ  انییاز بودا  یکه برخ  ی. در حالکنندی م

آن را روشن   یبدون آنکه چگونگ ند، یگویسخن م یآگاه 
گفته باشد   دیکه با کنندی م هی و به گفته بودا تک ند، ساز

 یراز سر به مهر باق  کیانسان    ی است که برا  یزیکارما چ
خود  ی از مکتبها برا یبرخ ی(. ولAngut. III/4) ماندی م

  ان ی( را به مantaräbhava)  یانجیوجود م هینظر
سنکهارا   یاری در دم مرگ به هینظر نی. بنابراآورندی م
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(Sankhära )وجود شبح   کی ۱اسازان، آن جاندار مکار  ای
 تی( )به سنسکرgandhabbaنام گندهبه )مانند به

gandharvaنیزادمان نو گاهیکه به جا شودی م  دهی( آفر 
زن و مرد در آنجا آماده است و  یکیو هنگام نزد رودی م

رفته    انیاز م  یشبح پس از زمان  نی. ارودی در زهدان مادر م
 ی که از باورها  شودیم  دهی. د۲ردیگیآن را م  یو کودک جا
  ی ستیوام گرفته شده و به باور بود یبه شکل  براهمنان
 ـ  یانجیوجود م ـبرداشت مرده  نی. با ا۳اندبرگردانده

دهند که هر کودک نوزاد سه وجود گوناگون را نشان می 
 ۶5/ 4۳۰شکل گرفته است.«  یگریاز د کی

 ی وجود داشت ول  نندهیآفر ی خدا کیهندو  شیک در
  انیگذشته بر خدانما شوندی م ریناگز انییبودا نیدر ب

  ان یخدا مهیگفت، از ن میفراوان که از آنها سخن خواه 
سده  د یکه استاداالسات میدی. درندیگ یاریهم  یگرید
ساخت،  دگاریو آن را آفر رفتیروح را پذ  یسوزوک  ستم، یب

ابتدا توسط سنسکارا و   چ، یاز ه  نشیز، آفرین نجایو در ا
  ن یگذشته بر همه ا ی. ولردیگی سپس گندهرو انجام م 

است که  نی از ا یسخن  ییدر سراسر متون بودا انجیها یم

 

در   میگونه که گفت همان  رای ز سمینوی وجود، جاندار م  یجاـ من به ۱
  ها، یپر وان، ی و د ن یاطی ش ان،یخدا  نهادها درباره ن ی همه ا سم یبود

  ل ی جانداران به هم تبد  نی... به کار گرفته شده و همه ا وانها یانسانها، ح
از موارد در شمار همان   ینبات و جماد هم در برخ  ی شوند. حت یم

 .  ندیآی جانداران م
کند و بنگرد که تا چه   ی بررس ینیزبی گزارشها را با ر نیا ـ خواننده ۲
  میجا سخن خواه ک ی پرسشها  ن ی. ما درباره اندباشکودکانه می  ه یپا

 گفت. 
،  روَندهَهندو هم به گَ ش یدرمیان گذاشته شد که در ک ن ی از ا ش یـ پ۳
  ی. ول گفتند ی آوازخوان م  فرشتگان   باور داشتند که آنها راها  بَ رندهَ گَ   ای

گندهرو    گر یاز بازگشتن به بدن د  شیروح را پس از مرگ و پ   نی همچن
رخنه کرده   ز یبودا ن روان یباور در پ نی که ا شود ی م ده ی. د خواندندیم

 بوده است. 
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کارماها را بسوزاند و   دیو چنان کند، خود با  نیچن  دیخود با
 سازد و...  شیآالیخود را ب

که در   کندی نمونه به دهمّاپادا اشاره م  یبِرگ برا  اُلدِن
که همان آتمن  ش، یخو شتنی از سرودها از خو یاریبس

بخش درباره خود سروده   کی  یو حت   دیگوی است، سخن م 
نمونه  ی(. او برا ۱5۷ - ۱۶۶شده است )بخش دوازده 

 : کندی را ترجمه م ۳۸۰ - ۳۷9 - ۱5۸ یسرودها
 ی کیرا در ن شیخو شتنی( نخست انسان خو۱5۸)

دهد به را آموزش می  گرانیسپس د  و کندی استوار م 
 . شودی خردمند از رنج رها م نسانیا

 خود را مهار کن   ش، یخو شتنی( با خو۳۷9)

 خود را پژوهش کن  شیخو شتنیخو با
 ی کن یرا پاسدار  شیخو شتنیپس تو چون خو

 کرد.  یخواه  یزندگ کبختیو دانا و ن هشدار
 است شتنی( تنها خود پاسدار خو ۳۸۰)

   شتنیخود پرورش دهنده خو و
 را مهار کن  شیخو شتنیپس خو

 را.  لی اص یچون پرورش دهنده اسب، اسب 

در همه  دیکه با ش، یخو شتنیخو نی ا دیپرس دیبا 
را نابود   هایها و در همه اسکندها رخنه کند و وابستگدهرمه

استوار سازد،   یکیببرد، خود را در ن  نیرا از ب  یسازد، تشنگ
دهد... و سرانجام هم  شیرا پرورش و پاال یذهن و آگاه 

 ست؟؟یچ وندد، یپ روانایبه ن
 یی هاه یو نظر دیکه تا کنون انجام گرد ییهایبررس در

کننده زادمان  که از همه پژوهشگران بازگو شد مشخص 
 یبودند. ول تینهاد عل هیکارماساز بر پا یهاییدوباره توانا

 شوند، ی وارد کار م یگرید یر، کارگزارهامتأخ سمیدر بود
برتر است.   یروهایو خواست ن  ضیآنها ف  نیترکه برجسته

 بازگشت. سمیبه دامان هندوا سمیبرداشت هم بود نیا رد
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و  ستین ضیاز ف یکهن سخن سمیکه در بود میدید
راه اصیل   دن ییتنها جنبش و کوشش شخص و پو

  ی ( را تهälaya- karma)  ییانبار کارما  تواندی هشتگانه، م
هم که جز راه اصیل    ییکند و بازبودی را متوقف سازد. آنها

چون مراقبه و  زیرا ن یگری د یهشتگانه کارسازها
 نیباز همه ا گرفتند، یم یاری... به اضتیمدیتاسیون و ر

دهمّاپادا  یگونه که در سرودهابود و همان یآزمونها فرد
است.   ی است که کارساز واقع  شی خو شتنیخو نیا م، یدید
چون مهایانه  یفراوان، که برخ یهاشاخه  شیدایپ یول
 ی هاشهیو از آنها ر  دیدر خود فرو کش  زیرا ن  هاشه یر  سمیبود
و  افتی ییواال گاهیرفته رفته پا ضیف د، یآفر ینینو

 گرید ی گانهای( و خداstupas)  شگاههایایپرستش بودا، ن
  نییآ  نی ا انیدر مهایانه بن کهیی تا جا رفت، یگسترش پذ

های جاودان در کنار ستوه و بُدی انیزمان بودا نی شد. در ا
و   ییدر رها   یادیبودا پرستش شدند و ورد و دعا... نقش بن

 ایسوترا  کیکه با خواندن چنان   افتند، ی نی مؤمن  یرستگار
  ی رستگار  نیا  تابها، یچون آم  نی از مقدس  یکیبه    دنیشیاند

 ایبودا  کی هک یرستگار گرفت، ی در دسترس قرار م
 اپکال  نی چند  یفراوان در درازا   یها یی پس از نوزا  ستوهیبُد
دست آورد!!! در همان به توانستی سال!!( م اردهایل ی)م

دهند معجزات را آموزش می  گونهن ی که ا ییسوتراها
 نیبرتر گاهیآنکه به پا یبرا یامون یشاک شودی گزارش م 

از  فراوان یکالپاها یستیبای )رستگار شود( م ابدیدست 
... و دوباره  لی و ف مونیرود، م یگریبدن به بدن د کی

گردد! جالبتر آنکه همان   یاو ته  یانسان شود تا انبار کارما 
رستگار شد، با  توانی ستش او م پر ضیکه به ف ییبودا

 یی بودا گرینامناسب مرده است. به زبان د یخوردن غذا
او  سی تند شیمجسم بوده است، و ستا یروانایکه ن

بودن آنچه  نیبخش است، خود نتوانسته زهرآگ یرستگار
 ش، یرهابخش خو ضیف انوسی و از اق ابدیدر خوردهی را م
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 یریگ یپ و به افتهیخود بنوشد تا از مرگ رها  یارعهجُ
و   های دستخوش گمراه  نیچن نی پردازد تا ا شیآموزش خو

 ۱نشود؟ هاینوآور
 ی ر یپرسش چشمگ زیسنه نو ناگه  ندایلی م یگفتگو در
سد    یاگر کس   دییگوی شما م  پرسد، ی . شاه مدیآی م  انیبه م

خود را به  شهیدر دم مرگ اند یسال کار زشت کنند ول
و در  انی خدا نیبودا متمرکز سازد او در زادمان دوباره ب

( زاده خواهد شد، چرا؟ در deva- lokaلوکه )دوه   نی سرزم
جاندار  کیبا کشتن  دییگوی م گرید یکه از سو  یحال

و    هیپاسخ استاد بلند پا   شود؟ی زاده م  هی رایانسان در دوزخ ن
 است:  نی ا ییمقدس بودا

 ق ی بدون قا  زهیسنگر  کی  یکه حت   رفتیپذ  توانی م  ایآ
 آب شناور بماند؟ پاسخ شاه: نه!  یبر رو
 تواندی بار شود م  ق یقا کیاگر سد ارابه سنگ بر  یول
( دنیشی)به بودا اند  ستهیآب شناور بماند. کردار شا  یبر رو
   ۱۲5/ ۱۱۱دانست.  قیقا دیرا با

بار  تواندی است که م ق یچون قا دن، یش یاگر به بودا اند
زشت  یتنها سد سال کارهاسد ارابه سنگ را بردارد و نه

  ی او را هم ته ن یشیپ ی کارما همهکه بازمانه  دیرا بزدا
زاده شدن در بهشت برهما( پس قانون کارما   ی سازد )برا

 گونهن ی ا ا یاست؟ آ ی... چه داستانیت یعل شی دایپ ریو زنج
 ست؟ یبا بودا، وارونه آموزش بودا ن دردسری ب یسوداگر

در  ژهیوبخش، که به ی تباه  یباز  نی روشن شدن ا یبرا
از آن فراوان سخن  سمیانه بودیمها یتراهاها و سورساله 

 

دان نتوانست  همه  ی پرسش که چرا بودا ن یکه در برابر ا  د ید میخواهـ ۱
  مانده ی او باق ی است که کارما نی ا پاسخ برد خوراک او کشنده است، یپ

ها و  ستوهبُدی  ای)خودش  ضیف یار یبه  توانستیداشت. پس آن که نم
اش را پاک کرده و فساد گذشته  ی کارماها مانده یباق (گرمعجزه  یبوداها 
  ی انبار کارماها  ی مپس از مرگ خود در د  تواندی چگونه م  ابد یرا در  ش یغذا
سازد و رستگارشان   یته   شند،یاندی مجذوب را که به او م  یی بودا  ونهایلیم

 کند!؟  
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  ی و در بررس  میکنی رفته است، به چند نمونه فشرده اشاره م
  ن یا ی به واشکاف  شتریها بستوه پرستش بوداها و بُدی 

 پرداخت. می کننده خواه گمراه  یباورها

( بارها به ارزش Vajracchedikäالماس )  یتراسو  در
را برابر با  ی کار ن یشده و چن یسوترا پافشار  ن یخواندن ا
  ۱4نمونه در بخش  ی. براشناسانندی و نجات م یرستگار
( Shubhuti) هوتی)بودا( به شاگردش شوب تَتهاگته 

 :دیگوی م

  ن یکه ا ۱و واال گوهر کیده نپسران و دختران خانوا آن»
کرده روشن   انیب گرانید یسپارند و برا ادیجستار را به 

و با  شناسد یخود م ییبا دانش بودا سازند، آنها را تَتهاگته 
و اندازه، از پاداش   شماریب  ی. آنها انبوه ندیبی م  ییبودا  دید

  ن یچن ۱۶تا  ۱5... و در بخش «آورندیدست مو ثواب به
چگونه   دیگوی م   هوتیبه شوب  فشرده(: »تَتهاگته   اریآمده )بس

)الهام(   شودی سوترا در آن آشکار م نین که ای آن پاره زم
همه جهان، همه  لهی به وس شی پرستش و ستا یستگیشا
تا چون  ابدیی آن، م یهاو انسانها و اسوره  انیخدا

آن خاضعانه بگردند  رامونیمقدس به پ یپرستشگاه 
 نیکه ا کی!(. آن پسران و دختران خانواده ننی )طواف زم

ناپاک  یکنند، همه کارماها انیسپرند و ب ادیسوترا را به 
 شد، یبار م نکبت  شانیگذشته که برا ی های آنان از زندگ

بودا خواهند  افتهیدست  ریو به تنو شودی زدوده و پاک م
دانش برتر خود در  با هوتیشوب یا شد )چه  آسان!(. 

 ی!! بودا شاد دلاردیلی م ونیلیم ۸4به  شماریب یکالپاها
به همه آن بوداها داده شد در  ه ک یانبوه ثواب یام، ولداده

رواج دََهرمه و   انیسال پا 5۰۰که در  ییبرابر ثواب آنها
سپرده و آموزش   ادیسوترا را در    نیا  کین  نییشدن آ  دیناپد

 

-Kula ییبودا  یهادر رساله  یبه مفهوم خانواده است ول Kulaـ ۱

putra فرزند خانواده واال، و  یعن یkula - vadhu محترم   ی بانو یعن ی
 . ک یو از خانواده ن
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  59/۲۲-  5۷  ۱کمتر است«   میونی لی سد هزار م  کیدهند، از  
سال    5۰۰  ایدهرمه،    یکه در دوران فروافتادگ  یی)ثواب آنها

  ون یل ی سپرند سد هزار م ادیسوترا را به  نیپس از بودا، ا
 بود است!!(  اردی لیم  ونیلیم ۸4برابر ثواب آن 

 یرا، که نشان کودک  ه یو ما هیپای سخنان ب گونهن یا
که از   تایپارم یترااست، در سو  شهیاند یو خام یفرهنگ
  توان ی مهایانه است فراوان م  یسوتراها  نیتربرجسته

  ان یبودا به شاهان و فرمانروا ۱۷4نمونه در  ی. براافتی
  ار یبس  یدادهایدهد که هنگام آشوب و فتنه و رودستور می 

 ریغ یسخت، رخدادها یشامدهایو پ هایو بدبخت رناگوا
و اجنه، که موجب انحراف  وانیورش دیفتنه و  ، یعیطب

و  لیبزرگ و س یو ستارگان از راه خود و آتشها دیخورش
سپرده، بخوانند،   ادیسوترا را به    نیا  دیبا  شوند، ی توفان... م

بودا  سیدهند و سدها تند نتیو ز ندی ارایپرستشگاهها را ب
ها را استوار سازند، ستوه از بُدی   سی پا دارند و سدها تند  بررا  

 سد ینوی باره م نی . کُنسه در ا۲دعا را برافرازند..  یپرچمها
  ار یبس یعلت و معلول یپندارها نیما چن  یکه برا
بود و هند  سمیباور بود نیا یول دینمای م زیانگشگفت 

 ریدر آن انبازند که سالمت و خ  زین  ینیچ  ینها ییو آ  سمیوا
و گاهنامه و گردش   یسازمان و سامان جهان  یکشور و حت

... همه به شاه که در کانون یآسمان یهاده یو پد یهانیک
وابسته است. در  مهاو با دََهر یجامعه قرار دارد، و هماهنگ 

suvarnaprabhäsa  گاه که شاه با دََهرمه آمده، آن
 

  ی ول  دهی را ثواب بخش  گر ی د  یبودا  ۸4×    ۱5۱۰که بودا    شود ی م  ده ید ـ  ۱
  5۰۰است که در  یثواب کس  میونیلی م سد هزار ک یثوابها  ن یهمه ا 
ها و  شماره ن ی. از ا سپردی م اد یسوترا را به  ن ی دهرمه، ا ی انی سال پا

که    ییسوتراها   نیا  هیمای درهم و ب   یکودکانه و گفتارها   یهایالپرور یخ
درک و   گاهیبه پا توان ی کنند... م  یگرمعجزه  نی خواندن آنها چن د یبا
 !  دیسنج  برد و ارزش آنها را ی آنها پ  سندگانیو دانش نو  افتیدر
  ن یا انی سخن گفته خواهد شد. در پا ژهیباره در بخش و نی ـ در ا۲

 ۱۰۱/۲۲.  شناسانندی م  ییجادو یمانترا، ورد و دعا کیسوترا آن را  
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از دست دهد، کشور به  خود را یو همساز یهمکوک
ناگوار... دچار گشته و   یدادهایهراسناک و رو  یهایتبهکار

و توفان...   یو خانواده... نابود، کم آب یو تندرست ییدارا
خواهند   ورشی  م( بر کشور و مردبهایاز آفتها و آس  ی)تومار 

که دوباره   شودیآداب، کوشش م نیا یبرد. پس با اجرا
   ۸/۱9 - 9برقرار گردد.  یهمکوک

 ی اریمهایانه در بس  یسپردن سوتراها  ادیخواندن و به  
همراه است. شومان    انیپایب  یهاها با ثواب و بهرهاز رساله 

 مهایانه، چون یتراهابا اشاره به سو 
saddharmapundarika سدینو یم : 

  ی روین کی یرا اصوالً دارا انهیمها اتیادب»
به   قتیو باور دارند که چون حق نددانمی  زیسحرآم
اثر نجات دهنده و سالمتبخش   یخود دارا یخود

است که آموزش    یقیکه سراسر حقا  یااست، رساله 
 یاد یز اری بهره بس یدارا دیگمان بابوداست، بی

  ی ( )پالSatyakriya) قتی باشد. در آزمون حق
saccakiriyaطور و به شوندی درمان م هایماری( ب

جهان  یآنها مددگرند. بودا منج زیاثر سحرآم  یکل
و رستگاربخش است، ارباب جهان که به همه 

 یدهد و چون ابرموجودات راه درست را نشان می 
را دربر  زیپراکنده شده و همه چ یتیبر فراز گ

و   انیرهاساز است و خدا زیگفتار او ن رد، یگی م
 ۱۳۲/۸4...«. دهدی را نجات م نسانهاا
 ی( )وردهاMantras - رَتَ ن تراها، مانتراها )مَسو جز
( و یرمز   یهاره یو سرود مقدس( و مانداالها )دا  زیسحرآم

( هم نقش  puja) شیاین نییفراوان، آ یوردها و دعاها
...  بهایزدودن آفتها و آس ، یتندرست ، یدر رستگار یفراوان

عمل نموده  کارما که در واقع خالف قانون ند، باشدارا می 
نمونه  ی. برااندازندی را از کار م انبخشیز یو کارماها

 :سدینوی :کُنسه مشودیم  انیفشرده چند گزارش ب
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هستند که اگر خوانده شوند،  ییمانتراها افسونها»
  sädhana - mäla . بنابرآورندی بار ممعجزه به 

  ن یا یاریکه نتوان به  شودی نم افتی زیچ چیه 
دست آورد، اگر بنا به دستور خوانده ها بهمنتره 

  ها، ی و سخت هایها در بدبختاز منتره  یشوند. برخ
بزرگ  شرویدهند و پمی یآورشگفت یها یاوری

گاه که در  ( آنHsüan- tsangهسوان تسانگ )
و اجنّه و اشباح   وهای( با دGobi) یبگُ ریکو

رو شد از ورد هریدیه روبه  یزیانگشگفت 
(Hridaya )۱  سوترا را    نی گاه که ابهره گرفت و آن

دم همه  کیآن در  یهابه زبان آورد آهنگ واژه 
 یداد. هسوان تسانگ برا  یو اجنّه را فرار  نیاطیش

 ...«.کردی سوترا توکل م  نیانجات خود تنها به 
ها منتره   نیا  ییجادو  ریدر تأث  یپس از آنکه شرحکُنسه  

 :سدینوی و م دی ستای آنها را م کندی م انیب

و با  شودی مانترا انباشته م کیماوراء در  »حکمت
به آن حکمت دست  توانی فراوان آن م  ییبازگو

مانترا را به آواز   دیبا ییجادو هی)!!( بنابر نظر افتی
 انیلب تکرار نمود. ب ری زمزمه کرد و ز ایخواند 

درست    نیو توجه به طن  تیهر آواک سنسکر  قیدق
فراوان و  یدگیبا سنج د یمهم است و با اریآن بس

دقت کامل بر زبان آورده شود. تمرکز استوار و  
آن که بر   یها( بر واژه vipashyanä) نیآهنگ

 یآب لوفر یلوتوس هشت گلبرگ )لوتوس = ن کی
pundarikaکارساز   اریبس شود، ی( نوشته م

 است.... 

 

  لوفردلین ی به معن Hrid . Pundarikäدل است  ی به معن  ه یدی هرـ ۱
  زین یز یسحرآم یو نام سوترا نددانمی است که آن را وجود انسان 

 هست.  
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که با  شودی سخت بر آشفته و دل آزرده م انیکُنسه در پا
رفته رفته مردم از باور به  شیشدن دانش و آزما یهمگان

........  انیو خدا وانیورد و دعا و طلسم و جادو و جن و د
  ۱۰۲/۲۲  - ۱۰4. ۱شوندی بازداشته م
 : سدینوی م ناکامورا
 یرمز سمیکه انسان در بود یگاه یپا نیباالتر»
 ای( Siddhi) یده یدست آورد سبه تواندی م
بخش است و آن که به  آسا و کمال معجزه   یروهاین
انسان کامل   ای( Siddha) دههیرسد س گاهیپا نیا

کمال در بدن،  شود، یم  افتیاست. سه کمال 
و ذهن. با به کار  شهیکمال در گفتار، کمال در اند

ترجمه   یو به ژاپن  ی)که اصل آن هند  یورد  ردنب
  ن یاطی که ش ییهابر همه بازدارنده  توانی م  ( شده

(marasپد )و  ضیشد و با ف روزیاند، پآورده دی
 ۲( Vairocana Buddha)  نهچَرویبودا وَ  شیبخشا

که   گاهیپا نیو به باالتر ۳افت ی به سه کمال دست 
بنا بر  نی ... در چدیهمراه است، رس یبا رستگار

 

  سم یبود  ی پژوهشگر نامدار پس از چهل سال بررس   ک ی  شود ی م   دهی ـ د۱
  ش یمعتاد و مجذوب عقل خو نیمؤمن که چون ختهیچنان با آن درآم

وهم خود ساخته است و در دوران کشف کهکشانها و سفر به    یرا قربان
... آنهاست، و  انیهفت آسمان و بهشت و دوزخ و خدا  ادیفضا هنوز به 

  ی مردم همگان  ن یزمان در ب ن یاست که دانش در ا ن یخشمگ ن یاز ا
  ان، یو خدا  وی و د جن موهومات، باور به  ن ی ا رفتن یشده و آنها را از پذ

باورها را سست کرده است!!   نی ا  هیبازداشته و با پا طلسم و ورد و دعا...  
آنها اعتماد کرد؟    یبه داور   توانی م   یش یاندساده   گونه ن یبا ا  ا یا  ۲۲/ ۱۰4
  زی پژوهش ن  ی برا  ی آرامبخش است. ول  زهای دستاو  نیا  مردم ساده   یبرا
 به آنها چنگ انداخت؟  دیبا
است که   dhyäna Buddمراقبه . یاز پنج بودا ی کیـ ویروچنه بودا ۲

آورده، و پناه   د یخود پد  پندار آنها را با Ädibuddha نی نخست یبودا
 ساخته است.   نیمؤمن
 دست آورد؟! به  توانی که با ورد م  ی ـ عجب کمال و معرفت۳
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( shuhakara- simhaشوهاکاراسیمها ) هینظر
 گاهیپا نیاپنج نهاد به  ژهیو یبا مانترا توانی م

 «. ....افتیدست 
هندو  یتانترا  شی از ک ، یرمز سمیبود سرانجام

شکل   نی از پژوهشگران ا یپذیری تمام یافت. برخرنگ
که در آن  ی( ، راه Mantrayanä) انهیرا مانترا سمیبود

 ، یرمز یروهایبا ن یها و آواکهاواژه ایمانتراها، 
 شوند، ی م یبه رستگار یابیدست یبرا زهیانگ نیتربرجسته

 )ارابه مانتراها(  ۳۳۰/۶۰ - ۳۳۱ نامندی م
مانداال  ضیاز ف یبرخوردار یبرا گرید زیدستاو

(mandalaاست. فشرده شرح )رُولگنِسِ دیویکه د ی (D. 

Snellgroveاست:  نیچن سدینوی ( م 
( است که  کی)سمبل ینماد رهیدا کیمانداال »
تنها در دماغ و ذهن شکل   ونیتاسیمد یبرا
واقعاً نقش    ژهیانجام آداب و  یآنکه برا  ایو    ردیگی م
مراجعه شود(  وستی)به شکل پ شودی ساخته م ای

است و در هر حال  کسانی وستهیکارکرد آنها پ
. شودی کننده به کار گرفته مشیماتمرکز آز یبرا

که همه آنها   شوندی م دهیبرگز یگوناگون ی شکلها
. در کانون گردندی منطبق م ژهینمونه و کیبر 

  قت یحق  یایکه آن را گو  ینماد  کی  یاره یشکل دا
آن با  رامونی. پشودینقش م ند، دانمیمطلق 
  نیگوناگون ا  یهاکه همه چهره یینمادها

  ن یا ةزیآم نیتر. ساده گرددی آراسته م اندقت یحق
شکل گرفته است...  هاهاگته اتتینمادها از پنج بودا 

که   شوندی چهار الهه نقش م رهیدا یانی م ةدر پهن
بزرگ )خاک، آتش، آب و هوا(  عنصر نشان چهار

  ان ی. در ماندزه یآم  نیا  یزهایهمه چ  نیادیاجزاء بن  ای
دارد که نشان فضا و   ی الهه پنجم جا کیآنها 
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 ( است.«vajrasattvaهمذات با وجره ستوه )
۲4۷-۲4۶/۲۰ 

کننده  ( )پرستش pujaو پرستش ) شیاین نییآ
Pujakaو طواف  شکشی( که با انجام آداب و شعائر، پ

است.    یابی  ضیف  یبرا  زهایاز دستاو  یکی  زیهمراه است، ن
 ژهیومهایانه، به  یتراهاآداب در سراسر سو  گونهن ی انجام ا

شده است و ما در بخش  یبانی ستوده و پشت ، پَرجناپارمیتا
 گفت.  میآن سخن خواه  ازپرستش بودا 

 ض ی ف  یزهایدستاو  گونهنیکه در آغاز ا   می توجه کن  راگ
به  انییبودا و انجمن بودا نییدر آ یخراف یو باورها ابی
وجه وجود نداشته و از زبان بودا در متون کهن هرگز   چیه 
نشده است و همه آنها  انیب بی فرانسان  یهایسوداگر نیا

 راخود    یبقا  انیکه در همه اد  تی روحان  یاریرفته رفته به  
اند، در شده دهیآفر ند، دانمیشعائر  گونهن یوابسته به ا

کننده  گمراه   یآموزشها  گونهنیتا چه اندازه ا   افتی  میخواه 
 بیقر تیگفت که اکثر توانیاست. م  هیو پا شهیر یدارا

کهن    سمیکه در بود  رندیبپذ  رندیبه اتفاق پژوهشگران ناگز
 یررستگا  یاز شعائر برا یری و مددگ ضیپرستش و ف

است که:  رشیگفته شومان مورد پذ نیاند. انداشته  ینقش
( اکانین نیی)آ Theraväda سمیبود یهایژگیاز و یکی
با کوشش و  دیخود را با یاست که هر کس رستگار نیا

و  یگر ی انجیدست آورد و امکان مبه  شی تالش خو
 ینف کسره یمدد خواستن  رونیو از ب ییجوبخشش

)دهر مه(،  یراه رستگار زشآمو لهیمگر به وس شود، ی م
 آمده:  ۱95گونه که در دهمّاپادا همان
  دست خود خطا کنند به  انیآدم
   دست خود رنج برند و به
   ندیدست خودگره گناه بگشاو به
   دست خود پاک شوند و به
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دست به کسچیاز خود است ه  یو پاک یدیکه پل
 ( یمنزه نشد )ترجمه از علو یگرید

 یاز وجودها  یو مددخواه   مانیورد، نه دعا، نه ا  نه
را   یو رستگار ییرها توانندی م  ، یعیماوراء طب

 ریپذکارما رشوه  یعیشتاب بخشند، چون قانون طب
به بودا هم در تراوادا   یدتیعق  یپشتگرم  ی. ولستین

  ن یچون تنها بودا و مقدس  کند، ی م یباز ینقش
را   قتیحق  وبشناسند  ی درستراه را به  توانندی م
مشاهده   ییرا تا هدف به روشنا ییو راه رها نندیبب

و رستگار  مودهیکه هنوز راه را نپ آنان کنند، نه
به راهنما باور داشت و از او آموخت،  دیاند. بانشده

 ۸4/ ۱۰۲۰ ۱مودیراه را پ دیخود با یول
 سم یمهایانه و بود روانیسخنان بودا، که پ از
او که   دََهرمهی و از بُد رند، یپذیآنها را م  زیپرست نس یتند
گمان بودا که بی  دیآی بر م نیشد چن  یبررس ن یاز ا شیپ
  ان یو بن زهیرفتار و کردار انسان را انگ یهاتنها بهره  زین

 است.  شمردهی م  یرستگار
 سمیکهن بود نییبرداشت که در آ نیا رشیبا پذ بک

کننده سرنوشت اوست، ن یی بهره رفتار انسان تع  ای تنها کارما  
 انه یمکتب مها رویدرباره نقش ورد و دعا در تبت که پ

 :سدینوی م ند، باشمی 
و مقدسترین ورد   نیتربرجسته نی سرزم نیا در»
  (Om mani padme hum)تمرکز  جادیا یبرا

 لوفریگوهر )ژاله( در گل ن ی»آر یاست که به معن

 

که بودا به   کنندی م ن ی بر ا ت یکهن حکا ی از گزارشها ی اریـ بس۱
خود    افتی و دراندیشی  ژرف   است که تنها به  هدادمیشاگردان خود پند  

 رفته رفته در مکتب  ن ی کنند، نه چون بودا گفته است. ارزش مقدس  هیتک
 .  رفتیپذ  یادینقش بن سم یبود انهی و در مها افتی ی فزون کهن
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  یی تبت با بازگو ییبودا نی. مؤمن۱دباشمی  ن«ییآ
به تجسم   ونیتاس یورد در حال مد نیا یدرپیپ

  ره وَیشِوکتلُوَاَ یریکرگیاو به پ  یاری ستوه، و به بُدی
 انیپاینور ب یساختن بودا انیاو به نما یاریو به 
ما  ی... برا ابندیی ( دست مAmitäbha - تابها ی)آم

 یپندار ممکن است شگفت و حت نیغربیها ا
 نی چن کی ییمسخره باشد، که چگونه با بازگو

  ی . ولد یرس  یعیو ماوراء طب  تیالوه   گاهی به پا  یفراز
  ن یا یاشه یاند یدر نظر گرفت که فضا  دیبا

 ختهیآن آم  هیمراقبه و توج  نیسراسر با چن  نی سرزم
  یفرمول دارا نیا ییفضا نیگشته است، و در چن

 ۱۷۷/۷است.«  یاژهی و فر و شکوه و یبرجستگ
 ه ی ورد مانند سدها هزار اوراد و ادع نیا گریزبان د به

جهان به کار  گرید یشهایو ک نهاییکه در همه آ یگرید
 نیخود از کوچکتر یبه خود شود، ی و م شدهیبرده م
  ی فضا  کیدر    یاست، ول  بهرهیب   یو نشان بخش  یکارساز 

 یممکن است همان باور در مؤمن دگرگون ی نید مانیا
  نی. درباره اپنداردی ورد م   نیآورد که او آن را معجزه ا  دیپد

از   شیگفت. پ میجستار بارها سخن گفته و باز هم خواه 
فشرده  ض، یدادن به گفتار کوتاه خود درباره ف انیپا

پرست را س یتند سمیبود فتهیژوهشگر شاظهارنظر چند پ
 : میکنی بازگو م

 

نام به انهیبرجسته مها  اریبس ی است وابسته به خدا یورد  ن یـ ا۱
Avalokiteshvara نگرد ی موجودات م  همه که با مهر به یی خدا ای  .

  ن یا  لی دست است. شما به  لوفر ی ن یخدا ا ی Padmapaniاو  گر ینام د 
در دست دارد. او   ی لوفریدهند که گل نخدا را با چهار بازو نشان می 

اوست، به   ژهیورد که و ن یبزرگ است و با ا نی وگی ساحر و  نی همچن
  ی فترا معجزه شگ نی و ا بخشد،ی م زی و سحرآم یرمز یروین نیمؤمن

 . نددانمیوابسته به او  
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 ن یو برتر اینژاد آر ییکه بودا را تجسم واال دریل
 ن یبرتر نیآموزش ا خواند، یجهان و ... م شمندیاند
و   هیو در شرح اوراد و ادع  اندینمای م  نیرا چن شمندیاند

 :سدینوی م  شیایآداب ن
پورانا امبهوینام سوابه انهیاهدر رساله م»
(Svayambhu- puränaخ یتار ی( )که به معن  

 ای نینخست ی(، به بودادباشمی  امبهوی مقدس سوا
از خود  ای امبهوی( نام سواAdibuddhaبودا )یآد
دهند و او را چون می  ( خدا –شده )خودآ  داریپد
 وایش  شیستا  یگونه که براآن  یمتعال با آداب  یخدا
پرستش  شود، یدر هند به کار برده م شنویو و
 رتاسینپال که ت یهاارتگاه ی. در زکنندی م
(Tirthas ،ای( نام دارند )به مفهوم گذرگاه 

مار   ض یسنساره( از ف ی ایدر  یاز رو یگذرگاه 
 ی. براشوندی م انینما ی( معجزات Nagas) انیخدا
در  شوره، یاولوکت یاالرباب عالم خدارب  شی ستا

)سد سرود در  Lokeshvarashatakaرساله 
و  شودی م دهالعالم( داد سخن دارب  شی ستا
ها را چون  ستوه بوداها و بُدی گریو د یامونیشاک
  یی ( الهه بوداTäräو تارا )  کنندی پرستش م  انیخدا

. اوراد و گرددی م  شیاین نامند، ی م  هیکه او را ناج
ر اَترواوِدا  همسان با آنچه هندوها د یفراوان هیادع

اند، گذشته مراجعه شود( به کار گرفته   ی)به دفترها
و از    افتیفراوان رواج    زین  سمیبود  انهیمها  نییدر آ

 ی( براDharanis) هاینام دهارانبه  ییوردها
و ارواح شرور...   نیاطیتسخیر اجنّه و ش ایراندن و 

از    یگروه   النیدر س  ژهیو. به  ۱گرددیم  یریگبهره 
  ای( Paritas) تاسیرنام پَسوتراها به  نیباتریز

 

  یی . وردها ند یگوی هم م  نیاست. به زم بان یپشت ی به معن ی ـ دهاران۱
 . ند یگوی م Dhäräni ز ین است دهنده خواننده ورد  یاریو  بانیکه پشت
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 یوردها رندهی( که دربرگPiritis) سیتیپر
 سمیبود  انهیبودند، سروده شدند و در مها  زیسحرآم

...  افتندی یادی سرودها ارج و ارزش ز نیچن نیا زین
و  یپناه خواه  یوردها نی همچن نهایگذشته بر ا

که در مهایانه   ، یاله ی از وجودها ییجو یاری
 یهاو فرازها و واژه  شوند، ی م   افتیفراوان    سمیبود

  انیخدا یبرا اجوروداها، یکه در  یمرموز و محبوب
. دیگرد ی... همگانشدندیبه کار برده م یقربان

سحر و   یکه برا ییاز سوتراها یرینمونه چشمگ
سوترا   مهامگااند، شده  میجادو تنظ

(Mahämeghia - sutraاست که نز )به  کید
شده   ترجمهی نیبه چ یالدی م 4۳9 - ۳9۷

 «. است....
!! یمعنو یها و شاهکارهامعجزه  نی ا انیپس از ب دریل

 ییجوی و رستگار یشگریراه ستا نیکه از ا یدانشمندان
 :سدینویسرزنش نموده م کنندی نم یبانیپشت

و روشنفکران نوگرا و نوپسند چون   انی»خردگرا
مرموز   یهازه یانگ  نیاست و از برتر  یدرونشان خال

 ییراهجو گونهنیناآگاهند، ا کسرهی یروحان اتیح
  ی روش نی چن کردن و خوار رندیگی م شخندیرا به ر

 ۷۸/5۰دهند.« را برنامه روزانه خود قرار می
 فته یاستاد ش نیو افسوس است که ا غیدر یبس یجا

خود  هیاثبات نظر یسحر و جادو و ورد و دعا..... برا
و معرفت و کمال  شهیاند شرفتیو پ یاز بالندگ یشواهد
را    ییراهجو  گونهن یکه هزاران سال است ا  یمردم  یمعنو

 ی زیو خردست  یزیاند و با خردگربرنامه روزانه خود قرار داده
پرستش  ... نیاطی و راندن ش یریگو سحر و جادو و جن

...  یذهن یهاده یآفر انیخدا یکرهایو پ سهایتند
برهما و  ، شورَیولوکتاَ ، یاز منجوشر ییپناهجو ، ینیوُنکاویل
 ادیاند، خود پرداخته  یکارها شی ... به گشا شنویو و وایش
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و  امدهایپ نیا دنینکرده است تا همه مردم جهان با د
 یجابه گردانند و ی رو ییدرخشان، از خردگرا یهابهره 
به  ی علم یو دانشگاهها و پژوهشها  شگاههایآزما

و  یپرستشگاها و سحر و جادو... پناه برند. پرورش معنو
 یو کمال روحان یمعنو  یعرفان خردگرا، که به غنا

انسان    یسنگ  نهیدوران پار  یاز باورها  یرویبا پ  انجامدی م
باره سخن    نیدر ا  سمیمانناهمگون است. در دفتر شا  اریبس

 .۱داشت  می خواه  ییباز هم گفتارها ندهیشد و در آ  گفته

است  زیکه مؤمن به اوراد سحرانگ یگرید دانشمند
وردها را به بودا منسوب  نیاست که ا  تهیرکشسنگهه 

 :سدینوی ساخته و م 

و   یاوراد رمز ای( dharanis) های»دهاران
آنها    شتریهستند که ب  ییهاواژه   یهارشته   زیسحرآم

آنها  یدرپیپ ییبازگو یو مفهومند ول یبدون معن
 سازندی م  داریرا پد یادارنده پاس  رومندین یهالرزه

  انیو از ز رنددامی در پناه  بهایرا از آس  ندهیکه گو
  وان یو د نیاطی)ش  یرانسانیغ دشمنان و موجودات
از  های دهاران نی. اکنندیم یو...( دور، و نگهبان

)بودا(  ستوهیبه بُد یشی راندیخ یبرا انیخدا یسو
خود از   ینگهدار یداده شد، که او هم آنها را برا

 44۷/۷9 .۲است«  بردهیو خطر به کار م بیآس
 ی در واشکاف  یاستاد نامدار ژاپن یسرانجام سوزوک و
 :سدینوی م  یتیو سد هزار ب یتیهشت هزار ب یتراسو 

 

  ن یا شهیو سحر و جادو، ر  سمیمجموعه، شامان نی ـ در دفتر نخست ا۱
 . به آن دفتر مراجعه شود. شد آن نشان داده  یهازه یباورها و انگ

 بیکه او را از آس  کندی م   افتیدر   ی از آنان اوراد  انیاستاد خدا  ی بوداـ  ۲
سال پس از مرگش سرنوشت   هزار  بودا دو ن ی کنند!! و هم ی نگهدار

  ی و رستگار ری به او موجب تنو دن یشی جهان را در دست دارد!! و اند
 !! شودیم
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پَرجناپارمیتا را به   ژهیوبه  انه، ی مها یسوتراها همه»
 کنند،یبازگو م یتبت ای ی نیچ ت، یسنسکر یزبانها

دهد.    یرو  یآنها کاست   یبدون آنکه در مفهوم منطق 
  ی سوتراها از رو نیبا تکرار فراوان و استوار ا

پرجنا رفته رفته در  دید ، یو ذهن یدرون یفتگیش
تا سرانجام    ابدیی مرشد کرده و رخنه کامل    ندهیگو
  ها ی دگیچیپ ها، یکیاز درون همه تضادها، تار ندهیگو

درخشان و  زیچ کی ها، یو کژآهنگ هایو گمراه 
را    یو آن سو   یسو   نیکه ا  نگردی خارق العاده را م

پرجنا   یداریاست ب  نی. ادهدیبا هم و در هم نشان م
که راز بازگو   نجاستیو آموزش پَرجناپارمیتا. در ا

 انی... با بگرددی سوتراها آشکار م  یاپیکردن پ
 یورا یایگشوده و دن نیبقتیچشم حق یدرپیپ
 «. ...شودی مشاهده م قتیآشکار و حق ایما

 ی سخن پس از شرح سوترا  نیبه دنبال ا یسوزوک
که   ان یخدا  ی( و شناساندن خدا vajracchedikäالماس )
( نام دارد، و sakradevendraساکرادوندرا ) ایساکرا 

آسمان است و آنها  گاهشانیکه جا  نیاطیو ش  انیخدا
  رفتن یدر سرنوشت انسان نشان گذارند و با پذ توانندی م
به انسانها فیض بخشند،  ینو نذورات و قربا شکشیپ
 : سدینوی م

  ک یو تکامل  ریالماس راه و روش تنو ی»سوترا
را نشان   ستوهیبُد گاهیبه پا یابی دست فتهیش
 تهیرودسوترا داستان سداپرَ نی. بودا در ادهدی م
(Sadäpraruditaرا ب )هوتی )به شوب کندی م انی  

از   یاگر خواستار آگاه  دیگوی شاگردش م 
گوش    تهیبه سرنوشت سداپررود  یپَرجناپارمیتا هست

 یقربان ایفروش  یفراده( که چگونه خود را برا
را به   ستهیبا شکشیآماده ساخت، تا پ شتنیخو
( Dharmodgataه )استاد دهرمدگت  شگاه یپ
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و با  دیکند. او به خدمت استاد رس میتقد
  گاه یپا به اناتشیب دنیاو و شن یفرمانبردار

  ته یگاه که سداپررود... در آنافتیدست  ستوهیبُد
  تا یپارم ییورارو یبه جستار ژرف درباره چگونگ

را   یسماده  ونیلیدهد، شش مگوش فرا می 
= شهود و استغراق( و به   ی)شماده  ابدیی درم
  ی گهایرسد که شماره آنها از ربوداها می  شگاهیپ

از   یاگه گنگ فزونتر بودند. دورادور آنان را جر
( فرا گرفته و  Mahä - Bhikshusرهبانان بزرگ )

همه درباره پَرجناپارمیتا به گفتگو و کندوکاو  
دانش و خرد  دادیرو نیسرگرم بودند. پس از ا

 کیاز مرز پندار و گمان  تهیررودسداپ ستوهیبُد
شد،   یاکرانهی ب  انوسیگذشت و چون اق  رایانسان م 

از آنان    گاهچیو ه   رفتیبوداها م  یکه همه جا در پ
 9۱/ 9۷ - ۱۰۸شد.« جدا نمی

دانش او را  که همه یاست، استاد یشگفت یبس یجا
و  هی مایب یو دستورها هیپایسخنان ب نیبا ا ند، یستای م

  ستوه یبُد یکه برا اندریبه خواننده بپذ کوشدی م  ییابتدا
و به خرد و  ( است ییآن که گوهرش خرد و دانا)شدن 
 انوس یکه از مرز پندار و گمان انسان برون است و اق   یدانش

  ا یما ی ورا یایاست، به دن یمعرفت و کمال عقل انیپایب
 نیتکرار ا... تنها با دنیمطلق را د قتیو حق دنیرس

دانش و خرد  ای. آافتیو ته دست خواهند  سری ب یفرازها
پا افتاده است  شیو پ ارزشیحد خوار و ب نیتا ا نیبرتر

دوران   ادبودی  یتنها با خواندن سوتراها توان ی که م
و موجودات  انیو خدا نیاطی و ش وانید ییفرمانروا
 دهیآفر یخبریکه تنها در پندار مردم دوران ب یساختگ 

  یکم به جهانکه چون کودکان کم یشده بودند، مردم
اسرارگونه است، و   یهاپر از ناشناخته   که  ندیگشای چشم م

 زیکه خانه خود را ن یالیگران خموهومات معجزه  دنیشن
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که  ا، یما یآباد سازند، چه رسد به جهان ورا  توانستندینم
 ، یاندوزو دانش ییدون آموزش و خردجوشبه، ب کی

دانش و   انوسیو ابر خردمند و اق مودیهزاران سال راه را پ
درباره پَرجناپارمیتاسوترا  یمعرفت شد؟؟ پس از آنکه کم

که مفهوم دانش   افتیخواننده بهتر درخواهد    می سخن گفت
  ن یا دیاز د کرانه، ی ب نشیو شناخت و ب یبرتر و فرزانگ

 ست؟یدوران سفر به فضا چ مبرانیپ

و کارگر بودن دعا   ضیدر هر حال با آنچه درباره ف  یول
قانون کارما را سست و لرزان   هیپا شود، یم انیو ورد... ب

گذشته و اکنون به هزاران   یهای. آن که در زندگسازندی م
از  زیاو لبر یآلوده شده و انبار کارما یستگ یناروا و ناشا

  ستوه یدبُ گاهیسوترا به پا کیاست، با خواندن  یزشتکار
 شود، ی م  ریبه بودا، تنو  یدم  دنی شیبا اند  ایو    ابد، یی دست م

  ی انبار را ته نی ا کسرهی ان، یو با ورد و دعا و پرستش خدا
 دست یمعنو گاهیپا نیتریو عال یو به رستگار سازدی م
 ...ابدیی م

 ی ناساز و گاه  یکه به روشن زیفسادانگ یهاینوآور نیا
و فروش بهشت  دیوارونه آموزش بوداست، از خر

تر است و بخشب یآس اریبس ی قرون وسط یکها یکاتول
  بهره یاش بهمه کوشش بودا را در شناساندن دهرمه 

را با  یو پست انتیو خ تیسد سال جنا یدی. پلسازدی م
 یاز هرگونه سوداگر ساختن، پاک  دنیشیبه بودا اند یدم

  ی شهایک یمانیو انجام آداب توبه و پش یپردازو تاوان 
آسانتر و ارزانتر است. و اگر دانش و معرفت را    اریبس  گرید

به  یازین گریدست آورد، دسوترا بتوان به  کیبا خواندن 
  ش یو سالها رنج آموختن و آزما شگاهیدانشگاه و آزما

 !!؟ ستین ختن، کردن... را بر خود هموار سا

 زین  یگرید  یهاانبار کارما جز فیض راه   یپاکساز  یبرا
است.   دنید  بیاز آنها آس  یکیکه    شود، ی درمیان گذاشته م

 آمده که:  Angulimäla suit.  یسوترا  Majj. N. 86در 
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بودا   روانیماله در شمار پی نام انگولبه  ی»چپاولگر
  ی رسد. روزارهت می  گاهیدر آمد. او رفته رفته به پا

 وزهیتا با در رودی ( مsavatthi) یتهوَسَبه شهر 
. مردم که او را از گذشته دینما افتیدر یخوراک

سنگبارانش کرده و زخمدارش   شناختندی م
و  دهیدر ةآلود با جام. ارهت خونکنندی م

  ی مندو گله دیآیبودا م شی شکسته پ ییگداکاسه 
 نیبراهمن بنگر چن  یا  د، یگوی. بودا به او مکندی م

آن تو   یزشت که برا یکردارها  شاست پادا
  ی شدی هزاران سال در جهنم شکنجه م  یستیبای م

پاداش   یزندگ  نیامروز در هم  یول  ،یبردی و رنج م
. ۱«یکرد زیو آن را پاک و وار افتیخود را در

۲۱۸/۶5 
 .Anguttبه خود است. در  نی و تلق شهیاند گرید راه

Nik. Cattuka  :آمده 
رهبان آشنا به  کی د، یگوی بودا به شاگردان م»

اگر  شد، یاندیخود م شیفرزانه پمیدهرمه، و حک
  ی گاه یبدن من نابود شود، خواستارم که در چه پا

  ی اشاهزاده  در بدن کندی . او آرزو مابمی یبازبود
کرده    یریگیرا پ  شهیاند  ن یشود. پس ا  داریدوباره پد
 دنیبخش  رویبه ن  خود  . او دربخشدی م   رویو آن را ن

 

او را زنده آزاد   برند،ی کهن که از ارهت نام م  یهاـ در همه رساله ۱
تنها از همه  . او نهابد یی م دست روانای که پس از مرگ به ن خوانندیم

  گر ی. به زبان دافته ی ر یاست تنو ییکه خود، بودا شود ی لغزشها پالوده م
پس از   تواندی نم گرید  ی شخص نیاست و چن یارهت ته  ی انبار کارما

  ی در بررس نی !! گذشته بر اندیمرگ هزاران سال در دوزخ شکنجه بب
  نییتع ی برا مانندی م جا کارماساز که بر  ی هازه یکه انگ م یدی کارما د

  شود ی م دهی . دستین یسخن  یزندگ نی و از پاداش در ا اندنده یآ  یزندگ 
  شهیو ر  زه یاست که به انگ  یشان یاندهمان ساده  ده یداستانها آفر   ن یکه ا

که   بندندی خود ساخته را به بودا م  ییهاو برهان توجه ندارند و افسانه 
 خود آنهاست. ی ن ییآ  یادهایناقض بن
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 گاههای( و پاsankharaتشکل ) یهاه یما
(vihäräم ) شودیکه برآیند آن موجب م پردازد، ی 

  ت یمورد آرزو هدا  گاهیدر زادمان دوباره به همان پا
 شود....«. 

 یفراوان یهابخش از زبان بودا نمونه نیهم در
که  شودی م انیو بهشت... ب ان یدرباره قلمرو خدا

 شه، یاند نیا یو تمرکز بر رو دنیش یتنها با اند
سخن گفته   یاز راهب انی. در پاردیپذی انجام م

با نابود  خواهمیم شد، یاندیکه با خود م شودی م
 به دور از هرگونه ییبه رها ها یساختن همه زشت 

... او ابمیدست  یزندگ نیدر هم یو تباه  یزشت 
!(. رودیم روانایبه ن) شودیزاده نم ییجا چیه  گرید

۲۳۱/۶5 
نشان داده  یگرید یهانمونه زین Digh. Nik. 15در 

که  دی رهبانان پندار یا :دیگویبودا م یی. در جاشودی م
  ج ی( بسshraddhä  تی)سنسکر  saddhä  مانیبا ا  یرهبان

که کاش پس  ردیگ روین شهیاند نی شده باشد. حال در او ا
دولتمند دوباره زاده شوم!    یاهایکشاتر  نیاز مرگ بدن، در ب

. زندیو به آن چنگ م پروراندیرا در خود م شهیدان نیاو ا
  یی دایپ در آن او را به همان باز ییخواست و پابرجا نیا

 «. ..کندی م  یمورد خواست رهبر
 .شودی م  انیب یفراوان یهانمونه  نهی زم نیا در
رساله  نیاست که در ا ینکته جالب نقش آگاه  کی
 آمده: 

( ی)خنث   بازدهیب  ای  ابدیخوب    یپس از مرگ آگاه   »
و در   شودی وارد م  یخنث  ایبد،    ک، یزهدان ن  کیدر  
که مشخص آن است  نیروپه نو ـنام  کیآن 
 ۸4/۸4.« سازدی م
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است که روح بدن  یگفته سوزوک هیبرداشت شب  نیا
بدن   یهم آگاه   هیکاین  نی. در اندیآفریخود را م  یهماهنگ

 !! سازدی همسان خود را م

که تنها با  دیآی بر م نیداستانها چن  نیاز ا یبار
گذشته را   یکارماها توانی آن م یو تمرکز رو دنیشیاند

به  یکار حت  نیکرد و با ا یرا ته یسوزاند و انبار آگاه 
به   ازی ن یرستگار یبرا گری. به زبان دافتیدست  رواناین

کوشش و   ، یاخالق   لی شناخت، دانش، فضا سته، یکردار شا
 یاشه یاند یاست با تمرکز بر رو یو کاف  ست، یتالش... ن

 به  .۱د یخود رس یو توان دادن به آن، به آرزو یریگیو پ
ها و و رساله   سمیدر سراسر کانن بود  هاییدرهمگو  گونهن یا

که همه آنها را هم به  م، یکنی فراوان برخورد م یتراهاسو 
 بود،یها از بودا مگفته  نیدهند. اگر همه ابودا نسبت می

 چ یپنداشت، که به ه  شانیو پر ی انسان بدو کیاو را  دیبا
 ن ییدر آ  یفراوان  یو نشانها  دََهرمهیو بُد  ستین  نیوجه چن

ریزبین  ی او بودا را فرزانه  رسانندی م  نی جز ا ، ییکهن بودا
را    هیپای ب  یداستانها  نیآن است که ا  تی. واقع شناسانند ی م

دانست، که در همه  دیبا ییبودا تیروحان یهااز ساخته 
 پردازند؛ ی م ییرونق بازار خود به داستانسرا یبرا نهاییآ

گوناگون، که  یدر زمانها فراوان دگانیاز آفر ییهاساخته 
 .گرندیکدیناسازگار با  یگاه  رون یاز هم
برداشت   کی  م، یبخش  انیجستار پا  نیابه    نکهیاز ا  شیپ
(، که  vijnäna - جنانه ی)و ی را درباره آگاه  سمیبود

وابسته و سازنده بدن  شیدایپ ریحلقه زنج نیتربرجسته
  ننده یآفر هیگاچاریاست و در مکتب بودی باز هیو پا نینو

 

  یبر رو  یو پافشار  یاشه یاند  یکه با تمرکز بر رو  شدی ـ اگر گفته م۱
باز سخن    کردند،ی م  ی زندگ  نی ا  در ی  به هدف   ی آن خود را آماده دسترس

  یفراوان یهااست که ما با نشان دادن نمونه  ی نیباور و تلق ی از کارساز
  ، یرستگار یبه آرزو یایم. ولدرباره آن سخن گفته  سمیدر دفتر شامان

 ندارد.  یندیبرآ ی جز تباه ستادن،یو از کار و کوشش بازا دن ی خواب د
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تا خواننده به  کنمیهست، بازگو م زین هاده یجهان پد
  ن ییآ نیکه درا ابدیآشنا گردد و در سمیبود یفلسف دگاهید

و اشباح و دوزخها...   انیاز خدا یعقل  یچگونه فلسفه ورا 
 .رندیگی الهام م

 ی واشکاف   دیبا  میدی، که د  Mahänidäna  یسوترا  در
  ن یچن یوابسته از زبان بودا باشد، نقش آگاه  شیداینهاد پ

 : شودی م انیب

و دو  ی( آگاه Sthitiاستقرار )  گاهیآناندا، هفت پا یا
 کدامند؟  هیهفت پا نیفلک وجود دارند. ا

 یها یگوناگون و آگاه  یبدنها یکه دارا یـ موجودات۱
از اشباح   یو شمار  ان یخدا  از   یگوناگونند، چون انسان، برخ
 برزخ  ارواح ساکن طان، یش وان، ی نگونبخت )که به چهره ح

 (.Sthaviravädaتوجیه از  اند.دوباره زاده شده 
 کسان ی  یآگاه   یگوناگون ول  یکه بدنها   یموجوداتـ  ۲

)که بدنشان چون  همراه برهما انیدارند، چون خدا
 برهماست(. 

 یول کسانی یبدنها یکه دارا  یموجودات - ۳
 یعالم درخشندگ انیگوناگون است، چون خدا شانیآگاه 

(abhasvara- loka.) 
 ی و آگاه کسانی یبدنها ی که دارا یموجوداتـ 4

به تفسیر سنگهه   بنا) ییبایعالم ز انیچون خدا کسانند، ی
  ی ناب برخوردارند و تنها کاست یخوشبخت نیآنها از برتر

 (.  ستندیاست که جاودان ن  نیا آنها
ادراک و بدون   یماده، با خاموش   یکه ورا  یـ موجودات5

اند و رفته  مرزی ب یفضا فلک ادراک به یتوجه به گوناگون
 است.  انیپای اند که فضا بپنداشته 
فضا که به فلک  یانیپایفلک ب یموجودات وراروـ ۶

 اند. رفته  یآگاه  یانیپایب
که به فلک   یآگاه   یانیپایفلک ب  یـ موجودات ورارو۷

 وجود ندارد. زیچ چیه  که شندیاندیاند و مرفته  یچیه 
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 ره یاز دا یباز هم بخش یول یآگاه  یکه ورا یدو فلک 
  ستند ی ن  یادراک  یکه دارا   یجهانند عبارتند از فلک موجودات
 و فلک نه ادراک و نه نه ادراک. 

و دو فلک را بشناسد و  گاهیهفت پا نیا دیکس با هر
و آزاد شدن   انشانیشان، زذیلذا شان، یشدن و نابود داریپد

انجام   ونیتاس یافالک با مد نیا  مودنی)پ ابدیاز آنها را در
 (.ردیپذی م

 ، داندمی یعقلی شناخت را دانش ورا نی که ا سنگهه
که   دی د  توانی در شرح یُگا و تانترا م  یکند ولنمی   یریتفس
هفت طبقه   ای عالم اکبر  یبندی همسنگبخش  نیا شهیر

 یانسان و مراحل هفتگانه آگاه  ا یآسمان، و عالم اصغر 
فراوان   هایالپروریخ نیاوست. هرچند درباره ا  یباطن

و   یو پژوهشگران و کاردانان عرفان هند   دهش  ییقلمفرسا
است( در   ی)که وابسته به همان عرفان هند  یعرفان شرق

گواه خام   ن یبهتر  یاند، ولگفته   ار یپندار سخن بس  نی نقش ا
است که پس از هزاران سال  ییامدهایانگارها پ نیبودن ا
در همه ادوار  انیاست. آدم دهیگرد تیجامعه بشر ریفراگ

 ال یو پناه بردن به عالم خ اتیبافی و فرار از واقع از فلسفه 
د و لَّ قَو مراد و مُ  دیمر ها، یسازی و فرقه بازو پندار، فرقه 

و  اندده یفراوان د انی د، گورو و سادهو و اوتاره و... زلَّقَمُ
و  بانانش یانسان چه ک یهاشه یسوداگران اند یتنها برا
 اند.بوده  سودمند  التیتخ نی... اانینمالسوف یچه ف

برد.   میخواه   یپ  یداور   نیاما بهتر به    یبررس  انیپا  در
  نییآمدن آ دیپد یاکنون که به آموزش بودا و چگونگ

 یافشرده  دیکوش میخواه  م، یآشنا شد یاتا اندازه  سمیبود
  ی را بررس نییآ نی ا یو برداشتها افتهایها، دره یاز درونما

 بهو  ختهیدرهم آم سمیبود یادهایاز بن ی. چون برخمیکن
 .شوندی م ییبازگو یاند، ناچار گاه هم وابسته 

 



 مایا 423

 
 
 ( miyiمایا )

در کیش هندو مایا را بررسی کردیم و دیدیم که دارای 
چندین مفهوم: نیروی سحر و اعجاز، معجزه آفرینش، 
نیرویی که خداوندان برجسته )چون وارونا، رودرا، شیوا،  

آفریند برهما( یا خداوند )برهمن( به یاری آن جهان را می 
ترین )نیروی ناپیدا و لطیف برهمن( و سرانجام برجسته

ویژه در ودانتا بیشتر به کار گرفته شد، مفهومی که به 
ها گسترده ای که در برابر همه پدیدهب نادانی و پرده حجا

شده، و دریافت حقیقت را برای دیده و درک انسان ناشدنی 
ساخته است. آن را سراب جهانی که حقیقت را پوشانده و  
با یکی شدن آتمن ـ برهمن ناپدید و حقیقت آشکار  

نامند. در بودیسم هم مفهومی برابر همین گردد، نیز میمی 
ای توهم و تخیل همسان  جهانی را، که با گونه سراب
( را نظریه Mäyävadaپذیرند. جستار مایا )سازند، میمی 

نامند. سوزوکی در ها میغیرواقعی بودن اشیاء و پدیده 
 نویسد:واشکافی مایا چنین می 

»ما در دریافت جهان به یک لغزش بنیادی دچار  
گ  لوحانه چنبینی ساده شویم و به یک واقع می 
بینی آن گونه واقع ترین نمایه این زنیم. برجسته می 

است که جهان را چون یک واقعیت مشخص و 
جاودانی و از نظر بیرونی موجود، در برابر آنچه 

ها، احساسات  درونی است و به نمایه دنیای اندیشه 
شود، بدانیم. یکی از بهترین و عواطف دریافت می

رئالیسم   جنگ افزارها برای درهم کوبیدن سنگر
لوحانه آن است که همه چیز را در پیمانه مایا  ساده 

جای داده و بپذیریم که در جهان سامان پایدار و  
جاودان وجود نداشته و دریافت دوگانه هستی، 
درونی و برونی )ظاهر و باطن( هستی و ناهستی  
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)وجود و الوجود(... تنها وهم و رؤیایی است که  
تی مورد نیاز است  برای رسیدن به بیان حقیقی هس

تا پراجنا را بیدارسازد، و با این دستاویز بتوان به  
نایافتنی دست یافت. تنها به یاری پراجناست که 

گونه پیوستگیها و وابستگیها را، چه عقلی و  همه
درستی ویرایش داد...   توان به چه عاطفی، می 

بیند و آن را حقیقت  کودک بازتاب ماه را در آب می 
کند تا آن را به دست خود را دراز می  پندارد ومی 

ها و چنگ آورد. این چون مردمی است که پدیده 
پندارند. ولی  بینند و آنها را واقعیت می چیزها را می 

نگرد. پرده مرد خردمند آنها را چون وهم و مایا می 
شناسند ولی آنها که هنوز در ها میستوه مایا را بُدی

ابند. آنها که با چشم بندها گرفتارند آن را درنمی ی
یا می نگرند، پشت پرده ما حقیقت بین به جهان

ناپذیر و واقعیتهای  جهانی از اسرار بیان 
 54/9۱ - 55. ۱یابند«نایافتنی می دست

 ش ی ک نیو پژوهشگران ا سمیبود نییاستادان آ شتریب
 یو همانند نهیآ ایداستان بازتاب در آب  ایما هیتوج یبرا

 ی ابیارز ن یو چن سازندی خود م یآورگواه  هی با سراب را پا
 ایدر آب  زهایچون بازتاب چ اءیو اش هادهیکه پد کنندی م
ترفند   یهادهیها، پژواکها، پده یسا   اها، یچون رؤ  ایو    اندنه یآ

 . ستندین قتی... حقیبندو چشم  یباز

 :سدینوی م  ییاستاد بودا ی رتیاز زبان چاندراککُنسه 

 

همان پرجنا که   نگرند، ی هزاران سال است با چشم پرجنا مـ ۱
  ال یو خ د،ید میخواه و م یدی فراوان د یرا ما در سوتراها شی هانمونه

را آشکار   ی تنها راز. آنها نه پردازند ی به کشف اسرار م  کنندیم
اند و در برابر دانش و خرد  بر اوهام افزوده   ال یاند، که در عالم خنساخته

اند و با داستانها و  آورده  دی فراوان پد یبندها و جلوبستها نشیو ب
بند   شی خو روانی پ ی اند و بر پاخام خود را سرگرم ساخته یهاافسانه
 اند.زده 



 مایا 425

  ک ی. انسان  ستین  یدرون  قتیحق  یدارا   زیچ  چیه »
سراب   کی کند، ی سحر و جادو را تماشا م  شینما
را در خواب    ییایرؤ  شنود، ی را م   یپژواک  نگرد، ی را م 
آن سراب، آن  ش، یداند که آن نمامی.. و ندیبی م

و آنچه در خواب مورد رنجش و  ایپژواک، آن رؤ
 ۲۱/ ۱۲۶ندارند.«    تیمهر و ترس قرار گرفته... واقع

 :سدینویم بک

  تیرا واقع  ی انسان جهان ماد  سم، یبرداشت بود  به»
. او تنها  استیوهم و ما  کیخود    نیکه ا  پندارد، ی م

وهم   نیا  تواندی و معرفت م  یآگاه   گاهیپا  نیدر برتر
حال است که  نیسازد، و در ا رانیرا از درون و

  یبه جهان ماد شیکشش و گرا کندی احساس م 
 زبه بودن و شدن هم ج لیاست و م یهم وهم
یابد که همه  . سرانجام انسان درمی ستیوهم ن

و آنچه وابسته به آن است وهم  یجهان ماد
 ی. برا ستین قتیحق یدارا  زیچ چیو ه  دباشمی 

 شیمجذوب پس از پاال  ، یآگاه   نیا  به  افتنیدست  
و به   ابدییکامل، در حال تمرکز به معرفت دست م

وهم شهوت    ای  ، یدرهم شکستن جنون و وهم ماد
 ی( ، و وهم هستkämäsavaبه جهان ) شو کش

( ، و وهم جهل جهان  bhäväsavaو بودن جهان )
( در ی)پال گرددی م ابی( ، کامavijjäsava) یماد
حال است که با نابود ساختن پرده وهم وجهل،   نیا

مقدس انجام  یدگرگون و دیناپد زیزادمان دوباره ن
  یرو ینیزم یبازگشت به زندگ گریو د ردیپذی م
 ۱99/۷دهد.« ینم

 :سدینوی م دریل
( کوشش دریل  دیسراسر آموزش بودا )البته از د  در»
را   میو مفاه  زهایبودن همه چ یرواقعیغ شودی م

  ن یرا هم که ا یوجود ی سازد و حتروشن و آشکار 
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 گریچون د یتنها نمود کندی را درک م میمفاه 
و جسم  ءیش یآموزش نینشان دهد. در ا زهایچ

( akäsopariväritoمحدود شده ) یتنها فضا
  وسته یاست )پ یاصوالً بدون مانع درون  ضا. ف۱است 

  ای( سازدی آن را جدا نم یز یاست و چ
äkäsänanca  ستین  چیجز فضا ه   گری. به زبان د  .

 چیه  افت، یو عضوها و احساس و خود در زهایچ
را   یزیبا چشم چ ویکّ. اگر به ستندین یواقع کی
 ییبو ینیبا ب شنود، ی را م یبا گوش آهنگ ند، یبی م

 یگواه  چیو ه  اندی قیرحقییابد... همه غرا درمی 
بودن آنچه به احساس  یقیحق رشیپذ یبرا
 ۲۸۰/5۰.« ستین کند، ی م افتیدر
 که: سدینویو م نهدی فراتر م  یگام تهیرکشسنگهه 
و  کسانندی روانایسنساره و ن سمیبود انهیمها در»
 یکی(  روانایبا مطلق )ن  هادهیجهان پد  یهمانند  نیا

 انهیمها یهاهینظر نیترور و بهره نیتراز برجسته
پَرجناپارمیتا و   یفلسف افت یدر یاست که مبنا

و اثبات همسانند.    یمنطق تضادهاست که در آن نف
پس  اندیالها خحال چون همه دهرمه نیدر ا

( )همه Sarva dharma samatä) کسانندی
  ن یب یناهمسان رونیها همانندند(. از همدهرمه

  ک یتنها  زیچون همه چ ست، ین روانایسنساره و ن
 قتی حق  روانایبه ن  دنیندار است. پس نه رسوهم و پ

 ۲59/۷9« از سنساره. ییدارد، و نه رها

 نده یاست، که در آ یبرداشت مکتب خأل جهان نیا)
 خواهد شد(  یواشکاف

 :سدینوی شومان م

 ابد،ییآن که به معرفت دست م سمیبود دید از»
است و نه به نبودن که جهان نه    ینه به بودن متک

 

 پوشش و لفاف.   یعن ی Pariväraفضا و  یعن یäkäsa ـ ۱
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است و آنچه   یبلکه چون سراب ست، یهست، و نه ن
و تنها   یترفندباز کی شودی م انیدر آن نما

از   یخواب و کاخ   کیاست که به    ینمود  است، یما
 ۸4/ ۱۸۰ .«ماندیباد م

 :سدینوی م تزریشو آلبرت
 یت یاحساس و ادراک واقع یایدن یبرا بودا»
شدند که   یمدع انه یاستادان مها ی. ولرفتیپذی م

  یچون در زمان بودا شاگردانش هنوز آماده برا
را درمیان  ینظر نینبودند، او چن قتیدرک حق

 یایکه بودا باور داشت که دن یگذاشت، در حال
 کیما وجود داشته و  یخارج تنها در ذهن و آگاه

 توانی . با تمرکز و مراقبه م استیو رؤیا، و ما  بیفر
برون رها شد.«   یایداشتن دن تیهم واقعو نی از ا
۱۰۲/۱۳5 

 ی هاادمانده یبر گزارشها و  تزر یبرداشت آلبرت شو نیا
مکاتب تراوادا هنوز هم بر  روانیکهن استوار است که پ

بلکه   کنند، ینم یجهان برون را نف تیباورند و واقع نیا
  ن یا ندهی. در آرندیپذی را م هادهیذات بودن پدتنها بی 

وابسته   یهاخواهد شد. در سوتراها و رساله  یجستار بررس 
آن   یهاده یبودن جهان و پد یباور به وهم  نیا انهی مها به
 ان ینمونه: در پا یشده است. برا انیگوناگون ب یانهایبه ب

 ی تیچهار ب ی( در شعرVajracchedikäالماس ) ی سوترا
 آمده:  

  کیچون ستارگان، چون  است، یما زیچ همه»
 شینما کی(، timira) دهید یخطا کیچراغ، 
 کیخواب،  کیشبنم،  یهازننده، قطره گول

. ستارگان دور و برون از دسترس  ۱ابر  کیآذرخش،  

 

که نه ستارگان، نه چراغ، نه شبنم،   شودی م  دهی د ین یزبیر  ی با کمـ ۱
و   ی کوردل ن یو ا ستند، ین دروغ  وهم و  کدامچ ینه آذرخش، نه ابر، ه

. او چون نه  پنداردی م  یق ی حق  ریاست که آنها را وهم و غ  ندهیگو  ینادان
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 اریبزرگ بس یو در سنجش با فضا ندباشما می 
 گردندی م   داریپد  دی. آنها در فرو شدن خورشزندیناچ

. شوندی م  دیناپد دیخورش شی دایو پس از پ
 ست، یگاه که نور معرفت نو آن   یدر نادان  گونهنیهم
و   نشیو پس از تابش نور ب شوند، ی م دهید زهایچ

. آنها چون شهاب  روندیم  ان یآنها هم از م  ییدانا
(tärakäاند که تنها دم )گاه که در . آندارندیپا ی

)آب   یماریدر اثر ب  ایو    ردیگی م  یابرابر چشم پرده
 یو خطا یو کور یکیتار شود، ی م نای( نابدیمروار

نادرست   دید زه یانگ زین ی. ناداندیآی وجود مبه دید
روشن است که روغن و   ی. چراغ تا زمانشودی م

هست که ما   یتا زمان زی نفت در آن است. جهان ن
  یوابستگ  نیرفتن ا نیو با از ب میابه آن دل بسته

زننده )چشم  ش گول ینما. در شودی م دیجهان ناپد
رسد دروغ است و در می نظر (، آنچه بهیبند

 یهاو وهم است. دانه ی ستین تیسنجش با واقع 
حباب   شوند، یم  دیبخار و ناپد  دیشبنم در نور خورش

و  ایهمه رؤ زین هاده یاست. پد یو توخال ترکدی م
در  گرانیو د دارندیب رشدگانیتنو یوهم است ول

 دیناپد ی. آذرخش در دمنندیبی خواب رؤیا م
 گردد،ی دگرگون م وستهیابر پ هینما گردد،ی م
و  شوندیدگرگون م وسته یبه هم پ یزهایچ
 ۶۸/۲۲ ـ  ۶9.« دارندیناپا

( که از Larkävatäraلنکاوتاره ) یتراسو در
( است Vijnänavädaمکتب ویجنانه ) یادیبن یسوتراها

بودن جهان را پابرجا  یپنج گواه وهم یار یبه  کوشندی م
 است:  نی ( که فشرده آن چنL . S. 90 - 95سازند )

 

که   پنداردی م نی دارد و نه دانش درست، چن ار یدرست را در اخت لهیوس
باره   ن یشده... در ا  ستیو ن د یشبنم ناپد  ایشده  د یستاره در روز ناپد 

 سخن گفته خواهد شد. 



 مایا 429

ذهن سراب   اد، یز  یـ سراب. در تابستان گرم و تشنگ۱
ندارد و زاده    تیسراب واقع   نیا  ندبدون آنکه بدا  سازد، ی را م

  سازد یرا در ذهن خود م اءیذهن خود اوست. نادان هم اش
  ی واقع می دارند، بدون آنکه به مفاه  تیواقع پنداردی و م

و   یک ی وحدت و کثرت،  ست، یو ن هست برون و درون، 
 آگاه باشد.   ، یگرید

پر از مردان و  ندیبی را م ینی ـ خواب. در خواب سرزم۲
وهم و  ن ی. ااندی واقع  زیچ اسبها،... که همه لها، ی زنان، ف

آموزش  زهینادانان به انگ ییابد ولرا مرد دانا درمی ایرؤ
آنچه در    کنندی نم  افتیو بدعتگذاران، در  انی نادرست رافض
وابسته    زیو آن چ  نیاو به    استیرؤ  همه  نندیبیذهن خود م

 . شوندی م بندیو پا
 . ستین یواقع  یول شود، یم   دهیشن ییـ پژواک. آوا۳
 یی دارد و تار مو  ی. آن که در چشم کاست ماریب  دهیـ د4
است. در  ی پندارد که آن تار واقعی م ند، یبی خود م دهیدر د
 تار هرگز وجود ندارد.  نیکه ا یحال

حلقه آتش به   کیگردان  ـ آتش گردان. از اخگر آتش 5
  ن یدانا چن یول پندارد، ی م  یواقع رسد. نادان آن رانظر می

گرفته    هجیها نتنمونه   نیاز ا  یری گ. پس از بهره شدیاندینم
چون سراب،  میابییآنچه را با حواس خود در م شودی م
 ن، یحلقه آتش ، یو ترفندباز شیدر چشم، نما ییمو

 . ندباشمی  ایندارند و ما تیپژواک... واقع
ونه به گ Mahäyänasamgraha II/27 یتراسو  در
  ن یشوند. در ای م ها درمیان گذاشتهنمونه  نیا دیگری

 سوترا آمده: 
شود؟  افتیالوجود، در کیـ چگونه ممکن است ۱
سحر  یاری  به و توهم یبندگونه که در چشم همان

 .  شودی احساس م
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در  ینشان یزیـ چگونه ممکن است بدون وجود چ۲
باشد در ذهن شکل    یآب  نکهآ  شود؟ سراب بدون  جادیذهن ا

 . ردیگی م
 افتیدر یزیـ چگونه ممکن است بدون وجود چ۳

 یزیبدون وجود چ  ایرؤ شود؟ در جادیمطبوع و نامطبوع ا
 .شودی م جادیمطبوع و نامطبوع ا  افتیدر

که همه  شودی م یریگجه یپرسش و پاسخها نت  نیبا ا
 ۲۰/ ۲۱5 تنها در ذهن ما وجود دارد. زیچ

 ، یی افزای م ایبر رؤ ایآمده: تو رؤ Dhyana Sutra در
توده کردن است،  یبر پوچ ی. پوچیکه در خواب یدر حال

که در  دیسف یها)نقطه یاز شکوفه باد توانیچگونه م
اند( الیو نماد وهم و خ شوندیم انیبرابر چشم نما
گرفت؟  یو بهره داشت، و از سراب ماه  وهیچشمداشت م

۲۸۱/۲۰ 

 Ashtasähasrikäهشت هزار کمال ) یسوترا در

Prajnäpäramitä ز و به درا اریبس یتراها( که از سو
 Digha یمعروف و طوالن یترا گفته واردِر دو برابر سو
 هوتی. او به شوبشودی م انیب ایاست، از زبان بودا ما

 :دیگوی م

نه  ، وجود دارد و نه پَرجناپارمیتا ستوهیبُد »نه
.  سازدی و نه خاموش م شودی خاموش م یوجود

  ن ی( چنdharmatäها )چرا؟ چون سرشت دهرمه 
اند. چون ترفندباز  بنا شده  ایاست که بر ما

(mäyäkära )شاگرد او، که ممکن است توده  ای
سازد و  انیصحنه نما ان یاز مردم را در م یبزرگ

 یکس ایرا بکشد... آ یکیکند،  دیرا ناپد نهاسپس آ
هم  گونهن یکشته شده...؟ نه! به ا ایشده و  دیناپد

نه خاموش ( و روانای)ن شودیخاموش م ینه کس
 اندی و ساختگ یشی... انسانها همه نماسازدی م
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(mäyäpurusha چون واقعاً وجود ندارند. حت )ی 
 ۳۶۷/99 - ۳۶۸است.«  یبودا هم تنها نام

پَرجناپارمیتا برداشت آن را درباره  یبا بررس فراوالنر
  نیکه کوتاه آن چن کندی م انیفشرده ب هاده یپد تیواقع

 است: 
( که  tathägatatvam) تیسوترا بودائ نیا در»

 ی دانهمه ، یهست نیهمان برتر زهاست، یذات همه چ
(Sarvajnatä و پَرجناپارمیتا می )نی. در برابر ادباش 

تنها  هادهینمودها و پد زها، یهمه چ یهست نیبرتر
ـ  ستندین شیب یبوده و نام ایما ای شیو نما بیفر

nämadheyamätram (. آنها بدون ژهی)تنها نام و
)جدا از   ی( و منفک از جوهر فردaprakritih)  عتیطب
 ی اند. از سو ( viviktah svabhävah( )یذات عتیطب
ندارند و آنچه هم به   تیواقع  هادهیپد  یایچون دن  گرید

 یی و رها  یپس بستگ  ست، ین  یواقع  زیآن وابسته است ن
 یاب یو دست قت یو شهود و حق ندباشتنها پندار می  زین

 ی گرداندن چرخ دََهرمه از سو  یوجود ندارد. حت  زیآن ن
 افتیبرداشت در نیندارد... پس با ا تیبودا هم واقع

هم   افتیدر  نیا  رد؟یپذینمودها چگونه انجام م  یایدن
 ی ویو پندار نادرست انسان دن ایما ای بیفر کیبر 

 ی ا. بردباشمی  یچشمبند ک یاستوار است و چون 
جهان   نیارا به    هایهمه وابستگ  دیبا  بیفر  نیاز ا  ییرها

. م یخود را به آن نبند  یدلبستگ  گونهچ یو با ه   میبگسالن
( و نشانها nämaهرگونه چنگ زدن به نامها )

(nimittam گونه )دن یشیاند  یاست. حت  یوابستگ  یا 
است.   یوابستگ  یاگونه   یرواقعیغ  یزهایچ  گونهن یبه ا
(« در anupalambhah) افتن یدرن چی حال »ه  نیا

 ۱۲۲/ ۱49 - ۱5۰.« دیآیدست ممراقبه و جذبه به 
به شرح  اینظر پَرجناپارمیتا درباره ما انیب یبراکُنسه 

 است:  نیکه فشرده آن چن پردازدی م یت یروا
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السلطه  بیکه در برابر نا  کندی م   تیبطوطه روا»ابن
 ی( ترفندبازHang- chaufuچاوفو )هانگ ن، یچ
  ار یرا به هوا پرتاب کرد و سپس به دست  یسمانیر

باال  سمانیبود، فرمان داد از ر یخود، که پسرک
 نندگانیباال رفت که از چشم ب ییرود. او تا جا

او   یشد. ترفندباز پسرک را فراخواند، ول دیناپد
باال   سمانی . پس خودش از رامدیاد و نند یپاسخ

شد. ناگهان از هوا نخست دستها و   دیرفت و ناپد
  نی پسرک به زم نیپاها...... و سرانجام سر خون

در  د، یآی م ری. پس ترفندباز نفس زنان به زافتدی م
بر دست دارد و  ین یخون یکه چاقو یحال

پر از خون است. او به گوش   زین شیهاجامه 
بدن   یهاسپس پاره   د، یگوی م   یالسلطنه سخنبینا

و سر او را بر  کندی م رهمپسرک را گرد آورده س
پسرک  زند، ی بر جسد م یو لگد گذاردی تنش م 

 یبطوطه به قاضحال ابن   نی. در ارودی برخاسته و م 
: واهلل که به دیگویکه در کنارش بود، م  نیرالدفخَاَ

پایین آمده    یباال رفته و نه کس  یمن نه کس  دهیعق
نشده    دهیهم بر  یهم تکه تکه نشده و سر  یو کس

 بوده است.«   یهمه تنها چشمبند نهای است. ا

 :سدینوی سپس م کُنسه 
مانند   ی پَرجناپارمیتا هم همه گردش رستگار در»
گونه که بودا به  است و همان یچشمبند نیهم

  ار یدست  ایساحر زبردست و    کی  د، یگوی سوبهوتی م 
شد( پس بودا  انیب نیاز ا  شی........ )پتواندی او م
وجود  کیستوه، بُدی کیهم  گونهنیهم دیگوی م

 کند،ی م تیهدا روانایرا به ن یشمار یواال، گروه ب
ا یبرده باشد، و  رواناینفر را به ن کیبدون آنکه 
 کیکرده باشد. اگر  تیرا هدا یگریوجود کس د

را بشنود و نلرزد و به هراس دچار   ن یا ستوه یبُد
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ها آماده زره   نیرومندتریگفت که او با ن  دینگردد، با
 شده است...« 

به سحر و  سمیبود یکُنسه که از وابستگ نیهم سپس
 سم یبود فتگانی ! و خود از شکندی م یجادو ... هواخواه 

 :دهدی است ادامه م 
مکتب  کیرا  سمیبود خواهندیکه م آنان»

در  سمیبود در اشتباهند. اریخردپسند بشناسانند بس
وابسته بوده  ییشکل با پندارها نیکتریواقع به نزد
پندارها را خرافات   نیا دیخرد با روانیاست که پ
 ۱9۱/۲۱ - ۱۲۷بدانند.« 

 ـ  ۶5توده جواهر، بند  ای Ratnakutah یتراسو  در
 نشانند، ی ها( ب دهیو پد اءیها )همه اش آمده که دهرمه ۶۳
 یخودی ب زهی... آنها به انگ شیو زا  شیدایاند، بدون پخأل
(asvabhävatäب )خود بدون که خودبه ستند، ین وجودی

 (.asvabhävah) اندیهست

مکتب  انگذارانیاز بن میدیکه د انه، یتریو ما اسنگه
دارند که در  یاتیباره نظر نیدر ا ند، باشاصالت ذهن می

گسترده  ی اند. فراوالنر با بررسنشان گذاشته  اریبس سمیبود
 ژهیواستادان، به  نیاوابسته به  یسوتراها

Mahäyänasuträlamkärah  نتیز   ای  (alamkärah )
 : کندی م انیب نینظر آنها را چن انه، یمها یتراهاسو 

ساحرانه، تنها  یچشمبند کیچون  هاده یپد جهان
 یچشمبند یاریگونه که به ( . همان mäyäاست ) یبیفر

 شود، ی نشان داده م   یندارد، واقع  تیکه واقع  یزیو جادو، چ
ندارد.   تیواقع شود، ی م افتیآنچه در زیدر جهان نمودها ن

  ن یادراک ماست و در کانون ا  دهیآفر  هادهینمودها و پد  نیا
  ی رواقعیو غ یدرک نادرست، پندار وهم

(abhutaparikalpah) (Parikalpa تیماه  یعنی 
 که  یدارد، در کس  ی( جایرواقعیغ  یعنی  abhutaوهمی،  

 شود ی. آنچه درک م پنداردی م  یرا، واقع   یرواقع یغ  یزهایچ
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grähya کندیو آن که درک م grähakah ی رواقعی، غ  
پندار   نینشان ا نیتراند. مشخصبازتاب  کیو تنها 

( dvayam) یدوگانگ کی وستهیآن است که پ یرواقع یغ
سو جانداران را وانمود  کیپندار از  نی. اکندی را جعل م 

 زهایها و فرازها را، که چمن، واژه   گر، ید  یو از سو  کند، ی م
( manah)  دنیشیاند  نیو همچن  رسند، یو بدنها به نظر م
 ی( و پندار نادرست و توهمudgrahahفهم و ادراک )

(vikalpah را جعل م )گفتارها در  گونهن ی. اکندی
 ن یفراوان است و برآیند همه ا سمیمهایانه بود یهارساله 

نداشته    تیآن واقع  یهادهیاست که جهان و پد  نیسخنان ا
 کند، یم  افتیو در  ندیبی آن که م  یحت  م، ینیبیو آنچه ما م

 بیکه ما را فر  استیپرده ما  نی و ا  ۱تنها وهم و پندار است 
ساخته و   انیو نمودها و جانداران را نما زهایدهد و چمی 
 .(دهدی م کریپ

 ش ی دایپ یبرا یاه یپا اینهاد آن ـ آتمن و ما دو
که در مهایانه   شوند، ی وادا و شونیاوادا مجنانه یو یمکتبها

 یانیبا ب میکوشیدارند. ما م ی انقش برجسته سمیبود
 . م یرمکتب را درمیان گذا نیا فشرده

 

  ی تا خواننده به روشن شود،ی بازگو م یفراوان یو گزارشها  دگاههای ـ د۱
  نشیو ب   قت ینام معرفت، حقرا به  یاهیپا ی ب   موهوم و  یچه باورها  ابدیدر

  ن ی. انامند ی و خرد اعال م یفرزانگ نی و آن را برتر گذارندی م انیدر م
  اد یبه فر زیرا ن سمیبود فتهیاست که کُنسه ش ییتا جا یز یخردگر

 . آوردی درم



 ویجنانه وادا 435

 
 

 ( Vijnana-  Vaidaوادا ) ویجنانه

 تی در زبان سنسکر جنانهیگفته شد که و نیاز ا شیپ
 زین ی دادن است و آن را ادراک و آگاه  زیتم یبه معن

گهُوشَه  مکتب را اشوُه   نیا  گذاره یپا  میدی. چنانچه دنددانمی 
 د،یآیبر م زیکه از نام آن نمکتب، چنان  نیاند. در ادانسته 

 زی. تمستدارا   تیواقع   افتیدر  یرا برا   یادیویجنانه نقش بن
آنها را   میدیکه د د، یآی دست ماز شش راه به  افتیو در

 ندیگوی ( مsadäyatana)  یشش در ورود  ایشش دروازه  
لمس کردن و به ذهن   دن، ییبو  دن، یچش  دن، یشن  دن، ید  ا، ی)

 درآوردن(.

 افتیدر یهاراه  نیرا از مهمتر یذهن زیو تم درک
ناب است   یآگاه   سمیبود  دیاز د  manas  ای. ذهن  نددانمی 

که بر  یبا نور ناب همسان دانست؛ نور توانی که آن را م
کارکرد  نی. اسازدی پندارها پرتو افکنده و آنها را آشکار م

 vijnänaو  cittaسازنده ذهن را  داریو پد ابندهیدر 
 یو آن را گاه  کنندی م هیتوج زی نس را نفس ن. مَندیگوی م

 .نددانمی   فیاز ذرات لط
جهان در   یاه دهیبودن پد  یو پندار   یباور به ذهن  چون

نقش   سمیبودشاخه آن زن  نیترو تازه  سمیبود انهیمها
بر  زیوادا و شونیاوادا نداراست و دو مکتب ویجنانه  یادیبن
ذهن و  یفشرده به بررس  یاند، اندکباور استوار شده  نیا

 . میپردازی مفهوم آن م

 ی است که برا  یا( واژه manasنفس ) ای ذهن
 یپندار، خرد، ماده لطیف روح، خودآگاه   شه، یاند  دن، یشیاند

( که آن را  citta)  تایو چ  شودیبه کار برده م  زیو حافظه، ن
  دنیشیو اند زیبا منس به کار گرفته و عامل تم اریبس
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نقش  سمیبود نییهندو و چه در آ شیچه در ک ، ۱نددانمی 
  شه یکهن ذهن و اند سمی. در بوددباشدارا می  یابرجسته

 ی ادیعامل بن  یکارساز و گاه  ار یدر سرنوشت انسان بس
( Sunanda Putuwar. سوناندا پوتووار )رفتی شمار مبه

( ۱-۲)پادا در دهمه یاز سرود ییکایآمر ـ  یاستاد هند
  ی و پندار   یکهن کردار ذهن  سمیکه در بود  ردیگی م  جهینت
(manokarma  تعتینسکرس ـ ،)کننده سرنوشت نیی

آورنده همه حاالت است. آنها  دیمنس پدانسان بوده و 
.   ۱۳۳/ ۱۶ ندباش( می manomaya) شهیاند همه پرورده

ترجمه بهره   نیاست از ا باتریز یچون برگردان علو
 است:   manasپندار برگردان    نجای( در ا ۳۳  هی )رو  میریگی م

 ده یآمده از پندار است، زاده پندار، آفر  دیهست پد  آنچه
برخاست رنج از   دیپندار. آن را که گفتار و کردار از پندار پل

 گام اسب...  یکه چرخ ارابه از پآمد چنان یپ

برخاست  دهیرا که گفتار و کردار از پندار پسند آن
 موجودات  یاز پ هاه ی که ساآمد چنان  یاز پ یکبختین

 :سدینویم  یسیاستاد انگل  یگرگور
 تایچ شود، ی نم هی کهن که به روح تک سمیبود در»
(citta )آموزش را، که بنا بر شه یذهن و اند ای  
خود پاک است، موضوع خودبه ییبودا یادیبن

 سمیو در دوران بود پنداشتندی م ییرها
وجود   یادی بودند که نهاد بن یکارانه گروه محافظه 

 ۱۲۸/۱۲4.«ستنددانمی   تایرا همان چ
 

را در ذهن   ییو انگارها دن یشی( به مفهوم اند تی)چ citاز  cittaـ ۱
ناب و رها از هرگونه    ی آگاه  مفهوم   به  ت یشکل دادن است. در ودانتا چ

)خرد( را با هم انته  یو منس و بوده  تا یو شهوت است. چ یخودخواه 
 antah)  ندریهی انته ا  نی و همچن  یابزار درون  ای (  antahkaranaکرنه )

- indriyaتا،یهم چ یکرنه را روانته  ی. برخ نامندی م  ی( احساس درون  
که انسان را   نددانمی ( یو خودآگاه  تیکار )انانمهَاَ و  ی منس، و بوده

کرنه انته  ییرا به تنها  تایچ ی. گاهسازدی آوردن، توانا م ادیو  زیبه تم
 . نامندیم
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 آمده:  .Angutt. Nik در
 یهایبا آلودگ اندافته یکه آموزش ن یمردم یتایچ»

را از   یرشد معنو یستگیشده و شا رهیت یورود
دور نگه  هایکه از آلودگ ی. تنها آگاه دهدیدست م

رشد را داراست. به زبان   یستگیداشته شده، شا
اند عوارض  نیخود پاک است و اخودبهذهن  گرید

و نداشتن آموزش درست آلوده   یانناد  زهیکه به انگ
 ۳۳/۲۰.« گردندی انسان م شرفتیشده و جلوبند پ

 : سدینوی م تهیرکشسنگهه 
  ی کانن پال یگفتارها  ن یاز معروفتر یکیدر »
(10/Angut. Nik. I از زبان بودا آمده: ذهن )ای 

 یدر سرشت خود درخشان و نوران تایچ یآگاه 
(Pabhassaraاست و از آلودگ )آزاد  یرونیب یهای

  ی هایبا آلودگ افتهیاست. ذهن انسان آموزش ن
  ی او تکامل روح یو برا شودی دار ملکه  یرونیب
را    نیراست( ا  نییآ  روی)پ  ییایشاگرد آر  یول  ست، ین

 ۱۰۳/۷9.«ابدییکمال مکند و ی درک م
 ه ی را پا یذهن یهایآلودگ ن یوادمکتب سرواسته  در
( citta - bhumi) یتابهوم یچ ا یو ذهن  نددانمی یکژرو
و   اتی فیک جادیا نهیو آن را زم  خوانندی م شهیاند ادیرا بن
  نه یزم ژهیوبه شمارند، یم یاشه یو اند یروان یها ییتوانا
 ۱5۷/۱۱۳  (klesha- bhumi).هایآلودگ

و  شهیتنها اند سمیبود انهی: از نظر مهاسدینوی کُنسه م 
پرسش    نی در برابر ا  ییبودا  کی است.    تیواقع  ی ذهن دارا

 گذارندی ما نشان م  یکه در رستگار  ییکارما  یکه رفتارها
 طیبه ذهن و به چه اندازه وابسته به مح زانیبه چه م 

را  جهان که است شهیاند نی: »ادهدی پاسخ م ند، باشمی 
. همه کشاندی م   یو آن سو   یسو  نیاو به    کندی م  یرهبر

  شه یاند، که همان اندد هرمه  کی  نیفرمان ا  ریها زدهرمه
آلوده  یاشه یاست ... موجودات در گذر از آالیش اند
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 ش یآالی پاک و ب شه، یاند شیو با پاال شوند، ی م
ها را ذهن پادا آمده، همه دهرمه.« در دهمهگردندی م

  ده یو همه آنها ذهن آفر کند، ی م یپرستسر
(manomaya می )سم یتنها بود نی. ا ۲5/۲۱ ندباش 
که در همه  نهد، ی ارج م  شهیکه به ذهن و اند ستین
ذهن،  اند، ی متک یکه بر شناخت درون یعرفان ی نهاییآ

  گاه یارزش و جا یدارا یدرون افتیو در یآگاه  شه، یاند
 یبرداشت پ نیابهتر به  ندهیآ  یها ی. در بررس اندیادیبن

 برد. میخواه 
مکتب ذهن  یبرا یاهیگهُوشَه پااشوُه  یبرداشتها در
( نهاده  شودی م  دهینام سمیدالی)که در غرب ا ییگرا
آن چند سده پس از او در مکتب   یواقع   یبنا  یول  شود، ی م
گهُوشَه  . اشوُه گرددی( برپا مyogacära  -  چارَگَ یُ)  گاچارای

و در رساله   کندی م انی( را بtathatä) یآنچنان هینظر
پندار   نیا mahäyanashraddhotpädaخود  وفمعر

و ذات همه  ادیپندار بن نی. بنابر ادهدی را پرورش م
و  یاست پابرجا و رها از دگرگون یقتی موجودات جهان حق

 نی. ا ۱نامدی م  یآنچنان ایتا هَت نام تَکه او به  ، یدوگانگ
 یهاهیخود به نما یناب در جنبه جهان گانهی قتیحق

 نیکه همان سنساره است. ا شودی گوناگون آشکار م
هندو همسان است، در واقع   شیکه با برهمن ک قتیحق

 dharmadhätuجهان  یهادهیو پد زهایذات همه چ
دارا  زهیو عنصرها به انگ زهایهمه چ رونیاست و از هم

( Samatäکامل ) یهمسان یذات واحد، دارا  کیبودن 
( ینگو وحدت بدون دوگا ریبازتاب واحد در کث) ندباشمی 
چون  bhutatathatä ای)شدن(  یهست  رندهیدربرگ نیا

 

  قتیمورد نظر است. چون حق   «مفهوم »آنچنان که هست  یـ از آنچنان۱
و   ن یا ی عن ی tatتوان گفت: آنچنان. ی م  کرد، تنها  ف یتوص  توان ی را نم 

tatha تتهتا را  یس ی. در انگلن یچن ی عنیsuchness  وthatness  
 .  کنندی م  برگردان
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و  زهایدر چ الیخ یرویبپوشاند به ن یذهن ما را نادان
گاه که نور و آن گردد،ی م انیموجودات گوناگون نما

 یالیخ  یهاه یسا  نیدرخشان شود همه ا  یحکمت و فرزانگ
 ده یکه دخواهد رفت. چنان   انیو کثرت از م  شوندیم  دیناپد
 ، ییبینی ودانتا براهمن زاده در همان جهان  نیا شودی م

است که باور به نطفه   دگاهید  نی. از همنگردیرا م  سمیبود
  ن ی. و همچنماندی م   داریکه در همه ذرات جهان پا  ، ییبودا

همه  قتی( که حق tathägatagarbhaنطفه بوداها )
که جداگانه درباره آن سخن  رد، یگی م شهیبوداهاست، ر

 . ۱گفته خواهد شد 

گربهه، انبار تَتهاگته   نیگهُوشَه جانشبینی اشوُه جهان   در
( است که älaya - vijnäna) جنانهیوه یآل یجهان یآگاه 

 یآگاه   ایذهن    زی. در انسان ننامندیم  زین  یآن را ذهن جهان
(vijnänaآفر )خارج  هاست، که آنها را به ده یپد نندهی

انسان است که بر  ی. در واقع انبار آگاه سازدی برگردان م
و آن را به خارج   ردیپذی م  نیتع یاثر آلوده شدن به نادان

به نور معرفت زدوده   ینادان  نیکه ا  گاه. آن کندی منعکس م
. شودیم دیشد، و ذهن آرام گرفت، کثرت هم ناپد

َدَهرمه بودا ویجنانه را با بدن گهُوشَه آلیه اشوُه 
(dhärmakäyaبرابر م )ان یخود ب ی که در جا سازدی  

به جستار اصالت  شتریب هیگاچاری یخواهد شد. در بررس
از   شی پ تاینپرداخت. چون مکتب شوُ میذهن خواه 

مکتب  نیا انیگرفت اکنون به بشکل  هی گاچاری
 .میپردازی م

 

(  Saddharmapundarika)  کیقانون ن  لوفریبرجسته ن  یـ در سوترا۱
 آمده: 
پاک و   شهیهم یها برادهرمه یادیبن عت یطب ای( Prakriti) یت یپرکر

گربهه در همه موجودات  ( ، چون تتهاگتهPrabhäsvara)  شندیآالیب
که    شودی م   دهیهمان آتمن هندوست. د   نی. ا   ۲۸4/۱۱۳مشترک است.  

 . گردندی هند باز م  نیسرزم  یهمگان  شی در همه پرسشها رفته رفته به ک
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 ( Shunyä Vädaوادا ) ایشون

 ی به مفهوم ته  تی( در سنسکرshunyaشونیا ) واژه 
( و بودن )خأل ی( را تهShunyatä) تایاست و شون
  شه یاند. کُنسه ر کرده   یمعن  «یخأل جهان  نییشونیاوادا را »آ

را از    هیمفهوم باد کردن و شون( به  shvi)  یواژه را شو   نیا
 : سدینوی داند و ممیشناسی وابسته به باد کرده واژه  دید

به دو مفهوم  شتریواژه را ب کیدوران کهن  در»
و با برداشت  بردندیهم به کار م  یروروبه 

. شمردندی م کسانیدو مفهوم را  نی ا یکیالکتید
همگون دانست که   یبا بادکنک توانی را م تایشون

با شماره   ایاست، و  یته ان یم یباد کرده باشد ول
در ضمن همه  یاست ول چیه  یصفر که به معن 

  نینو  یها در کنار آن معنا و هم شماره   شودی م  زیچ
 کیرا با    تایشون  یی. در هنر بودا۱رندیگیم  یو برتر

است و نشانه   ی تهان یدهند که منشان می  رهیدا
. دباش»من« می  یخاموش ای»نه بود آتمن« 

 یهند کی( Budhidharmaدََهرمه )یبوده 
رفت مفهوم    نیبه چ  یالدیم  5۰۰تبار که در  ی رانیا

  زهایکرده است: »همه چ  انیب  نیرا چن  تای شون  قیدق
که انسان    ستیچنان ارزشمند ن  زیچ  چیو ه   اندهی ت

 آن را دنبال کند.« 

 

گاه که . آن شودی بازگو م   فر یص  یواژه صفر در عرب  سد، ینوی کُنسه مـ  ۱
به کار   فر ی واژه ش فر یص  یجابه  به اروپا رخنه کرده ی عرب یهاشماره 

( در  Ziffer) رفّی هم س یاست. در آلمان chifraآن  نی برده شد، که الت
که در واقع همان    شد،ی صفر به کار برده م  یجاو به  یته   یآغاز به معن 

واژه   نی ا شه یشرح کُنسه افزود که ر  نیابه  د یبا ۱4۰/۲۱است.  هیشون
به سفر   یواژه در عرب  ن یا و پوچ.  یته  ی و زفر است به معن یفارس

 )صفر( برگردانده شده است. 
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. در  استیکامل از دن یچشمپوش تایشون سمیدر بود
و نه، اثبات و  یآر یزی آممکتب ناگارجونَه درهم

. خأل که همسان با صفر است، تاستیشون ، ینف
  ۱۲4است.«  ییو نا ییها  ، یو ناهست یهست  انیم
- ۱۲۳/۲۱ 
 :سدینوی م یسی . ت. کاتس استاد انگلسن

است و مقصود همان  هیتخل یبه معن سمیدر بود تایشون»
دست  روانایاست تا بتوان به ن الیشدن از همه ام یته
... در شودیهمسان م روانایبا ن تایشون رون ی. از همافتی

 برندی ( را به کار مMuواژه مو )   تا، ی شون  یجا  به   ین یزبان چ
 4۸/4۶ و 54.« هاستیاز همه خود ییرها یکه به معن

 هی را توج تایشون یاز سه سو کوشدی م  نیهمچنکُنسه 
 کند:
رسد در واقع آنچه به نظر می   رساندی م  هیـ  واژه شون۱

 چ یشت آن ه پُ و شودی م دهید یا. برون پاره ستین یزیچ
 . یتوخال یاست، چون بادکنگ

و  یخأل به مفهوم ناوابستگ تایشون ، یروحان دیـ از د۲
آن است،  یهست ما و همه رامونیاز هر چه در پ یآزاد
 . دباشمی 

نشان نه بود هرگونه »ذات« و  یفلسف دیـ از د۳
را   یذات چیو ه  اندیها خال»خود« است. همه دهرمه 

را به آن وابسته ساخت.  یزیکه بتوان چ افتی توانینم
وابسته است و هویّت ناوابسته    یگریهر دهرمه به دََهرمه د

است. در   چیهمه خأل و ه   یو خود بود، وجود ندارد و هست
در  یوادین به نبود آتمن باور داشتند. ول مکتب سرواستی 

  یو ذات ید( نبود وجود خوانهی)مکتب م کای ماهیمکتب مد
(svabhäva مورد نظر است و )ی تنها داراها نهدهرمه  

  باشند ی( هم نمsvabhuکه خود بود ) ستند، یآتمن ن
 زیهمه چ یخأل ذات توان یرا م  هینظر نی . ا۸۰/۲۲
(svabhäva - shunyatäنام )دی. 
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 تایشون  هیکه نظر  افتیدر  توانی سخنان م  نیبرآیند ا  از
 یت یعل ریآن اتمن، زنج هیسه نظر یزیدر واقع درهم آم

مورد  نیاز ا ش یکه پ ندباشمی ایمشروط و ما شیدایپ
  نییآ  کیپندار  ن یاز ا لندیما ی قرار گرفتند. برخ یبررس
کشف کنند، که متأسفانه در  ی فراعقل یو فلسف یرمز
مکاشفه حکمت ماوراء   یماریب نیکهن ا ینهاییآ شتریب
  ی دارا  سمیپندار در بود  نی. در هر حال چون اشودی م  دهید

از  یافشرده  انیبا ب میکوشیاست، م یارزش فراوان
 یهاه ی کارما یگزارشها و گفتار پژوهشگران دهیبرگز
 .۱م یآن را روشن ساز ، یسنت
شونیاوادا را ناگارجونَه استاد نامدار  گذارهیکه پا میدید
بینی خود را، مادهیامیکا  که جهان  ند، دانمی  یهند
(Mädhyamika )بود که  یو مدع  دینام انهیروش م ای
فرزانگان است که در  یبودا برا یهمان آموزش واقع نیا

آموزش نبودند و  نیا افتیزمان او شاگردانش آماده در
  ی به باال آورده است. نام نیریز یایآن را از دن جونَهناگار

بودا همسان است و از  نییبا نام آ دیکه ناگارجونَه برگز
ادعا  ن یبر ا سمیبود انهیمها فتگانی از ش ی اریبس رونیهم
 یبرا ی نام را گواه  یهمانند نی نهاده و هم رشیهر پذمُ

و   خوانندی آموزش بودا و مکتب مادهیامیکا م  یهمسان
 :سندینوی م

 دیآن را با  شیدایکهن و پ  اریبس  کایامیماده   نیی»آ
خود را  نیی. بودا آافتیدا همزمان وبا آموزش ب

  ش یمکتب خو یو ناگارجونَه هم برا دینام انهیم
 .«دینام را برگز نیهم

 

نوشتار از   ن یرا که در ا یپژوهشگران  ی هاه یهمه نظر میـ اگر بخواه۱
خواهد شد.   ی خود کتاب م،یکن هایشان بهره گرفته شده، بازگو ه یکارما

در   هینظر  نیاچون به   ی . ولمیکنی پس تنها به چند اظهارنظر بسنده م
 . میپردازی م   یاز معمول به بررس  شتریب   یکم  نهندی م  اریارج بس  سمیبود
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مهایانه و  روانیپ ینوشتارها  شتریرا در ب انیب نیا
که برابر  یدر حال م، ینیبی م سمیبود فتهیپژوهشگران ش

  ی جوششها گونهنیبودا با ا دََهرمهیدانستن آموزش بُد
و از  انوس یاق  یکه به گفته مکتشفین آنها از ژرفا یپندار

 نارواست.  اریاند، بسدرون کاخ اژدها برون آورده شده 
 را یز دینام انه یراه و روش آموزش خود را م بودا

  ی های که در سو ییها یشاگردان خود را از تندرو دیکوشی م
بازدارد   شدی آن دوران آموزش داده م  ینهاییگوناگون در آ

و   یو به زندگ  دینما یو سودمند رهبر یعمل  یو به راه 
  هوده ی ب نیاز ا یکیآشنا سازد.  ستنینش درست زدا
نام جستجوگر به  ییکه در گروهها مندناسود یهایکار
بود، دنبال  افتهی.... رواج رگرایعارف، تنو م، یحک قت، یحق

مآب و به و فلسفه  یکیزیمعما گونه متاف  یکردن جستارها
 ی ندیبود که جز تباه کردن عمر برآ یزبان آن روز فراعقل 

و ستم و جور و شکنجه...   یمارینداشت. درد و رنج و ب
...  یو گرسنگ   یتنگدست  ، یاجتماع  یها یعدالتیو ب  هاینابرابر

گسترده و   یهاتوده   یواقع  یو نادان  یآگاه و بدتر از همه نا
رنگارنگ   انیدر چنگ کاهنان و براهمنان و متول  یگرفتار

و شاهان و سرداران   انیگوناگون و فرمانروا یشهایک
  یی گرفتن و به پرسشها  دهیو خودخواه زورگو را ناد  نیخودب

کجاست، چگونه  شیجا ست، ین ای هستچون آتمن 
( در خواب  Prajnänaghanaخرد )  یکپارچگی   به  توانی م

 یچهارم هست گاهیبه پا ای( و Sushupta) قیعم
(caturtham در خواب ب )ییبه نهادها  افت، ی دست    ایرؤی 

و  dharmakäyaو  shunyatäو  tahatäچون، 
tathägatagarbha که در  یگرید ی... و به جستارها

... شودی هند از آنها سخن گفته شد و م  یهان ییسه دفتر آ
  ی نهایسرزم  شتریکه امروز ب  یژرف  یهایپرداختن، جز بدبخت

 زین  یح یساروپا و جوامع م  شیپ  یخاور وارث آنند و تا چند
 نینداشت، و ا یندیبودند، برآ بانیبا آنها دست به گر
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 ریبود که در مورد مرد ت  یی همان گفتگو  هیدرونما  ی درستبه
  ن یابه  اهندخورده و مجروح از بودا بازگو شد. تا بخو

 مرده است.  دهید بیپاسخ دهند مرد آس هودهیب یپرسشها
آن  یهاو شاخه  سمیبود انهیتنها با مهابودا نه  آموزش
گونه که بارها که وارون آن است، و همان  ست، یهماهنگ ن

بود و نه  یرمز یشد بودا نه استاد فلسفه و دانشها  انیب
او نه به  رون یاز هم ؛ینیدولت و حکومت د کی گذارهیپا

آن دوران پرداخت ونه  انیآموزش فلسفه و دانش به ب
  ی دولتمدار یو قانون و دستورها ییسایو مراسم کل ئرشعا

اداره جامعه را درمیان گذاشت. او به  وهیو ش یو کشوردار
و درست مبارزه با    یو راه عمل  دی شیاندیدرد و رنج مردم م

 فیصول شرراه را در ا نیو ا کردی رنج را جستجو م نیا
به  میپردازیکرد. حال م انیب یهشتگانه خود به روشن

 پژوهشگران:   خنانس
دارد   یاناگارجونَه گزارش گسترده  هیدرباره نظر  فراوالنر

 است:   نیکه فشرده آن چن

اصل مورد نظر ناگارجونَه اثبات  نیتربرجسته»
آن را با   کوشدی هاست، که م  دهیبودن جهان پد  یرواقع یغ

خود نشان دهد. در پَرجناپارمیتا جهان برون و  ژهیمنطق و
ناگارجونَه   یول  سازند، ی را به پنج اسکندها وابسته م  هادهیپد

 نبود داریدرباره ناپا سمیکهن بود دیگرفتن از دبا بهره
 ش یدا یجهان را با پ  نی ا  وسته، یجهان و شدن و نابود شدن پ

نشان   خواهدیداند. او ممی همسان ( pratityaوابسته )...
دهد که نه شدن و نه »نابود شدن« ممکن است و همه 

  ی کیو وابسته به هم، و وجود  اندی نسب  میبرداشتها و مفاه 
 ریثبه تأ  وستهیاست. علت پ  یگریوجود د  وابسته به  شهیهم

. بدون علت دیآیوجود نموابسته است و بدون تأثیر علت به
هم فراتر گذاشته    ی . ناگارجونَه گامدیآی نم  دیهم معلول پد

  ی چون دو سو  شمارد، ی م   یرواقعیغ  زیوابسته را ن  شیدایو پ
...  یریبودن و فناپذ یشدن و نابود شدن، جاودان متقابلِ
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هر دو  یفن ی قی بلکه آموزش حق ستند، ین ی واقع کی چیه 
به گفته بود که آموزش  ی)متقابالن( است. ناگارجونَه متک 

  ی فلسف دگاهیرا د شیمکتب خو د، ینام انهیم راه خود را
  ن ینام نهاد، که نه ا ۱( Madhyamika darshna) انهیم

. به باور او، نه ندیگزیو آن را برم نیا انیو نه آن بلکه م
 کیدارد، که  تیواقع  ی( و نه نابودنشیهست شدن )آفر

( آن است که بدون svabhävaوجود خودآ )خودبود 
  ن یچن ی. ولدیاز خود برون آ گریوجود د به ی وابستگ
و  یجاودان ستین زیچ چیکه وابسته به ه  یوجود

رخ دهد،  یبه علت دیآن با یستیناپذیر است، چون نی ستین
 ی. از سوگذاردی که در آنچه ناوابسته است علت نشان نم

جهان دستخوش  یزهایو چ هادهیچون همه پد گرید
همه بدون  سپ اند، وسته یشدن پ دیشدن و ناپد یدگرگون

 تواند ینم ست، یذات ن یو آنچه دارا اندیذات و خودبود
 ستین  ی نبودن، به آن معن  ی قیحق  یداشته باشد. ول  قتیحق
است که  یمعن  نیابلکه به  ست«، یوجود ندارد و »ن که
 میتوانی حال نه م نی. در اباشدیذات مستقل نم یدارا
 یرااو ب رون ی... از همستیهست و نه ن یزیچ مییبگو
خأل را   ای ( shunyatäتا )اینام شون هاده یجهان پد یهست
( samvritisatمحدود ) قتیحق  یکه دارا ند، یگزیبرم

بر  ز یاو ن ی آموزش بودا و راه رستگار یحت. پس ۲است 
برتر   قتی حق  دی. از دابدیی جهان تحقق م   نی در ا  هیپا  نیهم
(paramärtha - satya نه بودا وجود دارد، نه مکتب ،)

 هاده یبه جهان پد نهای... که همه ایینه سنگهه بودا ا، بود
جهان کثرت  یهاده یجهان پد ن یتعلق دارند. گذشته بر ا

 

  ای  ی فلسف دگاه یاست و به د  دن ی د یبه معن  drishاز  darshnaـ ۱
 .  ند یگوی بینی م جهان 

  کا یامیبرماده ر ی ا تفسی کا یارکـ ناگارجونَه خود در رساله مادهیامیکا۲
و نه هر دو آنان    ، ألرخی نه غ  گفت،خأل    توانی را نه م  تای: شونسدینویم

 . انددهی نام نی آن را چن ی از نظر آگاه  ی از آن دو. ول  ک ی چ یو نه ه
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(prapancaاست، در )کثرت استوار  نیبر هم زین افتی
ها دهرمه  یکتایاست. ناگارجونَه به گوهر 

(dharmadhätuhو آنچنان )ی (tathatäنم )و  پردازدی
که  د، یگوی )خاموش شدن( سخن م روانایتنها درباره ن

... ستی هم ن یجاودان یبدون شدن و نابود شدن است، ول
( ، uccheda) ی( و نه نابودutpäda)است  شیداینه پ

 ی( و نه جاودانگnirodhaنه خاموش شدن است )
(shashvata  نه ، )یگانگی  ( استekärtha و نه کثرت ،)
(nänarthaکه ا ... )هاده یدجهان پ یهمه تضادها نهای 

و  افتیدر روانایهستند. پس ن ( شدن دی)شدن و ناپد
( است و avyapadeshyam- acintyamناپذیر )وصف

)نسخ(  دیوابسته ناپد شیدایکثرت و پ نیدر آن قوان
( است، shäntamآرامش و صلح ) روانای. ذات نشوندی م
( جهان  تیئّی( )شdharmatä) عتیطب نیبا وجود ا یول
از   یجدا  رواناین رون یاست. از هم یکی روانایو ن هادهیپد
( ایو دروغ بودن )ما  بیگاه که فرو آن  ستین  هادهیپد  یایدن

 د یبه آن ناپد وابسته جهان نمودها آشکار گشته و کثرت
 .رواناستیهمان ن گردد،ی م

( Madhyamika Kärikäمادهیامیکاکاریکا )  در
را در   یاگانه  ازدهیناگارجونَه پرسش و پاسخ  ۱۸بخش 

 ای tat- tvamم )توَو تت تایشون وندیو پ گذاردی م انیم
بخش که با درمیان    نی . در اکندی م  ان ی( را بقتیتتوم = حق

 شود، یمن و مال من آغاز م یآتمن، نف ـ گذاشتن آن 
شده   انیمن وجود دارد ب یکی نکه ی: »ادیگوی ناگارجونَه م

من وجود ندارد هم آموزش داده شده است.  نکهیاست، ا
دارد، بودا آموزش  تیرا که نه من و نه نه من واقع نی اما ا

 قت،یاست: آنچه هست، حق  نیداده است... آموزش بودا چن
  قت یو نه نه حق قتیهم نه حق قت، یهم حق قت، ینه حق
 تومَ  ـ ت تَم )توَتَ ینشانها سد، ینوی .« و سرانجام مدباشمی 
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مطلق به کار برده  قتی حق یتو، در ودانتا برا  ـ آن  ای
 است:   نی( اشودی م

آرامش، از کثرت   ر، یپذافتیدر  یگرید  ی اریبه    »نه
 ، ییکتاینه    ر، یناپذیگوناگون  ر، ینشده، انگارناپذ  ریکث

است   نیا ، ینه جاودان یول رینه کثرت، فناناپذ
 ۱آموزش پشت و پناه جهان بودا.« فشرده 

دهد و از پاسخ می  نیناگارجونَه به مخالف ۲4بخش  در
 ن یا برد. فشرده یپ تایبه مفهوم شون توانی پاسخها م نیا

 است:   نیدار چنبخش دامنه 
 ی مبنا   ینهاد خأل جهان رفتنیبا پذ ند، یگوی م  نیمخالف

. چون اگر نه زدیری سراسر سست گشته و فرو م سمیبود
داشته باشد، پس  تیواقع ینه نابود ، ینه هست نش، یآفر

بودا و راه اصیل هشتگانه او هم وجود   فیشر  قتیچهار حق
. اندبیرنج و درنگ رنج... همه فر ادیندارد، و رنج و بن

وجود ندارند، و بدون آنها  زیبودا و سنگهه او ... ن روانیپ
 مفهوم نخواهد داشت.  زیبودا ن نییآ

 کنند، ی اشتباه م  رانیگدهد که خردهپاسخ می   ناگارجونَه
 قتیحق  یکیبر دو گونه است،    قت یحق  در آموزش بودا  رایز

  قتیحق  یگریروزانه است، و د  یمحدود که وابسته به زندگ
  قت یرا نشناسد، حق  قتیدو حق  نیا  نیب  ییبرتر. آن که جدا

. افتیتوم( را در آموزش بودا درنخواهد تتوم ) ـ ژرف تت 
 

با فرازها و درمیان   یکه باز  میدی و ودانتا د شادهایاوپان یـ در بررس۱
  ی گرفتن از نفبهره   ده،ی چیو پ  یرمز  دوپهلو و به ظاهر  میگذاشتن مفاه

است، که ناگارجونَه    یهنر هند   کی( ...  neti netiنه آن )  نیو نه ا  ینف
همه   یی. جالب است که مکتبداران بودا ردیگی بهره م اریهم از آن بس

دهند و همه آنها را آموزش  را به بودا نسبت می  یشخص   یبرداشتها  نیا
نشان    نی از ا  شی گونه که پکه بودا همان   یدر حال   خوانند، ی بودا م  یواقع

به ظاهر   یهایباز گونهن ی که از ا دی گز ن یا ی را برا انهیداده شد، راه م
  ن ی متوجه سازد. د ی مردم را رها ساخته و به راه درست زندگ  ی فلسف

 کیپرورش استادان بحث و جدل و فلسفه اسکوالست ی آموزنده برا
 است.  ستنیآموزش راه و روش درست ز  یکه برا ست،ین
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کند  هی ( تکvyavahärah) یتجرب افتیاگر انسان بر در
. و اگر انسان آنچه ابدیاست در قت یآنچه حق تواندینم
. راه  افت یدست نخواهد  روانایبه ن  اموزدیاست ن قتیحق
  ن ی و محدود وابسته و در ا یتجرب قتیبودا به حق  ییرها

نادرست  افتی از در دیبا نیارزش است. همچن یحوزه دارا
به خود آنها   ن یمخالف  یهایریگکرد. همه خرده   زیپره   تایشون

و بدون ذات  یته زهایچ کهی . تنها زمانگرددیباز م
 رایآنها وجود دارد، ز یامکان هست شدن برا ند، باشمی 

 رود یم   نیو نه از ب  دیآیوجود مذات است نه به   یآنچه دارا
و  خأل. شودیو نابود م داریو تنها آنچه ذات ندارد پد

 .۱گرندیکدیهستند و شرط متقابل  یکی وابسته  شیدایپ
وابسته هم هست و وارون آن(.  شی دایاگر خأل باشد، پ)

با وجود   زیو آنچه وابسته به آن است ن  فیشر  قتیچهار حق 
ذات خودبود و ناوابسته،  کیاعتبارند. با وجود  یخأل دارا

خواهد رفت، بدون  نی و نه از ب افتهی شی دایجهان نه پ
 زیآزاد. اگر همه چ یسیو از هر دگرد ۲جنبش  و یدگرگون

دست آمده ممکن دست آوردن آنچه به نباشد به  یته
درد و رنج و فرو نهادن همه بارها  دنیسر رس . بهستین
درد را  ند، یبی وابسته را م شیداینخواهد بود. آن که پ زین
 .ندیبی بردن رنج را م  نیو درنگ و راه از ب  شیدایپ  ند، یبی م

که خأل با نبود ذات و  دیآی بر م نیچن انیب نیا از
که  افتیدر توانی م نیهمسان است. همچن یخودبود

بلکه هم هست و هم   ستیمطلق ن  یست ین  یبه معن  تایشون
 .ستین

که چون  ابدیی برآیند دست م نیاناگارجونَه به  سپس
نبوده و با  قتیهم حق روانایاست، پس ن یته زیهمه چ

 

وابسته  نش یکه آفر  دیگو ی بخش نخست م کایناگارجونَه در کارـ ۱
Practityosamutpäda تاستی، همان شون  . 

در   حرکتی ب ی را به کار برده که به معن Kutasthahواژه  نجا یـ در ا ۲
 است.   ستاده ینقطه ا  ن یباالتر



 شونیاوادا 449

  یکی روانایاست )سنساره و ن کسانی هاده یجهان پد
 قتیحق  روانایپرسش که اگر ن نی . او در پاسخ ا( هستند

و رها شدن   یاست، پس رستگار یک یو با سنساره  ستین
 د، یآیدست م و چگونه به ستیاز گردش سنساره چ

 رشیو پذ افتیگونه دررفتن همه نی: تنها با از بدیگوی م
  ی به رستگار  توانی دهنده مبیفر  یجهان و نمودهاکثرت  

باز تکرار   ه، ینظر نی ا انیناگارجونَه پس از ب یول .۱د یرس
بودا وجود دارد و نه هرگز   یینه راه رها  قتیدر حق  کند، ی م

به  ۲4داده شده است. او در بخش  یبودا آموزش یاز سو
کثرت  افت، ی: با درنگ همه درک و دردیگوی م یروشن 
. پس هرگز و گرددی و آرامش و صلح استوار م دیناپد
نشده است.  انیبودا ب یاز سو  ی چ جا آموزشی و ه  گاهچیه 

۱99 - ۱۷۰/۳۱۲  
 ته ینام بوداپالآور ناگارجونَه بهنام  روانیاز پ یکی

(Buddhapälitaم ) داده و  شیراینظر استاد را و کوشدی
دارد   یرا فراهم سازد. ناگارجونَه فراز معروف   نی پاسخ مخالف
 یعبارت پرداز کیرا  شیدایکه پ

(vyavahäramätramنام )نه از خود، نه دیگوی و م  دهی :
جا و  چی( ، در ه hetu) لیو دل زه ینه بدون انگ ، یگریاز د
 ن یا تهی. بودا پال۲است  امدهین دیپد یادهرمه یزمان چیه 

 

سخن گفت و نه آموزش خود را بر    قتیـ بودا هرگز نه از دو گونه حق۱
با فرازها   ی باز گونه ن یاز ا  شدن  رها  ینهاد، بلکه برا  هابنا ی البافیخ ن یا

رنج و درد    ، یو نادان  ی بردن ناآگاه   نیو از ب  ،یواقع   یو پرداختن به زندگ 
  ی و خوشبخت یو رستگار ییبه آموزش پرداخت. رها ی واقع ی بدبخت و

در همان خواب   کنند ی م شنهاد یپ شگرانشانیها و ستاکه ناگارجونَه 
 .  دی آی دست مبه ا یرؤیب
ندارد   قتی حق مینیبی آنچه ما م  د، ی گوی ـ ناگارجونَه در بخش سوم م ۲

حال    ن یندارد. در ا  قت یهم حق  دن ید  است،  ی قی حق  ری شده غ  ده یچون د 
شده )شاهد و مشهود، عالم و   یی شده، شناسنده و شناسا ده ی و د نندهیب

بودن جهان   ی چند وهم  یی در بخشها  کوشد ی معلوم( وجود ندارند. او م
بودن   ی ته ز یگواه او ن نیترآن را نشان دهد و برجسته  یهاده یو پد 
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: با دیگوی و م پردازدی آن م هیفراز را بازگو کرده به توج
احوال ناممکن است. اگر  نیکه همه ا میابیی درم یبررس

 جهتی و ب دهیفایدر آن حال وجود ب دیآ جودواز خود به
خواهد شد، که  ریگیپ انیپایب زین شیدایخواهد بود و پ

  دار یاز خود پد زهای. پس چستی دلخواه ن زین یزیچ نیچن
 نیچون در ا ند، یآیوجود نمهم به یگری. از دشوندینم

. هم از خود دیوجود آبه تواندیم گرید زیاز چ زیحال هر چ
 یچون هر دو خطا شوند، ینم دار یهم پد ی گریدو هم از 

به  یزیچ نشیآفر میدیدهند. حال که دمی  یرو نیشیپ
ندارد و   تیپس هست شدن واقع  ست، یممکن ن  یراه   چیه 
 کیتنها  مییگوی سخن م نشیو آفر شیدایگاه که از پآن

 ( Mulamadhyamakavrittih I. )از ۱است  یعبارت پرداز 
به بودا   پروایب  ابدیی م  سمیکه هر چه در کانن بود  دریل

: در سدینوی م د، یستای دهد و سپس آن را منسبت می
از سه    یکیوجود دارند،    زهایباور که چ  نیبینی بودا اجهان 

 انیکه در جر ییاست، و آنها یبازدارنده راه رستگار
 .Digh/1.40) اندبندها رها گشته نی از ا ندیرستگار

XXXIII  13و/Digh. VI وجود  یواقع زیچ چی(. اصوالً ه
است که تا   یاشه یاند ند، یبرآ نی (، و اäkincannaندارد )

رفته است. بنا به آموزش   شیپ  یدر راه رستگار   یعال  گاهیپا
وجود ندارد   زیچ  چی که ه   قت، یحق  نی با شناخت ا  ویکّبودا، به
که »همه  یآگاه  نیا( به n' atthi kinciti ی)به پال
... در سراسر  ابدییها بدون ذاتند« دست مدهرمه

بودن همه  یواقع ریغ شودیبودا کوشش م  یآموزشها

 

  قتیاست... او با درمیان گذاشتن حق  ی بودن هست  ی ها و نسبدهرمه 
!! رها سازد.  یفلسف یدردسرها  نیاست خود را از همه ا دوار یدوگانه ام

مطلق   یکتاپرستیتا  ییگرا چیمکتب او از ه ری تفس هم در  رون ی از هم
 نظر داده شده است.  

آن است که خواننده به طرز   ی برا ها ه ینظر گونه ن یـ بازگو کردن ا ۱
 استادان بهتر آشنا شود. ن یتفکر ا
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 ی سازد و حت گفتگوی موجودات را روشن و ب ةو هم زهایچ
 یرا هم بدون ذات و تنها نمود  زها یکننده چافتیدرک و در

 یمحدود شده )به پال  یفضا   تنها  اءینشان دهد. اجسام و اش 
akäso pariväritoاست و  وستهی. فضا پندباش( می

( ، و به زبان äkäsänanca) سازدیآن را جدا نم یزیچ
 افتی. احساس و در ستین یگری د زیچ چی جز فضا ه  گرید

را   یزی با چشم چ ویکّ. اگر بهستین یقت یهم حق کو در
... و همه آنچه دیبریم ینیبا ب شنود، یبا گوش م ند، یبی م

 کند، ی م افتیدر یت یفیو چنان ک نیرا با حواس خود با چن
 رشیپذ  یبرا  یبرهان  چی. در آموزش بودا ه ردیپذیوجود نم

 .ستین شود، ی م افتیآنچه با حواس در

جنون است. اصوالً در  یاگونه  زیمن هستم ن نکهیا
 زیو همه چ  رفتیرا پذ  یذات  توانیجهان نم  یتمام نمودها

ها تنها ( و بدون ذات است، و همه دهرمهshunya) یته
 ایصورت ماتنها به  ـ   mäyä katam)  ندباشمی  یینمودها

آب را چون  دیکه نبا کندیم یوجود دارند(... بودا پافشار
را چون  یهوا را چون هوا، هست ن، یرا چون زم نیآب، زم
 تی)به سنسکر ی ... پجاپتانیرا چون خدا ان یخدا ، یهست

 افتیها، دردهیرا چون ا هاده ی ... ای( را پجاپتیپراجاپات
 ، ییکتایرا چون  ییکتایها، شده  افتی ها را چون درشده 

هرچند  د، یگوی. بودا مرفتیپذ روانایرا چون ن رواناین
)همه   روانایرا چون ن روانای... ن نی را چون زم نیزم  گتهتَتها

باور  روانا ین کیاو به  یول رد، یپذی گذشته( م یفرازها
 ندارد... 

 ردی گی م جهینت دریلَ سرانجام
 ی برا   یآر  ، یبه رستگار   یابیدست  یبرا  یحت   نجای  »درا

. شودینم رفتهیپذ تیارزش واقع زین ییآرمان بودا نیبرتر
.« بودا ستین ریانگارپذ ن، یاز ا تریافراط ییگراینف کی

که: من هستم نادرست است، من  کندی م  یبارها پافشار
خواهم بود نادرست است. من نخواهم بود هم نادرست 
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ندارد، از بودن و نبودن  قتیحق یآنجا که هست رایاست. ز
گاه که بهیکّو بر هرگونه باور و  سخن گفتن خطاست. آن 

خود را سرکوب سازد    یهاهیشده و همه نظر  رهیچ  یپندار
گاه به آرامش دست ند، آننما  یاو بر جا  یبرا  یباور  چیو ه 

 دیدر بهیکّو ناپد دیباور دارم« با نی . »من چنافتیخواهد 
- ۳۸۱( یآزاد و رستگار گردد )!! عجب رستگار اشود، ت
۳۷9/5۰ 

 یی ( در گردهماkewal krishna Mittalo) کوال
از گفته خود  دیرا با تاینظر است که شون نی بر ا سایار

 د،یگوی بر پَرجناپارمیتا م  ریکه در تفس افتیناگارجونَه در
( و uccheda Väda) ییگراپوچ نیب انهیم  روشِ تایشون

( است. آبه shashvata Vädaبودن ) یباور به جاودان
 تا یشون یدر واشکاف  ی( استاد ژاپنAbe Masao) اُماسا 

 : سدینوی م
از بودا هم  شیپ ، ییگرای هند کهن ارزش نف در»
  شادیمورد نظر بوده است. در فلسفه اوپان اریبس

فراز  یاریو به  ینف آتمن تنها با ـ برهمن  ییهمتا
  توانی که نم  یانندهی( ، بneti netiو نه آن )  نیانه
. گرددی م  انیدانست... ب  توانی که نم  یاداننده  د، ید
. ندناپذیریدگرگون  یدانبرهمن و آتمن ذات جاو  یول
و  یداریتمن( ناپااَن اَ ذات جاودان ) یبا نف سمیبود
 زی. همه چردیپذی ( را مanitya) یریپذستین

ذات  یدارا  زیچ چیاست و ه  دار یبدون استثنا ناپا
 سمیبود  یادیبن  یاز نهادها  ست، ین  داریو پا  یجاودان

وابسته، هر  شیدایپ ای سمیبود گریاست. در نهاد د
که   زانیاست، به هر م گرید زیبه چ بستهوا زیچ

  توان ی دو نهاد م نیخود بود به نظر رسد. از ا
  ننده یرا که آفر  کتای  یپندار خدا  سمیکه بود  افتیدر

که  یجهان است، و برهمن جاودان یو فرمانروا
  یاست، پندارها هانیپاسدار و نگهبان ک یروین
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  کهناگارجونَه است  نیداند... امی نارسا و نامناسب 
  ی مفهوم واقع افتیخأل را بر در ا ی تایانگار شون
 دیبا یکهن بنا نهاد. ول سمیبود یادیبن یانگارها

. ستین ییناگارجونَه پوچگرا که انگار خأل رفتیپذ
آزاد از بود و  دیخأل که کامالً بدون شکل است، با

( است، ید جدا از بود )هستنه بو راینبود باشد، ز
 ، یریفناناپذ هینظر اوشکل باشد.  یدارا  دیپس با
  ی قی که هستند حق یارا به گونه  هاده یکه پد

 ای آن  گرید یسو  نیهمچن رد، یپذینم ، داندمی 
نام به پندارد، ی م قتیرا، که نه بود را حق ییپوچگرا
  کیاو    گونهن ی. به اکندیرد م   ، یکننده و وهمگمراه 
ازاد است،   یوهم  گاه یرا که از هر پا  ن یانداز نوچشم

نه بود، و نه   ، ییو نه با نا ییکه نه با ها دیگشای م
  انه یمها ی تایشون دگاهینبود، وابسته است و د

است...    دهینام  انهیرا راه م  دگاهید  نی. او همشودی م
  ی روارونه پُ  ألخ  کیانگار خأل ناگارجونَه پس تنها  

را   یربودن و پُ یکه ته یدر حال تای. شونستین
است، که   یشکلیبآنهاست. آن    یورا  رد، یگیدربرم

  تا، یرهاست. در شون یشکلیهم از شکل و هم از ب
گونه آن یاست، و پر یگونه که هست پرخأل آن

گونه که هست آن  یشکلیکه هست خأل است، ب
  ی شکلیگونه که هست بشکل است و شکل آن 

ناگارجونَه خأل   یبرا  رونی. از همرفتیپذ  دیاست، با
  ن ی(... اجازاست )اع زیانگوجود شگفت  یقیحق

بتوان به زبان   دیرا شا تایشون یک یالکتید ساختار
تنها نه تایکرد. از آنجا که شون هیتوج نی چن یمنطق
 شود،ی نشان داده م   «ییگرای نفی »جاودان  له ی به وس
را   نیشیپ دگاهید ینف ای «ییگراچ ی»ه  دگاهیکه د

بنا نشده،  ینف هیپس تنها بر پا کند، یم ینف زین
 کیدوگانه    ینف  نی. اتاستوار اس   ینف  یبلکه بر نف
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  ی مطلق است. نف یبلکه نف ست، ین ینسب ینف
  را یاثبات مطلق، ز کیمگر  ستین یز یمطلق چ
گفت    توانی خود اثبات است. پس م  ینف  یمنطقأ نف

مطلق    یمطلق، اثبات مطلق، و اثبات مطلق نف   ینف
ساختار   یبرابر نهادن اضداد به خوب نیاست. ا

را، که در آن    تایشون(  کی نام ی)د  یا یو پو  یکیالکتید
 . دینمای م هیخأل است توج یو پر ، یخأل پر

 شودی م  هیپایب  یشونیتا زمان  یایساختار پو  نیا  یول
نهاد   یتقدم وجود یغرب یکه ما به سنت عقالن 
مثبت   کهی زمان  ی. ولمیر یبپذ  یمثبت را بر نهاد منف

 گری کدی  برابر باشند و متقابالً  یروین  یدارا   یو منف
  ی منطق تایشون یک یالکتیساختار د ، کنند یرا نف

در  توانی م یبرداشت را به روشن نیخواهد بود. ا
  ی( که براMu( و مو )Uاو )   یو ژاپن   ینیچ  یهاواژه 
. افتیدر شوند، ی م دهیبرگز یستیو ن یهست

درباره   یغرب یکه برخالف انگارها دید توانی م
 me)بود( و    to on  یونانیکه در    یستیو ن  یهست

on  نی)نبود(، به الت  etre    وnon-etre  یبه آلمان 
Sein  وNichtsein یس ی، به انگل being   و

non- being  ًکسانندی...اند، در رابطه با هم کامال .
بدون   یکیبرابر هم و  کسان، ی ، یاو و مو نسب 

 یتقدم منطق  یگریبر د  کدامچیو ه   ست، ین  یگرید
 ک یکه    پندارندی م   های. به گفته ناکامورا، هند۱ندارد

 

از   شیخداوند وجود مطلق است و پ  یآبه در برداشت غرب  ان یـ به ب۱
شکل گرفته است.   ی هست مطلق وجود ن یعدم وجود دارد و از ا 

  ن ی( و اcreatio ex nihilo) چی از ه نش یبه اتکاء اصل آفر تیحیمس
همان   یهه ا شه ی)که ر هیه اشر ا ه یاهکه  د یگو ی م هوه یباور تورات که 

چون خدا در    ،داندمیه است( وجود را مقدم بر عدم  و درواقع حیّ  یهست
  عدالت وجود زنده و عشق و  کیبلکه  ستیاصل ن کیمنطق غرب 
( به ماده تعلق داشته و در خداوند و روح  nihilو فنا ) چ یاست. پس ه
و  being ا ی me onو  to onاز نظر واژه  5۳/۱۱5راه ندارد. 
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اثبات   نیبلکه همچن  ست، ین  یتنها نف  یمنف   دگاهید
 ( asat) تس( و اSatَست ) یاست. در تفکر هند 

( و ابهاو bhäva) بهاوَ ای( یو ناهست یهست)
(abhävaبه )ساده  وندیپ کی یجا( )بود و نه بود
رو، نه دو صورت دو روبه به  شتر یو پس، ب شیپ

 شیدایپ» که سمی. در بودشوندی م افتیمتضاد، در
و  asatو  sat شود، یوابسته« درمیان گذاشته م 

bhäva  وabhäva هم  یروروبه نیرا همچن
 bhävaو  satبرداشت که  نیبا ا ستند، دانمی 
.  ندباش( میasvabhäva) ناخود بود یتها ی واقع

 شیدایانگار خأل ناگارجونَه کامالً بر نهاد »پ
صورت نهاد مثبت و  وابسته« استوار شده بود، به

  ی ( و هم وراbhäva) sat یکه هم ورا یادیبن
abhäva) asat  به آنچه را درباره آ( است. سرانجام

و  یزندگ ، یو بد یکیکرد، درباره ن انیاو و مو ب
 نیابه کار برده و به  زی... نروانایمرگ، سمساره و ن
با   یو رستگار یکه آزاد ابدییبرآیند دست م

بلکه با  رد، یپذی صورت نم یبر بُد ی کین یرگیچ
ارباب   توانی م تای، که در شونشدن در خأل داریب
  ی انسان و زندگ یآزاد انیو بد شد. خأل بن کین

 54/۱۱5 - 59اوست.«    یاخالق
 یدر جستجو ستیباور است که بود نیابه  کاتس

 سم ی. در بودهاستیاز همه خود ییبه مفهوم رها تایشون
و  یح یمس  یمطلق عرفا یستیمو... چون ن تا، یخأل، شون

 ال یشدن از همه ام   یبلکه مفهوم ته  ست، ین  انی صوف  یفنا
   4۶/4۶و  4۸. دیرس  روانایاست، تا بتوان به ن

باور   نیاز پژوهشگران بر ا  یاریناکامورا ناهمگون با بس
نبود در  لیمااز بودا  یرویاست که ناگارجونَه به پ

 

nonbeing  باsat  وasat ا ی bhäva  وabhäva ندارند و  یاختالفa  
 است.  ینشان نف  nonچون 
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 نیوارد شود و در برابر ا یکی زیمتاف یفلسف  یجستارها
او از روش    شی خو  ی. در جستارهاکردی پرسشها سکوت م

  یبا نسب  دیکوشیو م  گرفتی بهره م  Prasanga  ای  یجدل
تنها   زهایهمه چ  نکهیو اثبات ا هاده ینشان دادن همه پد

ندارند، با به کار بردن روش  قتینمودار و نشانند و حق
مخالف   یهاه یساختن نظر  ارزشی و ب  یسقراط  یکیالکتید

را به اثبات    یهمگان  ألخ  هاهیگرفتن از همان نظرو با بهره
 رساند. 

 ی ( در فلسفه نظری)اطناب لفظ  ییاز درازگو  ناگارجونَه
  ه یپایب یو جستارها هاشهیاند دیکوشیو م کردیم زیپره 
. ردیگ یسازد، و به گفته معروف، دانش را به باز ارجیرا ب
باشد وجود  داریو پا وستهیکه پ یگوهر چیاو ه  دگاهیاز د

 زیبدون ذات است. او مفهوم جنبش را ن زیندارد و همه چ
 .ردیپذینم

 سم یمهایانه بود نییآ یرا هسته درون تایشون ناگارجونَه
او  ةشی. در اندنامدی م تایوابسته را شون شیدایداند و پمی 
 ر، یبرابرند. در فلسفه او تنو  تایآتمن، با شون  ـ و آن    انهی راه م

 nihsvabhävatäاوست. آن ـ آتمن را با    انهیانجام راه م 
 قتیو آن را حق  ستهبرابر دان ز، یهمه چ یبدون خود بود ای
است  یدو سو یدارا قتیمادهیامیکا حق دی. از دنامدی م

که  یعرف قتی( حقsatya dvaya -دوگانه  قتی)حق
 یو تجرب یویدن قتیو آن حق اندرفته یهمگان آن را پذ

 ن یبرتر قتیو حق ۱(  satya -samvritiاست )
(paramärtha - satyaکه حق )مطلق است و قتی 

 ژهیوکهن، به  ی. در مکتبهادهدی آن را نشان م  انهیمها
 ریناپذانیکه ب ن، یبرتر قتیحق کیبه  زیوادا، نی سرواست

 بوده است، باور داشتند. 
 ی اگر زندگ  ن، یتربر  قتیحق  د یبرداشت ناگارجونَه از د  در

است  یک یدوگانه  قتیحق نیا ی دو سو م، ی انسان را بنگر

 

 . یپنهان شده در اثر نادان  Samvritiپنهان کردن.   ی عنی  Samvriـ ۱
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  ای  یآرمان   ی)سنساره( و زندگ  یجهان   یهایبا آلودگ  یو زندگ
دو را دوگانه و در برابر هم در  ن ییکسانند. اگر ما ا روانا، ین

 ه ینظر نی . است ینادرست ن یفتگیش کیجز  م، یرینظر گ
  ار یبس ۱تیبدون دوئ ی(« با ودانتاadvaita ی»نه دوگانگ

نه  دگاهید ییاز دانشمندان بودا یار یهمگون است. بس
   ۲4۷/۶۰  -  ۲5۲.  نددانمی   انهیمها  افتیدر  دی را کل  یدوگانگ

 شمند یاند  نیترکه ناگارجونَه را برجسته   تهیرکشسنگهه 
 ن یکه ا سدینوی م شناسد، یجهان در همه زمانها م

از   یتنها برخبزرگ هند کشف کرد که نه  ن یسیالکتید
اضدادشان    نیگزیجا  ، یکه همه آنها پس از واشکاف  ا، یقضا
متناقض است، توان    عتیطب  یدارا  و عقل که ذاتاً  شوند، ی م
خردمند جهان، در  نیتربر نیرا ندارد. ا  قتی حق افتیدر

انسان، به  افتیبودن در قتی و دور از حق یمورد واه 
 افتی در نهیکه شش زم کندی م انیو ب رداختهپ یآورگواه 
- (äyatanäs پنج ، )- skandhas ی هست هیو شش پا  

dhätus  متناقض   عتیطب  ی( دارایذهن  افتیدر  یهاه ی)پا
است. تنها   یتبارشان نسببوده و تنها نمودند، پس اع

که هم با  تاستیکه به دور از تضاد است شون یقت یحق
 ... ستیمخالف و هم از آن جدا ن تایشون

را با   هاده یبودن پد  یقیحق  ری مشروط و غ  هاست یانیمها
 ای تا، یمطلق شون قتی . تنها حقسازندی مشخص م تایشون

از آنها سخن    زین  انهیجهان که در مها  نی ا  قی تتهتاست. حقا
( ، samvriti - satya) اندی و نسب یتجرب شود، ی گفته م 

مطلق    قتیبه حق  توانی م  ینسب  قیحقا  نیهم  یاریبه    یول
(paramärtha - satyaکه همان شون ، )دیرس تاست، ی  .

 ه یتوج توانیم یو تتهتا را تنها به کمک نف تایچون شون

 

که استاد نامدار هندو   ت،یبدون ثنو  ی ودانتا Vedänta adväitaـ ۱
که   گریاستاد نامدار د  شانکارا استخراج و شادهایگوداپادا آن را از اوپان

ودانتاست که در دفتر گذشته   هیشاگرد شاگرد گوداپادا بود، پروراند، پا
 شده است.  یواشکاف
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موجود باشد که بتوان آن   یزیچ  دیبا  ینف  نیا  یکرد، و برا
 ...اندی نسب  قیهمان حقا زهایچ نیکرد، ا یرا نف

نهاد مکتب مهایانه، که در  نیترو برجسته  نینخست
است، نه بود ذات  کسانیارزش  یآن دارا یهاهمه گروه

( و خأل همه sarvadharmanairatmya) زهایهمه چ
انسان   چون ( است.sarvadharmashunyatä) زهایچ

 ای( Pudgalaاو را پودگله ) ستین یداریگوهر پا یدارا
و  اندده ینام ییشخص کذا ایشده  دهینام نیکه چن یکس

 کشندی م  انی( را به مpudgalanairätmyaنهاد پودگله )
 افتی است. در یشخص نیچن ی شتنیخوی که به مفهوم ب

و به هم  زشهایآتمن در آم نیا لیو تحل «یخودی»ب نیا
رسد.  می  روانایاست که به ن یها، راهدََهرمه  یهای وستگیپ

 یشماره اندکها بهدهرمه  یبا از هم شکاف گرید یاز سو
 تیکه سانسکر ییها. دهرمهمی رس ی م یقیحق یگوهرها

( نام دارند )عناصر samskritadharmahدََهرمه )
  ی علت فاعل ینشانها  لهیبه وس  ( وستهیو به هم پ یبیترک
(nimittaدربر )اما شوندی شناخته م یرنج و ناپاک دارنده .
  یبیترک ریو غ انیپایب یهاکه از دهرمه  رواناین
(asamskritadharmah  ـ ( است )چون فضا  äkashä )

و   یو پاک  یرنجیو خود ب ست ینشانها ن نیا یدارا
خود وابسته به   گرید یاز سو رواناین یاست. ول ی خوشبخت

 تایشون شانسنساره است، که وابسته بودن خود ن
(shunyatäو ته )روانا یبودن است. پس سنساره و ن ی 

 هاده یجهان پد  ای  روانا، یسنساره و ن  یهمسان  نیهمسانند... ا
  ی مهایانه و مبنا یهاهینظر نی از مهمتر یکیبا مطلق 

و اثبات  یمنطق تضادهاست، که نف   ایپَرجناپارمیتا  یفلسف 
 اندی همه ته  هاحال چون دهرمه  نی. در اندیبی م   کسانیرا  
(sarvadharmashunyatä پس )کسانندی . 

(samatä) (sarvadharmasamatä یهمانند ای 
و   کسانی  زیچون همه چ گرید یاز سو  یناب(. ول
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 تا یشون زیو همه چ ستین روانایسنساره و ن نیب یناهمگون
  توان ی وهم و پندار است و م زی است، پس همه چ یو ته

 قتیاز سنساره حق   یی و نه رها  روانایبه ن  دنیگفت که نه رس
 افتیبا در ریمهایانه درباره تنو افت یکه در نجاستیدارد. ا

 ریتنو  انهینای. در ه دهدی خود را نشان م   یناهمگون  انهینایه 
 کیبه  یسنساره واقع کیاز  ی واقع یدگرگون کیانجام 

ترک   ریتنو  انه، یمها  یکه برا  یاست. در حال  یواقع   یرواناین
  یخأل جهان افتیو در هاستیگذارزیمطلق همه تم

و  یآنچنان ای ، یو از هم بازشناس  ازیو بدون امت کنواختی
 کی  ی ول  شودی م  دهیگوناگون نام  ی... که به نامهایکسانی

 زیادراک و تحقق ن نیهم ی. حت۱کتاست یو  گانهی قتیحق
عدم تحقق گواه تحقق    نیخود عدم تحقق است و تنها هم

 ی و اثبات(... ول ینف یکسانی)جمع اضداد و  دباشآن می 
 ست،یها ندهرمه  یو ذات لمستق بیترک کیخود  زیخأل ن

و برهمن  ییبودا ألخ نیدکتر نیصورت ب نیچون در ا
 نخواهد  یناهمگون  گری... د۳زا ینُو ذات اسپ  ۲شانکارا   رگونهین

 

  ی هشتگانه و دستورها  لی راه اص  یجاکه به  دیدی ـ اگر بودا به خواب م ۱
و   بافندی !! به هم میفراعقل  یهاییگوپریشان  او چه یو اجتماع یعمل 
بود،   زانیگر   و زار یاز آن ب وسته یکه پ ،یبافرا فلسفه  ی و درستگار ر یتنو
 شد!! هرگز بودا نمی  کردی آرزو م  کنند،ی م  هیتوج
چند   یکه دارا  یبرهمن  ای( Nirguna Brahman) رگونهیـ برهمن ن۲

قرار   ی مورد بررس شادها یاپان و بدون صفت است، در ستین یو چون
  سمیبود  انهی. در مها ستنددانمی آن    اتی که جهان را تجل  م یدی گرفت و د

  ی... جایی بودا  ة درون ما، تَتهاگته درون، نطف یبودا ، ییهم ذات بودا
تتهتا به گونه   ا یو  روانا یو ن تا یهم شون ی برهمن و آتمن را گرفت. گاه

  باره سخن گفته خواهد   نی ا  دررا گرفتند.    رگونهیبرهمن ن  یجا   یگر ید
 .  شد
سده   ی هودی یهلند یخردگرا شمندی( اندSpinoza) زاینُاسپ ـ۳

را   تی حیمس ی سایکل و ق یگونه عهد عتانسان  ی هفدهم، که خدا
( که  substanceصورت ذات )را به یو چون  چندی ب  یو خدا رفتینپذ
 Deus sive) عت یهم خدا در طب  ی است، و گاه ی تجل تینهای ب ی دارا
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هم  تایاست و خود شون یته زیکه در مهایانه همه چ بود،
و  ادیبن کی میریاست... و سزاوارتر آن است که بپذ یته

ها بوده و آنها را بر همه دهرمه یربنایکه ز یقیگوهر حق
 وجود ندارد. رد، دامیپا 

ها »دهرمه  سمیبود انهیبه باور مها گرید یاز سو  یول
و  ۳۰۱اند«. از ازل بوده  زهایقدیمند نه حادث و همه چ

۲۶۰ - ۲5۷/۷9   
دانسته و  ید یتوح دگاهید  کیرا  تا یشومان شون

 :سدینوی م
ناگارجونَه، که او را  ی الدیسده دوم م در»

بزرگ هند   لسوف یشش ف   ایشش جواهر    نیترکهن 
 اتیادب هیرا بر پا کهیامیمکتب ماده  خوانند، ی م

 به سمیبود انهیاستوار ساخت. مها ، پَرجناپارمیتا
 یزهایها باور دارد که چدهرمه  یشماره فراوان

  ل را شک  هاده یآنها پد یزیآمو درهم  دارندیناپا
 ینابود شده و نمودها زینمودها ن نیدهند. امی 
مطلق   انهینای. در ه رندیگی آنها را م  یجا یگرید

 ة( در پس همShunyaشونیا ) ای نبود و تنها خأل
بدون  زیو نمودها وجود داشت. انسان ن هادهیپد

 یالدیسده نخست م انییبود. بودا یذات و ته
و  آوردند انیرا در م ینی کردند و فلسفه نو یجهش

بدون ذاتند پس   زهایو چ هاده یگفتند چون همه پد
. دهدی م   لیآنها را خأل یا شونیتا تشک   یگوهر هست

بود و نبود همه چند و  یواقع داراپس خأل در 
  tattva ایاست که مطلق  یزیو آن چ هایچون
است که    یزی( چtatکه آن )  ، یآن  ای  د، ینام  توانی م

آن را »هست   توانیهست. در واقع م  زیدر همه چ
دانست و تتهتا   یهست قتیحق ایبودن« 

 

naturaیخود نهاد. نام واقع ی( )وحدت وجود  ی ستیاباور پانته  ه ی( را پا  
 بود.  Baruch d'Espinosaاو 
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(tathatä )کهن  سمینام داد. در بود یآنچنان ای
کننده  ارزش ی و ب یمفهوم منف  کی ، هیت  ای ایشون

صورت مطلق خأل به ای تا یدر مهایانه شون یبود، ول
مفهوم مثبت و برترسازنده به خود گرفت. در جهان 

گر رخنه   زیدر همه چ  ألدر خأل انبازند و خ  زیهمه چ
  ألاست. با درمیان گذاشتن خ ریناپذهیو تجز

  انگار  کیشکل  انهیمطلق مها قتی صورت حقبه
  ی دیفلسفه توح نی به خود گرفت و از ا یدیتوح
 ستهیبا یندهایبرآ زین یو رستگار  ییراه رها یبرا
مطلق   ای دست آمد. چون در همه انسانها خأل به

است. مطلق و   ییوجود دارد، همان خودرها
  از ی. انسانها نکسانندی( ییو رها تای)شون یرستگار

 ییرها  کرد،ی م  ییرهنما  انهینایگونه که ه ندارند آن
دست آورند، و دوران دراز به   ندیو در فرا  یرا با سخت

 ستندیو تنها آگاه ن ندیخود رها ادیکه آنها در بن
را با خود   یاز آن(. آنها گنج  یآگاه )آتمن درون و نا

.  رندیبدون آنکه بدانند و از آن بهره گ برندی م
است که به   یداستان آنها چون مرد جوان

با  اریکرد. در آن دسفر  گانهیب ینها ی سرزم
چه  دانستی رو شد و نمروبه  یو سخت  یتنگدست

  یروز مبادا گوهر یمادرش برا کهیکند، در حال
فراموش کرده   یگرانبها در کناره جامه او دوخته، ول

تنها   ، ییرها ی. پس برادیبود به فرزندش بگو
و شناخت آن   ی بلکه آگاه  ست، ین یداشتن آن کاف

که راه   دید توانی م یروشن  هاست. ب ستهیبا زین
 یی. رهاگذردی و معرفت م یاز دروازه آگاه  ، ییرها

که انسان    دیآیدست مگاه به سنساره آن   یاز رنجها 
خود را در شناخت روزانه   یگوهر یرستگار
  ی و فرزانگ نشیب ایو با آن به پرجنا  ده، یفراکش
  ی انهای ز  میو ب  هایی. نادان گرفتار پاسخگوابدیدست  
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با رفتار کارمازا واکنش نشان   حسوسجهان م
.  نهدی دهد و با آنها تخم زادمان دوباره را ممی 

عارف آگاه است که رنج را از آن جهان نموده 
کند و از  او رخنه نمی  یهست  قتیدانسته و به حق

و آز رفتار کرده  یزاریو ب یرها از وابستگ رونیهم
.«  سازدینم  ابستهو  ییدایو خود را به سنساره و بازپ

۲5 - ۲4/۱۳۷ 

 ن ییخود درباره آ گرید هیپژوهشگر در کارما نیهم
 : سدینوی م تایشون

آن که معرفت دارد نه به بود و نه به   نییآ  نیا  در»
بلکه   ست، ی. جهان نه هست و نه نکندی م  هینبود تک

است که چون   یتی است و واقع یصورت سراببه
( mäyäتنها وهم ). آن شودی نمودار م یچشمبند
از باد  یکاخ ایخواب و  کیاست که به  یو نمود

  امدهینوجود ذات است به   یشباهت دارد. آنچه دارا
 نی در جهان محسوس چن یاست. ول یو جاودان

بدون  زیو همه چ شودینم افتیهرگز  یزیچ
  ی( است و ته svabhävatä) یخودبود

(shunya( و ناخودبود )asvabhävaول . )از   ی
شدن آن که    یو ته  ییرها  یبرا  تایشون  گرید  یسو
گذر . رنج و درد همرودی به کار م زیشده ن ریتنو

 دیو ناپد بودی م یجاودان وگرنه ذات، یاست و ب
 یاست که نابود ألنبود. پس خ ی ساختن آن شدن
  ک ی نی همچن تای. شونسازدی م ریپذرنج را انجام 

است و آن وابسته نبودن به برهان و  یحال روح
که در تتوا  اثبات،  و یاز نف یهنجار است، ته

(tattva  )در ضمن   تای. شونشودیمطلق جذب م  ای
  نیشناخت به از ب نیا افت یو در رواناستیهمان ن

 ای( mokshaکشه )به مُ یابیو دست ییرفتن نوزا
 ۱۸۲/۸4.« دیخواهد انجام  یرستگار



 شونیاوادا 463

 ی استاد نامدار ژاپن  یسوزوک هیسرانجام فشرده نظر و
بازگو   یبه کوتاه   نهند، ی ارج م   اریاو بس  یرا که به برداشتها 

 ا،یو زنده و پو نندهیخأل آفر کی را  تای. او که شونکنمی م
 نامد، یم رند، یگی جهان شکل م  یکه از آن همه نمودها

 : سدینوی م
انسان  یو همگان یفلسفه مهایانه منطق عقل بنابر
  ا ی یست یو ن ی هست ییگرادوگانه  انیو ب افتیبر در

astitva  وnästitva نیاستوار شده، و ا  
او را فرا گرفته    شهیگرایی است که سراسر انددوگانه

 یبرجا دنیشیاند گونهنی ما در ا کهی است. تا زمان
را   یدوگانگ  نیاز ا ییرها ییهرگز توانا میمان

 کهی تا زمان یدادیداشت. ما در هر رو مینخواه 
با  م، ی( زنستیو ن هستی ) و ناست  یچنگ در آست

 نی آنچه ژرفتر ای... روح میخود و جهان ناخشنود
کامالً   یزیما را فرا گرفته است، به چ  یبخش هست

  ی انجیو بدون م م یمستق یزیاز پندار، به چ  یجدا
  شتر یدارد. عقل ب ازیاز تنها عقل ن شتریو با توان ب

روح  یول آورد، ی دست مبه افتهایخود را از در هیما
... دیجوی را م  واسطهیو ب  کسرهی یهاهیادرونم

  ن یکردن ا داریب انییهمه بودا یهدف فرجام
به  یدرپی است. سوتراها با تکرار پ یاحساس درون
گونه که هستند را آن  اءی که اش آموزندی شاگردان م

(yathäbhutaبنگرند. با )داشت که نه  ادیبه  دی
که شهود )بینش( هدف است...    ، یعقل  یآوربرهان

است  یدرون افتیو در یداریکه برآیند ب یحال
که به   شود، یم  دهی( نامanupalabdhaبدها )لَپَانو
 ریناپذاست، و در برابر آن اجتناب  یافتن ینا یمعن

وجود ندارد و  یپَرجناپارمیتا دوگانگ دیاست. در د
. از یافتن ینا ، یافتن یاست، و  یافتن ی ، یافتنینا

  هیبا نظر تا، یشون ایبودن  یته هینظر رونیهم
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دو را   نی ا یو به اشتباه گروه  ستین یکی تینسب
درست  افتیدر ی. برارندیگیبا هم برابر م
yathäbhuta ت یبودن که واقع ی)ته یآنچنان ای  

( sambodhi) یسمبده  ای یداری( به بزهاستیچ
همان بازگشت  یداریاست. ب  ازین ( کامل ری)تنو
( است که در مهایانه  Parävritti)  یتیپراور
  نش ی به مفهوم دگرگون ساختن سامان ب سمیبود

ذهن  کهی)بازگشت به مبنا، زمان دباشمی  یروحان
حال آنچه را   نیخود را داراست(. در ا ینهاد یپاک

  گرید یاز سو یستیبای اکنون م د، یدیدوگانه م
بنگرد، و درون که از نظر پنهان بود به گونه کامل  

  یستیبایمگمان . بیردیگیقرار م دیدر پرتو د
دگرگون شود. آنچه از درون   زین نندهیب ینیبجهان 

 شود، یم دهیبا آنچه از برون د شود، ی مشاهده م
 دینمای رخ م  ینینو  یایدن  نجای... در استین  کسانی

  ی دگرگون نیا ی. ولشودیدگرگون م زیو همه چ
خود  یچیچون ه  ست، ین یچیحال ه  کی

 ، حال را پَرجناپارمیتا نی است. ا یزیشناسانگر چ
. در نامدی ... مبازدارندهیب ، یافتنیبودن، نا یته
( و نبودن astitvaبودن ) دیاز د یهست ت، ینسب
(nästitvaبه م ) که   یدر حال شود، ی م  دهی کش  انی

رخنه    دید  نیهمراه است. از ا  Aبانه    A  زِیهنوز هر چ
... ستین ریپذهرگز انجام تایکردن به پهنه شون

  یآنها ته  ی هست رایز اند ی جهان، نسب یزهایچ
 افتیدر یتنها زمان تاینه وارونه آن. شون  ست، ا
شده و به   داریب یدرون یکه آگاه  شود، ی م
  ی جهان ی( )انبار آگاه Älayävijnäna) جنانهیاویآل

( دگرگون گردد. تنها شودی م  یباز بررس  ندهیکه در آ
جهش   کی نیبازگشت، که همچن ن یپس از ا
 ریدر زنج  زیمشاهده کرد که همه چ  توانی است، م



 شونیاوادا 465

( گرفتار شده،  hetupratyaya) طیو شرا لعل
همه   است، یما  زیهمه چ  ایاست،    یته  زیپس همه چ

چنان است که هست  زیهمه چ تاست، یشون زیچ
 .ستین زی( و سرانجام همه چی)آنچنان

است و از   یدرون شتریمعموالً ب یذهن شرق
 یاز مرکز هست  ییگو  کند، یعمل م  رونیدرون به ب
 یذهن چون ذهن غرب نی. اپردازدیم ریاو به تأث

و دوستدار هنجار و روش و   یکه منطق ستین
 تواندی م  یهم ذهن شرق  رونیسامان است و از هم

را درک کند.  یو هست ی زندگ یپرسشها نیژرفتر
گرایی جهان دوگانه  کیخود را  گاهیآنان که پا

سازواره و   نیساختن ا رانیو ییاند، تواناساخته 
  ست، ین  ییمبنا  قتیدر حق  هرا، ک  ییبازگشتن به مبنا

 ی(، و برابر نهاده )آنتastitvaتز( ))نهاده  ندارند. بر  
نهاده )سنتز(  کی( ممکن است به nästitvaتز( )

انگار    کیآن هم در هر حال تنها    یمبدل گردد، ول
و از   شودیکه هرگز تجربه نم یمفهوم  ماند، ی م

واحد به کجا باز   شودی گاه که پرسش مآن  رونیهم
رفتن   رونیکردن راه ب دایپ یگردد، آنها برای م

 5۶/9۱  - 5۸.« شوندی سردرگم م
روشن و  ان یب نی پس از ا یاست که سوزوک  ریچشمگ

 :سدینوی م  تایدرباره شون !!ی منطق

و  شنوندی را م  تایشون هیکه بدون هراس نظر »آنها
 رند،یپذی م یدودل نیو بدون کمتر درنگی آن را ب

گذشته خود بارها آن  یهستند که در زندگ ییآنها
  یبوده است؟ آتمن   دهیاند )چه کس شنبوده   دهیرا شن
  ی ته زین یاست، و ته  ی ته زیهمه چ ( ست؟یکه ن
بودن  یته نی( اshunyatäshunyam)  .است

 ی(. خأل زمانatyanta- shunyatäمطلق است )
مطلق است و آنچه اسناد و  یمطلق است که تنها
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گاه که  . آن کندی م یاست نف  یاطالق کردن
( sambodhi) ری( و تنوsarvajnäta) یدانهمه
 تایو شون شودیم داریگاه پرجنا بآن د، آیدست به

را    تای)شهود(... اگر پرجنا تنها شون  گرددی مشاهده م
نه  ای(، و ashunyatä) تایشون نهبدون  ردیدربرگ
پرجنا  گریحال د نیدر ا تا، یرا بدون شون تایشون

. ستندیاز هم جدا ن زیو سنساره ن تای. شون۱ستین
  - ۷۲است که نه زمان است نه مکان.«    ییپرجنا جا

کامالً از   دیپَرجناپارمیتا با افتیدر یبرا» ۷۰/9۱
  یی آن سو دیو به د دیچشم پوش «ییسو نی»ا دید
(pärämپرداخت. د )جهان  یبرا ییسو نیا دی

  ده ید ازهایو امت هایژگیاست که در آنجا و یتجرب
تتهتا،   تا، یشون یبرا ییآن سو  دید ی. ولشوندی م

viviktatä و  یی( )ماوراsamjnatä (یدانهمه )ای 
)بدون   avikalpa ازیو امت یژگیبدون و یزندگ

  یی زنبق صحرا ی( است، که چون زندگیچندگانگ
و رو شدن بزرگ  ریز کی یدگرگون نیاست. چن

همه تناقضات به  نی در آن ا رون یاست، که از هم
 9۱/ 95رسد.« نظر می

 

هستند که   ی سخندانان همان پژوهشگران ن یاست ا ر یچشمگـ ۱
  ا ی دَهَرمهی بُد ی که برا ی رمزی ستانهایبودا از فلسفه و چ رندیپذیم

بوده است   زان ینداشته باشد، گر  یاهشتگانه او بهره ف یهمان راه شر
گاه خود با  است. آن  خواندهی م د یو آموزش خود را روشن چون خورش

و ته و خودساخته و رازگونه، که به   سری درهم و ب  ی از فرازها ی انبوه
آورده   هی از کاخ اژدها هد و اندگانهیگفته آنها با عقل و خرد و منطق ب

  یاریو بس   پردازند ی ورین معتاد م بار کردن ذهن و مغز مسح  اند، بهشده
  ن یو آفر ش یآنکه از کاروان پس نمانند با ستا   یاز پژوهشگران هم برا 

به بودا نسبت  ز یهمه آنها را ن ان ی و در پا کنند ی ها را بازگو مگفته  نیا
  ن یآنکه نبود ذات را برتر ی برا نیبدهند!! درباره باور به روح مطلق می

 . مییگو یسخن م ندهیدر آ  شناسد،ی اصل م 
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برداشت  نیاگفتار گسترده سرانجام به  کیپس از  و
 رسد که: می 

 سمیآموزش و فلسفه مهایانه بود  هیبودن، پا  ی»ته
 لی جهان را تشک نیا یهست  انی است، که بن

دهد، و همه جهان و منطق و فلسفه و اخالق  می 
  ون یمد انیبن نیاآن جهان وجودش را به  نیو د

در اصل درنگ نکردن در مقام و   تایاست. شون
گاه که  (، آنapratishthitiاست ) یمقام یب

 یشوند. ته   داریب  یگاه یدرنگ در پا  بدون  هاشه یاند
  ی کامل است که انسان حت هی تخل قتیبودن در حق

و   زیچ چی و ه  شدیندیهم ن یو رستگار روانایبه ن
 زیچ  چی درنگ نباشد و به ه   گاهیاو جا  یجا برا  چیه 

و   ازیامت  بدون  یزندگ  تایشون   ی... زندگندازدیچنگ ن
 تابدیو شر م  ریبه خ  دیاست، آنجا که خورش  یژگیو

)برداشت   دیآی و بدکار فرود م  کوکاری ن  یو باران برا
و   ازی درباره خداوند( امت یسیگفته ع  لی از انج
 یو فرد ینسب یکه زندگ ییایدن یبرا یناهمگون

  ی مفهوم است. ول ی دارا شودی م ی ما در آن سپر
  م، یریگ یجهان جا نیا  یکه ورا میخواه ی اگر م

 دیبا د، یآی دست مبه  یآنجا که صلح و آرامش واقع
را که به   یو ناهمگون  ازیو امت  تینسب  یهمه گردها

اند، از خود رنج داده  نی و ما را چن اندده یما چسب
بودن، تخلیه نفس    یمفهوم ته  قتی... در حق میبتکان

خواست،  از، یتوجه، امت یاز هرگونه وابستگ
توجه به منطق، عقل، درست   ی... است، حتاقیاشت 

 9۱/ ۱۰9-۱۱۲« و نادرست...
 ده یشد د انیب تاوادایکه از شون ییبرداشتها یبررس با

مکتب   نیابه    شیخو  نکیکه هر کس از پشت ع  شود، ی م
گفتار    کیبه    زین  رونی. از همکندیم  هیو آن را توج  نگردی م

بازگو شد  یسخنان یو از پژوهشگران چند میبسنده نکرد
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رساتر   یبررس ی. براابدیدست  یبازتر  دیتا خواننده به د
 سمیبود  انهیبرجسته مها یترااست که از دو سو ستهیاش

 :  میرا درمیان گذار  ییگفتارها  زیجستار پرداخته ن  نیاکه به  

 
 ( Vajracchedikä- Sutraالماس )  یسوترا

سوترا نبود ذات و خأل مورد  نیچند بخش از ا در
  ش یآمده که او چون هست ستوهی گفتگوست. در شرح بُد

(satvaتنو )ری (bodhi )ی را ته زیشده، پس همه چ  
(shunyaم )یذهن  افتیو در  ندیبی  (samjnä  )وجود   کی

 نی. در بخش ششم برتردیآینم دیوجه در او پد چیبه ه 
  ی و عقل ورارو یفرزانگ زادهستوه، که بُدی  یستگیشا
( است، آن است که هشت پندار و  Päramitä)  تایپارم
اند: پندار  ن ی ساخته که چن  دینادرست را در خود ناپد  افتیدر
 افتیذات، در کی افتیوجود، در کی افتیمن، در کی

نه  افتیدهرمه، در کیبود  افتیپودگله، در کی یهست
طور به  افتیعدم در ، یطور کلبه  افتیدهرمه، در کیبود 
و مطلق    یآنچنان  ای  tathatäحال ذهن او به    نی... در ایکل
 رسد. می 

بودن همه نمودها   یگاه که در ذهن تهآن   گریزبان د  به
تتهتا و مطلق   گاهیپا خود به افت، ی تحقق  افتهایو در
 قتی. در بخش هفتم حق تاستیکه همان شون ، رسدمی 

بودا و  یو در گفتگو شودیمطلق درمیان گذاشته م 
  توان یرا نم قتیحق نیکه ا گرددی م دیتأک یشوبهوت

و درباره آن سخن گفت. بودا خود از آن به کمال  افتیدر
را   ییایمطلق است که شاگرد آر قتی حق نیآگاه است و ا

از پژوهشگران آن را مقدس برگردان   یاری)که کُنسه و بس
 asamskritaprabhävita) سازد ی م ی( متعالکنندی م

hy äryä- pudgalaیدر سرود ان ی( ، و سرانجام در پا 
ها را  اشاره شد، همه دهرمه  نیاز ا  شی پ ایکه در جستار ما

 .چیاند و ه که چون حباب  خواندی ( مshunya) تایشون
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 ( hridaya- sutraدل ) یسوترا

و کُنسه آن را  خوانندی ه مرِ سَسوترا را قلب خرد  نیا
. در نامدی م  تیانسان یروحان ادماندهی نیو ژرفتر نیفتریلط
 خأل ست، پَرجناپارمیتا یتراهاسوترا، که از جمله سو نیا

 مورد گفتگو قرار گرفته است، از جمله:  اریبس

همان  - Avalokita) تایآمده که اولوک IIبخش  در
 ری( به زانیخدا گاهی( از باال )آسمان جاشوریاولوکت یخدا
در  یفرزانگ دهیو درون پنج اسکندها را با د ستینگر
 دیو د ( گونه که بودندآنها مشاهده کرد )آنها را آن  یهست

 .اندی که همه ته

است و  ماده خأل د، یگوی پوترا مبودا به شاری  III در
 shunyatä- rupam) کسانندیخأل ماده و با هم 

، افتی احساسات، در اندنی( همچنrupam - shunyatäو
 . اندی ... که همه تههایآگاه  ها، انگیزه 

 تا یها با شونپوترا، همه دهرمه یشار   یا  د، یگوی بودا م  IV  در
اند، نه اند و نه نابود شدهآمده  د ی. نه پدشوندی شناخته م

 یااند و نه کامل. پس نه ناقص ش،یآالیاند و نه بآلوده
پوترا، در خأل نه شکل است نه احساس، نه درک، نه ی شار
ذهن، نه آهنگ،  نه... ینینه چشم، نه ب ، ینه آگاه  زه، یانگ

نه  ، یمرگینه مردن، نه ب ، ینه نبود نادان ینه بو... نه نادان
 یا  رو   نی... از ایابیرنج، نه هدف، نه درنگ، نه راه. نه دست 

 دن یکامل به پَرجناپارمیتا و بر  یپوترا، باور و پشتگرمی شار
. که ۱( است apräptitvad) دن یو وارس یابیاز دست

 - cittävarana) یفکر یپوششها  بدون ستوهیبُد

 

و دو   روانایحالت ن واست. د یاب یو دست دن ی وارس یبه معن  Präptirـ ۱
  یرویکه ن   نامندی م   apräptiو    Präpti  را   روانا یلطیف وابسته به ن  یروین

و به   کند ی م ی گرد آمده نگهدار یزندگ  کیهمه آنچه را در  نینخست
ندارد دفع   یهماهنگ  یآنچه را با زندگ  یو دوم  بخشد،ی موجود نظام م

 . کندی م ی ریو از رخنه آنها جلوگ
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nästitväd )۱ ی ذهن ی. او بدون پوششهاماندی استوار م  
  سازد یم شانیو به هر چه او را پر شودینم هیسست پا

. ارهت ابدیی دست م  روانایگشته و سرانجام هم به ن رهیچ
 یبرا ستوهیبُد یول رواناست، یبه ن یابیدست شهیبه اند
. از دیترک گو زیرا ن روانایخواست ن دیخود با مانیانجام پ

چشم   رواناین  یابی )از دست  ندیگزیپراتیتواد را برماَاو    رونیهم
( و همه باور خود را بر پَرجناپارمیتا و خأل کامل، پوشدی م

حالت   نیاستوار ساخته و ا  د، یآیدست مسوترا به   نیکه از ا
او را به    بخشد، ی م   یو سست   یبدون نگران  یداریکه به او پا

 . ۲رساندی م رواناین
 ان یکه چون بوداها نما ییهمه آنها VIIبخش  در

 ریو به تنو ندهی)در سه دوران گذشته و حال و آ شوندی م
هستند که به   ییآنها گردند، ی م دار یراست و تمام، کامالً ب

 

  یفکر ی پوششهاناب و بدون (، ذهن ävaranaـ پوشش )۱
(cittävarana-näsitväd را با )برابر ساخته و آن را فکر و ذهن   خأل

.  خوانندی . آورنه را بر سه گونه م نامندی ( مacitta - ävaranaمطلق )
( ،  Karma -ävarana)  رند یگی م  شهیکه از رفتار نادرست ر   یی پوششها 
( ،  klesha - äv) شوندی م داری پد یو الودگ  یکه از ناپاک  ی پوششها
( ، مانند  Jneya-äv)   شوندی م   داری که از شناخت نادرست پد  یی پوششها 

 بودن آنها.   یو ذات  زهایچ قت یباور به حق
تا به خأل   کندی م ی خال  کسرهیخود را  ستوهی به گفته کنسه، بُد  ـ۲

 - Viparyäsaاو را  رون ی . از همرواناستیکه همان ن ابد، ی دست 

atikränto  نامندی رفته است، م   آورد ی م   یشان یآنچه پر  یآن که ورا  ا ی  .
attikramati نهادن و  فراترگام  یعن یViparyaya وارونه و  یعن ی

ذهن مطلق   ا ی ی فکر یناب و بدون پوششها  شهیدرهم. ذهن و اند 
برابرند و بدون آنها    ی با نادان  یفکر  ی. پوششها رواناستیهمان خأل و ن

  یرسد. برامی  رواناین ا ی ی که به خأل وجود دیآی دست مبه  ی خأل ذهن
تا ذهن خود را   ستدیبازا دنیشیاند  دیبا  یذهن ی بردن پوششها نیاز ب
  ی خال کسره یبروند تا ذهن  ن یاز ب د یبا  یفکر  ی . پوششهاابدیرد

 ۲۲/ 9۶شود. 
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کامل( دست  ریپَرجناپارمیتا اعتماد کرده و به خأل )تنو
 .۱اند افته ی

پَرجناپارمیتا را   دیکه با روستن یاز هم VIIIبخش  در
و  یینها یدانش بزرگ، مانترا یبزرگ، مانترا یمانترا
که  یموزون یمانترا همتا، یب یمانترا، مانترا نیبرتر
( ، کاهنده  samasama) ساخت ناموزون توانینم

 svähä یریو تنو یداریرنجها... دانست. اوه چه ب

svähä.۲ ی گی و فراما یی دل پَرجناپارمیتا را رسا ن یا  
 سوترا آمده:  انی... و سرانجام در پابخشدی م

gate gate päragate pärasamgate bodhi svähä 
. م یرفت، به ماوراء رفت، همه با هم به ماوراء رفت  رفت، 
 ۳درود درود!  ، یریوه چه تنو

چند نمونه در گفتار فراوالنر و کُنسه درباره   نیبجز ا  یول
از برداشت  یابه فشرده  نیاز ا شیو نبود ذات هم پ ایما

 

تا به خأل   کندی م ی خال  کسرهیخود را  ستوهی به گفته کنسه، بُد  ـ۱
 - Viparyäsaاو را  رون ی . از همرواناستیکه همان ن ابد، ی دست 

atikränto  نامندی رفته است، م   آورد ی م   یشان یآنچه پر  یآن که ورا  ا ی  .
attikramati نهادن و  فراترگام  یعن یViparyaya وارونه و  یعن ی

ذهن مطلق   ا ی ی فکر یناب و بدون پوششها  شهیدرهم. ذهن و اند 
برابرند و بدون آنها    ی با نادان  یفکر  ی. پوششها رواناستیهمان خأل و ن

  یرسد. برامی  رواناین ا ی ی که به خأل وجود دیآی دست مبه  ی خأل ذهن
تا ذهن خود را   ستدیبازا دنیشیاند  دیبا  یذهن ی بردن پوششها نیاز ب
  ی خال کسره یبروند تا ذهن  ن یاز ب د یبا  یفکر  ی . پوششهاابدیدر

 ۲۲/ 9۶شود. 
. به  برندی شادباش، درود به کار م ش،ی ستا  ن، ییآ  یجارا به  svähäـ ۲

  د ییتأ  ز ی بخش ن  نی که در ا  گونهآن   پَرجناپارمیتا  یتراسو   نی گفته کُنسه ا
 آسا دانستآن را افسون و ورد معجزه  دی مانتراست که با ک ی شود،یم
 .  افتیدست   زیبه همه چ توان ی آن م  لهیبه وس و
  ی است که انسان با ورد و دکر و سوتراخوان دردسر ی ـ چه  آسان و ب۳

  ا یو سرانجام هم بودا شود!! آ ابد ی  ن یبرتر ر یبتواند به ماوراء رفته و تنو
  نیو راه هشتگانه او چن دَهَرمهیداد و بُدمی آموزش  نگونهیبودا هم ا

 تَتهاگته شد؟  گونهن ی بود؟! و خود او هم به ا
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در مهایانه  تایشون دگاهید یسوترا، که اصوالً رهنما نیا
برداشت  زی. ناکامورا نمیبوده است، آشنا شد سمیبود
 (:شردهف) کندی م انیب نیدل و پَرجناپارمیتا را چن یتراسو 

  یهست قتی سوترا شناخت حق نی کانون ا انگار»
که تنها از راه   ، انسان است به کمک پَرجناپارمیتا

وجود نداشته و همه   یذات  چی. ه دیآیدست مبه   ینف
 ةدیکه آفر ییو خواب و پندارها ایچون رؤ زهایچ
 قتی. حقندباشمی زند، یسحرآم یرویو ن ایما

  ی که آن را چنان تاستیشون ای خأل ، یفرجام
(tathatäن )با   ی. ارزش فرجامنامند یم زی

 ,dharmatä ,buddhadhätu یهاواژه 

dharmakäya ,dharmadhätu  نشان داده
. خأل خود ندباشکه همه همانند خأل می شوند، ی م
بلکه   ست، ین رواناین گری است... هدف د ریناپذان یب

 - ۱۷۰.« تاستیصورت شونبه قتیدرک حق
۱۶۸/۶۰ 

( بند Ratna - Kutahتوده جواهر ) یترادر سو یول
 آمده )فشرده(:  ۶۳ - ۶5

 شوند،ینم یها با باور داشتن به خأل، خالدهرمه»
 نشند،یآفریب  نشانند، یب  اند، یخود خالکه آنها خودبه

 یوجودی ب زهی. آنها به انگشندیزایب
(svabhävataب )که آنها  ستند، ین یخودی

  نکهی( . نه اasvabhävah) وجودندیخود بخودبه
 رهنمون ( ییپودگله )شخص کذا یستیخأل به ن

است... آنها که به خأل   یکه خأل خود خال شود، ی م
از   انگارند، یکه آن را م شوند ی متوجه م یابه گونه

 یابهره چیآموزش ه  ن یدست رفتگانند و از ا
ه پرسشها خأل  هم یندارند... درست است که برا

آن که به خأل باور داشته    یاست، ول  یحلراه   یدارا
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نخواهد  دایپ یاه ر  چیاست که ه  یباشد، نادان
 کرد...«.

 یسوترا آن است که برا  نی گفته فراوالنر، برآیند ا به
، باور داشت و به آن خأل یحت ز، یچ چیبه ه  دینبا ییرها
مطلق و هر پندار   زیکامل از هر چ دنیبر یی. رهادیچسب

از    یبرداشت با برخ  نیکه ا  رفتیپذ  دیمطلق است. البته با
همگن  گذارندیم انیسوتراها که مطلق را در م

 ۱۶9/۱۲۲.ستین

 ی اشاره شد برداشتها  نیاز ا شیکه پ گونههمان
. دیگرد  تایشکل گرفتن انگار شون  یبرا  یاه ی پَرجناپارمیتا پا

بارو دارند که بودا با موعظه خود  ن یچن سمیبود انهیدر مها
و راه اصیل   فیشر قتیدر بنارس و آموزش چهار حق

  رونی هشتگانه، چرخ دََهرمه را به گردش در آورد و از هم
 - dharma کندی م  انیآموزش را ب نیکه ا ییاسوتر

cakra - pravartana – sutra که چرخ  ییسوترا ای
  ن یکمال ا ی. ول۱دباشدََهرمه را به جنبش در آورد، می

آموزش  نیشده است و ا انیآموزش در پَرجناپارمیتا ب
در بخش  ژهیوبوداست. در پَرجناپارمیتا سوترا، و به  یقیحق
جنبش دانسته   نیآموزش بنارس را بخش نخست ا  ه، یهرد

را    میتاپَرجناپارو    خوانندی چرخ دََهرمه م  نیو گردش نخست
بزرگ و  یمانترا ، یچرخش دوم دََهرمه و آموزش واقع

بخش آن   نیکه مهمتر نامند، یم  نیو برتر ییدانش نها
  ی ( است. در بررسshunyataخأل ) نیهمان دکتر

 هیآمدن نظر دیپد یهاسرچشمه نیکه از ا یافشرده 
نهاد درمیان   نیا دگاهیاز دو د د، یآی دست مبه  تایشون

 

کهن سخن   یهاادمانده ینشان داده شد، در  ن یاز ا شیپکه ـ چنان ۱
ی  بوداست که در کانن پال  لهیگردش چرخ دَهَرمه به وس کیتنها از 

dhamma - cakka – pavattna ها ادماندهی ن ی . در اشود ی م ده ینام  
  ان یکه در پَرجناپارمیتا به م یی و نه از نهادها  تاستیاز شون ینه سخن

 . شوندی گذاشته م 
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که مفهوم آن  ، یخأل جهان دیاز د  یکی شود، ی م  هگذاشت 
برداشت  نینبود ذات و وجود خود بود در جهان است. در ا

مطلق   قتیحق گونهچ یسو ه  کیاز 
(Paramärthasatyaوجود ندارد و آنچه هست حق )قتی 

از  یدر برخ ی( است. ولsamvrittisatya) ینسب
مطلق، مطلق    یمطلق، هست  قتیحق  کیبه    زین  هاادمانده ی

که با  شود، ی م هیتک ر، یپذناان یو ب ریناپذافتیمطلق... در
 کی شتریکه ب دگاهید نیندارد. ا یگذشته هماهنگ دگاهید

همان   ،یو اجتماع  ینیاست، نه د  یو مکتب   یفلسف  آموزش
 .شودی ناگارجونَه درمیان گذاشته م   انهیاست که در مکتب م

او وابسته است   یکه به انسان و رستگار  یگرید  دگاهید
در  ألخ د، باشمورد نظر می شتریب ینیو از نظر آموزش د

شدن ذهن از   یذهن انسان است، که مفهوم آن خال
است، آرام شدن کامل ذهن و  یهرگونه توجه و وابستگ 

ساختن آن از هرگونه پندار، باور،  یته  ی اریبه  شهیاند
آرامش   ن یاست. ا یبه رستگار دن یشیدان یتوجه... و حت

  ی چهارم هست گاهی( ، که با پاshantamکامل )
(caturham  )گاهیپا  ای  ( صلح و آرامش و سرورshivam )

دست همگون است، با مراقبه و تمرکز به  اریودانتا بس
که  چنان  ، یباور  نی ا چننه با رفتار و کردار درست. ب  د، یآی م

بردن رنج  نیراه از ب دربارههمه آموزش بودا  د، ید میخواه 
  ی و کردار  یعمل  یکه بر دستورها  ، یبه رستگار  یابیو دست

و سودمند  یتجرب نییو آ شودیگرفته م  دهیاستوار بود، ناد
جامعه،   ی و بدون بهره برا  یو شعائر  ی الیخ  ش یک  ک یاو به  

است که پژوهشگران به  یشگفت ی. جاگرددیدگرگون م
و  کنندیهرگز اشاره نم شنرو یو ناسازگار یواگرد نیا

به  یپندار  یتارها دنینام آموزش بودا، به تنبه زیخود ن
 ی( و توهم جهانmayopamam)  ایافسون ما  نی دورادور ا

 .پردازندی م
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اندیشی در آزمونها و و ژرف ینگرکین یکم با
که چگونه   میابییدر م  نیدانش نو  زیانگشگفت   یافتهایدر

 کیگل،    کی  ت، یپاراز  کی  ، ینیبموجود ذره  کی  یدر زندگ
 یآورگسترده چه رموز شگفت  یانسان... تا کهکشانها 

و  های سازنهیچه هنرها و زم یاند، و هستانباشته شده 
چه  جانی اتم ب ک یدر  یدارد و حت ربررا د ییهایشگفت

 یکوردل ایپنهان است. آ یزیانگسازمان و سازگان شگفت 
گرفته و   دهیآور را نادشگفت  ی نشانها نی که ا ستین

و   میو سراب خوان  یچشمبند ب، یو فر رنگیرا ن تها ی واقع
و ژرف   یاندوزو دانش  ییآنکه انسانها را به خردجو  یجابه
سامان و سازمان   نیدر ا شی پژوهش و آزما ، یشیاند

  نیا شتر یهرچه ب یتا با واشکاف میزانیشگرف برانگ
و   ابندی   یندگیو فزا  یرازها، بالندگ  نیو گشودن ا  ستانهایچ

استوار   یبه شاد شهیاند یکشاکش ذهن و فراخ نیدر ا
به  ، یالیخ یآنها را به سرگرم شدن با فرازها ابند، یدست 
  د یور شدن و به امپندارها غوته  نیو در ا دنیخز یاگوشه 
گشتن به مراقبه و مدیتاسیون پرداختن... دلگرم    داریبودا و ب

 م؟ یساز

 ندگان ی! به جونیتارک معرفت برتر  نانیخوش نش  نیا
و  یشمردن عقل و دانش تجرب زیدهند با ناچوعده می 

خرد و  یهاافته یهمه دست  ، یو پژوهش علم شیآزما
پندارند و با چنگ   یو ته چیرا ه  نسانا نشیمعرفت و ب
است  یمردم الیکه برآیند وهم و خ ییتراهازدن در سو 

و  رنددامی انسان گام بر  یو معرفت یکه در آغاز راه عقالن
، ۱آنند یهاو دنباله  یفرهنگ شامان یهنوز گرفتار پندارها

را در خود خاموش  دنیشیو هرگونه اند نندیبه مراقبه نش
مطلق دست  یو یتهابهوتا... و خوشبخت تایشونسازند تا به 

 ! ابندی

 

... بهتر  ان ی و خدا  و یـ با درمیان گذاشتن پَرجناپارمیتا و باور به جن و د۱
 (. ندهی آی  کرد )بخشها یداور توان یم
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و نه  دینه به آن رس د، ید توانی مطلق را نه م قتیحق
 نیهم رندیپذی که دسترس  یز یپنداشت. تنها چ یحت
  نشی دانش و گسترش بب   شرفتی که با پ  اندی نسب  یتها ی واقع

شناخت ما درباره آنها افزوده   یما روز به روز بر ژرفا و پهنا 
دانشمندان چند سده   دیتکه سنگ خارا در د کی. شودی م
بود و در چشم  ریسخت و متراکم و نفوذناپذ یااده م شیپ

 یی هانقطه  یکنون  کدانیزیو فرزانگان ف  شمندانیح اندمسلّ 
گمان تنها با اند. بیبه هم وابسته شده  یخال یکه با فضا 

 شتر یو پژوهش و کشف هر چه ب شیو آزما ینگرکین
 قتی به حق توانی م یواقع انیپای ب یهای اسرار و شگفت

و موهوم  هیپای ب یپندارها نی( نه با ادیرس هشد )ن کینزد
. ردیپذیم  ایو ما  بیو دروغ و فر  چیرا ه   زیکه از آغاز همه چ

خود افسونگر است، که   زیو پشت پرده ترفندباز ن  ایما  یورا
 . ستین یگرید زیچ ایو دروغ و ما بیاو هم جز فر

 
 ( Yogäcära)یُگاچاره 

مکتب را  نی ا گذارهیکه پا میکرد انیب نیاز ا شیپ
سامان دهنده و   یول نددانمی( Maitreya) ه یَتریمَ

و    هیَتر ی( شاگرد مَ Asangaاسنگه )  دیکننده آن را بال یتکم
( دانست. چون vasubandhuبرادرش واسوبندهو )   نیکه
است آن را ویجنانه  یادیبن جنانهیمکتب نقش و نیدر ا
باختر آن  اتی. در ادبندیگویم زی( نVijnäna - vidaوادا )
اند. از و مکتب اصالت ذهن نام نهاده ییبودا سمیدالیرا ا
 ت یو واقع گرددی م افتیآنچه در جهان در دگاهید نیا

( است. citta – mäträنام دارد، ساخته ذهن ) یبرون
 ستین شیب یجهان برون سراب و خواب

(mäyäsvapna ) .زها، یو چ هاده یپدجهان  گریبه زبان د 
. Svacittadrishyavikalpa  ایکننده است  افتیپرتو ذهن در

   مکتب که لنکاوتاره  نیا یسوترا نیتربرجسته انیبه ب
(Lankävatära - sutنام دارد »جهان تنها اند )شه ی  
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را مکتب تنها  یُگاچاره    رونی(. از همII/30تاره  است« )لنکاوَ
 یهاه ی. درونمانامندی( مVijnäna - mätratä) یآگاه 

vijnäna ،citta  وmanas ی و نقش آنها را در بررس  
آنها   یبه بازگو  یازیو ن  میکرد  ی گهُوشَه بررساشوُه   دگاهید
 .ستین

 :سدینوی م  فراوالنر

گرفت که شکل  یشمندانیاند نیمکتب در ب نی»ا
  نجای . یُگا در ارفتندیپذیم   یژهاییُگا ارزش و یبرا

  ی سنت یگای یتنها مدیتاسیون و انجام دستورها
است  یینهایبلکه انجام تمام اعمال و تمر ست، ین

 ایبه کمال رسانده باشد،  دیبا ندهیآ یبودا کیکه 
بودا شدن    یراب  دیبا  ستوهیبُد  کی در واقع آنچه را  

مکتب  نیانجام دهد. رساله کهن ا
شاسترا  بهومیه اچار یُگ
(Yogäcärabhumishastra  رساله مراحل به( )

( است که آن را به اسنگه نسبت گایکار انداختن 
 یو اسنگه با هم، ول هیَتریهم مَ یدهند و گاه می 

فراوان   یهااست که در سده  یاه ی در واقع کارما
بخش آن  نیتررفته رفته شکل گرفته است. کهن 

شدن   ستوهیرا مراتب بُد
(Bodhisattvabhumih )با که در آن  ند، دانمی
شدن را   ستوه ی بُد یفراوان چگونگ یهایکارزه یر

از   نیرساله همچن نیشرح داده است. در ا
( )تخم و دانه( bijä) جهی بالقوه، که ب یاستعدادها

 ۲۶5/۱۲۲سخن رفته است.«  شود، ی م  دهینام
مکتب فشرده  نیا هیبه نظر شتریب ییآشنا یبرا
 ی تراهااز سو  یریگاز گزارش فراوالنر را که با بهره  یکوتاه 

  ان یدرمیان گذاشته شده است، ب گرانید یآن و پژوهشها
 : میکنی م



سم ینیو ج سمیبخش پنجم: بود 478  

که رها از   ن، یتربر قتیحق کیکه باور به  میدید
 ریناپذو وصف افتیاست و در یو دوگانگ تیمحدود

در  ژهیووارد شد. به  سمیبود نیی رفته رفته در آ د، باشمی 
مطلق، که با برهمن ودانتا   قتیحق   نیگهُوشَه ااشوُه   دگاهید

ناگارجونَه   دگاهینام تتهتا، شناخته شد. در دهمگون است، به
و  قتی حق نی ا یگرفت. سارمات  یتتهتا را خأل جهان یجا

انبار   ای Prabhäsvaramcittam را نیبرتر یهست
 یروشن انبار آگاه  یو آن را با سو دینام شهیدرخشان اند

(älaya - vijnänaَهمسان ساخت. م )ن یهم هیَتری 
 Prakritiرا    یهست  نیرا گستراند و برتر  یبرداشت سارمات

vishuddhah  ناب و پاک چون آب و طال و فضا،    عتیطب
همان   ای(  dharmadhätuها )هم گوهر د هرمه  یو گاه 

tathatä جهان  یهایهمه ناپاک دید نی . از ا۱گذاشت نام
 نیبرتر  نی( بوده و وجود اägantukah)  هی تنها نمود و رو

 کیچون   جهان نمودها ی. ولندیآالی را نم یهست
گونه که به ( است. همان mäyäساحرانه ) یچشمبند

ندارد نشان داده  قتیو سحر آنچه حق یکمک چشمبند
 شود، یم افتیآنچه در زیدر جهان نمودها ن شود، ی م

هم دارد. به  یتیآنچه نمود است واقع یندارد. ول تیواقع
نمودها  نیا یول ستند، یآنها هم هستند و هم ن گر، یزبان د

نادرست،   افتیدر  نی. در هسته اندباشما می   افتیدر  دهیآفر
 ی ( جاabhutaparikalpah) یالیو خ یواقع  ریپندار غ

است   ( شمندی)ذهن اند Cittam کی یهست نیدارد. برتر
  یگوهر و عنصر ای( bijäکه چون نطفه و تخمى )

(dhatuدرون همه هست )تخمه  نی. از هم۲دارد یجا های

 

 cita  آن را   tathägata - garbha - sutraگرفتن ازـ ناکامورا با بهره ۱

-prakritiparishuddha که چون طال  نامدیمJätarupa  دباشمی . 
درون   یبرهمن چون تخمها  ا یکه آتمن  شادهایـ درست چون اوپان۲

  اد یتخمه و بن: مرا بشناس چون  ودانتا  فراز معروف   ن ی. ازهاستی همه چ
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 ن یبرتر ی. هسترندیگی شکل م یواقع  ریغ یهمه پندارها
. گرداندی باز م  نهیجهان را چون آ  یهمه نمودها  قتیدر حق
 افتیندارند، و چون عکس تنها بازتابند. هم در  قتیآنها حق
( و grähana( و هم شناسنده گراهنه ) grähyaشده )

 نیتراز برجسته   یک ی.  قتندیاز حق  ی( تهgrähakaشناخت )
 کی وسته یآن است که پ یقعوا  ریپندار غ نیا ینشانها
پندار   نی . اکندی( را وانمود و جعل مdvayam) یدوگانگ

  ی و از سو سازدی و جانداران را بازتاب م زهایسو چ کیاز 
ها و نامها، و سو چون واژه کیرا، از  افتیمن و در گرید

 ( افتی در  یروین  ا ی  manas)  دنی شیچون اند  گرید  یاز سو 
 ( ( )پندار نادرستvikalpa( و پندار )udgrahaو شناخت )

دانش و بهره )ثواب    ستوهی . پس از آنکه بُدگرددی م  انینما
punyaدست آورد و آموزش مهایانه را  را به  ازی( مورد ن
( به کمک انهیدر حال مراقبه و تمرکز )ده   افت، یدرست در

( nirvikalpakam Jnänamدانش رها از پندار نادرست )
ها تنها با واژه  ریپذختشنا یزهاییابد که همه چدرمی 

 ی. پس پ۱ندارند  قتیو حق شوندی محدود و شناخته م 
گاه  باشد. آن یق یحق تواندیهم نم افتنیخود در که بردی م

و شناخت و شناسنده آنها را   زهای بودن چ  یق یحق  ریکه او غ 
 – citta)  افتیو در یآگاه  افت، ی)عالم و معلوم و علم( در

که در اوست متمرکز  نیبرتر ی او در تخمه هست  ( شعور
  ن ی( . در اcittasya svadhätau sthänam) شودی م

)جهان نمودها و  دیناپد ی پندار یهای حال همه دوگانگ
( مشاهده dharmadhatuhها )ها( و گوهر دهرمه  دهیپد
. شودی ها شناخته م( دهرمهsamatä) یکسانیو  گرددی م

 

  باور  ن ی( ، با همbijam mäm sarvabhutänämهمه موجودات )
 هماهنگ است.    گفتگوی ب  سمیبود
( ، که  samädhi)  هی در حال سماد  افتیدر  ن یباور دارند که ا   ن ی ـ چن۱

  انه یده  گاه یپا  ن یدر چهارم  است،   وستنیشدن و به هم پ  ی ک یبه مفهوم  
 . د یآی دست مبه
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دست به  انهیده  از پندار که در حال یدانش ته نیبر ا
که به حال پس از   شودی وابسته م  یگریدانش د د، یآی م

 زیرا ن گرانیتا د کندیجا شده و کمک مجابه انهیده 
 .۱آموزش داده و رستگار سازند

 زی. او ندهدی استاد را گسترش م دگاهید نی ا اسنگه
از پندار نادرست  یرا بر دانش و شناخت ته  یرستگار

(nirvikalpakam Jnänam )۲   استوار دانسته، بدون آنکه
را  یادینقش بن ی( چشم پوشد، ولهیپون) از کارما و ثواب
 ژه یوشناخت به  نی. اردیپذی از پندار م یهمان شناخت بر

. دیآیدست مبه  انهی درست مکتب مها افتیو در دنیبا شن
 افتی در یزهاینبودن چ یقیشناخت نخست به حق نیدر ا

 زهایچ   نی که بدون ا  شوندی و سپس آگاه م   برندی م  ی شده پ
. پس با درک بدون پندار  ستین  ینشد  افتیدر  قتیحق  یول

. به زبان دیآیدست ممتوجه و شهود به  نیبرتر یبه هست
 یگام شناخت بدون پندار، راه شهود نیدر نخست گرید

 

به بودا نسبت  نه یزم ن یکه در ا یی گفتارها نیتراز برجسته  یک یدر ـ ۱
  ی درخشان و نوران تا یچ ن ی: اآمده Anguttara Nik. I/ 10در   ، دهندمی
(Pabhassara است، ول )آلوده شده است. انسان   یبرون یهابا لکه ی

من    رون یگونه که واقعاً هست. از اآن   ابد، یی را در نم   ن یا  افتهیآموزش ن
  افتهیآموزش  ییا یآر ی. ول ستین یروح ییاو رسا یکه برا میگو یم
( درخشان و  citta) یآگاه  نیاکه  ،یابدگونه که هست درمی را آن  نیا

  یی او رسا یکه برا  م یگوی م  رون یآزاد است. از هم ی برون ی های از آلودگ
و   ی بدون آلودگ شمندیذهن اند  نیویجنانه وادا ا روانی است. پ یروح

و با    ند دانمی  قت یفاعل و مفعول را تنها حق  ی و رها از دوگانگ  یوابستگ
  شهیجز اند ز ی چ چ یه ها آن دگاه ی. در دشمارند ی برابر م رواناین
(cittamärtaن )۷9/ ۱۰4.ستی 
به   ، یق یرحقیبدون پندار غ ا یحواس  ی بدون کاروند nirvikalpaـ ۲
نداشته و از   ی نقش حواسکه در آن  ند یگوی م  ی ناب و ذهن افت یدر

  یریاستغراق بدون درگ  ای  nirvikalpasamädhi.  ردیگی م   شهیدرون ر
  ی آگاه   نی و به برتر  گاست یجذبه و خلسه در فلسفه    ن ی برتر  که  حواس، 

 .  شودی رهنمون م
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(darshanamärgaشکل م ) دیکه بر آن ناپد ردیگی 
 یاه یپا  یو سپس دگرگون  ردیپذی ساختن جلوبندها انجام م 

(äshrayaparävrittihآغاز م ) ن یا ی ریگی. با پ۱شودی  
( و bhävanamärga) دنیبخش یگردش، راه هست
)در   ماندی م  یدراز بر جا  یکه زمان  ردیگی مشاهده شکل م
(. سرانجام راه  شودی درنگ م گاه ی پا نیحال مراقبه در ا

 تیبه هدف هدا ۲( nishthämärga) انیکمال و پا
  ی الماس هیاست که پس از سماد نیکند، و آن چنی م
(vajropamasamädhihآخر )برده  نیجلوبندها از ب نی

  ی و رستگار رساندی م ان یرا به پا یاه یپا یشده و دگرگون
 .دیآی دست مبه

 ی که گاه  ن، یبرتر قتیو حق ی به نقش هست اسنگه
( Lokottaram - cittam) یو ذهن ماوراء جهان  شهیاند

و  دنیو باور دارد که با شن نهدیارج م شود، ی م دهیهم نام
 یارخنه  نیبرتر یاز هست انه، یدرست بها افتیدر
(väsanä )۳ رخنه  نیا ی. ولدهدی کننده رخ م افتیدر در

جهان   ی ( و وراanäsravahو پاک )  لکهیکه خود کامالً ب
(Lokottarahاست، چون در )پاک دار و ناهنوز لکه  افتی

  ه یبلکه بر آن تک شود، یوارد نم افتیبه در د، باشمی 
دست رخنه و نشست، دانش بدون پندار به نی. از اکندی م
دار لکه   یهااست. پس همه دهرمه   ی جهان  یکه ورا   دیآی م

 

  ـگاه و ستون هیسکون، تک  گاه یجا  ه،یو پا  اد یبن ی عن ی ashrayaـ ۱
vritti    رفتار و کاروبار وparävritti   گاه  هی و تک  ادی بازگشت بن  وی  دگرگون

انبار   ی است و به بازگشت ناگهان یستیبود ی ناگهان ری تنو یاکه گونه 
.  شودی خود که پاک و ناب بوده است، گفته م یاد یبن حالت به یآگاه

(  vijnäna - parinäma) ی آگاه درنگی ب ی با دگرگون ی دگرگون نیا
 باور دارند.   یدگرگون  نی به چن هیهمراه است. در یُگا چار 

 . هینوک و پا ان، یپا ی عنی  nishtäـ ۲
رخنه و نشست. بجاست   ش، ی گرا زه،ی خواست، انگ یعن ی väsanäـ ۳

استادان و   نی!! ا یفراعقل یآموزشها ی به چگونگ  ن یکه خواننده همچن
 ه بودا، توجه کند. مدهری سنجش آنها با بُد 
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دست خود به یکاروند وراندر د ستوهینشده که بُد
رفته   یراه رستگار  ی ریگی. در پوندندیپی به آن م آورد، ی م

آلوده   افتیبخش در  ن، یبرتر  یرخنه از هست  شی رفته با افزا
که  ابد، یی م  شیآلوده افزاو بخش پاک و نا افتهیکاهش 

 افت یاست. سرانجام همه در یاهیپا یهمان دگرگون نیا
. در ماندیم یبر جا کپا بخشرفته و تنها  نیآلوده از ب

 .دهدی رخ م  یحال است که رستگار  نیا

( برادر اسنگه را در کنار او vasubandhu)  واسوبندهو
 رویکه در آغاز پ  ند، دانمی یُگاچاریه  استادان    نیتراز برجسته 
برادرش به مکتب  یبه پشتگرم یبوده ول انهینایمکتب ه 
 کینزد  هیَ تریبه مَ  شتریاو ب  یهاه یاست. نظر  وستهیمهایانه پ

  ی درست  یپرسش و پاسخ برا  کیاست تا به برادرش. او در  
 : کندی م یآوربرهان نیباور خود چن

پندار ماست و  دهیآفر مینیبیکه م ییزهایس: اگر چ
 کیجا و    کیدر    وستهیپ  ندارند، پس چرا ما آنها را  قتیحق

تنها چند و نه  مینیبیم  زیچ  کیو چرا همه    م؟ینیبی زمان م
و نشان آنها  گذارندی نفر از ما؟ و چگونه از خود نشان م

 گردد؟ی آشکار م 
 ی جا کیدر  مینیبی هم که در خواب م  ییزهای: چ پ

از    توانندی م  زیشوند و آنها ن  یم  نمودار  نیو زمان مع  نیمع
  نکه یدر خواب. ا   یگذارند، مانند انزال من  یخود نشان بر جا

( pretaبه اشباح ) میتوانی : ممینیبیم زیچ کیهمه 
  ی و تشنگ یاز گرسنگ  وستهیکه پ نی زم یسرگردان در رو

است   نی آنها ا  وسته یپ  یتشنگ  زهی. انگ۱م یاند توجه کندر رنج 
 هیبر پا ند، یبی را که انسانها پاک م ییکه در رودها آبها

پر از چرک و  شیبد گذشته )کارما( در پندار خو یرفتارها 
همه آنها در   یو از تشنگ  نوشندیو آب نم  نندیبیم  یآلودگ

 

رخنه و نشست. بجاست   ش، ی گرا زه،ی خواست، انگ یعن ی väsanäـ ۱
استادان و   نی!! ا یفراعقل یآموزشها ی به چگونگ  ن یکه خواننده همچن
 ه بودا، توجه کند. مدهری سنجش آنها با بُد 
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پندار نادرست را دارند نه   نیارواح چن  نیرنجند. پس همه ا
ندارد...  تیواقع نندیبیآنچه م که یاز آنها، در حال یبرخ

است: نگهبانان دوزخ  نیگواه واسوبندهو چن نیتربرجسته
  وسته یو پ کنندی م یها را پاسدارشده نیو نفر دهایکه پل

بلکه پندار آن   ستند، ین یواقع  ،دهندآنها را شکنجه می 
 ی برا  نی. با وجود انندیآفری نگهبانان را م  نیشدگان انینفر

شده و همه را شکنجه   دایپ نی و مکان مع نآنان در زما
همه  انیرا، و دوزخ ژهیگروه و کیتنها نه ، دهندمی 
 . ۱کنندی شکنجه را احساس م  نیا کنواختی

ندارند چرا  تیواقع یبرون یهادهیو پد زهای: اگر چس
مانند   کند، ی م  هی تک  یرونیب  یزهایچ  بودا در آموزش خود به

که  رساندی م نی( ، و اäyatanäni)  افتیدر نهیشش زم
 . تندی واقع یآنها دارا
 ی برا   انهیمکتب مها  روانیکه در همه جا پ  ی: پاسخ  پ
است   نیآماده دارند ا بودا خود با آموزش هینظر یناهمگن

کرده است که  انیب یکسان یسخن را برا  نیکه: بودا ا
اند و او خواسته  بوده دهیدرست نرس افتیدر هیهنوز به پا

کند. آنها هنوز آماده    ییپله باالتر رهنما  کیاست آنها را به  
 اند.نبوده  قتیحق  نیا افتیدر یبرا

که زاده  کندی از جانداران اشاره م  ی: بودا به برخ س
چون  گردند،ی م داریپد زهینشده، بلکه ناگهان و بدون انگ

 

دانش و    زانیشد که خواننده به م  ان یب   رون یپرسش و پاسخ از ا   نی ـ ا۱
از پژوهشگران مسحور و   ی اریبس برد و چون  ی استادان پ نی ا ی آگاه
  کنند،ی م  ی داور ی فتگ ی عادت و ش یکه از رو سم یبود  شگر یستا فتهیش

و معرفت  قتی به حق دن ی رس انیمدع ن یچشم بسته به اظهار فضل ا
مکتب و   ن ی ا دهنده بزرگ ماوراء اعتماد نکنند. واسوبندهو را سامان 

  نگونهیبه ا یاستاد ن یچن ک ی.  ۳5۶/۱۲۲ خوانندی استاد هزار رساله م 
  ی هانشان همان بازمانده نی . ااندازد ی کودکانه چنگ م یآورگواه 

 اشاره شد.  ن یاز ا ش یاست که پ  ی فرهنگ شامان
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  ن ینابیو موجودات ب یجانداران دوزخ ان، یاز خدا یبرخ
(antaräbhavahکه ب ،)۱شوندی دو زادمان نمودار م  نی. 

بفهماند که  خواستی موجودات م نی: بودا درباره ا پ
 ردیپذیانجام نم  یست ین  وی  گسستن هست  کیپس از مرگ  

 یایکه به دن  ییهاهم از اشاره   یاست. رو   وستهیپ  یو آگاه 
  نیکرده است نظر او چن  یو جهان  یرونیب یزهایبرون و چ

ذات آموزش بی افتیرا که هنوز آماده در یبوده تا کسان
 ستند، ی( نdharmanairätmyam) زیبودن همه چ
( pudgalanairätmyam)ذات بودن شخص نخست به بی

ذات بودن گاه که آماده شدند، بیآشنا سازد و سپس آن 
 را درمیان گذارد. زهایهمه چ
زاده ذهن و  زی: اگر تنها پندار وجود دارد و همه چس

را چگونه  گرید جاندار جاندار،  کیپندار است، پس 
 کشد؟ی م
 ان یحال مشخص در در روند ادراک کشنده، جر کی:  پ
دهد که او در قرار می  ریتأث تحت شته را چنانکُ افتیدر
و ما  گذارد یبه گونه مخالف اثر م بخشیزندگ یروهاین
 نیا ی برهان برا نی. بهترمی نامی اثر را مرگ م نیا

 ی روهای( با نPishäca) یطانی موجودات ش یگذار نشان
اثر  گران یبر د شهیکه تنها با اند ندباشآسا می معجزه 

  نه یای ( و مهاکات särana)  هچون سارن  ییها. نمونهگذارندی م
(Mahäkätyäyana و شاه غول ، )کریپ (vemacitra )

نام به  یاشاهزاده  نینخست دادینشان داد. در رو  توانی را م
 

جا شدن  جابه ی پاسخ به چگونگ یشد که برا ان یب ن یاز ا  ش ی ـ پ۱
که پس از مرگ در زهدان    گرفتند  را در نظر  ی انجی موجود م  ک ی  ی آگاه

و سپس به کودک    ردیگی م  ی در آن جا  ز یمرده ن  ی مادر وارد شده و آگاه 
خام و   اریبس هاه یتوجه نمود که همه نظر دی با . ضمناً شودی منتقل م 

از پژوهشگران که   یار یفرهنگ آن زمان است و کوشش بس ستهیشا
و با   نندیافریب ی ل و متعا دهی چیفلسفه پ کیبرداشتها  ن یاز ا کوشند یم
نشان    یاخردمندانه   ه یآنان درونما  یو برداشتها  م یفرازها و مفاه  شی آرا

 . ستندیهماهنگ ن تها یدهند، با واقع
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سارنه که مرتاض و شاگرد راهب بزرگ مَهاکاتیاینه بود، 
نام ( به ujjayini)  ینییاوجا  یشاه و فرمانروا  یمورد بدرفتار 

 ن ی( ، قرار گرفت. پس شاهزاده بر اPradyotaته )ویردپَ
  ی نییبر اوجا   یسنگهه را ترک گفته و با سپاه انبوه   شودی م
خواب   در نهی ایمهاکات یکند. ول یخواه ن یبرده و ک ورشی

آگاه  یبودن لشکرکش ابیاو را از ناکام شه یو به کمک اند
دوم شاه   دادیکار باز داشت. در رو نیکرد و او را از ا

  ندرا یکه ا یدر حال کند، ی م یبدرفتار نیبا مقدس ترایورماچ
آلود حال پندار خشم ن ی. در اردیپذی م ینهآنها را با ارج 

با  انی خدا گو در جن  گذاردیدر شاه نشان م  نیمقدس 
 دهد...یم او را شکست ندرایها، ااسوره 
 -Trimshaikä vijnaptimätratäرساله  در

siddhih  واسوبندهو، در   «نانه استجتنها وی  زی»همه چ  ای
موجود ویجنانه  تیثابت کند تنها واقع خواهدی م تیب یس
(Vijnänaاست. در سراسر ا )ن یاو همچن تیب یس  نی  

دار لکه  ةزی( انگتیّانان) که من و پندار من  کندیم دیتأک
شناخت  نیا یاست و با دگرگون یو کوردل افتیشدن در

 ییرها  یو برا  ندتاذیها ب. همه دهرمهدیسبه سالمت ر   دیبا
 . ۱افتیو ناب دست  ی جهان یورا ییبه دانا دیبا

 

بودن من و   یرواقعی مکتب از غ نیا یها و سوتراها ـ در همه رساله ۱
  ی درستبه ستان یچ نی ا هرگزی انسان سخن رفته است، ول ی ذاتیب

دربند   ز یرستگار شود؟ چه چ دی با زیکه پس چه چ شود، ی گشوده نم
گر در فضا وجود  شه یرها گردد؟ پندار و انگار بدون انسان اند   دیاست و با
از   یاز چه کس است؟ در برخ  نندهیذهن سازنده و آفر ن یندارد، ا

وجدان مطلق   نهدر خزا ها شه یاند نیهمه ا Lankävatسوتراها چون ,
منتقل   ی و سپس به اذهان فرد شوندی و آماده م  رندیگی شکل م 

برهمن را   ی . مطلق جاشودی حال مشکل دوگانه م  ن ی. در اگردند یم
باور نداشته   ییخدا  نی باور دارند که بودا به چن  ان ییکه همه بودا   ردیگیم

که ذهن    شود، ی مستقل م   تیواقع  کیخود    یهم برا  ی است. ذهن فرد
...  یو گناه و نادان  یصورت زشت   نیا  ریگردد، در غ ی به خودش بازنم   اخد

به دوزخ رود... و   ا یرستگار شده  د یو او خود با شود ی همه از خدا م 
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است   یآمده که وجود وابسته از پندار  تهایب  نیا  انیپا  در
وجود کامل از هر چه رخ دهد   ی. ولهازه یشده از انگ  داریپد

 ایها دهرمه  نیبرتر قتیآزاد است. وجود کامل حق
است  ن«ی»چن وستهی( است، چون پtathatä) یهمچنان

آن است.  ای tatهمان  وسته یو پ شودی)هرگز دگرگون نم
  که یاشاره به آتمن و برهمن است(. تا زمان  tatشاد  یدر اوپان

 ه یناب )وجود کامل( پا افتیدر در افت، یشناخت و در
فشرده  نیا شترینخواهد شد. )ب دیناپد یبار دوگانگ رد، ینگ

 (  ۲۸4/۱۲۲ - ۳۸۸از فراوالنر است 
برجسته   یترااز سو  یا به فشرده  انیدر پا

Lankävatära وچون شومان  ، یکه پژوهشگران 
 یاند، اشاره کوتاه گرو... در چند نوشتار برگردان کرده سنل 

 : میکنی م
اصالت ذهن،   انیسوترا پس از ب  نیا  62-61  بخش  در

و سنساره را درمیان گذاشته و سرانجام    روانایبودن ن  کسان ی
را به  هادهیبودن جهان پد یو ذهن یرواقعیغ 96-90در 

 یسوترا دییدهد، که تأشش برهان نشان می
27/Mahay. samgr. II  ی واقع  ریاز اسنگه است که در غ  

گفتار را در بخش   نیبودن آنهاست. ما ا  یو ته  زهایبودن چ
 . میپوشی چشم م ییو از بازگو  میبازگو کرد ایما

 زی چ چ یشومان آمده: ه  هیبه ترجمه و توج L. 3-2 در
است و  شهی. جهان برون تنها اندستین یدنیو د داریپد

  شهی... سه جهان همه تنها اند شودی م دهید شهیتنها اند
ندارد و آنچه را ما درک  تی برون واقع  یایاست... دن

را  زهایماست، که بازتاب چ نندهیانگار آفر دهیآفر میکنی م
...  می شنوی م  م، ینیبی. پس آنچه را ما مندیآفریدر ذهن ما م

ماست، و تداوم    یپندار ما و پرتو وجدان و آگاه   قتیدر حق
.  سازدی م  داریرا پد زهایاخگران در ما، پندار جهان و چ  نیا

 

دانا شود و چه کس نادان و گناهکار است...   د ی با ی تیسرانجام چه واقع
 گفتگو خواهد شد.  ان ی در پا گر یفراوان د  یپرسشها و پرسشها  نیدر ا 
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از  کسانی افتیدر یافراد گوناگون دارا نکهیعلت ا
است پس به   کسانیآنها  یاست که کارما نیاند اجهان 

  ی جهان پندار نی. و اگر ما اشوندی م تیهدا کسانی ندارپ
آن به کارماست.  یوابستگ میدگرگون ساز  میتوانیرا نم
فراورده پندار است و آن که به شهود دست  زیرنج ن یحت
به دو گونه نمودار  شهی. اندابدیی را درم تیواقع ابدی
که  یزیکننده. چ افتیو در ( زهایچ) شده افتیدر شود، ی م

  ی واقع  یزیچ  چی. پس اگر ه شودینم  افتیذات باشد    یدارا
کننده هم خود افتیانسان در یحت ز،یو همه چ ستین

  ن ی در ا ست؟ یک شهیکننده و اندشه یاست، پس اند شهیاند
 .۱جهان محسوس باشد   یورا   یزیچ  دی( باcitta)  تایحال چ

خأل،   ، یمطلق، آنچنان  یهمان هست  cittaسوترا    نیا  در
  افته ی  تیهم شخص یاست... و گاه  قتی و ذات حق رواناین

 dharmabuddha ای dharmatabuddhaنام و به
 شود، یبه دو بخش م  یذهن ی. کاروندشودی مشخص م 

و  ی(، و وجدان فرد älayavijnänaخزانه وجدان ) ایانبار 
(. در انبار وجدان نشانها و  manovijnäna) یاشه یاند
 ( تخم و دانه کارما)( väsanäواسنا )  ایکارما  یافتهایدر

رشد کرده و کامل    هاشه یخزانه اند  نیو در ا  رندیگی شکل م 
 ابندیی تحقق م یو به گونه پندار در وجدان فرد شوندی م

پندارها به بدن  نی. اآورندی وجود ممن را به  تیو ماه 
( است، älayaوجود آنها در آلیا ) زه یو انگ ستندیوابسته ن

  یکی روانایسنساره و ن گرید ی. از سو رواناستیکه همان ن
ذهن  گرید انی. به بندباشمی تایهستند، چون هر دو چ

 ( است. lakshna)  یژگیسه نمودار و و  یدارا

 

گر  شهی نفس اند  ا ی Geistرا به   vijnänasو  cittaها ترجمه  نی در اـ ۱
نوشتار    ن ی. من در ام یآن ندار  یبرا  واژه  کیاند، که ما  و مشعر برگردانده 

 ، است(.  mind ی سیام )در انگلو ذهن به کار برده  شهیآن را اند
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( که همگون انبار وجدان Parinishpannaـ مطلق ) ۱
و  شودی م ده ی( هم نامmulacitta) تایچ شه یاست و ر

 . نامندی م یو آنچنان قتیحق نیترسوتراها آن را بر  شتریب

( پندار و تجسم، که ذهن و vikalpa) کالپهیـ  و۲
  ی. آنچه انسان جهانشودی ( هم گفته مmanasنفس )

  ی متشکل ساخته و به کمک رفتار پندار کند، ی م شیآزما
(mananaدن )دینمای م ل یخارج را تفکر و تخ  یای .
 و چندگانه است.  یاپ یپ یکالپه خود به معنیو

( Parikalpita) تایکالپی پار ای( Kalpita) تایکالپ - ۳
که:   ردیگیم  جهیو سرانجام نت  ، یشده، توهم  لیپندار و تخ

تنها   زیکه خود آن ن شود، یم ل یجهان در سر انسان تخ
 ۱۸9/۸4 - ۱۸9است.  مطلقدر خزانه وجدان  ییایرؤ

 
 سه پناهگاه  ـ  ییگوهر بودا اینطفه  ـ بدن بودا  سه

 ( trikäyaبدن بودا ) سه

 گریبود چون د یکهن، بودا انسان نیی که در آ میدید
 یشده و برا  ریتنو  ینگرو ژرف   ی انسانها که به موهبت پاک

گاه که مردم به آموزش آنان پرداخته است. آن  یرستگار
گرفته، و  یخو  یمردم ساده و باورها یروح ازیبنابر ن

  ی نیدانش د گذارانه یو پا نیکارگردانان د رانهیتالش ناگز
مقدس و  یرفته رفته بودا وجود یی سایکل  شی ک تیتثبدر 
 دندیش یاند  نی چن  نییآ  نیانسان شد، پاسداران کانن ا  یورا

که با  نند، ی افریب یو اله یآسمان یاه یمانبودا بُ یکه برا
 ی نید یاو ناسازگار نباشد. بودا در داستانها  ین یظهور زم

و   هزاده شد یامونیشاک دارتاینام سچون همه انسانها به 
تا  نگارندیاو چند نهاد ب یبرا یستیبایمرده بود، پس م

کوشش به  نیکنند. برآیند ا هیرا توج یناهمگن نیبتوانند ا
چگونه و چه  نکهیانگار سه بدن بودا بود. ا دنیکش شیپ

 ست،یبودا وارد ساخت روشن ن  ن ییانگار را به آ  نیا  یمکتب 
 دهند.نسبت می  انهیآن را به مکتب مها شتریب یول
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دهد گسترده نشان می  یبررس کیپس از  زینکُنسه 
  افته ی  ریانسان تنو  کیکه چگونه در حکمت کهن بودا تنها  

 شود ی دگرگون م  یجهان  یوجود ورا  کیکم به  کم  یبود ول
  ان یپایگرفته، کمال مطلق، ب یجا  یویدن امور که بر فراز

. در شودیو مرگ نم یریدان است و هرگز دچار پو همه
کرد،  ه ی ا بتوان توجر  یخ یتار یآنکه بودا  یحال برا نیا

ماوراء    یبودا  نیا  زیسحرانگ  ةدیآفر  کی  ، یجهان  یامونیشاک
آن وجود مطلق    لهیکه به وس   یوهم  یپنداشته شد، موجود

جهان   نیتا به مردم ا گرددینمودار م هادر ذهن انسان
 انه، یبرجسته مها   یآموزش دهد. از زبان خود بودا در سوترا 

( آمده:  Saddharmapundarika) کیدََهرمه ن لوفرین
پس از   یامون یباور دارند که سرور شاک انییاز بودا یاریبس

 ریتنو وانیدر ا اهایشاک انیو رفتن از م شیترک خانه خو
 ن یا ی. ول۱است  افتهیکامل دست  ریتنو به ایدر شهر گا

بود که   شیپ  یکالپا  ادیریو من سدها هزار م  ستیدرست ن
و  شهیهم یکامل برا ریشدم، تنو داریو ب افتهی ریتنو

. ۲است یدارد و جاودان انیپایب یعمر . تَتهاگته یجاودان
 یشبح بودا کی یامونیگوناگون شاک یتراهاپس در سو

  ی زمان است که بدنها نیا در. دیگرد ی( )علو ینویم
پندار سه   نیبودا انگاشته شد. ا یبرا ( trikäyaگانه )سه 

  انه یمها نیدر دکتر یالدیم ۳۰۰به  کیبدن بودا نزد
به کمک   یهانیک  گاهیدرمیان گذاشته شد و بودا را در سه پا

 ۶9/۱۸ -  ۷۰. کنندی م  ییآنها شناسا

 

به هزار سال   کیکه نزد  افتیدر توانی آشکار م ییبازگو  نی از همـ ۱
بودا   ی امون یداشتند که شاک باور ان ییاز بودا ی اریپس از بودا هنوز بس

 است.   دهیبودا رس گاهیبه پا ر یبوده است که با تنو یع یانسان طب کی
  یبا رنج جاودان  ی. عمر جاودان وندد یپی م   روانا یبه ن  شودی ـ آن که بودا م ۲

 .است و بس  یرستگار   رواناین در  همراه است و تنها خاموش شدن 
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 ـ  یاکره یی( استاد بوداSung Parkپارک )سونگ 
 ه ی کارما 4۰۰به  کیپژوهش خود نزد یکه برا ، ییکایآمر
 :سدینویم زین شود، یآور ماد یرا 

به شاگردان خود پند داد از او خدا نسازند و   بودا»
  نیپس از او ا  ینپندارند. ول تیالوه  گاهیاو پا یبرا

  ی وتوس بدنلُ ی. در سوترادیپند فراموش گرد
بدن دََهرمه )بودا پنداشته شد  یبرا یجاودان

dharmakäyaوند یپ یشاگردان برا رون ی(. از هم  
 ینوی( و بدن مrupakäya) یبدن جهان نیب

  ی بدن سوم کی( بودا dharmakäya( )ی)علو
( پنداشتند  sambhoga - käya) ینام سمبده به

  ی ( معنbhogyaو تمتع ) یمندکه بدن بهره 
است و  یینشان بودا ۳۲ یکه دارا یدهد، بدنمی 
فراوان    ینشانها در گردش تکامل او در کالپاها  نیا

 ۱۳۱/ ۳۰ اند.«شده  داریپد
را با باور در   ینویم   یبودا  شی دایپ  گرید  ی در جاکُنسه  

 :سدینوی م وابسته و  زادنیبه ا انیرانیا
از  انیپاینور ب یبودا ای تابهایباور به بودا ام ژهیوبه»

و هند(  رانیا نیب)کوشانا  یکه در امپراتور  یمهرپرست
به  یالدی م ۱۷۰ ـ  ۱4۸به  کیرواج داشته است و نزد

 Nganاو را    ینی)نام چ  یشاهزاده اشکان  کی  یهمراه 

che - kao  گرفته   شهیبرده شد، ر  نیاند( به چکرده  ادی
 ی( بوداAmitayus) وسیتای ام یوداب ایاست؛ 

 ( انیپای زمان ب)که همسان با زروان اکرنه  ان، یپایب
 نیبه هند رفته است و در هم رانیاست، از ا یرانیا

 ی نو یم  یبودا کیشبح  زین یامونیشاک یدوران بودا
 نی دکتر یالدی م ۳۰۰است و سرانجام در  دهیگرد
 ۷۱/۱۸بر سه بدن بودا استوار شده است.«   انهیمها
 دهد که:نشان می  یدرستشومان به  یول
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 ی ن یزم   ی است و بودا  یآسمان  ی بودا نهاد  نکهی به ا  باور»
گرفت وادا شکل از اوست، در مکتب سَرواستی   یتنها نمودار

گذاشته    ان یسه بدن بودا به م   دگاهید  زیو در همان مکتب ن
 یباور به بودا ی. حترفتیآن را پذ زین انهیمها که شد
 یترای( که همانند مMettya ی ( )پالMaitreya)  هیَتریمَ
پا گرفته   سمیبود انهینایدر ه  زیاست، ن یهند ـ  یرانیا

که از ماده   ین یزم یبر فراز بودا دگاه، ید نیاست. بنابرا
او که   ین ی(، سرشت ماوراء زمrupa - käyaاست )  یچگال
دارد و  ی( ، جاsambhoga - käyaاست ) فیلط دهاز ما

 ی او دهرمه  یماد ریغ یمایه آسمانبدن بُن  نیبر فراز ا
( که مطلق است و در همه dharma - käyaبوداست )

   ۱۳5/۸4بوداها همانند.« 
آنها با هم  یسه بدن بودا و وابستگ یدرباره چگونگ

  ی نهاو به زبا نهایدر سرزم  یفراوان ینوشتارها و پژوهشها
 ی است. دانشمندان ریگوناگون منتشر شده که همه چشمگ

 ی)استوره( و گاه  یتولوژیداستانها را م نیهم که خود ا
ها داد افسانه  نی چنان درباره ا نامند، ی م  ییتدااب یباورها

 کیآسا، معجزه دهیپد کیاز  ییدهند که گوسخن می 
. ما کنندیم یبردارراز بزرگ پرده کیو  نیترحکمت بر

درباره    سمیکوتاه باور بود  انیخواننده تنها به ب  یآگاه   یبرا
 یافشرده  اریسه بدن پرداخته و به گفتار بس نیا یچگونگ

فراوان برداشت و کوتاه شده   یکه از نوشتارها و گزارشها 
 : میکنی است، بسنده م

را بدن  یخیتار ی: بدن بودا یخیتار یـ بدن بودا۱
  ن ی. ااندده ینام  زین  nirmäna - käya  ای  یو افسون  ییجادو

 یروی است. و تنها به ن ینویم یبدن در واقع شبح بودا
از  ی. در برخستین یواقع کریگشته و پ نمودار الیخ

بدن   ای(  rupa - käya)  ایبودا را روپاکا  ین یسوتراها بدن زم
( فیکه از ماده سفت )کث  برندی سان، نام مو تَن  یماد
 شتر یب انهیمها یتراهادر سو ی گشته است. ول داریپد
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بدن را در تبت تولوک  نیکایه مورد گفتگوست. انیرمانه
(Tulukم )باور دارند که  نیچن انیینامند. بودای

  ی نهایبدن شبح وار خود را به سرزم ینو یهای مستوه بُدی
برپا  یروحان ییتا در آنجا فرمانروا فرستندی گوناگون م

 یی آ  ( و فرودincarnationشبخ بودا با تناسخ )  نیدارند. ا
. زادمان  ستین کسان یهندو  ش ی( در کAvataraخدا )

است که به اراده    ییدایداشته و بازپ  یابستگدوباره با کارما و
بدن تنها   نیکه ا  یدر حال  ست، ی و خواست انسانها وابسته ن

. گرددی نمودار م   ییو جادو  یرمز  یاپندار و گونه   یرویبه ن
ت. آنها باور گرفته اس هیباور پا نیدر تبت بر هم سمایالما

بار به چهره   ۱۳ ه شوزیراه اولوکت نیدارند که از هم
  یفرمانروا ختیهفت بار به ر ایتری لهاسا، م انیوافرمانر
الما  داالییاند. خود را فرستاده  بح( ... شUrgaاورگا )

تولوک است که در بدن  ای ینهاد روحان نیتجسم هم
 یفرمانروا در زهدان  یروز پس از مرگ الما  49که    یکودک
. در مکتب اصالت ذهن شودیگرفته، بازشناخته م  یجا
بدن  نیبرجسته النکاوتاره ا یترا و در سو  سمیبود انه یمها

 یبدن  ای(  manomaya - käya)   یاشه یشبح وار، بدن اند
. شودی م  ده یآمده، نام  دی( پدشمندی)ذهن اند  manasکه از  
 گر، ید یکه بودا هنوز انسان بود چون انسانها یهنگام

آن  یو مرگ وجود داشت. حت یریو پ شیزا زیاو ن یبرا
  ن یپنداشته شد، ا ین یزم یو بودا ی نویم یزمان که بودا

( که از ماده  rupakäya) یدر بدن ماد یخیتار یبودا
و او هم از گوشت و خون و   دیگردی بود، نمودار م یچگال
 ی. ولشدی پنداشته م روانایو مرگ و ن یفرسودگ یدارا
 ی نوی م یاز بودا یتنها شبح ی خیتار یگاه که بوداآن
 شیروانایبود و نه ن  یو مرگ او واقع  شینه زا  گرید  د، یگرد

)لوتوس( قانون  لوفریشد. در ن ی شیکه همه آنها تنها نما
نشده است، او تنها  روانایواقعاً وارد ن آمده: تَتهاگته  کین
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به آموزش   ازیآنها که ن یبرا  کند، یم  نیداد که چن  شینما
  ۱5/۱9دارند. 

انسان به  کیدر بدن  یامونیشاک نکهی ا نیو همچن
مرد،  یو در هشتاد سالگ افتیدست  ایگاودادر ب ریتنو
دلگرم  یآمیز برامصلحت  یسازنه یزم کینبود جز  یزیچ

. او تنها  سمیمردم مؤمن به بود زاندنینمودن و برانگ
   ۲۸5/۱۱۳بوده است.  یجاودان یاز بودا ینمود

برآیند دست  نیاپژوهشگران به  شتریکُنسه چون ب
  یواقع یبا بودا دیارا نب یخیتار  یاست که: بودا افتهی

و تنها  یبدن پندار کی یخیتار یاشتباه گرفت که بودا
 . یواقع ی است از بودا یشبح

 ی بدن نی: ا Sambhogakäya یمندـ بدن بهره۲
  توان ینم یعیکه با چشم طب ، یجهان یو ورا یاست نوران
ها ستوه و موجودات برتر و بُدی نیو تنها مقدس د، یآن را د

و در  نندیبی او را م یجهان یورا یهاگاه یدر بهشتها و جا
. بدن دهدی ها آموزش م ستوه بودا به بُدی گاههای جا نیا

که هم  شودی تن بودا گفته م ن یابه  رون ی از ا یمندبهره 
بدن لذت و  نیبا ا یدرخت بُده  ریز ریخود او در تنو

ها ستوه و هم بُدی  کند، ی م  افتی را در  ریتنو  نیا  یمندبهره 
بدن  نیا. به گردندی م ابیبدن کام نیاز آموزش بودا با ا

بودا، بدن  یق یبدن حق ، یچون بدن معنو یگری د ینامها
 ۳۲ ی بدن را دارا  نی. همنددادمی  زی... ندیقابل تقل ریغ

بدن را برون از سنجش  نی. استنددانمی یینشان بودا
و در همان   ردیگ  یارزن جا  کیدر    تواندیکه م  خواندندی م

را باال ند یبه آسمان ا ایو  دیمایرا بپ هانی زمان با سه گام ک
نشانها  نیاز ا یبرخ یهنر یهاادماندهیو  کرهایرود. در پ

متر و  ۶۰۰بدن را  نیاندام ا یدهند. بلندمی شیرا نما
بودا  نامه ی... )در زندگزانیآو یباگوشها ن، یرنگ آن را زر

چون هزار  شودی بدن پراکنده م نیکه از ا یشد( نور انیب
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درخشان   یکوه جنبنده از گوهرها کیو بسان  دیخورش
 ۳۳/۲۱است. 
و حق : بدن سوم را بدن دََهرمه  نییـ بدن آ۳

(dharma- käya )و حق، بدن سامان   نییبدن آ ای
مطلق و  قتی بدن حق نی. انامندی م یهانیو ک یروحان
  ان ینما هادهیو همه پد یاست که در همه هست یجاودان

 قتی(، ذات حقdharmatä) قت یبدن را حق نیاست. ا
(dharmadhätuچنان ،)ی  (tathatäحق ، )ها باشنده   قتی
(bhutatathatä( خأل ، )shunyatäتن جوهر ، )ی 
(svabhivakäya آگاه هیگاچاری ( )در ) و انبار   یانیبن ی

  ن یبدن را همچن  نیاند. ا( نام داده älayavijnäna)  یآگاه 
( ، سرشت بودا buddhatä) تییبودا
(buddhasvabhäva( و بطن بوداها )tathatä - 

garbhaیکه در همه هست نامند، ی( می( )کانون هست  
 شتر یکایه بهر چه نمود دََهرمه  یادارد. در هر باشنده   یجا

 ه، ینظر نی. بنابراردیگی م یجا یبرتر گاهیباشد آن در پا
  ی گانگیبدن    نیهم  یاریبه    شوندی م  ریو تنو  دار یآنها که ب

 رون ی. از همابندیی خود را با همه بوداها و همه جهان در م
ها و همه باشنده  یکسانی انیبهوتتهتا و دََهرمه دهاتو را بن

  ی خدا  یکایه جاپندار دََهرمه   نی . با اخوانندی م  زهایهمه چ
بوده و خواهد  وستهیدان و همه جا حاضر و پهمه یجاودان

همسان است. او   هرگونیکه با برهمن ن ردیگی بود، را م
و آموزش بوداست.  نییآ ادیذات مطلق بودا و بن نیهمچن

بدن َدَهرمه سرچشمه  نیپرستش بودا از باور به هم
بدن   نی. ا کتاستی   یبدن او چون خدا  نیا  در  که  رد، یگی م

که گفته شد چون و چنان  ستین ینشان گونهچ ی ه  یدارا
است.   یو چند و چون  هایژگیاز نشان و نام و و  یبرهمن ته

مایه برهمن در بُن رگونهیگونه که برهمن نهمان یول
  وا یبرهما، ش هیو به نما شودی م  یچند و چون یسگونه دارا

در  زیبودا ن گردد، ی م ریپذتوصیف ودر آمده  شنویو و
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. و شودیم ینشان و چند و چون یدارا هکایهوگه مبسَ
 ا یدیبرهماوگونه که برهمن را تنها با همان

(brahmavidyäو چشم معرفت م ) د، ید توانی 
بدن  ن یکه ا د، ید توانی با چشم پرجنا م زیکایه را ندََهرمه

 .ستی( نnimita) ینشان چیه  یدارا
آمده که   Ashtasähasrikaاز سوتراها چون    یبرخ  در
بدون   نند، یبی سراب را م  کی. مردم  دید  توانیرا نم  تَتهاگته 

گونه که  . همانخورندی م  بیداشته باشد و فر  تیآنکه واقع
دارد،   قتیآب سراب حق مییاست اگر بگو یو کوردل ینادان

...  آهنگگونه هم نادان و نابخردند آنان که از چهره و  همان
  ل یو رفت و آمد او را تخ ابندیدست  بخواهند به تَتهاگته 

تنها با  زیآن را ن کنند. بدن تَتهاگته بدن دََهرمه است و
بودا گفته   یمایه جهانبه بُن . تَتهاگته دید توانیدََهرمه م

از   یدانهمه  نیدان شده و ابلکه چون او همه شود، ینم
شده است. )در  دست آمده است، تَتهاگته پَرجناپارمیتا به 

.vajracch گفتار به  نیا انی. در پا( آمده است نیچن زین
آور و برجسته و کُنسه که از پژوهشگران نام  یریگجه ینت

 . میکنی است اشاره م سمیبود فتهیش نیهمچن

 سم یبود یهاهیپس از درمیان گذاشتن نظرکُنسه 
بوداها و  شیاو و ستا سیبودا، تقد یدرباره بدنها

 :سدینوی ها، بهشت و دوزخ... م ستوه بُدی
را  قتیحق میکرد انیدرباره آنچه ب میاگر بخواه  اکنون»

ندارد   تیاز آنها واقع  کدام  چ یکه ه   میریبپذ  دیبا  میفاش ساز
و   یال یخ یها)منظره  Phantasmagoriaاز  یو بخش

جهان توهمات است. در  نیآور( اپرشکوه و شگفت  یوهم
ها، نه پراجناها، نه مراتب و ستوه نه بوداها، نه بُدی  قتیحق
که گفته    نهاینه بهشتها و نه دوزخها... و نه همه ا  گاهها، یاپ

 ت یبا واقع یوابستگ گونهچیپندارها ه  نیشد، وجود دارند. ا
اند...  و پندار است وابسته  الیکه تنها خ ییایندارند و به دن
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 ۱ی بردن مردم به رستگار یاست که برا یاارابه  انه یمها
  ی آن سو دروازه هگاه که بدرمیان گذاشته شده است و آن

آن را به دور اندازند. آن که به  یبه  آسان توانندی رسند م 
نخواهد  زین نیاندارد و به  قیبه قا یازین گریکناره رسد د

داشته است. در  همراه را یقیراه قا  نیکه در ا دیشیاند
مقدس  یاز شوبهوت یشانیبا پر انیپَرجناپارمیتا خدا 

است؟ و او   ال یخواب و خ کیهم  رواناین ایکه آ پرسندی م
هم  روانایتر از نبرجسته یزی: اگر اتفاقاً چدهدیپاسخ م

 یی ایکه آن هم چون وهم و رؤ  گفتمی من م  شدی پنداشته م
   ۷۲/۱۸.« ۲است 

 !(انیدارند که آن خدا قتیقدر حقسخنان همان نیا)
 ییگوهر بودا ای نطفه

همه ( آمده که در Nirväna sutra) رواناسوتراین در
( هست و tathägatagarbha) ییجانداران نطفه بودا
بودا  درنگ، یو ب یآن ریبا تنو توانندی همه آنها بالقوه م 

 زی( نRatnägotra vibhägaشوند. در رَتناگوُترَویبهاگه )
آمده: از آنجا که حکمت بودا در تمام جانداران رخنه کرده 

...  کسانندیهمه با هم    شیآنجا که آنها پس از پاال  ازاست،  
 ایگربهه )تتهاگته  یکه همه جانداران دارا شودی گفته م

 .۳ند باشبوداگربهه( می
۳۰ - ۲۸/۱۳۱   

برهمن با جهان برابر است و  شادهایکه در اوپان میدید
ذره وجود دارد. در دل انسان    نیبرهمن، در کوچکتر  ـ تمن  آ

 

  ی آموزش، حت ن یکه سراسر ا یدر حال  ؟یکدام رستگار ـ ۱
  ن یا یتوان از رو  یم  قی با کدام قا ایاست، آ  ی الی دهنده آن خآموزش 

 ؟ یالی و گذر خ ی الیخ  ق یگذر کرد؟ با قا  یال ی خ یا یدر
بودن   ه یپای ب رفتن یپژوهشگران با پذ ن ی است که هم ی شگفت  ی ـ جا۲
  یو گاه  ستند ین گردان یرو سمیبود  شی باز هم از ستا  ها یالپروریخ ن یا
 .  خوانند ی!!! میرا دانش فراعقل  ها ییگو درهم   نیا
... چگونه  بیسوسک و ساس و مرجان و درخت س کی شی ـ پاال۳

 سان؟  و بودا شدن آنها چه ری است و تنو



 سه پناهگاه 497

برهمن است. در   گاهیاست که جا  یکوچک  اریسوراخ بس  زین
 . شودی م دهید یباور نیرخنه چن زین سمیبود

 :سدینوی مکُنسه 

و  شناسندی مهایانه، بودا را با جهان همسان م در»
باور دارند که در سراسر کیهان گوهر بودا پراکنده 

  زی. در دل انسان نداستیپ یزیو در هر خرده ناچ
  یگوهر بوداست که به سو نیبوداست. هم گاهیپا

 نی. اونددیپی و به آن م  افته ی  شی گرا  ینویم  یبودا
و در دل  هدرست همان آتمن است که در هر ذر

برهمن   ای  یآتمن جهان  ی دارد و به سو  یانسان جا
 آمده:   ی . در سرودابدیی کشش م
قدرت جلوس کرده است   ریکه بر سر یبودا سَروَر

سر خرده سنگ به نیزتریاو در هر دانه شن و در ر
 ۱4۲/۲۱.« بردی م
 Ratnigotraاز  یکُنسه سرود گریرساله د در

vibhäga I  کندی برگردان م نی را چن : 

 بالقوه تَتهاگته هستند  ( ها )موجوداتباشنده  همه
 را دربر دارند ییمایه آنها شناخت بوداچون بُن

اند، چون پاداش وابسته  ییآنها که به دودمان بودا
 روندی او م یبه سو شیخو

 را در خود دارند ییها گوهر بوداپس همه باشنده 
 همه باز است  یبه رو  تییراه بودا

 را در خود دارند  تییها در هر زمان گوهر بوداو همه باشنده
 بودیاگر گوهر بودا در همه نم

 داشتیاز رنج وجود نم یزاریحال بدر آن 
 آمدیوجود نمهم به  رواناین یو آرزو

 ن یابه   ی ابیدست  یاز آن و نه اراده برا یی رها   یو نه کوشش برا

 بودن )شدن(  یرنجها و لغزشها 
 رواناین یهای و خوشبخت هایبرتر
عسل که  وه، یم کیسرودها با هسته  نیدر ا تییبودا

 د، باشنهان می  نی که در زم یدر زنبور پنهان است، گنج
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دارد... و طال که  یدانه درخت جا کیکه بالقوه در  وهیم
 : د یسرای و سپس م شودیدر گل پنهان شده برابر م 

 ده یپر از زباله گند ییدر جا یکه زر مرد مسافر بپندار
 بدبو افتاده  

است سدها سال در آنجا   ریزر فسادناپذ  عتیو چون طب
 . ماندیم یبر جا

و به مردم   ندیبیآن را م  ینویبا چشمان پاک م  ییخدا
  دیگوی م

   کنمی م زهیرا پاک زیچ  نیپربهاتر نیزر، ا نیمن ا
 بازخواهم گرداند  یادیو به گونه ناب و ارزشمند بن

فروزه   نیگاه که او اسان است فرزانه سترگ آن  نیهم
  دیها درا در باشنده 

  هایآلودگ نیا یپاکساز یبرا
 ۱ها باراندباران دََهرمه را بر همه باشنده 

 چشمان ناوابسته بودا 

رفته( را   کی)ن sugata کیمایه بُن وانهایدر ح یحت
 ( هاگتهتت یجایابد )سوگته به درمی 
 شده باشد   دهیفراوان پوش یهاآلودگی با چند هر

 ۲۰/ ۱۸۱را  ییدهد به او راه رهاپس نشان می 
 ن ی)همچن  کیقانون ن  لوفرین  یسوترا  یناکامورا با بررس

ها باشنده  مهکه ه  انیب نیاوتوس( و توجه به لُ یسوترا
در همه  ت یینهاد که عنصر بودا نی و ا ندیکودکان بودا

بانا سوترا نَیرپَبر مها هی با تک نیو همچن د، باشها می باشنده 
 که:  ردیگی م جهینت

چون مهاآتمن   یاهیسوترا نظر بانایمها پرن در»
که با نهاد آن ـ آتمن  شودی درمیان گذاشته م 
کهن دارد بر  شهیکه ر هینظر نی ناسازگار است. ا

 ایبودا  یهانیاستوار است که بدن ک هیپا نیا

 

  ده یها بارکه بر همه باشنده  ی در چند گزارش دَهَرمه را چون بارانـ ۱
 است.  ل یاز انج یاگفته  هسمان با  ن یو ا ندیستای م  شود،یم
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است.    یاست( جاودان  هیبوداکایه )که همان دهرماکا 
که    ییگوهر بودا  ای  تییعنصر بودا  زیدر هر انسان ن

( sambuddha- gotraگوتره )آن را سمبدهی
دودمان( وجود دارد. پس   یعنی  gotra)  نامندیم  زین

موجود است...   یدر هر انسان هم عنصر جاودان
باورند که   نیبر ا سمیاز استادان بود یرشما

آن را بطن انسان کامل   یتتهتاگربهه که برخ
مطلق است و از آن گردش    قتیاند، حقترجمه کرده

. ردیگی زادمان و مرگ همه جانداران سرچشمه م 
در همه زندگان وجود  تَتهاگته  گریبه زبان د ای

گذرا و جاودان    دار، یو پا  دارینهاد، ناپا  نی. بنابرا۱دارد
است که   شهیر نی. از همشوندیبا هم برابر م

. انگار بودا دهاتو، شودی م داریپد ییبودا یبرادر
و چرا  چونیلوتوس ب ی در سوترا میدیچنانچه د

  دار یپد  شی پ  یباور در دورانها  نی . اشودی م  رفتهیپذ
تتهاگربهه    ی. در سوتراافت یشد و سپس گسترش  

 -Anuttaräshrayaنهاد پابرجا شد و در  نیا

sutra سه بدن بوداء پنج گوتره  یهاهینظر با
(gotrasو بودا شدن نفر )شدگان   نی( )طبیعتها
(Icchanikas تکامل )۲۱۳/۶۰-۲۲9 .«افتی 

 شتریب سمیبود انهیو مها شادهایبرداشت اوپان یهمسان
 زین سم یبود انهیگاه که در مهاآن شود، ی م ریچشمگ

. گرددیبا اوپانیشادها همانند م  یو رستگار   ییسرانجام رها
، سنگهه  ۱45/۸4از پژوهشگران چون شومان  یاریبس

 بر با تکیه ۲۷/9۱ ی... و سوزوک ۷9/ ۲۶۶ تهیرکش

 

  شتر یسخن از همه موجودات است که ما ب وسته یـ در سوتراها پ۱
که امکان    کند،ی برگردان م  جانداران   . ناکامورامیادگان به کار برده باشن

که سنگ و کاله و درخت... از   ند، یبی م شتر یآنان را ب ی رستگار
جاندار   توانی )هرچند درخت را هم م  برندی نم یابهره  یرستگار

 برداشت کرد(. 
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، Tathat agarbha  چون ییکانن و سوتراها  یداستانها
Shrimaladevi ...  که: نطفه   ابندییبرآیند دست م نیابه

ها در درون همه باشنده  ، یتتهاگته، ناب و پاک و جاودان
 شود،ی م   رهیت  یپذیری از شهوت و نادانوجود دارد و با رنگ 

نطفه نمودار  نیگردد ا دیناپد یرگیت نیا کهی و زمان
 افت یخود را در یقیحق هیانسانها درونما شتری. بگرددی م
و از  خبرندیدارند برا در خود  تیی بودا نکهیو از ا کنندینم
و به چرخ سنساره  بهرهیب یهم از رستگار  رونیهم

دست درون به  یبودا نیبا شناخت ا یاند. رستگار وابسته 
شود و آن   آگاه  درون  یبودا  نیاکه به    ی. هر جانداردیآی م

  ستوه ی . بُدافتیدست خواهد  ریسازد، به تنو انیرا نما
 است...  دهیدرون رس   یاست که به بودا یانسان

ها تمن در همه باشنده اکه  میدید زین شادهایاوپان در
گاه که دهد و آنمی وندیهست و همه آنها را به هم پ

  افته، ی  یگانگیبا برهمن  ردیانجام گ قتیحق  نی شناخت ا
  ی از راه خودشناس ی. آزادشوندی رها و رستگار م 

(ätmävidyäو شناخت حق )قتی ( درونätmäsväm )
 سمیاست که در مهایانه بود همان نیو ا د، یآی دست مبه
 .شودی م  تهدرمیان گذاش  ی( مکاتب عرفان شتری)و ب

 
 ( Trisharana- Triratnaپناهگاه و سه جواهر ) سه

شرط ورود به انجمن وابسته به  Digh. Nik. XVI/9 در
من   ابم، یی سه فراز: من در بودا پناهگاه خود را م  انیبودا، ب

من در سنگهه پناهگاه   ابم، یی در دََهرمه پناهگاه خود را م
آمده که  زین V/25رساله  نی. در هم۱است  ابمییخود را م

 

 هاسترساله  ن یکه زبان ا یـ به پال ۱
.buddham saranam gacchati, dhammam saranam 

gacchati, sangham - saranam gacchati 
. روشن به   sadhä ی در پال  shraddha تیو باور در سنسکر  مان یا

 . یبه پال  aveccapasädaاندازه باور کامل  
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پناه  دابه بو یباور درون یاست که از رو یبودا کس رویپ
 رویپ ک یو به آموزش و انجمن او پشتگرم است.  بردی م

و  یدارد، به بودا و بزرگ یبرتر جا گاهیکه در پا ابود
او کامالً آگاه و روشن   ییکمال و راه شناسا ش، ی فرزانگ

 پرسد، یآمده که بودا از شاگردش م  هیکاین  نیاست. در هم
 رساندی که م  ؟یسازنده باور دار  ریبه راه تنو ایآ

  ی سه سوگند همان باور و پشتگرم  نی فراز از ا  نیتربرجسته
 مودهیآن را پ  زیکه خود بودا ن  است  دارکنندهیو ب  ریبه راه تنو
، آن که راه را رفته، شده است. در زمان بود که و تَتهاگته 

هنوز نه بودا خدا شده بود و نه سنگهه مقدس، تنها نهاد 
 بوده است.  ندهدارکنیراه ب ایارزشمند همان دََهرمه 

شهروند   کیآموزش را    نیآمده، ا  Dight. N. II/14در  
و به   شنود ی فرزند خانواده م  ایپسر و    ای!!(  لسوفی ف  کی)نه  

راه است،  نیچون بودا که آموزگار ا ابد، یی م یآن دلبستگ
آموزش راه   یآموزگار برا نیو استوارتر مودهیخود آن را پ

آموزاندن و آموختن نه   نی در ا گر یاست. به زبان د ییرها
مطلق...   قتیحق   ، یجهان  یگر و خدا و ماورا معجزه   گارآموز

ماوراء    یو وابسته به آگاه   یاست و نه آموزش دانش فراعقل
و رموز ماوراء  ستانهایحکمت، چ نیو برتر یفلسفه عال

 کی ن ی. ادباشو تتهتا و پَرجناپارمیتا... می  تای... شونی عقل
 یساز است که همه، حتو انسان  یو عمل یراه تجرب

خود  زیو بودا ن ابند، یی و توده مردم آن را درم  روندانشه
 و نمونه شده است.  مودهیآن را پ

بعد سه جواهر  ی سه پناهگاه را در دورانها نیا
(triratnaنام دادند. از ا ) دستور ساده که مدتها پس از    نی

گونه که در و همان دندیراز آفر کیکم آمد، کم دیبودا پد
سازی  به مقدس  ازیبا ن  شودیم  ده ید  یمعبد   ینهاییآ  شتریب

 ی رمز  هی درونما  کیدستور    نیا  ینخست برا  ، یپرستو بت
آن را به سه   سمیبود انهیکشف کردند و در مها مقدس و 

را بازگشت به ذهن ناب )همان   آن  نیبت برگرداندند. در چ
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گوهر، صفات،  ، یو بزرگ با سه فرّ ( نیذهن پاک نخست
 یو برا دندی( نامt’iو   Yung  ،hsiang ینی)به چ فیوظا
بت ساختند و در پرستشگاهها  ای کریآنها سه پ اندنینما
 داده و به پرستش آنها پرداختند. یجا

از  یافشرده  ییکوتاه کردن سخن به واگو یبرا
که در مجموعه   ی( دانشمندR. K. Sahooگزارش ساهو )

کرده است،  انیپروفسور چاندرا داس درباره سه جواهر ب
 :سدینوی . او م کنمی بسنده م

 یرواناینی که پس از مهاپر شودی م گفته»
در   یپوراز او در راج  ی بودا، دندان یخداوندگار
  الچال ینام نبه یاتپه  یبر رو  یآرامگاه 

(Nilachalنگاهدار ) ی. در دوران زندگشدیم  ی 
. از ۱سخت ناروا بود یپرستبودا بت یخداوندگار

  ان ییبودا او یرواناینی پس از مهاپر رونیهم
آرامگاهها آغاز    نی ا  ارتی را با ز  یخداوندگار  شی ستا

  د یکهن، که آنها را با ل یاص انییکردند. بودا
( به نیراوادیاستهاو ای نی )تراواد دینام شیفربودک

  الد یسده سوم م کیتا نزد یآرامگاه پور  شی ستا
آغاز شد.   انهی. سپس دوران مهاکردندی بسنده م 

ن گروه کجروان و  یدوران نخست نیا یستهایبود
را رواج   ستوهیپرستش بُدگمراهان بودند که 

جامه دگرگون  کیرا در  یپرستدادند... آنها بت
را به روش هندوها   یگستراندند و آداب و شعائر 

 

پست  ی شهاینما  ن یبودا را از ا یزاریب  یی بودا  شمند یاند نی تنها اـ نه ۱
که تا   رند ی پذی م پژوهشگران  شتر یکه ب کند،ی گوشزد م  خردانهیو ب
  انه یمها ژهیوبه ن ی فراوان پرستش بودا ناروا بوده است و ا ی هاسده
را وارونه با آموزش و نظر بودا رسم   یپرست بت  ن یاست که چن سم یبود

پژوهشگران به خود   ن یهم که است ری ساخته است. چشمگ یو همگان 
  ی و حت ندیآموزش بودا سخن گو نام به سمیبود انهی از مها رنددامی روا 
 . ندیستای م  راآن 
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توده مردم، انجام دادند.   دنیخودکش  یبه سو  یبرا
آنها را به برپا   یپرستبه بت ش یگرا نیهم دیشا

که  ، یدر آرامگاه پور ینماد یکرهایداشتن پ
  ی د، واداشت... در پورنشانگر سه جواهرن

Triratna Bedi۱ گور سه  یکه درواقع به معن
(  Pitha)  تایجواهر است، کانون پرستش بودا شد و پ

 ییبودا یها( همه گروهارتگاهی)ز ارتیز گاهیپا ای
( و V( )Bajrayänis) هایچون باجرایان

 Baishavas (V)و  ( Tantrayanis) های انیتانترا
سه مقدس    کریآرامگاه پ  نی سرانجام در ا.  دی... گرد

 نامدار هند  
( و سوبهادره shri Jagannathجاگانات )ی شر
(Subhadra( و باالبهادره )Balabhadra  که ،)

در واقع نشان بودا، دهرمه، سنگهه بودند، برپا شدند 
سه    نی. ا۲دندینام  (Ratnabedi)  یو آنها را رتنابد

 ی، در جشنهااندساخته شده  چوبرا که از  کریپ
و چون  گردانندی گذاشته م یاگوناگون بر ارابه

ساکن  ی. هندوهاپردازندی م ش یبه نما دارانه یتعز
کهن است،  ییبرجسته بودا یکه از کانونها سا، یراُ

  ن یب ی( پلثیمثلث مقدس )تثل نی با پرستش ا
اند. جاگانات که برپا داشته   ییهندو و بودا  یشهایک

 نیتراست، امروز به گونه برجسته ییشه بودایدر ر
. در واقع  شودی م  سیهندو در اُریسا تقد  ینشان اله 

 

مجسمه   ه یگاه و پان ا برجسته قرب نی زم ارتگاه، یز یبه معن  vediـ ۱
 آورند.  ی م  بر زبان bرا  V ی هند شی است. به گو

  Buddhävatäraنازل( بودا  یتاره )خدااُوَـ هندوها جاگانات را ۲
  ی کرهایو از آن پ  خوانند ی م  ز ین  شنو یاوتاره و  ن یو او را همچن   ند یگو یم

  توان ی م رون ی . از ارنددامی گوناگون برپا  یهادر پرستشگاه  یفراوان
  سم یهندو و بود   ی نهاییآ   ن یبودا خواند و پل ب  ـ   شنویو  وند ی جاگانات را پ
  vaishavasراه تانترا، و  ی انیو تانترا  یان یهمان وجر  یانی دانست. باجرا

 همه سخن گفته خواهد شد.  دربارهکه   شنوپرستانند، یاز و یگروه 
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 شهیو ر پرستندی با پرستش جاگانات، بودا را م 
  نشان هندو را  هی امروزه به رو یاُریسا  ییبودا
 ۲۰۱/۱۱4 - ۲۰4دهند.« می 

سه  نیکه ا کنندیوانمود م نیچن سمیمهایانه بود در
که  یشده است، در حال دهیجواهر در زمان خود بودا برگز

. گرددی پندار روشن م  نینادرست بودن ا  یموشکاف   یبا کم
سازمان آراسته   ک یدر زمان بودا هنوز سنگهه به گونه 

 دستورها رسم نبود.  گونهن یشکل نگرفته بود و ا
 سدینوی م  یدرست  به  یهشگر نامدار آلمانبِرگ پژو  اُلدِن

که دستور »من پناه خود را در بودا، دهرمه، سنگهه  
بدون شک در زمان بودا رسم نبوده، و پس از   م«یجوی م

به  زیسنگهه ن  نیمرگ او به کار برده شده است. همچن
ه در زمان بودا و نه ن یجهان یسایکل کیو  یمفهوم کل

  یی گروهها و انجمنها وستهیداشت؛ چون پ ودپس از او وج
 ۳۱۲/۶5.  شدندی م  لی تشکبخش    کیبودند که از رهبانان  

شد که  ادآوری دیگفتار با نیادادن به  انیاز پا شیپ
 ا ی ، یو آموزش  ی( پرورش angaرا سه رشته ) ییبودا ثیتثل

که  نامند یم زین ریتنو ی( براtrishikshä) نیسه تمر
( samädhi( ، مراقبه و استغراق )shilaاند: اخالق )ن یچن

 ( . prajnä) یو فرزانگ

که با سه  ستنددانمی ییکارها انهی ایرا در هن الیش
( ، وهم و dvesha( ، نفرت )lobhaبزرگ، آز ) یآلودگ
،  amoha  ،advesha( همراه نباشند )moha) بیفر

alobha که  ییو وجریانه آنها را کارها انهی(. در مهاباشند
( karunä)  ی( و همدردmaitri)   یشان مهر و دوست زه یانگ

 گونهن یکه ا رفتیپذ دی. بارفتندیبا جانداران باشد پذ
 ادمانده یدارد و    یبرداشت از اخالق، با آموزش بودا هماهنگ

 سمیبودا هنوز در بود یاست که از آموزش واقع یینشانها
 . افتی توانی م
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 ( Bodhi- Moksha) یی رها ای یرستگار ـ  ریتنو

 ی داریو ب یآگاه  یکه ما برا میشد ادآوری نی از ا شیپ
( buddhaو بودا ) میبری را به کار م ریواژه تنو bodhi ای
 ر یشده( را تنو داریب قتیشده )به حق داریآن که آگاه و ب ای
 . ۱میخوانی م  افتهی

مردم   ی ساختن و آگاه   داریهدف آموزش بودا ب  نینخست
به رنج دچار   یخبریب  خواب  آگاه درنا  یبوده است. انسانها

( از bodhi- dharma) دارسازیاند و با آموزش بشده 
باورها   نکهی. گو اشوندی و از رنج رها م  داریب  یخواب ناآگاه 

 یی را با رها یرستگار وستهیسنت و فرهنگ آن زمان پ ای
آنچه  یول ساخت، ی وابسته م ییدایاز زادمان دوباره با بازپ

خواست او  د، یآیاو برم دََهرمهیاز آموزش کهن بودا و بُد
 ی و اجتماع  یفرد  یآرامو نا  رنجبردن    نینخست از ب  هیدر پا
درون و برون بوده  یآوردن آرامش و صلح و خرم دیو پد

بوده، که در آن  یزیاست. باور به زادمان دوباره دستاو
سودمند واقع   اریبس یپرورش اجتماع یدوران برا

 . شدی م یریگاز آن بهره  یدرستاست، اگر به دهیگردی م

بوده که به راه  یبرداشت بودا آموزگار نیا هیپا بر
 مودهیراه را پ  نیا  زیو خود ن  افتهی  یدرمان درد و رنج آگاه 

  گران ید  ریتنو  ایو آگاه ساختن    داریب  ی(، و برااست )تَتهاگته 
و  ریتنو ابدیراه را در نیآن را آموزش داده است. آن که ا

بود که در  رونیرستگار خواهد شد. از هم دیمایاگر بپ
  شد یهمگون دانسته م  گرانیبودا با د ریکهن تنو سمیبود

است  یکس نیبود که او نخست ن یاستاد در ا یبرتر و تنها
و  افتهی( دست pramänaکه به شناخت درست )

 راه بوده است.  نیاابنده ی

 

  ی و در آلمان Enligbtenment ی س یرا در انگل bodhiـ ۱
Erleuchtung    و فرانسهÉclairage   یاحال گونه  همه   که در  ند یگوی م  
 شدن است.  ی روشن و نوران
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 :سدینوی م یدانشمند هند سوناندا
  یی خدا  گاهیپا  ای  نید  گذاره یپا  گرید  ان یهمه اد  در»
و فرستاده خداست. از   امبریا پیو  ابدیی م

برابر  گذارهیهرگز با پا روانیکه پ روستنیهم
  ست، یاز آنان معصوم ن کی چی و چون ه  ستندین

  ی و دستورات او فرمانبردار انگذاریاز بن دیهمه با
در   ی. ولندیتر از اوپست یگاه یکنند و همه در پا

که بودا   یراه   مودنیبا پ  تواندیبودا هر کس م  نییآ
  ابد ی( دست Päramitäنشان داده است به کمال ) 

  نی( شود. اarahattaگشته، زنده آزاد ) ریو تنو
 نیبودا شوند و در ا هیهمپا توانندیم زیرهروان ن
بودا و   ییو رها ریتنو نیب ینابرابر چیحال ه 

. بودا خود در ستین اند، موده یکه راه را پ گرانید
رهبانان، من  ی»ا دیگوی به رهبانان م  تکهَیپه ینایو

و انسانها آزاد  انیخدا ی از همه بندها و دامها
  انیخدا یاز همه بندها دیتوانی ام. شما هم مشده 

حال بودا و رهبانان  نی.« در ا دیو انسانها آزاد شو
گویی  و روشن   پردهیب  نی اند. اه شده ارهتَ  یبه تساو

است.«   سمیبود  عتیو طب  کیفلسفه دموکرات  یمبنا
۳9/۱۳۳ 
  انگذار یبه بزرگداشت بن شی از مرگ بودا گرا پس

 نیساخت که ب  ریرا ناگز  روانیدََهرمه و نشان دهنده راه، پ
و  رندیپذ ییاستاد بزرگ با شاگردان جدا ریشناخت و تنو

 ریتنو  sammä sambodhi  ای  sambodhiبودا را    ریتنو
 او را هم یروانایگونه که ن)همان  دندیکامل نام

parinirväna نام   یسه گونه بُده  یگفتند(. در متون پال
( Srävaka bodhiشاگرد ) کی ریبرده شده است: تنو

کننده  تجربه  ژه ی( ، که وpacceka bodhi) ژه یو ریتنو
تکرو( و  یکند )چون بوداهانمی ریرا تنو گرانیاست و د

 کیآموزش  دنینخست از شن ریبرتر و کامل. تنو ریتنو
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( و عمل کردن به sammä sambuddhaکامل )  یبودا
است که بدون آموزش  یریتنو ن، ی. دومابدییآن دست م
. شودیهم منتقل نم یگریشده و به د افتیاستاد در

کامل است که بدون استاد به  یبودا کی ر، یتنو نیسوم
راه را به  یو دلسوز یهمدرد یاز رو  یول افتهیآن دست 

که در  افتیدر توانی گمان م. بیدهدی م  نشان گرانید
بندی نشانی نبوده است و او تنها  بخش نیدوران بودا از ا

آموزش را بازگو   کیتنها    وستهینظر داشته و پ  ریتنو  کیبه  
 است.  کردهی م

 ی برون  دیتنها از د  ریسه تنو  نیا  یاز متون پال  یبرخ  در
نام  یک یناب را تنها  یروحان ریو تنو اندی ناهمگون یدارا
و  روهایو ن یابیرا تنها در راه دست یو ناهمسان برندی م

که تنها جمله )  نددانمی وابسته به آنها    یهانی ک  ژهیو  فیوظا
شاگرد   کی  ریدر مکتب مهایانه بین تنو  ی. ول( است  یپرداز
سو و  کیه( از کَپاچه  تیاک بودا )سنسکرپرتی کیو 
است.  ینابرابر گرید یها از سوستوه بوداها و بُدی ریتنو

۱۰۶ - ۱۰4/۷9 
 :سدینوی کُنسه م

 ریبه تنو توانندی سنت است که سه گروه م در»
اک بوداها و بوداها. ها، پرتیارهت  ابند، یدست 

 یدانآن همه یژگیبوداها از همه برتر و و ریتنو
است   نیبرتر  ریتنو  نیاست. در زبان هریدیه سوترا ا

 تواندی نم  یدر جهان از راه خودساز  کسچ یچون ه 
 99/۲۳از آن برتر و باالتر رود.« 

دگرگون شد.   دگاههایرفته رفته د  زین  ریتنو  یچگونگ  در
است که به سنت آن  یاکهن بوداکشتریا زاده  سمیدر بود

و   کندیترک خانه م  یو آگاه   قتیحق  کدر  یروزگاران برا
...  یشی و ژرف اند ی سال جستجو و بررس نیپس از چند

  ی شده راه رستگار ریو تنو افتهیدست  یسرانجام به آگاه 
. در دهدییابد و آن را به شاگردان خود آموزش مو درمی
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 ( karmavrittyä) فته  رپله و رفته   پله  ریتنو  کیواقع بودا به  
 ریپذافتیکه از نظر تجربه و خرد روشن و در  ابد، یی دست م

  یکی: شناسندی م ریدو گونه تنو سمیاست. در کانن بود
 ابدیی، که رفته رفته انجام م  هیپا هیپا ریتنو
(karmavrittyä و از راه )گوناگون بهره گرفته   یها
( yugapatدم ) کیو در  یناگهان ریتنو یگری. دشودی م

 کیکه انسان در  شندیاندیو م نددانمی که آن را شهود 
  ن یو ا نگردی مطلق، راه... را در خود م زها، یچ قتیحق دم

 افتیبا عقل و در  یارابطه   چیاست که ه   یناگهان  یدگرگون
کشف و الهام است.  یاندارد و به گونه یو دانش جهان

( pul Deméville) لیودُمِپل  که را ینمونه سرود یبرا
( ترجمه کرده است، platform sutraاز پالتفرم سوترا )

 : میکنی بازگو م
 : دیگوی م نیچن یی( استاد بوداshe - hsiaهسیا )

 شمندیذهن اند  است  یداریبدن چون درخت ب
 هموار  نهیچون آ

پس آن بدون  ده   قلیرا ص نهیآ یدرپی پشتکار پ با
 Huiننگ )  -  یی)راه رفته رفته( هوگرد و غبار خواهد شد  

- nengی درخت  ری: نه تنودیگوی در پاسخ او م   گری( استاد د  
 است.  یقاب ماد  یپاک دارا نهیدارد و نه آ

 )انبار ذهن( از آغاز پاک است  ییبودا گوهر
 افت ی یگرد و غبار توانیم یآنجاک 

به  یازیپاک بوده است و ن وسته یذهن پ گریزبان د به
 تیواقع  نیادر درون خود به    دیپله پله ندارد بلکه با  شیپاال
 ـ نام پان به ین یاستاد نامدار چ کیاز  نیبرد. همچن یپ

در گذشته،    یالدیم  ۶۲۷به    کی( که نزدPan - Lunلون )
 ت یاست، روا  مودهیپی ( را مquietisticو راه اهل سکوت )

 که: شودی م
  ن ییترک کردن حجره کوچک خود، بدون انجام آ بدون»
خواندن سوترا و ورد و  یو حت شی ایو ن شی ستا ای ژهیو
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  افته یدست  ریفرو رفته و به تنو ونیتاسیدر مد ، ییدعا
 ۱۳۲/ ۱۳-۱4است.«

 :سدینویبودا، م ریتنو ژهیوبه  ر، یدر مورد تنو سنگهه

 کیبه هدف در  یابیو دست یو الهام یشهود »کشف
بودا به نشان   ریدم از تنو نیا ادبودی. ردیگی دم انجام م

شده   ی بحق پاسدار  ، یگاهشمار خی تار نیتربرجسته
 ر یبر بودا و هر که تنو قیدم همه حقا کیاست... در 

و دفتر جهان سراسر در برابر او  گرددیروشن م شود، ی م
است که   یخود از کسان  سنگهه)   ۶۶/۷9  ۱.«شودی گشوده م

و  مانهایسال به انجام پ اردهایلی م ستوهیباور دارند: بُد
شده   ریزادمان تنو نیگذرانده تا سرانجام در آخر تاهایپارام

 است!!( 

 

گوناگون از   ی نهاییدر آ  ی شماری ب یاست که انسانها  ر یـ چشمگ۱
  نده یستوه، گورو، مقدس، نمای بد  نام ارهت،گذشته تاکنون به   ی هاهزاره 

  ی نازل و خود خدا مدع ی خدا ی خدا، روح خدا، واصل به خدا... و حت
در برابر آنان    هانیدفتر اسرار ک  ای  افتهی دست    قیاند با شهود به حقا شده

دانها  همه  نیا  شتریب  ژهیوکه به  مینیبی م   نیا   وجود  گشوده شده است. با
  ک یچنگ زده و به اندازه  ی سنگ  نهی هنوز در همان دانش دوران پار

و در پشت پرده رازها به   ستند یآگاه ن ی تیگمنام از رموز گ  ی دانشجو
  ی و گروه  سازندی دل خوش م   یخام و بدو  یموهوم و انگارها   یپندارها

دنبال خود  به  یو نادان  یکوردل  نیز در ایفراوان از مردم جهان را ن
  شتر ی. افسوس که باندازندی گاه آنها را به جان هم مو گه  کشندیم

به   گری د یکه در همه پرسشها نهاییدانشمندان و پژوهشگران آ 
درمانده و   نیچن نیدر پرستش د  ندیشناآزمان  سته یشا یپاسخها 

اند و  شده  ن ید  دانان داران و کارگزاران و کارگر مکتب  میرافکنده تسلپَسِ
  نی را در ا یفکرپرده و فاش کردن خام  ن یا دن یدر  یجسارت و پروا

  ن یبا ا یحت ی فراوان یو در پاسخها  دهندی ها به خود نم افسانه
کرد،    یدانهمه   ی نه ادعا  مید یکه د. بودا چنان شوندی کارگردانان هماوا م 
چون زرتشت   ی بزرگمردان  گریداد. او و دمی...  کیز یف  نه درس فلسفه و
 کردن را آموزش دادند.  ی راه درست زندگ
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گزارش کانن را درباره بودا شدن  برنکهورست
  .Ang. Nik  بر  هی داند و با تکمی  یناگهان  ریتنو  یامونیشاک

 ، Digh. Nik  وMajj . Nik بازگو  نیرا چن ریتنو نیا
 : دیگویبودا م کند، ی م

من متمرکز، ناب،  شهیگاه که ذهن و اند»پس آن 
آماده،  ، پذیرآزاد از تعقل، انعطاف  ش، یآالیپاک و ب

را به  شیاستوار و بدون جنبش بود، من ذهن خو
 ۱( äsravaاسروا ) ایآوران ی کردن مست رانیو

  ن یکه ا  افتمیدر  قتیبر حق  هیو با تک  ممتوجه ساخت
 نی که ا افتمیدر قتیبه حق هی رنج است، و با تک

  نهایا  افتمیدر  قتیبر حق  ه ی رنج است... و با تک  ی مبنا
نابود ساختن   نی که ا افتمیآوران و دری هستند مست 

راه درنگ   نیکه ا افتمیآوران است، و دری مست
و    انستمرا د  نی گاه که اآوران است... پس آنی مست
رها شد،  یآوران نادانی که ذهنم از مست  دمید
  ین ید یشد، زندگ رانیکه زادمان دوباره و افتمیدر
انجام شد  رد، یانجام گ دی سر برده شد و آنچه با به

)شدن( نخواهد  یهست یچگونگ نیا گریو د
 9۸/۱۱۸بود.«

 جه ینت 9۸ - ۱۰4گسترده  یبررس کیاز آن در  پس
پرجنا   سمیدر بود  یبه رستگار  یاب یدست  یکه مبنا  ردیگی م

 

آنچه از خارج به    ی به معن  ت،یبه سنسکر  äsravaو    یبه پال   äsavaـ  ۱
واژه را  نی ا یخود به گستردگ کتاب است. وردو در کندی درون رخنه م

واژه اشاره به رخنه   ن یکه ا سد ینوی (. او م۱۲۱ -  ۱۲۷) کندی م  یبررس
 Karmabandhahetuاست و آنها را  کندی م  دار یبد پد  یآنچه کارما

  mohaو  dosha  ،räga ی روح ی. اسروا را با سه ناپاکندیگوی م زین
  ی عنیآزاد از اسرواها  ت. ارهkleshaهم با  ی و گاه  سازند ی همسان م 

  ز یآور است نی که مست   یبه مشروب   زین  ی . گاههایارهت آزاد از شر و زشت
. در  کنندی آوران ترجمه می آن را مست  یبرخ رون یو از هم ند یگو یم
  برابراست  شدهی با آنچه موجب خطر م  شتر یکهن آن را ب اتیادب

 ۱۳9/ ۱۲۱ -  ۱۲۷اند.  دانسته
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از راه مراقبه و تمرکز و در  نییآ نیبوده است. پرجنا در ا
نشان    نی. بهتردیآیدست مبه   انهیچهارم ده   گاهیواقع در پا

 ی اگاه که او بربوداء آن  یهااز موعظه  یکیآن است که در  
گفتارش آن پنج  انیاست در م گفتهی پنج رهبان سخن م 

 ریآنچه موجب تنو رساندیم نیاند و اشده  ریشنونده تنو
نبوده بلکه همان  فیشر قتی آنان گشته در چهار حق

سخنان  نی. ما درباره ا۱بوده است انهیده  ایاستغراق 
سخن  دََهرمهی در بخش بُد ن یاز ا شیبرنکهُورست پ

 نی. در کانن کهن و نوستیبه تکرار آن ن ازیو ن میگفت
اندیشی فراوان شده است، که تنها با ژرف ییداستانسرا

 را برآورد کرد. ت یواقع یاتا اندازه  توانی م
 ی آن ریمکتب به تنو نیکه ا میدیرا د گاچای یبررس در

باور دارد که در واقع همان  یآگاه  یناگهان یدگرگون ای
است که در آن   ashraya prävriti یادیبن یدگرگون

و  یپاک یادیبن یبه چگونگ یانبار آگاه  درنگیبازگشت ب
باور وجود نطفه  نیا شهی. رردیپذی انجام م یشیآالیب

بودن  شیآالی که برآیند آن ب زهاست یچ همهدر  ییبودا
 .دباشو نهاد انسان می  یآگاه 

 ش ی دایرا با پ یناگهان یدگرگون نیسونگ ا پارک
 :سدینویدهد و ممی  وندیوابسته پ

ما )ذهن ما( چون سازنده و   یکه آگاه  گاه»آن
آنچه ساخته و  کند، ی ( عمل مkärana) نندهیآفر
( نام شی دای)پ utpädaرا  kärya شودی م دهیآفر
)سازنده و   هیکارنه و کار نیدهند. در مهایانه بمی 

تنها در   ییجدا نیو ا ستین ییساخته شده( جدا

 

و تمرکز او   سازدی مجذوب همه حواس خود را متوقف م  انهیـ در ده۱
دست به  یذهن  أل و خ برد ی م اد ی  را از  زی است که همه چ یاه یبه پا 

پنج مرتاض   ن ی ا د، یآی دست م به انهی با ده ر ی . حال اگر تنوآوردیم
  ن یا انیبه موعظه بودا گوش فرا دهند و در م اندتوانستهی چگونه م

 شوند؟!  ر یموعظه تنو 
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  ر یاست که هنوز تنو ی کسان یسنساره و برا
و  ستین یدوگانگ رشدگانیتنو ی. برااندشدهن

  یک یشده...  دهیو د نندهیب ه، شد  دهیو آفر نندهیآفر
وابسته   شیدایو پ عتی طب گاهیپا نی است. در ا

(pratityasamutpädaبه طب )کامل )بدون    عتی
 یهمان دگرگون نیو ا شود یدگرگون م ی( دوگانگ
 یکه همراه با دگرگون  ashr. prärاست. .    یناگهان
  « .دباش( می vijnäna-pärinäma) یآگاه 
۱۳۰/۱۳۱ 

 :سدینوی م رایاک

 گری مشاهده دهرمه. به زبان د یعنی ریتنو سمیبود در
دََهرمه را درک  و ندیبی را م اء یاش تیکننده واقعتجربه

و   های شهود ذهن از همه آلودگ نی. در ضمن با اکندی م
  یی حال را رها نی ا رون ی. از اگرددی آزاد و رها م  های وابستگ

(mokshaم )افتی راه در نیکه از ا  یقت یو حق نامندی 
به صلح و    افتنیآن را دست    یکه برخ  رواناست، ین  شودی م

 ۳9/۱۱۳.«نددانمی آرامش کامل  
برتر از کوشش  انیخدا ضی از آنکه ف شیپ مینیبی م

آداب و حرکات  یاشود، پاره یراست و درست فرد
  نه یزم  ایبه چند فراز    دنیشیاند  ای و بر زبان آوردن    یقرارداد

و مشاهده  هیمایب یتراهاسو  یو تمرکز بر رو یالیخ
 ی که بودا برا  یاتالش و جنبش سازنده   نی گزیدهرمه!! جا

درمیان گذاشته بود،  یو رستگار ییهابه ر یابیدست
 نهند ی هم پا فراتر م  ی گام  سمیبود  انهیهامدر    ی. ولگرددی م

 ایها ستوه از بُدی یکی ضیو ف سازندیتر مو کار را ساده
 .شودی م یکاف  یو رستگار ریتنو  یبرا یساختگ یبوداها

 :سدینوی مکُنسه 

را با آنچه دلخواه توده   سمیبود  دیکوشی م مهایانه  »
 نیآنها بزرگتر رایمردم بود هماهنگ سازد، ز

شمار و گسترش آن به شرفتیو کارگزار پ بانیپشت



 ریاضت 513

و پاداش   ر یبه دو نهاد که تنو رون ی. از همرفتندی م
و بودا  ریکهن تنو سمیشد. در بود ژهیبود توجه و
بلکه  آمد، یدست نمبه یچند زندگ ای کیشدن در 

داشت )چون خود بودا(  ازیبه سدها هزار دوران ن
گذاشته شد، و  انیبه م یآن ریدر مهایانه تنو یول
ها و پرستش آنان ستوه بوداها و بُدی ضیف ژهیوبه
(pujaروش و انگ )۸۳/۱۸.« دیگرد یادیبن زهی 

 :سدینوی م گرید یدر جا رایاک

  ی ( به معنprajnäحکمت رهاساز )  سمیبود در»
.  دباشوابسته می  شیدایپ کبلکه در ست، یدانش ن

پرورش خرد درباره  دی ( را بایحکمت )فرزانگ
)جذبه   ونیتاس یوابسته دانست، که بر مد شیدایپ

گذاشته   هی( پاcatur dhyän ی گاه یچهار پا
( shamatha)  یو با سکون و آرامش روان  شودی م

. با کسب دیآیدست م( به vipashyanä) نشیو ب
رها  م، ی( پاک و حکkleshas) هایپرجنا همه ناپاک
. ارهت گرددی ( مanäsraväh)  هایاز رخنه آلودگ

  ای( vimukti-jnäna) افته یپرجنا دست  نیبه چن
 ۱۱۳/ 59.«شودی( آزاد میبه کمک حکمت )فرزانگ

وابسته را  شی دایآن که در حال جذبه پ گر، یزبان د به
 گونهن ی!! از اابدییم دست روانایشده و به ن ریتنو ابدیدر

که مفهوم    افتیدر  توانی م  ییدانشمندان بودا  یهاییراهنما
 یو برا  ستیچ  سمیو دانش برتر در بود  یحکمت و فرزانگ

 ی برا ژهیوبه  ، سودمند و آموزنده یهاچه راه  یرستگار
 آن کشف شده است!!؟  شرفتیاجتماع و پ
 ن ی چن سمیرا در بود یهم راه تنویر و رستگار فراوالنر

 :کندی م انیب

  ش یخوراک خو یوزگیپس از آنکه از در »رهبان
دور و آرام چون جنگل، کوه،  ییبازگشت، در جا

)چمباتمه(  پاواریچل یبا پاها یدرخت ریز ...غار
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که بدن را راست نگاه داشته و   یدر حال ند، ینشی م
.  سازدیکامل ذهن خود را متمرکز م یاریبا هوش

و شرارت و خشم   یو آز جهان اقی پس از آنکه اشت
و  ی چیرا ترک گفته و آزاد از هرگونه سرپ نهیک و
و دلشاد به   یراض  شود، یم   یشک و دودل  ، یورزیپ

را   انهیده  هیپا نیو نخس پردازدی مراقبه م
 .گذارندی م

 دیو آرامش و تمرکز ذهن، آزاد از ترد یاریبا هوش
و  تیرضا جادیحالت در او ا نی و ا شودی و تفکر م
 انیرا به پا انهیه د هیپا نیو دوم کندیلذت م

 . رساندی م
او در مراقبت و  ت، یاز رضا یپوشپس از چشم 

  یو احساس لذت و خوش  ماندی م  داریپا یآگاه 
.  رساندی م انیرا به پا انهیده  هیپا نیو سوم کندی م

پس از آنکه هرگونه خوش آمدن و بد آمدن را از 
 شودی و آزاد از شوق و نفرت م  سازدیخود دور م

که  گردد،ی م داریپا یاریدر متانت و آرامش و هش
 است. انهیچهارم ده  هیپا نیا

تمرکز، پاک، بدون لکه، پالوده، اکنون که ذهن او مُ 
ناپذیر و استوار و لرزش  دار یپا جانها، یرها از همه ه 

  ی هایزندگ  یدادهایو رو  ادبودهایگشته است، او به  
  ی از زادمانها  یشماریو تعداد ب  شودی گذشته آگاه م 

زمان، دو زمان، سه   کی آورد، ی م ادیبه  را شیخو
و   نشیو آفر ندیبی را م ...زمان... سد هزار زمان

همه ... در نگردی جهان را م  یدورانها ینابود
  ی دادهایو تمام رو شه، یزادمانها نام، طبقه، کار و پ

حال  نی... در ا ۱آوردی م ادیرا مو به مو به  یزندگ

 

گرفته شده   اند،ده ی بودا آفر یکه برا ییهانامه یداستان از زندگ ن یـ ا۱
داستان بازگو   نی به هم ک ینزد .Majj. Nik 36نمونه در  ی است. برا

 بازگو نموده است سمیرا از کانن بود انیب نیهم  زیزهنر ن شودیم
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 هایشدن آلودگ دیناپد افتیدر معرفت او به
(äsravähدست م ) است رنج، او به   نی ... اابدیی

رنج، او به   شهیاست ر نیا برد، ی م یرنج پ قتیحق
  ن یاست راه ازب نی... ابردی م یرنج پ شهیر قتیحق

  یبردن رنج پ نی راه از ب قتیبردن رنج، او به حق
و   های دیاو از همه پل نهایا دنی... با دبردی م

شدن،   خواستِ اق، یآز و شهوت و اشت  یهایناپاک
 ییو به دانش رها شودی... آزاد مینادان
(moksha دست )نابود  نیزادمان نو افته، ی
رسد و مقدس به کمال می یدگرگون گردد،ی م

 - ۱۷وجود ندارد.«  گری جهان د نیابازگشت به 
۱4/۱۲۲ 

 کنندی م  انیب  زین  گرید  یهاچهار گام را به گونه   انهیده 
 خود درمیان گذاشته خواهد شد.  یکه در جا

و  ریراه تنو نیکه ا  ندیمدع سمیکهن بود استادان
 ریاند که او هم زبه پرجنا را از خود بودا آموخته  یابیدست

را گذراند   ینشست و در حال مراقبه چند روز   یدرخت بُده 
آنها توجه  ی و بودا شد. ول افتیدست  ریو ناگهان به تنو

سرگذشت را  نیکه ا ییهاادمانده یدر همان  کنند، ینم
که  سمیبود انهیدر مها ژهیوبه ، دهندبودا گزارش می  یبرا
  ان یرا در م  یشهود یو پرجنا یآن ریتنو ، ییبودا عتیبط
که بودا در  کنندی م یآورادیبارها و بارها  گذارند، ی م

 کین یسال را با انجام کارها اردهای لیگذشته م  یهایزندگ

 

  یگزارشها نخست تالشها و کوششها ن یدر همه ا ی . ول۸۸/۱۱۲
اند و پس از آن  کرده  انیب  یاز بودا شدن به گستردگ   شی را پ  ستوهیبُد
که   یادهرمه ی که خود بودا بُد اندرفتهیپذ ها ادمانده ی ن ی در همه ا زین
راه را   نی ا زینام برده و خود او ن لیاو بوده راه هشتگانه اص ری تنو ه یپا
راه   دی با ریتنو  ی ، رونده راه، شده است. پس برااست و تَتهاگته  مودهیپ

در جامعه   د یفتار و معاش... درست را با و کردار و گ شه ی. اندمود یاو را پ
 . د یو گوشه جنگل خواب د   ا ینشان داد، نه در رؤ  زش یو آم  یش و در آزما 
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ا  یگانه ده  یهایو آزمون گذرانده تا به فرزانگ نیو تمر
  ل یهمان راه اص  یجابه  päramitäs)  تاهایگانه، پارامشش 

  ستوه ی شده است( آراسته شده و بُد دهیهشتگانه برگز
  ی جهان  یدوران زندگ  نیراه در پس  انیاست و در پا  دهیگرد
هم به جستجو  گریپس از ترک خانه شش سال د شیخو

گشته    ریپرداخته... و سرانجام آماده تنو  یو بررس  شیو آزما
به رنج و راه  یو ژرفنگر دنیشیبا اند ریدرخت تنو ریو ز

داستانها زاده   نیهمه ا  نکهیبرده است. گو ا یدرنگ رنج پ
در  یخ ینشان تار نیکوچکتر و پندار است و از بودا الیخ

 بخش را گواه کیداستانها اگر  نیاز ا یول ست، یدست ن
و  میریبپذ یآور گواه یبرا زیبخشها را ن گرید دیبا میآور
را  تی از واقع یاندک ، ینیبو خرده یبا از هم شکاف ژهیوبه
سرود مشهور    یاز پژوهشگران چون سوزوک  ی. برخمیابیدر

که آمده »ذهن پاک شد و  آورند، ی پادا را گواه م دهمه
 ی...« ولدندید سازمه یخ یا تو را -عطش فرو نشست. 

 یسرود نخست آمده: »از زادمان  نیتوجه کرد که در هم  دیبا
.« افتمیرا جستم و ن مهیخ نیاو سازنده  گشتم  یانبه زادم

زمان    دیبرد با  یپ  تیاز آنکه به واقع  شیبودا پ  گریبه زبان د
و عمل پرداخته، تا راه   شیآزمارا به جستجو و  یدراز

  ان یخود بودا در م نیباشد. گذشته بر ا افتهیرا  یرستگار
رفتار و گفتار و کردار و پندار و معاش   شی خو  یراه رستگار
 یآموزش خود ساخته و سماده  یادیبن یهاهیدرست را پا

بوده است،  انهیاز ده  ریکهن غ سمیو تمرکز را، که در بود
آنکه  یکرده است. رهرو برا انینردبان ب نیپله ا نیپس

 دیمایراه را بپ دیدرست آماده گردد با یواشکاف  یبتواند برا
تا توان »تمرکز درست«  ابدیدست  یآزمون یو به فرزانگ 

رساند. تنها  انیکه بودا راه را به پا گونهانرا دارا شود، هم
به   ، یاز عقل و خرد و فرزانگ   یو ته   دنیخز  یابا به گوشه 
و  گاههایپا یخودیو ب ایچنگ زدن و در رؤ الیخواب و خ
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و  ریرا پشت سر گذاشتن، هرگز به تنو یالیخ یگامها 
 . دیدرست نخواهد انجام یآگاه 
 نی ا رفتنیهمه گواهان روشن، و با پذ نیوجود ا با

دوست، فرزانه و خردمند، انسان یشالوده که بودا آموزگار
و   الپرور، یخ  شیدرو  ایبوده است، نه زاهد مرتاض    نشمندیب

 ی و درماندگ یشانیمردم از رنج و پر ییهدف او هم رها
کار  ژه یبوده است... باز هم استادان و پژوهشگران و

 انهیده  ییکاردانان و کارگزاران بودا ای سمیگر بودن یتحس
)نه دانش و تجربه و کردار درست...( را  یذهن ریو تنو

و جنبش و جهش بزرگ بودا  شمارندیکشف بزرگ بودا م
و  شیدراو سودی و ب هیمایب ی های الپروریخ هیرا به پا

فرو   ال یوهم و خ  یپندار  یمرتاضان گم گشته در آسمانها
 ریتنو گونهن ی . اسازندی و کم بها م  ستو پ آورندی م

به بودا  ازیهند وجود داشت و ن گر ید ی نهاییدر آ یامراقبه 
 و آموزش او نبود. 

 :سدینوی م  یسوزوک

  ی جهان وابسته به هر مکتب انییهمه بودا هدف»
است. نمونه و گواه همه  ریو تنو یباشند، رستگار 

  ش یسال پ ۲5۰۰بوداست که در  زیگروهها ن نیا
( Nairanjnäدر کنار رودخانه ) یدرخت بُده  ریز

. افتیدست  نیبینی و شناخت برترروشن  نیابه 
و   ی اخالق یهمه تالشها هیو شناخت پا ریتنو
شناخت  نی کهن ا انییاست. بودا  انییبودا یانروح

  ی و رستگار یروحان ریخودشان و خ یرا تنها برا
و جهان   گرانید یو برا خواستندی م شیخو
 ریکه جلوگ  یبه پندار آنان نادان  رایز  دند، یشیاندینم

و کارما که آنها را وابسته   شود، ی م ریشناخت و تنو
  ی تهایاقعو نشیب هیبر پا سازد، ی م ییدایبه بازپ

 شهیاند ستهایانیمها یاستوار است. ول  یفرد
و شناخت   ریتنو  یداشتند و خواست آنان برا  یگرید
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  ر یو تنو ییرها رونیاز آن همه جهان بود و از هم
 « همه جهان را در نظر داشتند...

 که: سدینویبعد م ه ی در چند رو یسوزوک یول

را ندارد و تنها   اءی اش قتی توان رخنه در حق عقل»
 ی ادیبن ییبودا و شناخت ریشهود در تنو ایژرف  دنید

 näna ای Jnäna ییبود که بودا دانا رونیاست. از هم
و   ساخت یهمراه م  pashya(  passa  ی)پال  دنیرا با د

 دن یرا، راست د فیراه هشتگانه شر نینخست  گاهیپا
(sammaditthi( و دوم را راست دانستن )sammä 

sankappaبه مفهوم  نجایدر ا دنیاست. د دهی( نام
 ی ( چنانtathataتتهتا )  گاهیدر پا  اءیمشاهده کردن اش 

 ن یشهود بنا شده و هم نیاست. همه فلسفه بودا بر ا 
... گرددی م  ریشناخت و تنو زهیمشاهده است که انگ 

پهنه  یآن است که ورا ریتنو یمفهوم واقع 
و در پهنه  میباز کن و چشم پرجنا را میشناسی روروان 
 ودکرانه ر یو در آن سو می بنگر یفرجام قتیحق

در حال  زهای. آنجا که همه چمیسنساره لنگر انداز
 - ۲۳۲.« شودی و به گونه ناب مشاهده م یچنان
۲۰5/9۱ 

تنها با  زیبودا ن راندیبپذ کوشد ی سپس م یسوزوک
  افته یدست    ریبه تنو  یدرخت بُده   ریمدیتاسیون و مراقبه ز

  ی داری ب نی ... او همچنندیمایپیراه او را م  زین انییو بودا
  یاری( به shunyatä) ألبه خ افتنیکامل را دست 

ساخته    یاز عقل کار  یدگرگون  نیکه در ا  ، داندمی  هیسماد
 ۳۶/9۲.ستین

 م ی خود سخن خواه  یدر جا هاه ینظر نی درباره ا ما
 گذارند، ی ارج م  ار یبس ی سوزوک ی چون به داور یگفت، ول
. در م ینما انی درباره گفتار او ب یچند فراز مدانمیالزم 

  اء یدرون اش دنیدرست هرگز شهود و د دیآموزش بودا د
انگارها   نیکه ا  ست، یو تنها ن  تای شون  یو چگونگ  گاهیدر جا
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 دن، یبود و در زمان بودا درست د سمیبود انهی مها دهیآفر
بینی درست بوده، که بر آموزش بودا بنا همان جهان 

  ش یپ یالی خ یپندارها و برداشتها گونهن ی است. ا شدهی م
 ی هندو و جامعه هند رواج داشت و بودا برا  نییاز بودا در آ

دادن   شیو گرا  زاندنیو برانگ  های الپردازیخ  نی از ا  یریجلوگ
  ی از فلسفه غیر عقالن  یو دور  یو راه عمل   یبه زندگ  ردمم

راه اصیل هشتگانه خود را آموزش داد.  یک یزیو متاف
است که در کانن از زبان   یفراوان  ینمونه، داستانها  نیبهتر

 ریدهد که تو شاگردان خود را پند می کنندیاو بازگو م
نه  ، درمان کرد یو راه آزمون ریبا خرد و تدب دیخورده را با
  samkalpä نیمند. همچنو ناسود دهیچیپ یبا پرسشها

کهن   اتیدر ادب زی( را نsamma sankappä ی)به پال
اند راست و خواست راست برگردانده  تیعزم راست، ن

(kalpa    در برابرviklpa  یبه مفهوم دودل   .)و پندار نادرست
سازمان دادن و آماده ساختن   یبه معن  klip شهیکالپا از ر

 یو شهود یاست و از شهود و رابطه آن با شناخت الهام
 دن یدرست، آن هم د دنی. اگر تنها با دستیسخن ن

 و ریبه تنو  توانی م  تایتتهتا و شون دنیو د یکی زیمتاف
پس پندار درست، گفتار درست،  افت، یدست  یرستگار

و بودا  دیآی به چه کار م گریکردار درست، معاش درست د
  توان یم  انهیآموزش خود ساخته است. با ده   یةچرا آنها را پا

که   ییبودا  ایکردار درست و معاش درست... را انجام داد؟ آ
  ی ستانهایو چ یک یزیفلسفه متاف دنیکش شیبارها با پ

 ان یب یخود را به روشن یاهماهنگو رمز و راز ن دهیچیپ
 یآموزش زندگ یداشته است، چگونه ممکن است برا

  سته ی آنها را با  یدر چنان  زهایو مشاهده چ  ألدرست شهود خ
 است؟  ستهدانمی 

که در  دیگوی م  انهیمها روانیچون همه پ یسوزوک
و شناخت  یو رستگار ییبه رها انییمکتب کهن بودا

  یی و رها نشیبه ب سمیانیدر مها یول دند، یشیاندی م یفرد
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اگر درست  ی. ولشندیاندی و جهان م جامعهی و رستگار
بودا و  دََهرمهی کهن بُد انییکه بودا مینیبی م میبنگر

است،  شدهی م یو رستگار  ریرا که موجب تنو  یآموزش
سلوک،  نی. برآیند استنددانمی همان راه اصیل هشتگانه 

. دیگردی جامعه م ریبود، فراگ یش یو آزما یچون راه عمل
و  یشناخت و آگاه  ، یسوزوک گفتهدر مهایانه به  یول

شناخت  کیو  ، یچنان گاهیدر پا اءی مشاهده اش یرستگار
کننده در . تجربه دیآیدست مبه  انهیاست که با ده  یفرد

و رستگار   ریتنو افته، یبه پرجنا دست  انهیگام چهارم ده 
  نکه ی از ا می. بگذرستیاو ن یبرا یزادمان گریو د شودی م

در  یول ست، ین شیب یالیدستورها خواب و خ نی سراسر ا
هم تنها در درون   یال یخ  یتنویر و رستگار  گونهن یهر حال ا
و معرفت را هم   ییکه دانا  میدیدهد )دکننده رخ می مراقبه 

است، دانش راه اصیل   یتیعل شیدایحلقه پ نیکه برتر
 انیهشتگانه دانستند و از زبان خود بودا و همراهانش ب

 کردند(. 
گرفته و  دهیبودا را ناد نییآ یعمل یاه نکته زین دریلَ

 :سدینوی م

است و در دََهرمه او  یبودا ذهن یآموزشها »
  bodhicittam ای «یر یتنو دنیشی»اند

 «نقش را دارد... نیتربرجسته
آموزش بودا بر  ینشان دهد که مبنا کوشدی م دریل

 کیاست و  دهیو آن ـ آتمن استوار گرد تایدرک شون
  ۳۸۱.  دیبا چشم درون آن را د  دیاست که با  یآموزش فلسف

گرفتن از  با بهره  گرید یهم او، در جا یول ۳۷9/5۰ -
Samy. Nik. سدینوی م: 

و  لتیعمل کردن، شناخت آموزش بودا، فض»
 Jivitam ا یراه امرار معاش  نیبهتر ، یپاک

uttaman ی فان یکه انسانها زهاستیچ ن ی، با ا  
... پس  یینه با اصل و نسب و دارا شوند، ی پاک م
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و   هیمال و سرما تواندینم کسچ یاز مرگ ه 
 بردیهمراه م  آنچه  را با خود ببرد و  شیخو  یزهایچ

  ک یبا اوست، کردار و رفتار ن وسته یپ هی و چون سا
  ک ین یکه کارها دیانسان با رون یو بد اوست. از ا

  ی تا در آن سو ندوزدیاز آنها ب یانجام دهد و گنج
است که   یگاه یجا کین یبا خود برد. کارها

آماده   شیخو یبرا ی جانداران در آن سو 
 5۰/ ۱4۸ .«سازندی م

آموزش بودا راه معاش درست و کار   کبارهی  انیب  نیا  با
و آن آتمن   تایاز شون  یسخن  گریدهد و ددرست را نشان می 

 !! ستیو تتهتا... ن

است، برآیند  اریارزش بس ی که دارا یگرید جستار
شناخت راه است و  ری. در آموزش بودا تنودباشمی  ریتنو

 روانا یکه به ن دیآی دست مراه به  مودنیپس از پ یرستگار
که تا   ییو اظهار نظرها سمیبود انهی . در مهاامدانجی م

  گفته  همراهند، و به یکنون بازگو شد، تنویر و رستگار
 ی و آزاد  یو سپس رستگار  ریتنو  نشیبا شهود و ب  یسوزوک
 شود،ی م  ریآن که تنو سمی. در کانن بودردیپذی انجام م 

رنج را در خود  شهی و ر سازدیهمه جلوبندها را برکنار م 
دان است، بر جهان و  بودا، که همه ژهیو. بهخشکاندی م

 ی ترادر سو که میدی. دگرددیم رهیاست چ یآنچه جهان
از بوداست، تکه تکه   شیپ گاهیرا، که پا ستوهیالماس بُد

آن ـ آتمن و   افتیشده و به در  ر یچون او تنو  یول  کنندی م
به او دست  یاحساس ناگوار افته، یدست  تایشون
 ۶۶/۱۸.دهدینم

فراوان است،   انهیمها  یتراهاگزارشها در سو  گونهن یا  از
کرد. حال که بودا   میباز هم به آنها اشاره خواه   ندهیکه در آ

شده بوده  رهیبر امور جهان چ نیاز بودا شدن چن شیپ
دان و همه دند، یپرست ییاست، پس از آنکه او را چون خدا

 ی رنجدرد و  گونهچ ی ه  یستیبایدانستند م  یجهان یو ورا
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است که در   یمهایانه رنج دیاز د یمار یاو نباشد. ب یبرا
از همه  شودی م ریو آن که تنو تاستیگوهرش شون

  تهایمحدود  یرها شده، ورارو  یجهان   یو رنجها   های وابستگ
تنها همه که نه مینیبیم گریاز طرف د ی. ولرودی م

که بودا هم  شوند، یو رنج دچار م یماریبها و ... به ارهت
 گرددی به درد و رنج گرفتار شده، مجروح م  ریتنو ازپس 

!! در ردیمیو م شودی م ماریدر برخورد با دواداتا(، ب)
 زیاست، که بودا ن یعیطب یدادیرو نی کهن ا یگزارشها

 سمیبود انهیدر مها یانسانها. ول گریاست چون د یانسان
چون  زیبودا ن رندیبپذ توانستندی گرا که نمت بُ سازاننید
و مرگ دچار  یماریبه درد و ب یعیطب یانسانها گرید
  یپرداختند. در گفتگو یپاسخ یبه جستجو گردد، ی م
 ریآنها ناگز میدی. ددیآی م شیپرسش پ نیهم زین ندای لیم
مانده  یبا برجا ریدو گونه سازند، تنو را ریتنو شوندی م

 یی. مانده کارما یبدون برجا ریتنو ، ییکارما
 :سدینوی شومان م

  ریتنو ی که چگونه بودا یریگخرده  نیبرابر ا در»
رها   یجهان یو رنجها ها ی شده و از همه وابستگ

 یماریکه ب یدر حال رد، یمی گشته و م ماریشده، ب
 نی و با از ب تاستیاست که در گوهرش شون یرنج

پاسخ داده  گردد، یم دیناپد یو تشنگ  یرفتن نادان
شد    روزیپ  یبر جهان معنو  ی: او از نظر روحشودی م
رنجها )مجروح شدن و  گریو د یماریهنوز ب یول

مورد سوء قصد قرار گرفتن( ممکن بود او را آزار  
کارما در او بود، که   یهاهنوز از بازمانده  رایدهند، ز

شده باز پس دهد؟!«.   ر یوجود تنو نیا یستیبای م
49/۱۳۷ 

 قت یحق هان، یوجود ک نیو واالتر نیبودا، برتر اگر
کامل   ریمطلق... هنوز وابسته به کارما بوده و از تنو
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کامل    ریبرخوردار نشده است پس چه کس و چگونه به تنو
 افت؟ یدست  توانی و بدون بازمانده کارما م

 Agamas. در  رندیگی در نظر م  گاهیچند پا  ریتنو  یبرا
 شده:   انیب نیچن گاههایپا نیا

 ی ( )پالSrota - äpannaوارد شده ) انیـ به جر۱
sotäpannaآورده    مانیاست که به سه پناهگاه ا  ی(: کس

 وابسته باور داشته باشد.    شیدایآنـ  آتمن و پ   یو به نهادها
 ی ( )پالsakridägäminبازگشت کننده، ) بارکیـ ۲

Sakadägämiی نید یکارها هنوز (: آن که هنگام مرگ  
 نیابازگشت به  بارکیبا  یخود را به کمال نرسانده ول

 ی. براابدیدست    روانایو به ن  دهیبه کمال رس   تواندی جهان م 
را پاره کرده   یوابستگ  ریزنج  سه  دیبا  گاهیپا  نیابه    دنیرس

 از سه زهر شهوت، نفرت و وهم رها شده باشد.  
 نی( ؛ آن که در اanägaminـ بازگشت نکننده )۳

و در آنجا  شودی م زاده و در بهشت دوباره ردیمی جهان م
سنساره باز  انیدر جر گریو د ابدییدست م روانایبه ن
به قلمرو  یوابستگ ریپنج زنج دیبا یکس نی. چنگرددینم
 ییکردارها موجب رها نکهیباور به ذات، باور به ا ال، یام
 شک در سه پناهگاه و شهوت را پاره کرده باشد.   ، ۱شودی م

و  یانی پا گاهی(: که پاarahä ی( )پالarhatـ ارهت )4
خود را  ین ید یکارها و شهایاست که همه آزما یآن کس
جهان    نیرا زدوده و در هم  هایپاکرسانده و همه نا  انیبه پا
 . ۲( mukti -Jivan)زنده آزاد  ابدیی دست م روانایبه ن

 

ـ درست وارونه آنچه بودا آموزش داده است. در دَهَرمه بودا رفتار و  ۱
است، در   ی و رستگار ری تنو ی ادیبنی ها ه یکردار و گفتار درست از پا

  یی آن که باور دارد کردار موجب رها  شودی م   یپافشار  نجایکه در ا  یحال
 رستگار نخواهد شد.  گردد یم
تفاوت که بودا خود به معرفت  نی با ا گفتندی ارهت م زیـ به بودا ن۲

  رون یاعالم کرد. از هم  انیجهان  ( و آن را بهbodhi)  افتیرهاساز دست  
  ی ( )پال Samyaksambuddhکامل ) ی او را بودا

sammäsambuddhaر یکه بدون استاد تنو ییبودا میدی . دنامندی( م  
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و   کندیم  انیبندی را ببخش   نیا  یگرید  دیاز د  ستکا
 :سدینوی م

 ییآنکه بتوان هموند خانواده بودا یبرا»
(gotrabhu )یروحان دگانیهموند برگز ای 
(äryapudgalas شد و به )دست  روانایو ن ریتنو
  مانیراه ا یکیدو راه وجود دارد.  افت، ی
(shraddhä - usärinکه برا مانیا  روانی( )پ )ی 

  ی راه دََهرمه که برا  یگریاست، د  یعاد  یها ییتوانا
 -dharmaبرتر است ) یها ییتواناو  زهوشانیت

usärinنخست   گاهی(. در راه دَهَرمه پا
srotäpanna گاهیپا نی ( و سومابیان ی)جر 

 نیاست، که از هم anägaminبازگشت نکننده 
 شودی م داریپد ، ییمقدس بودا گاهیگروه ارهت، پا

.« افتیدست خواهد    روانایبه ن  یزندگ  نیکه در هم
4۰/4۶ 

است  ریاز درخت تنو زین ینام وستهیپ ر، یتنو انیب در
  ی اریدر بس  رون یباشد. از هم  افتهی  ریآن تنو  ریز  دیکه بودا با

در حال مراقبه و   دیبا زین انییبودا سمیبود یهاادمانده یاز 
 .ابندیدست  ریبه تنو یدرخت ریجذبه ز

گوناگون دارد. نام   ینامها   یو پال  تیدر سنسکر  درخت
 تی(، و در سنسکرrukkhaروکهه ) یمعمول در پال

ه  کَ نلَ پَ  ی. در مورد بودا آن را بُده ۱( است vriksha)  کشایور
(bodhi - pallankaبه کار برده )ی که به معناناند که پل  

چمباتمه  یبه معنا بیترک نیچمباتمه نشستن است و ا 
 یبُده  نی است. آن را همچن ی بُده  ختدر رینشستن ز
. نوع ندیگویم ی( درخت بُده bodhi - drumaدرومه )

 

  دار یخود تنها ب ی برا ی بودا کند،ی نم  ان یب گران یآن را به د ی شده ول 
 .  نامندی ( میپال به paccekabuddho) Pratyekabuddha ا یشده 

 pädapaو    taru   ،däru( و  druma  تی)سنسکر   dumaـ درخت را  ۱
 .  ندیگوی م  ز ین خورد،ی آب م  شی آن که پا



 ریاضت 525

 - تهه سَّا  ی( )به پالashvatthaدرخت را اشوَتَهه )
assattha۱نددانمی است،  ریانج یا( که گونه.  
 :سدینوی م واردِر

بودا همان درخت مقدس  ریدرخت تنو »انگار
  ده ید  وایش  یهاکه امروز هم در پرستشگاه   واستیش
در هند مقدس شمرده    های دیو از دوران دراو  شودی م
نام به  ایمالیاز درختان ه   ی اگونه  نی است. ا  شدهی م
 ۱۸/99( است.« devadäruدارو )دوَ
 :سدینویم بک

 ره یدرخت اشوَتَهه در اَترواوِدا آمده که از آن ش نیا
 ۸۳/۷.«دیآیدست م( به amrita) یمرگیب

 
 ( moksha) ییرها

هندو و  شیک دیرا از د ییرها نیشیپ یدفترها در
که در هند هدف همه   میدیو د  میکرد  یمکتب ودانتا بررس 

آنها آزاد شدن از زادمان دوباره    شتریاست که ب  ییرها  نهاییآ
رنج و درد  گاهیدر گردونه سنساره را، که جا ییدایو بازپ
 با  ییکه رها  میدید  سمی. در بودکردندیآرزو م  ستند، دانمی 
. در شودی حاصل م  رواناستیکه همان ن  ، یو رستگار   ریتنو
 فیراه شر مودنیبا پ یو رستگار ییکهن رها سمیبود

موعظه خود  نیو بودا در نخست دیآی دست مهشتگانه به 
 باور را استوار ساخت. نیا هیپا

 شود،ی درمیان گذاشته م  ییدو گونه رها یکانن پال در
( )لیدر آن را  ceto - vimuttiنخست با ذهن رها شده ) 

 

  ها یدی و باور دراو هند یبوم  شیهندو، از ک نیی چون آ زین سمیـ بود ۱
  شادها، ی اشوَتَهه در اوپان درخت ای وایاست. درخت ش افتهینشان  اریبس

  ن یزم  ی رو  شی ها و برگهادر آسمان و شاخه   اششه یاست که ر  یدرخت 
را در   ر یانج گونهن ی. ا شوندی م  دی تجد وستهیآن پ  یهااست و شاخه 

  تیکه در سنسکر ند یگوی مقدس م  ر ی انج ا ی Ficusreligiosa نیالت
pippala شودی م  دهینام زین . 
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 یبا فرزانگ یی( و دوم رهاکندی ترجمه م یقلب ییرها
(pannä - vimuttiآن که از هر .) رها شده   یدو سو

. از شودی م  دهی( نامubhatobhäga- vimuttiباشد. )
و راه   مانیراه ا  ند؛دانمی را دوگانه    ییهم راه رها  گرید  دید

( گرید  یروی)ن  Tariki. در ژاپن به راه نخست  یتالش فرد
. در مکتب ندیگوی م ی( شخص ی روی)ن Jirikiو به راه دوم 
  تابها ی به ام  یو پشتگرم   مانیبر راه ا  ژهیوبه   سمیمهایانه بود

به او را،  نیمؤمن تا نهند، ی بستن به فیض او ارج م دیو ام
به تالش و کوشش    دیبا  یبرد. در راه فرد  شیبه بهشت خو

 45/۱۸بست. دیخود ام

 مودن یکه در مکتب تراوادا پ  سدینوی م  هی رکشت  سنگهه
وابسته   یبه هدف تنها به کوشش فرد  دنیو رس  ییراه رها

 ش یبود و هر کس را رها سازنده و رستگارکننده خو
باور دارند که ما معمار سرنوشت خود  نیا. آنها به نددانمی 

. بهشت و می شیخو یو خداوندگار هست ی کشت یو ناخدا
و بد ماست. بودا تنها   کیو رفتار ن کرداردوزخ زاده 

دهد و است که راه درست را به ما نشان می ییراهنما
راه را   نی خود ا یتنها با دو پا دیبا م ینخواه  ای میبخواه 

...( او تابها یآم ضیو ف یتراخوان)نه با ورد و سو مییمایبپ
  ستان ی ما چ  یبرا  اهی تخته س  یاست که در رو  یچون استاد

با افسوس و اندوه   یل. وکندی م یواشکاف را  یمشکل 
کند تا به کمک   هیهد  زیرا ن  زیو هوش ت  افتیدر  تواندینم

 دیبخش خود ماست که با  نی. ام یابیآنها ما آموزش او را در
مکتب دهما پاداست   نیاز متون مورد نظر ا  یکی .  میبجا آور

 ی اشاره شده است. برا  ار یبس  یتالش فرد  نیاکه در آن به  
 باتر یکه ز  ی)ترجمه از علو :آمده ۱۶5سرود  درنمونه 

 برگردان شده( 
دست خود رنج برند و به دست خود خطا کنند  به  انیآدم
   ندیره گناه بگشادست خود گِو به  
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از خود است  یو پاک یدیدست خود پاک شوند که پلو به
 .۱نشد  منزه یگریدست دبه  کسچیه   

نو  کی( Jodo shin) نیشدُجو هیمکتب نظر نیا در
رد  یو از خود در آوردن است و آن را به سخت  ینیآفر
به کوشش خود ما  ی. آنها باور دارند که رستگار کنندی م

و رحمت   ضیو چرا وابسته به ف  چون یبلکه ب  ستیوابسته ن
همان اندازه   شیخو ییبوداست. تالش ما در رها تابهایام
بند کفش   دنیبا کش میکه ما بکوش ست، آمیز اشخند یر

در  می آنکه بکوش یجا... به میرا به باالکش شتنیخود، خو
ما  م، ی ابیدست  ریبه تنو یاوریبدون  یبا تالشها ایدن نیا
را با  تابها ینام ام یبه سادگ مانیپر از عشق و ا یبا دل دیبا

بهشت  نیتا آنکه در سرزم  م، یبر زبان آر یخواه پناه 
که او در باختر برپا داشته دوباره    ، هاواتیسوک   ای  یخوشبخت
 ۷9/ ۱۸۷ -۱۸. می زاده شو
 

 - Tapas - dhyäna) ضاریاضت ـ مراقبه ـ تمرکز ـ ر

Samädhi - samtushti ) 

است و در ضمن   یگرما و داغ  ی( به معنTapas)  سپَتَ
آزمون سخت  کیکه از  ، یگرمابخش معنو یآن را انرژ

. درباره تپس و  کنندی م هیتوج زین شود، ی م  جهینت یروحان
 شادها،یها و سپس اوپانبه کار بردن آن در وِداها و براهمنه

که  م یآور شداد یو  می گذشته سخن گفت یدر دفترها
و تمدن   هند  انیاست که در بوم  یو شعائر  اباز آد  اضتیر

 

  انیها و خداستوهخودساخته بوداها، بُدی   ی همه داستانها  ه یپا  ن یـ بر ا۱
است از آنها پناه   ی و کاف داشتهی جا گر ید  ی که در جهانها ی آسمان
است که   ر یفراموش شود. چشمگ د یکنند و رستگار شوند، با  ی خواه
گمان به آموزش  کهن را، که بی   سمیبود  یباورها  نی پژوهشگران ا  ةهم

و با وجود   شوندی م  ادآور ی سم، یاست تا اوهام مهایانه بود  کتر ی بودا نزد
و خواندن اوهام    دن ی شن  یخوانندگان و شنوندگان خود را برا  یزندگ   نیا
 . سازندی تباه م سازان ن ید
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 ک ینزد وندیپ یمردم، که با فرهنگ شامان نیکهن ا
  ی شهای از گرا یاریاند، رواج داشته است و چون بسداشته 

آنها رخنه کرده  یو باورها ییایکوچگران آر نییبه آ گرید
و  اضتیکه ر میدیهم د سمی شامان یاست. در بررس

رسم و روا بوده  یبدو حرانسا می حک نیدر ا یخودآزار
چه شامانها و چه مرتاضان   ، ییمردم ابتدا   نیاست و همه ا

 یروهاین افتیدر دیآزمونها ام  نی کهن هند، از انجام ا
 یهند ی گایاند. داشته  ییو جادو زیو سحرآم زیانگشگفت 

 زیبودا ن  نییگرفته است و در آ  ه یما  اریباورها بس  نیاز ا  زین
 رخنه کرده است.  ید هن یشهایک شتریچون ب

هندو  شیو یُگا در ک اضتی درباره ر نیاز ا شیپ چون
آن  وندیبودا و پ نییبه آ میپردازی اکنون م م، یاسخن گفته 

بودا با   نییکه آ  میدید  دََهرمهیبُد  یباورها. در بررس  نیبا ا
 انهیسخت ناسازگار بود و بودا راه م ، یو خودآزار اضتیر

در زهد  یرواده یو ز یاز خودآزار زیخود را به مفهوم پره 
اعالم   گر، ید یاز سو یخواه سو و شهوت و لذت کیاز 

 ییاز استادان بودا  کی  چیکه ه   ت یواقع  نیا  رشیکرد. با پذ
مفهوم راه  نیبودا در ا نییو پژوهشگران آ نیکهن و نو

 گریپنداشت که خواننده د توانیاند، منکرده  دیترد انهیم
 نییآ رد اضتیدرباره نقش ر ی ادیز یبه گفتگو  یازین

  فته یپژوهشگران ش   شتریچون ب  ی کهن بودا نداشته باشد. ول
 یباورها گونهن یرمز و راز، که بدون توجه به برآیند شوم ا

 ی به خو ، یجوامع انسان یبالندگ یبرا  انبخشیو ز یبدو
به ظاهر  یو کارها یاکهن کرامات و معجزات افسانه 

رفت و مع   دانش واال  یارا گونه   ی ع یالعاده و ماوراء طبخارق 
گون افسانه  یو داستانها پندارندیتر مو قدرت بر

داده   ش یرا با آب و تاب فراوان آرا شیاندخام  الپردازان یخ
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سخن  است ازیاز آنچه ن شتریب یکم کنند، ی و گزارش م
 . ۱مییگوی م

 ی و خودآزار اضتیاست، ر سته یزیبودا م کهیزمان در
  دن یراه رس   نیترکارساز   دیبرجسته، و شا  یهااز راه   یک یرا  

کهن بودا،   یهانامه ی زندگ  انی. در بستنددانمی  یبه رستگار 
ساده،   یاتا اندازه   ی و چه گزارشها  یاافسانه   یچه داستانها

 روهبه گ وستنیپ یهمه از ترک خانه و خانمان برا
  ی اضتهایو انجام ر نینشگیر و جنگل مرتاضان گوشه 
به پوست و  یدگی و تک یاز زور نزار کهیی سخت او، تا جا
 زیاند. و همه نشد... سخن گفته  کیاستخوان نزد

 گونهن یکه ا افتیرا در قتیحق نیکه بودا ا اندرفته یپذ
هم  یاژه یهرچند با هر ورد و دعا و آداب و ها، یخودآزار
و نه  کندی م قتیحق افتیبه در ینه کمک باشد، همراه 

 یایمرد روشندل و جو. او که  ندیآفری را م   یمعجزه و کرامت 
 سودی راه ب نی بود، پس از آنکه شش سال ا ی معرفت واقع
  ن یو نادرست بودن آن را آزمود، نخست مودیو بهره را پ

تازه گرفت  یرویخورد و ن ستهی شا یکه کرد خوراک یکار
که به بودا و  ییآنها ی. براشدی ندیب یدرست هتا بتواند ب

بس باشد، که  دیاشاره با نیو خرد او باور دارند، هم نشیب
در  توانی م الیو خ ایبا بدن نزار و ناتوان، تنها در رؤ

  ه یپایو سست و ب  یآسمانها پرواز کرد و اسرار و رموز وهم
  شه یروح و روشن ساختن اند ش یرا گشود... پاال هانیک
و لخت و برهنه  ستادنیپا ا کی  یرو  ، یبه خودآزار یازین

ندارد.   ستن یسر بردن... چون سگ و گاو ز در سرما به 

 

  دیو ام انهیاز راه م یرویو پ یبه مفهوم خوددار یـ ارج دادن به تقو۱
در پرورش   ک،یانجام کار ن زهیانگ به ،ی اله ضیبه ف ن یدادن به مؤمن

  ی و به خودآزار دن یبر  ا یاز دن ی سودمند است. ول  ار یانسان بس ی معنو
باره   نی . در ادباشمی  هوده یناسودمند و ب ی پناه بردن به گفته بودا روش

 گفت.   میسخن خواه
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دست ... بهیخوابیمعرفت هم هرگز با ورد و دعا و ذکر و ب
 .دیآینم

 :سدینوی م تزریآلبرت شو

 ،یمردان برجسته و روحان یدوران بودا برا در»
  ی و حت رفتی شمار مبه  یادیبن ینهاد اضتیر

  دن یشاش... و خواب دنی گاو و نوش نیخوردن سرگ
  ی چون جانوران زندگ یو گاه  غیاز ت  یبستر یرو

ها و کردن و چهار دست و پا راه رفتن و از زباله 
برداشت  لتی سگان خوردن... فض یهامانده پس
خود را   اضتی. بودا هم نخست دوران رشدی م

که از سخنانش  سر برد و چنانبه گونهنیهم
 یاز او بر جا  یزیبر استخوان چ  یجز پوست  یدآیبرم

بینی  تنها او به روشن زمان نه  نینمانده بود. در ا
روش آگاه شد.  نیا یهودگیکه به ب افت، یدست ن

 یگزند  گونهنیکه با ا  پنداشتندی م  یمرتاضان هند
  ان ی خدا  چون  سگانه )چون سگها( در زادمان دوباره

اعالم کرد که  ریبودا پس از تنو یخواهند شد ول
زاده نخواهند  انیتنها چون خداگمراهان نه  نیا

شد، بلکه به همان سگها و گاوها، که چون آنها 
 ۶۸/۸۳برخواهند گشت.«  ند، یزی م

 :سدینوی م نهیزم نیدر هم زین سمیبود فتهیش دریل
 شدندی م  افتی یدوران بودا در هند مرتاضان در»

  اضتیبه ر  یآورگوناگون و شگفت   یکه به روشها
روشها و  . دو گروه از آنان سگ پرداختندی م

و  ستندیزی گاوروشها بودند، که چون سگ و گاو م
که آنها در زادمان    دندی. از بودا پرسکردندی م   هیتغذ

 نیبهتر ردوباره چه خواهند شد؟ بودا پاسخ داد، د
و گاوروش، روش، به گونه سگ  حال مرتاض سگ 

به  یبه گونه گاو دوباره زاده خواهد شد. ول
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استوارتر هر دو گروه به جهنم خواهند   ینیبش یپ
 ۱۱4/5۰رفت.« 

و  اضتیر ای( ی)پال Tapo kammameaرساله  در
سخت ناهمدل است  اضت، یو ر یبود که با قربان ی، قربان

و او که  ، داندمی  هودهیرا ب یشعائر یکه رفتارها دیگوی م
 ده یرا برگز یو آزاد شده، راه فرزانگ افتهیدست  ریبه تنو
 است. 

 د، یگوی به او م یدر سرود یو زشت یدینماد پل مارا
آنچه انسانها را پاک  ای ، یو قربان اضتیچون که از ر

را پاک  شتن یناپاک )بودا( خو نی ا ده، یچشم پوش سازد، ی م
 شده است.  راهیب یکه از راه پاک یدر حال ، داندمی 

و  اضتیر یریگیگاه که من پ: آندهدی پاسخ م بودا
را    یدیاز پل  زیدانستم، و پره   هودهیاز جهان را ب  یچشمپوش
و تمرکز و حکمت را راه معرفت خواندم، به  یفرزانگ
 گریمارا تو د  یا  .افتمیدست    یو پاکدل  یپاک  گاهیپا  نیبرتر
 !! یاخورده  ۱درآمده و شکست  یاز پا

 کندی برده فرار م   یاو پ  یدی به پل  ایابد بودمارا که درمی 
نشود مارا به کار  نیگزیآنکه با مار جا ی)برا ۱۳۷/5۰
 (.میبرد

چشم  اضتی ر یریگ یگزارش که بودا از پ نی ا انیب در
  ابد، یدست   ریتا توانست به تنو دیپوش

 آمده:  Digh. N. III/7در 
که    دیبودا رفت و از او پرس   ش یپ  یا»مرتاض برهنه 

را سرزنش   اضتیگونه رراست است که او همه ایآ
هر اندازه   یبودا در پاسخ گفت اگر مرتاض کند؟ی م

  لی و فضا  یمعنو  پرورش  از  یکشد، ول  اضتیهم ر
برخوردار نبوده و به معرفت آشنا نباشد، از   یاخالق
به دور است. مرتاض   ییو براهما یمرتاض  تیواقع

 

  ا یو ترک دن یکه برداشت بودا درباره قربان  شودی م  دهی د نجایـ در ا۱
 است.  کیبه زرتشت نزد اریبس
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است که در برابر همه  یی بهیکّو یو براهمن واقع
است و  کخواهیجهان مهربان و ن یهاباشنده 
را   ییرا از خود دور ساخته و رها یجهان یهای کاست

  ی آورده و راه رستگار دستبهدر معرفت و در دل 
 مودهیپ انیدهرمه( تا پای را که او نشان داده )بد

 ... یاست. اوست مرتاض و براهمن واقع
  D. III/2,3  ،XXV/8 رساله نیا گرید یبخشها در

D.شودی م یبان یبرداشت پشت نی ... ا. 
۲۸۳/5۰ 
صدقه  یو حت یقربان اضت، یآمده: »ر D. III/2,3 در
راه درست )راه اصیل    مودنیبا معرفت درست و پ  یدر برابر

 است«  یهشتگانه( کجرو
سخت  یبودا درباره مرتاضان و کارها D. VIII/15در 
 ایبرهنه راه رود، زغال  ی: »باشد که کسدیگویآنان م
از  ند، یگزبر یپوشش اهانیخوراکش باشد، از گ نیسرگ
 ستدیسر پا ا وستهیکند، پ یخاکروبه و زباله زندگ یهاپاره 

و پرورش درون    یکمال اخالق  ی برا  ی... ولندیو هرگز ننش
و  یاز مرتاض واقع یکس نیباشد، چن دهیو حکمت نکوش

 ۳۰4/5۰به دور است.«  اریبس یبراهمن واقع
داند می  یرا آن رهرو ینظر بودا مرتاض واقع نی از ا
و معاش  شهیراه درست، کردار و گفتار و اند مودنیپکه با 

سر برد و در راه  را به  یدرست و سودمند یدرست... زندگ
و  یکخواه یمعرفت بکوشد، ن افتیدرون و در شیپاال

 کند...  شهیرا پ یهمدرد

گوناگون،  یپس از شرح ریاضتها  ییاستاد بودا کوگن
دست را بلند  کیو  ستادنیا یپا کیها بر چون هفته 
 چیه  یزمان دراز یبرنج خوردن و گاه  کی یکردن، روز

کور شدن... که  یگشتن و گاه   رهیخ  دینخوردن، در خورش
 :سدینوی در زمان بودا مرسوم بوده است م
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. نددانمی روح و بدن    نیب  وندیکارها را پ  نی ا  زهیانگ»
 یرنج انسان وابستگ  زهی مرتاض باور دارد که انگ

اسارت وجود  نیا کهیم. تا زمان روح است به جس
 یدارد، روح توان آزاد شدن ندارد. درد و رنج را زمان

 لهیکه به وس   یی برد که روح از بندها  ن یاز ب  توانی م
  یرها گردد... هدف کارها شود، ی ماده بر آن بار م 

بر   یکیزیجسم ف  یرویمرتاضان، ناتوان ساختن ن
از آنجا که روح تا بدن هست   یروح است. ول 

دست آورد، زوال کامل کامل به یآزاد تواندینم
  ک ی سمی نی. ج۱است ییآزمونها نیبدن هدف چن

  ازده یداند. از می آرمان  نیرا برتر یپرورش  نیچن
  ی نه نفر در پ سمینیج گذاره یبرجسته پا شاگرد
کردند( و گفته  یاز خوراک مردند )خودکش زیپره 
... اندافته یدست  یانیپا یکه آنها به آزاد شودی م

 یزندگ نیاز درد و رنج در ا ییبه رها ازیانسان ن
از روح و بدن   یازه یآم رانه، یاو ناگز کهییدارد، جا

و  کر، یدرباره ارواح بدون پ یزیچ چیخواهد بود. ه 
  توانینم یکیزیپس از مرگ بدن ف یزندگ ای

وجود داشته باشد،  یزندگ نیاگر چن یدانست. حت
ندارد. اگر هم   یجهان بستگ نیبه انسان ا

شوند،  افتی یزندگ نیپس از ا  یآرمان یقلمروها
  ی هایشانیرنجها و پر نی استوار، در تسک یبه گمان

 ۲5/۶5نخواهند داشت.«  ینقش یکنون
کهن با روش   سمیکه بود  تی واقع  نی ا  یادآوریبا  کُنسه  

 :کندی داستان مشهور را بازگو م   نیان همراه نبود، امرتاض
  ۲5که  کندیبرخورد م یبودا به مرتاض یروز»

سرگرم بوده است. بودا از او  اضتیسال به ر
زحمت و رنج تاکنون چه   نی که از ا پرسدی م

 

و رنج چشم درد را با درآوردن چشمها   ی ماریکه ب ماند ی م ن یاـ به ۱
  که درد کند!!؟ ست ینی چشم  گریدرمان کنند، که در آن حال د
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دست آورده است. مرتاض با غرور تمام  به یابهره 
دست  ی ابیکام نیادهد، او سرانجام به پاسخ می 

رود به آن  یسو نیکه بر آب راه رود و از ا افتهی
همه   نیکه در برابر ا  دیگویرسد. بودا به او م  یسو

بس  یابیدست آورده کامآنچه به یخودآزار
 یبا پرداخت چند شاه  رایاست، ز یکوچک

رود رود.«    یبه آن سو  یبه کمک کلک  توانستی م
9۸/۲۱ 

(، Mahänäma)  هانامَگوتمه بودا و مَ  نیب  یگفتگو  در
( بر کوه  Räjagrahaگراهه )  که در راجا  دیگوی بودا م

از   ی( گواه بودم که گروه Gijhakutaکوته ) جهه یگ
در   اهی سنگ س ی( بر رو رایمَهاو نا یج) Nigantha روانیپ

بودند.   ستادهیبر پا ا  جنبشی( بIsigili)   یلی گیسیا  بیسراش 
  د؟ ینینشی چرا خود را آزار داده و نم  پرسدی گوتمه از آنان م 
 Niganthaتاپوته )نا گانتهیدهند که نآنها پاسخ می 

Nätaputtaی و دارا نیدان و هم ب( که همهرای( )مَهاو  
 یاست به آنها گفته شما در گذشته کارها کامل معرفت

 اضتیسخت و ر یبا آزمونها د یو با دیاداده ناروا انجام 
و   ستادهیا  جنبشیاگر ب  نی. همچندینشان آنها را پاک ساز

شکل نخواهد  ییکارما ندهیدر آ دیانجام نده  ینیکار نو
 دیناپد زیبردن کارها و رفتارها رنج ن نیگرفت. با از ب

... گرددیگذشته نابود م  یهمه کارما  اضتی... و با رشودی م
و رستگار    یته  کسرهیکارما    اضت، یکارها و ر  یبا درنگپس  
دست به توانی نم یکبختیرا با ن  یکبختیشد، که ن دیخواه 

 ...اضتیو ر یآورد بلکه با سخت
سخنان آنها را سخت  نی ا دنیپس از شن گوتمه
  ی انگار نیکه چن آموزدی و به آنها م کندی سرزنش م 

را   یخوشبخت  توانیهرگز نم اضتینادرست است و با ر
 Majj. Nik. I/92-95دست آورد. .به
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رساله Indriyabhävanä  یتراباره در سو نیهم در
298/Maj. Nik. III با  خواهندی آمده که »مرتاضان م

( آنها را از کار  indriyabhävanäمهار و پرورش حواس )
بدون گوشها   نند، یکه بدون چشمان ببچنان ندازند، یب

و  یهرگونه کاروند یبا درنگ گریبشنوند...«. به زبان د
کارما   ایگذشته،  یتالش به پاک کردن برآیند کارها

درست   شه یاند  ن ی: »اگر ادیگویم   آنها پردازند. پس بودا به  
اند.  مرتاضان نیاند برتر از اباشد آنان که کر و الل و فلج 

پرورش حواس   نی . بهتردیگویحال بودا به آناندا م  نیدر ا
  ی و بدون بهاگذار یو آرام یآن است که در هماهنگ 

(upekkhäبا توجه به آنچه تجربه م ، ) رفتار کرد«.   شود، ی
۲5 - ۲4/۱۱۸ 

که سدها سال پس از بودا هنوز  ، یتنها در کانن پالنه
 کردهی را سرزنش م  اضتیباور رواج داشته که بودا ر نیا

که   پرسدی سنه، شاه مو ناگه  دانی ل یشاه م  یاست، در گفتگو
 اندده ی چشم پوش ایآنان که از دن یبدن برا ای»آ
(pabbajita گرام )است... ی » 

 ش ی پ ی)بودا ستوهی: »بُددیگوی سنه م ناگه  انیدر پا و
را درست  اضتیمردن و ر یاز گرسنگ زی( خود نریاز تنو

 94/۱۲5.« دانستینم

 :سدینویم بک
 ش یمورد ستا  ی به رستگار یابی دست یوِداها تپس برا »در

کرده  شنهادیبودا در برابر آن راه هشتگانه را پ یاست ول
  -  patanjali) یگونه که پاتانجالبه آن  گا، یُ است. روش 

( آن را به کار برده، در دوران کهن وجود نداشته  ینجلتَپَ
به   یابیدست   ییُگا به مفهوم تمرکز و مراقبه، برا  یاست، ول
از   ، یاحساس  ی ورا یهایستگیو ذهن برتر و شا یخودآگاه 

و  اضتیدوران کهن در هند رسم و روا بوده، و با ر
 یاست. در کانن پال  شدهی همراه م  نهیزم   نیدر ا   یینهایتمر
کم به کار برده شده،   اریبس ن، ی گی یُگا و یهاواژه  ییبودا
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 ردها فراوان برخوواژه  نیبا ا ت یسنسکر اتیدر ادب یول
اند.« ( نام بردهyogi) یگیُکه بودا را هم چنان م، یکنی م

۱۲۰/۷ 

که با وجود  افتیدر توانی بِک م  یبررس نی ا از
همراه نبوده، و  روش نیگسترش یُگا در زمان بودا، او با ا

نشده است،  ادیبه بودا از آن  کتریدر متون نزد رون یاز هم
که به باور   گرید  یپس از او رفته رفته مانند دستورها  یول

 یبه باورها  زیمورد ن  نیاند، در اشده   کیتوده مردم هند نزد
 . اندافته ی شیمردم گرا
هم، با وجود آنکه بودا آن را سرزنش  اضتیر درباره

 گونهچیبردن رنج ه  نیز براه ا انیدر ب ژهیوکرده بود و به
به  اضتیکم رنکرده بود، کم اضتیبه یُگا و ر یااشاره 
 ا ی ک، ی ستماتیاز آنها روش س  ی کیگوناگون، که  یهاراه 

 یبودا رخنه کرد. ما در همان کانن پال نیییُگا بود، در آ
 زاری»از بدن ب شودی که به شاگردان آموخته م مینیبی م

 9به  وستهیانگیز بدانند و پگردند و آن را زشت و نفرت
  رون یاز آنها چرک بدبو و گندناک ب یدرپیکه پ یسوراخ

دهان،  ، ین ی)دو چشم، دو گوش، دو سوراخ ب زندیری م
و به گورستانها   شندیندیسوراخ مدفوع و سوراخ شاش( ب

دارند  ی انسانها جا یهاکه الشه  یی گاههایروند و در جا
از بدن  کهیی آنها را در نظر آورند، تا جا دنیبنگرند و گند

 9۲/۲۱خود شرم داشته باشند.... 
 ز یرا ن یخودکش شی ستا یاست که حت یشگفت یجا

بودا با شاگرد خود پورنا  ی. از گفتگوبندندیبه بودا م
(purnaچن )رهبانان از بدن خود   زا  یکه برخ  دیآیبر م  نی

بودند که  زاریب یاهیچنان شرم داشتند و از آن به پا
 ۶۶/۲۱. دندینوشی زهر م ای کردندیم یخودکش
 شتر ی( بGodhika)  کهیناروا بستن در داستان گده   نیا

است. او که از شاگردان برجسته بودا شناسانده   ریچشمگ
 یهمان خشک مغز زند، یدست م یبه خودکش شود، ی م
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به  یاب یدست یدر آن دوران برا سمینیبرجستگان جکه 
. در داستان آمده که »او چون در نددادمیانجام    یرستگار

کرد. از بودا  ینشد، خودکش اب یتمرکز و مراقبه کام
بوده است؟ بودا  ستهی شا کهیرفتار گده  ایکه آ دندیپرس
و  خواندی و رفتار او را خردمندانه م دی ستای را م کههیگد
 ۱44/5۶است«.    افتهیدست    روانایراه به ن  نیاو از ا  دیگوی م

که  ییداستان با بودا ن یا یبودا  رفتیپذ توانی م ایآ
نمونه  نی را سرزنش کرد و خود را بهتر یهرگونه خودآزار

توانست به  اضتینشان داد، که تنها با دست برداشتن از ر
را  دََهرمهیکه بُد ییاست؟ بودا یکی ابد،یدست  ریتنو
گمان خواند بی یداد و آن را تنها راه رستگار زشآمو

 دانست،یخود نم  رویرا شاگرد و پ  کهیچون گده   ینابخردان
  سم ین یج روانیگونه که بارها از او گزارش شده که پهمان
 است. کردهی سرزنش م  هایخودآزار گونهن یا یرا برا

که رخنه فرهنگ هند در  دیآیداستانها بر م نیا از
نتوانست خود  زین  نییآ  نیزود آغاز شده، و ا  یلیخ  سمیبود

ذهن مردم هند رخنه   یکه در ژرفا  ییهایبار کژرو  ریرا از ز
بوده است،  نی سرزم نیکهن ا انیبوم گیر مرده کرده و

به  سمیبود یدگرگون یدر دورانها اضتیر ی. ول۱رها سازد 
 ییُگا به روش حکما  یانشد بلکه گونه  یریگیپ  وهیش  نیا

در  ژهیوشد که به  رفتهیپذ زین سمیبود انهیهند در مها
 سلوک قرار گرفت. ی( مبناyogäcära)یُگاچاره مکتب 
 

 

از فرهنگ   یبدو یباورها نیا شتریچنانکه در گذشته اشاره شد، بـ ۱
مانده بوده،   یبرجا هایدی دراو چون نی سرزم ن یا ان یکهن هند در بوم

  ن یرنگ داده است. ا   ز یآنان را ن  ش یک  یی ا یآر  ن یبا مهاجر   زشیکه در آم
است. در   کسانی یاتا اندازه  یی ایآر  شه یبا ر یی اروپا  ی واژه در زبانها

و  Joug، در فرانسه Juk گیگوت  در ، Joch یدر آلمان yoke یسیانگل
 . دباشمی  وغ ی  ز ین یاست. در پارس  Yugum  نی در الت
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 ( Yoga) گایُ

( به yuj) وجی شهیگفتم که یُگا از ر نیشیدفتر پ در
به هم بستن، رام کردن، لجام زدن و مهار کردن  یمعن

همراه با گسستن برداشت   وستنیپ زی. از یُگا ن۲است
شدن با هدف گسستن از  یکیو  وستنی. الزمه پشودی م
به   ازی ن زیگسستن از همه چ یاست. و برا  گرید یزهایچ

( که او را جوگ یگیُ  ای )  نیگیُ.  تلجام زدن بر خواهشهاس
. او جهان  گاستیرهرو راه و روش  نامند، یم زین یو جوگ

باور  نیو بر ا داندینم یقیاعراض( را حق یای)دن هادهیپد
شدن    رهیبا چ  یستیبای م  قتیبه حق  وستنیپ  یاست که برا
. راه  دیرس قتیتا به حق دیجهان بر نیاز ا شیبر نفس خو

است و تنها در منازل راه و   یکیو هدف همه مکاتب یُگا 
که  میدید شادهای. در اوپانستندین یهدف همرا هیتوج

وحدت  تایهدف وحدت آتمن ـ برهمن است. در گ
  ی لنجَتَپَ یگاینمودار برهمن است، و در  که شنا، یباکر

( که همان برهمن سگونه Ishvara)  شورهیبه ا وستنیپ
(Saguna - Brahman می )با دور  زین سمی. بوددباش

هندو و فرهنگ   شیبودا رفته رفته به ک  نییشدن از آ
و  اضتیر زین ییبودا یگایبازگشت و در  یهند
شدن   رهیچ یبرا ، یاجتماع یاز جهان و زندگ یپوشچشم

به  وستنیو پ یقی حقریغ ییایاز جهان رؤ دنیبر نفس و بر
( و Tathägatagarbha ای Tathatäمطلق ) قتیحق
راه   ی ... جاتابهایچون ام یانی خدا نانیهم جانش یگاه 
یُگین   کیرا گرفت و بودا به چهره  دََهرمهی بُد یعمل

( و آموزگار دانش yogäcäryaچمباتمه نشسته، استاد یُگا )
 زیاز گزارشها بودا ن  ی. در برخدی( گردyoga - vidyäیُگا )

 ن یخون  یهاتکه   کند، ی به هوا پرواز م  یبدو  ی چون شامانها
آنها را سر هم کرده   سپس  و  اندازدی م  نیبدن خود را به زم

 ردیگیرا به خود م نینخست کریدوباره پ
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 (12/buddhacarita XIX .) 
و به بود و نبود  دیاز آن جهان چشم پوش بودا

جهان و   نی ا  یرنجها   ی برا  دیتا شا  دیش یندیماوراءالطبیعه ن
دوباره به  سمی. بودابدی یدرمان یع یناگوار طب یدادهایرو

  عه یچنگ انداخت و به دنبال ما وراءالطب  الیجهان وهم و خ
تا  رفتیجهان را پذ نیا یرفت، پس دردها و رنجها

از رنج آسوده شوند، به  یدر آن جهان پندار روانشیپ
 sukhavatiبوداها چون  ینهای و سرزم انیخدا یبهشتها 

های موهوم ستوهبُدی( روند و با بوداها و تابهای)بهشت ام
گردند... و  نیبود، همنش خبری از آنها ب یامونیکه شاک
  ن یاز ا یسخن  گونهچیاست که هر چند بودا ه  ریچشمگ

  انیاست، همه آنها را از زبان بودا ب  فتهنگ یجهان پندار
  ن یو او را استاد همه ا بندندیو به آموزش او م  کنندی م

  ن یکرد که بودا در ا فراموش توانی . نمشناسندی کارها م
پنداشت    توانی است و م  افتهیفرهنگ زاده شده و پرورش  

 یشود. ول دهیفرهنگ د نیاز ا یی که در آموزش او نشانها
بودا  م، یشد ادآوری دََهرمهیبُد یما در بررس  هگونه کهمان

 یبرا یآن زمان همراه نبوده و جنبش یبوم یبا باورها
در دوران    زین  رون یباورها آغاز کرده، و از هم  نیا  یدگرگون
خود در   یبررس  انینوآور شناخته شده است. در پا  کیخود  

 گفت.  میسخن خواه  شتریباره ب نیا

آن، که از هر  نهیشیبه پ میاگر بخواه گا، یدرباره  یول
 ن یابه  انییایاز ورود آر شیبه فرهنگ کهن هند پ یسو

 ۱دارد کینزد وندیپ سمیوابسته است و با شامان نی سرزم
و  یآن را تا دوران پتنجل  یو تکامل و دگرگون میبپرداز

اند، نگاشته شده  نهیزم نیکه در ا ییسوتراها و شاستراها
است که  رونینوشتار ب نی تنها از حوصله انه  م، یکن یرسبر

 

  ن ی بخش ا نی هند به نخست ی نهاییآن با آ  وند ی و پ سمیـ درباره شامان۱
 رجوع شود.  سم، یمجموعه، شامان



سم ینیو ج سمیبخش پنجم: بود 540  

نخواهد شد. پس تنها به چند   یکمک  زین  سمیبه جستار بود
 .می کنی بسنده م ییادآوری کل

 ندگان یکه گاه جو میدید  شادهایاوپان یبررس در
  رفتندیپذیم یجهان یهدف را انسان برتر و ورا یرستگار
 یی ورارو  یریمس  ، یانسان برتر  نیآماده ساختن چن   یو برا

(transcendentalپ )ی اضتهایکه ر کردندی م شنهادی  
 نیترر یچشمگ  شادهایاوپان  یسخت و مراقبه و تمرکز بر رو

( که در samyasin)  یاسی بود. سن ییمایهپرا  نیا یگامها 
  ی ستیبای داشت، م یجا  هیچهارم سلوک برهما چار گاهیپا

 رد،یگ  دهیو آنچه وابسته به آن است ناد  دهیبر  ایچنان از دن
جهان    نیو زهد و... ا  لتیو بد اخالق و فض  کین  یکه ورا

  ی او دارا یبرا یسنجش جهان چیه  کهیی رود تا جا
 به دنیشیبه مراقبه و اند چنان. او ستین یارزشمند

در  ییکه گو شودی سرگرم م ...هاکه یو ارن شادهایاوپان
از  زیخود را ن زیمرده است. او خوراک ناچ یجهان یکارها
آن  م، یدیبود که د رون ی . از اآوردی دست مبه  یوزگیراه در

 ایو به ترک دن دیرس ی م یاسنیسن گاهیکس که به پا
انجام   یاو مراسم خاکسپار  ی بستگانش برا رفت، ی م

هدف سالک وحدت آتمن ـ  شادهایدر اوپان یول. نددادمی 
و  Ätmavidiyäبرهمن بود که تنها با معرفت )

Brahmavidiyäو  دیآی دست مود، بهه( و سرانجام ش
آماده ساختن سالک بود،   یبرا  یروش رفتار   کی  تنها  گا، ی

 .ژهیو یآموزش نظر کینه 
 ایها که سخن از شرمنه  م یدیسرگذشت بودا د در

را   هیبرهماچار یبود که راه سنت  یمرتاضان دوره گرد
 بندیو پا شمردندی و وِداها را مقدس نم مودندیپینم
هم نبودند. آنها در واقع با ترک خانه  یبراهمن یهاگاه یپا

( را بر samyasana) اسنیسن گاهیپا کسرهیو خانواده 
یُگا بود،  یاو مراقبه، که گونه اضتیاز راه ر ات دند، یگزی م

  ن یاز ا یک ی زین یامونی. شاکابند یدست  یبه رستگار 
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 یدر دوران نوجوان  یها بود که بدون آموزش براهمنشرامنه 
و  شی از آسا یبه رستگار  دنیرس یترک خانه کرد و برا

اندیشی و سخت، ژرف یو به ریاضتها دیرفاه چشم پوش
زمان بود که رفته رفته   نی. در ابردپناه  ین یگوشه گز

 ییجوو معرفت یمکتب آگاه  کی یو یُگا به سو اضتیر
تا  الدی از م شی سده دوم پ نی. در دوران بافتیی م  شیگرا

 یهارساله  یاست که یُگا دارا الدیسده پنجم پس از م
 .گرددیم darshna ای ژهینگاشته شده و و

آور هندو را گرد آورنده ( استاد نامpatanjali) یپتنجل
 yogaسوترا )  وگاییُگا و نگارنده    یموزشها آ  و ساماندهنده 

sutra - )درست نگارش آن روشن   خیکه تار ۱دندانمی
 یالدیم ۳۰۰تا  الدیاز م شیپ  ۲۰۰ ن یو آن را ب ستین
 ی دیکهن دراو   یهمان باورها  هیسوترا بر پا  نی. اپندارندی م
  ه یدر ما شادهایهند، و آنچه در اوپان انیبوم فرهنگو 

نگاشته و   افت، ییُگا سامان  یو آزمون یاشه یو اند یمعرفت
نام نگاشته شده است به  یریآراسته شد. بر یُگا سوترا تفس

vyäsabhäshya آن،  سنده ی( که نواسایو  ری )تفس
. ۲( باشد vyäsa) اسایو دیبا دیآکه از نام تفسیر برمی چنان 
به سده چهارم    کینگارش آن را نزد  خی که تار  ریتفس  نیدر ا
یُگا  یبرا یاافته یسامان  یمبنا ند، دانمی  یالدیم
 دی( شکل گرفت. حال باdarshnaدارشنا ) کیصورت به
 میدی د  نیاز ا  شیبودا وارد شد. پ  نییکه چگونه یُگا در آ  دید

  ی در بررس  ییربودایو چه غ   ییکه همه پژوهشگران چه بودا
 

چهار بخش است. بخش نخست تمرکز و استغراق    یسوترا دارا  نیـ ا۱
(samadhiبخش دوم چگونگ ، ) به هدف. بخش سوم   دن ی رسی
سخت  ی اضتهایپس از ر ی ک ی( که siddhiآسا )معجزه  ی روهاین
 .  یو رستگار یآورد. بخش چهارم آزاد  یم دستبه
وِداها،    سندهیچون نو  ی ادیاست که به کسان ز  ینام انگار   کی  اسای ـ و۲
  ی کیفلسفه ودانتا... و  گذار ه یپا مهابهاراتا،  پوراناها، گردآورنده  سنده ینو

ی اساتیری  نام  شتر یاست، گفته شده است و ب ی که جاودان ن یاز مقدس
 است.
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و  دادهایرو سم، یکانن بود یبودا و گزارشها  نامهیزندگ
روش   نیبودا با ا رساندی م که رفتندیرا پذ ییگفتارها
فرسا ناهمساز و ناهمراه سخت و توان  اضتیو ر  یخودآزار

بوده است. در سرگذشت بودا آمده که او پس از جدا شدن  
و  یگیرپنج مرتاض به گوشه  یاز دو استاد خود به همراه 

  ی کار چنان پافشار ن یسخت پرداخت و در ا یاضتها یر
د. شش سال ش تخوانچون پوست و اس یکرد که از نزار

بودن   هودهیراه را دنبال کرد و سرانجام به ب  نیا  یامونیشاک
روش دست برداشت و با خوردن  نیبرد. پس، از ا یآن پ

. پنج مرتاض افتیاز دست رفته را باز    یروین  ریخوراک و ش
مرتاض بزرگ  ةهمراهش بر او خرده گرفتند که در اراد

بودا به   یلداده و از راه راست برگشته است. و  یرو  یسست
دوران شش سال به بستن    نیآنان فهماند که »در سراسر ا

 رتریاست« و چشمگ  پرداختهیدر هوا م  یپندار یهاگره
به  اضت، یر گونهچ یبدون ه  ، یر یروگین نی آنکه پس از ا

 ن یاز ا ای. آابدییدست م ریو به تنو ندینشی اندیشی م ژرف
و  هودهیرا ب اضتیو ر ایترک دن توانی روشنتر چگونه م 

 خواند؟  بهرهیب
 آوردی گواه م  Majj. Nik. I/27باره از    نی برنکهورست در ا

 :دیگویخود م ریکه در آن بودا درباره تنو

دست آوردن توان  و به یکاف یخوردن غذا با»
  انه یده  نیمن به نخست  ها یو بد الیالزم، جدا از ام

و  یو خوشبخت یو شاد دنیشیکه با اند دمیرس
...« ۱سرور همراه است. پس در آن حال ماندم 

۱۶/۱۱۸ 
به تفکر و  توانی و روزه... نم اضتیبا ر گریزبان د به
 .افتیاست، دست  ری تنو انیکه بن ، یشیاندژرف

 

گفت آنچه در کانن آمده    توان ی ام نمشده  ادآور یگونه که بارها  همان ـ  ۱
گزارشها برداشت بودا را   ن یا از  د ی ما با ی بوداست. ول  ی هاواقعاً گفته 

 . میآور  رونیب
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از  زیسخت و پره  یدارو زهد و روزه  اضتیبر ر گای
 دیکه باچنان شود، ی گذاشته م هیپا شیگونه آساهمه
سخن از ماههاست( در گور  ینخورند )گاه چیها ه هفته 

 رها سازند و...  یماد ازیبخوابند، بدن را از هرگونه ن

هرگز به نابود ساختن خرد و شعور فرمان نداد، در  بودا
 نیترکه خاموش ساختن عقل و شعور از برجسته یحال

سلوک یُگین با  کیکالس یگای یُگین است. در  یگامها 
و تمرکز و مراقبه    یدرپیو پسخت    یو ریاضتها  ایترک دن
 یآنچه را به باور خود نادان کوشدی و او م  شودی آغاز م

. ابدیبردارد تا بتواند به معرفت دست  انیاز م ، داندمی 
کسب معرفت و  ریجلوگ نیاست که نخست ریچشمگ

و معقوالت است،  میرا عقل و آنچه مفاه  قتیشناخت حق
 نیروح است به عقل، و در ا یوابستگ ی. ناداننددانمی 

 ریضم ایکه در انبار عقل است،  ییهایرینمودپذ یوابستگ
( و väsanas) یروند یهازه یناخودآگاه و انگ

به گونه  ۱( samskärasگذشته ) یزندگ یهایریپذنشان
 . شوندی م انیروح نما یجابه ، یذهن یهازه یآم

بردن و خاموش کردن   نیهدف یُگا در گام نخست از ب  پس
 cittavritti)است یو عقل  یذهن یهاخته یموجها و برانگ

nirodha)  -۲ ی انبار همه نشانها نی گیُبرداشت  نیدر ا  
 یعقل و ذهن و احساس و خودآگاه   لهی را که به وس  یرونیب

خود   ی درون  یرو یتا تنها ن  کندیکرده است، نابود م  افتیدر
آنها سازد. با   نیجانش  پندارد، ی برتر م  یکه شعور و آگاه   ا، ر

 

واسنا و سنسکاره وابسته به هم بوده و سنسکاره درواقع همان  ـ ۱
 واسناست که به فعل درآمده است.  

 buddhi( )ذهن( ، manasمنس ) رنده یدربرگ نجایدر ا cittaـ ۲
  ن یاز ا  شی ( است که پتیانان)  ahamkara  ای )حافظه(،    smirti)عقل(،  

  یهم ادراک و احساس درون یرو antahkäranaآن را  مید ید
است.    ی ذهن   ی و موجها  ها ده ی برخورد روح با جهان پد  writti  . نامندیم

nirodha ی.خاموش  یعن ی   



سم ینیو ج سمیبخش پنجم: بود 544  

که عقل و ذهن خردجو   ابدیرا در  یقت یحق  دیشعور او با  نیا
است   افته یدست    یحال او به اشراق  نیبه آن راه ندارد. در ا

  ن ی. از ا۱مطلق است  قتیبه حق دنی رس زیکه تنها دستاو
( kshiptaپراکنده )  افتهین  گایکه پرورش    یذهن انسان  دید

. به کمک یُگا ذهن قرار  ۲( استmudhaو از هم گسسته )
 هیسو کیمتمرکز شود و  زیچ کیگاه که در و آن ابدیی م

آرام و خاموش  یذهن ی( ، موجهاekägratäگردد )
 ن یبه تمرکز و از ب یابیدست ی(. براnirodha) شوندی م

و انجام   یدگیبه ورز ازین یرونیب یبردن همه نشانها
 نیابه    افتنیدست    یکه برا  یسخت است. روش  یآزمونها

است همان  ازیمورد ن ، ییتمرکز و اشراق و سرانجام رها
شده، و   شنهادی آن پ  یبرا  یفراوان  یهاکه راه   د، باشیُگا می 
  ی که پتنجل یآنها چهار راه بوده است. روش نیتربرجسته

 

که با خاموش   ال،یوهم و خ نی مجموعه، ا نینخست ا ـ ما در دفتر ۱
را مشاهده   قتیخود حق درون  در تواندی انسان م ی عقل افتیکردن در 
  ی که در فرهنگها مید ید سمی. در جستار شامانم یکرد یکند، بررس 

درباره سامان و سازمان    یانسان هنوز از دانش تجرب  کهی زمان  ،یباستان
راه   نیاو راز ناشناخته بود، به  او سرّ ی برا زی و همه چ خبری ب یهانیک

  ی فرهنگهاکهن چون  ی . در فرهنگهاافتی ش یگرا ی نگردرون 
روش پرورش   ن یآمور... ا ل،یبزرگ سند، فرات، ن یرودها یهاکناره

  ن یدر هند ا ژهیوشکل گرفت. به  هیپا ن یبر ا یو حکمت عرفان  افتی
یافته  سازمان  ش یآزما دانش و  شرفتی آنکه از پ یجاروش شناخت، به 
هم   یو به تکامل دانش تجرب ابد یتکامل  ی سو ن ی بهره گرفته و از ا

  یواقع نشیبه ب ی و حت د یدانش گرد  شرفت یپ ریخود جلوگ د،ده  یاری
و   یزی خردگر ن یوارد ساخت. متأسفانه ا انیو ز بیآس ز یو خردگرا ن

  ی الیخ  ی و پروازها ی رواقعیغ ی و دلخوش شدن به پندارها ی زیخردست
  ی ماری رخنه کرد و چون ب زین گر ید ی از فرهنگ هند به فرهنگها

  نیابه  یی هااشاره  سمیشد. در شامان هجوامع گسترد  شتر یدر ب ردار یواگ
 گفت.   میسخن خواه یاد یبن نه یزم نی ما در ا ز ین نده یجستار شد و در آ

را   یکه راه نادان یخاطر و درهم، کس  شان یپر  یعن ی mudhamatiـ ۲
 .  دی مایپیم
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زبانزد آن زمان است،  اریبس یهاآن را سامان داد و از راه 
است.  یپادشاه  یگای ای( Räja- yogaروش راجه یُگا )

  رو نی( است و از همanga) هیهشت پا یروش دارا نیا
 ashta - anga  ای  ashtänga-yoga)  وگایآن را اشتانگه 

. )راه یُگا را  ۱نامندی ( مسندینوی م  ä را aaکه 
yogamärga  آن را  یهاه یاز پا کیو هرyogänga 

 است:  نیچن  هیهشت پا نی. اندیگوی م
  –  امایبر نفس ) یرگیدرون و چ  شیـ پاال۱

yamaدر استی  با آگاه   وندیپ  ختنیگس  شگامی( که پ .
خود  یو کششها لهایکه م کوشدی یُگین م  گاهیپا نیا

و  کسرهی افتیرا نابود سازد و ذهن را آماده در
همراه است،   ی ستگیبا پنج با  گاهیپا  نی کند. ا  یانجیمیب
از  یهند ینهاییآ شتری( که در بahimsä)  یآزاریب

( satya)  ییو راستگو  ینهادهاست، راست  نیتربرجسته
و  یهمسریب ، ی( و امانتدار asteyaنکردن ) ی، دزد
 ی( ، از کسbrahma carya)  یجنس  یکیاز نزد  زیپره 
 یاز آز و چشمپوش زینخواستن و نگرفتن و پره  یزیچ

   .(aparigraha)از مال 
و تعهدات   فیتکال ازها، ی( . نNiyama) امایـ ن۲
 اند:ن یکه چن ، یمذهب

( ، رضا و shaucaدرون و برون )  یزگیو پاک  یپاک
مقدس  ینوشتارها (، خواندن samtoshaقناعت )

(Svadhyäya( و دعا و ذکر )Japaو بازگو ) پشت  یی
Ishvara- به خدا )  می ، تسل۲( Omم )اُ سر هم نام اعظم  

 

بودا شده است که    ل ی اص  ه یراه هشت پا  ن یجانش  ه یراه هشت پا  ن ی ـ ا۱
 نام داشت.   ashtängaآن هم  

آهسته و   د یخواندن وِداها مورد نظر است که با  ی پتنجل  ی گایـ در ۲
که بر دو گونه   ندیگوی م Japaزمزمه را  گونهن یتکرار شوند. ا اریبس

 -vaikariتکرار کردن، و  شهیدر ذهن و اند mänasa - japaاست، 

japa خواندن.  لب  ر یز 
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pranidhäna و ذکر و عبادت خدا ) (ishvara - 

pujaاضتیر  فیتکال  ن یا  نیتر(، و برجسته  (tapasa )
دراز و  یهاسخت، روزه  اری بس یاست، که با ورزشها

از حرکت چشم و ابرو... سرما   زیپره   ی سکوت کامل حت
را بر خود هموار ساختن، زمان دراز برپا  ادیز یو گرما

 .دباش... همراه می ستادنیا
نشستن    ی( . چگونگäsanaیُگا )  ژهینشستن و  -  ۳

. از کندی م آماده دارد و یُگین را تیاهم اریدر یُگا بس
( یلوفریچهارگوش )ن اینشستن چهار زانو  یهاوه یش
(padmäsana آزاد نشستن ، )نشستن آزادگان  ای
(Mukhtäsana( نشستن کامالن )siddhäsana و )
نشستن  نی(. با اSvastikäsanaنشستن )  پایچل

سخت همراه است تا یُگین بر اندام خود  یورزشها
 شود.  رهیکامالً چ
گرفتن دم زدن   اریـ بازداشت دم و در اخت4

(pränäyämaدر ا . )دم فرو  و حال دم بر آوردن نی
و سپس به ورزش  شودی م میبردن درست تنظ

بتوانند  کهیی تا جا پردازندی( م purakaبازداشت دم ) 
 ی گی یاز کرامتها یکیدم را نگاه دارند.  یزمان دراز

که آن را   کنند، ی م انی( را زنده به گور شدن بنیوگی)
 ی هاآن معجزه  یو برا نددانمیبرآیند بازداشت دم 

 . شد  خواهد انی. که بکنندی را توهم م یزیانگشگفت 
بریدن   ( ـ از جهان برون )جهان محسوسات5

(pratyähära )۱ دم از   بازداشت ذهن یُگین پس از
که در   یاو پرده  شودی از خود آزاد م  ریغ  یزهایهمه چ
 کحال، در نی. در ارودی است به کنار م قتیبرابر حق

 

است. در یُگا در   دنیو به درون کش دنیپس کش  یواژه به معن نیـ ا۱
  دنیبرون بر ی ایو از دن رفتن  فرو ش ی خود و در درون خو ی آگاه
مرتاضان    نیدر ب  ند،دانمیحال را که برآیند بند زدن بر دم    ن ی. ادباشمی
 ارزش است.  یدارا اریبس
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و  ردیگی انجام م یسرراست و آزاد و بدون وابستگ
 قتییابد و به حقبرون را درمی   ینگریُگین تنها با درون 

)برون را با چشم درون  بردیم ی( پtattva) زیهمه چ
 (.نگردی م

هدف   ایمکان  ز، یچ کی  یتمرکز ذهن بر رو -۶
(dhäranäبرا . ) دل  لوفرین ینمونه تمرکز بر رو ی
(hridaya - pundarika که همان شهر برهمن )
(brahma- puraگاه ی( است )جا  ،)ا یبرهمن و آتمن 

 ای( ، näbhi- cakraناف ) رهیدا یتمرکز ذهن بر رو
که  میدید شادهای( ... در اوپانnäsikägra) ینینوک ب

 رون یاست و از هم یارزش فراوان یدل دارا لوفرین
ارزشمند  اریدر یُگا بس زین گاه یجا نیا یتمرکز بر رو

 ن یبجاست مکاشفه استادان یُگا را که بر ا  اریاست. بس
که  می نیو بب میکن  یاند. بررسدل مراقبه کرده  لوفرین

گران، که معجزه  نیو کشف و شهود ا یمعرفت ورارو 
!! نشیاز پژوهشگران آنها را خوانندگان کتاب آفر  یبرخ

است:  نیها چنمکاشفه  نیاز ا یک ی. ستیاند، چخوانده
است که  یلوفرین گاهیجا نی ا قتیدر عالم شهود حق 

گرفته   یجا   دیهشت گلبرگ دارد و در کانون آن خورش
( است. Aumکالم مقدس ) نیتوات نخس گاهیکه پا

( است. بر فراز Jägrat) یدار یوات نشان عالم ب نیا
 د باشمی  ایوات دوم  گاهیدارد که پا یماه جا رهیآن دا

ماه   رهی( است. بر فراز داsvapnaو نشان عالم خواب )
که نشان m ای وات سوم  گاهیآتش است که پا رهیدا

 ن یفراز همه ا( است. بر Sushuptiعالم خواب ژرف )
 ای  turiyaچهارم ) گاهیپا که  هواست رهیها، داره یدا
ناب، که خود آتمن است(  یو آگاه  یار یهش گاهیپا

را روشن و درخشان  گریو همه مراتب د  دباشمی 
و مراتب شناسانگر  گاههایپا  نیهم ا ی. روسازدی م

 رو ن یدارد. از هم یبرهمن است که در انسان جا
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درود  یجابه رسندی( که به هم مsadhus) نیمقدس 
بر  میتعظ ای Om namo näräyanaya ندیگوی م

 .۱خدا در انسان 

( که در آن dhyänaاندیشی و مراقبه )ـ ژرف۷
 - pratyaya) کنواختی و  کپارچه یشناخت 

ekatänatä شناخت  چیهدف متوجه است که ه ( به
حال ذهن یُگین با  نیبر آن نشان ندارد. در ا یگرید
 .شودی م  یکیمورد مراقبه  زیچ

حال  نی( . در اsamädhiـ استغراق و تمرکز )۸
ندارد و  برگشت گریرسد که دمی  ییتمرکز به جا

دست عالم و معلوم و علم به گونه مطلق به  ییکتای
حال گذشته است.   وحال در واقع استمرار د  نی. ادیآی م

 samyamaسه مرتبه را با هم  نیا رون یاز هم
 شدن است.  رهیبر خود چ یکه به معن ندیگوی م

مورد گفتگو و  سمیدر بود گاهی دو پا نیا چون
 گفت.  میاست، جداگانه درباره آنها سخن خواه   یبرداربهره 

یُگا ورزشها و  هیهفت پا شودی م دهیکه د چنان
  ی و جامعه وابستگ گرانیاست که با د یفرد یآزمونها

و بدن خود را  شهیذهن و اند ، یینداشته و یُگین در تنها
آن   هیپا  نیدر نخست  یو حت  ردیگی انجام آنها به کار م  یبرا

است، چون یُگین در   یاخالق یهادها که ن ، یستگ یپنج با
 ی. دزدستین رفتهیبرد، انجامشان پذی سر مخلوت به

... در جامعه و با رفتار و کردار یامانتدار   ، یینکردن، راستگو
مفهوم داشته باشد.    تواندی م  گرانیوابسته و در برخورد با د

در  یو استوار  یدار یو پا یاجتماع ـ  یپس پرورش اخالق
بودا بود و تنها در  دََهرمهیبُد یادیبن یهاهیآن، که پا

 نیبا ا تواندینم شد، ی م لیو تکم شیآزما یجمع یزندگ
مورد   تواندیدانش هم نم  یواقع  یری. فراگابدیروش تحقق  

 

.....  گاههایها و پا واژه   گری کالم مقدس و د  یبا چگونگ   ییآشنا  یبراـ  ۱
 به دفتر سوم، ودانتا، مراجعه شود.
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 گونهچ ینظر باشد، که جز خواندن ودا و ذکر و دعا و... ه 
 نیوگی  م یدیکه د  ژهیوبه  ست، یدر دستور ن   یآموزش معرفت
جدا   یعقالن  دنیشیو اند  یخود را از خردورز  دیباور دارد با

خردمندانه و آموزش حکمت و   ت یباور ترب  نیسازد، که با ا
و  یو رستگار  یبازدارنده آزاد نیفلسفه و دانش بزرگتر

 خواهد شد.  قتیحق کدر

فرهنگ  ادبودی را، که  هیپای پندار ب نیا نده یدر آ ما
  ان یداد و اکنون، با ب  میاست، مورد گفتگو قرار خواه   یشامان
و  انهیفشرده به اظهار نظر چند پژوهشگر درباره ده  اریبس

 . میکنیبسنده م سم، یبود هیسماد

 سمی( بودJhäna ی( )پالdhyäna) انهیکه ده  کاتس
 ، ۱کندیو خلسه( برگردان م یخودی)از خود ب Tranceرا 
 انه ی. )ما همان ده گذاردی م  انیآن در م  یها را براپله  نیا

 (. میبریخلسه به کار م  یجا  را به
 یلها یکه عامل از همه م نینخست انهیـ ورود در ده ۱
 ن ی. در اشودیرها م  ناسالم  ناپاک و  یهاو دهرمه  یاحساس 

 : شودی در او رفته رفته پرتوان م یژگیپله پنج و
و سنجش که  شهیگرفتن اند. به کار vitarka -الف 

 . است یو سست  یحسیبر ب یروزیبرآیند آن پ
 شه ی)اند  vicäraدهنده    زیو تم  یپژوهش  دنیشیاند  ـ   ب
 است.   رتیح بر یروزی( که برآیند آن پایجو
( که priti)  جانیهمراه با ه   یشوق و رغبت، شاد  ـ   ج

 . است تیبر سوءن یروزیبرآیند آن پ
 یروزی( که برآیند آن پsukha)  یو خوشبخت  یشاد  د ـ 

 و غم است.  یشانیبر پر
( که ekägrata cittaنقطه )  کیتمرکز ذهن به    ـ  ـ ه 

 . استی احساس  یلها یبر م یروزیبرآیند آن پ

 

نه    enstasisاندیشی است و در خود فرو رفتن  ژرف   یبه معن  انهی ـ ده۱
در خود   زی. در یُگا ندباشمی  خلسه جهی که نت extasis ی خودیاز خود ب

 است.  ده ی را برگز  یفرو رفتن است و پروفسور کاتس برگردان نادرست 
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کاره ی و و  ترکهی دوم، که عامل از و  انهیورود در ده   ـ ۲
.او ماندیم یبرجا گریدی ژگ یسه و یول شودی رها م

 را احساس   یگیو فراما  یو ترازمند  یآرامش درون  کی
   (adhyatmasamprasada)کندی م

و عامل  شودی م دیناپد یتیسوم. پر  انهیورود در ده ـ ۳
به  ییاعتنا ی( )بupekshä)ی اشه یاند یترازمند کیبه 
  روشن   افتی( و درsmirti)  یآورادی و بد و افتخار...( و    کین
(samprajnaya ) ابدییدست م . 

 دیناپد زین sukhaچهارم، که  انهیدر ده ـ  ورود 4
ذهن  یبه آزاد او .ماندی م یو تنها تمرکز بر جا شودی م
(cetovimuktiدست م )ابدیی . 

 ی شکل ی ب نی نخست ایپنجم  انهیـ  ورود در ده 5
(arupyäsamäpattiدر ا .)از پندار شکل    عامل  گاهیپا  نی

و مفهوم   گذردی ( میماد میمفاه  rupasamjna) یماد
( )کثرت( را به کنار nänätvam - samjna) یچندگانگ

 یو در آن جا  آوردینامحدود را در ذهن م  یو فضا  راندی م
 . ۱ردیگی م

 ، یشکل ی ب افتیدر نیدوم ای ششم  انهیـ  ورود در ده ۶
 یو به آگاه   گذردی م  زین  نامحدودی  که در آن عامل از فضا

 نامحدود یآگاه  افتی)در شدیاندی نامحدود م
vijnänänantyäyatanaردیگیم ی(، و در آن جا. 

 ی شکل یب افتیدر نیسوم ایهفتم  انهیـ ورود در ده ۷
گذشته و به آنجا   نامحدودی  آگاه   یکه در آن عامل از فضا

 (äkimcanyäyatana) ستیدر آن ن زیچ چیکه ه 
 . ردیگی م یو در آن جا شدیاندی ( میچیه  دروازه)

 

 äkäsha - anantya – ayatana ای äkäshänantyäyatanaـ ۱
شناخت است و   هیکه پا  میدی را د äyatanaنامحدود.  ی فضا درک

 . دباشمفهوم واژه، دروازه ورود و خروج می 
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 افتی در نیچهارم ایهشتم  انهیـ ورود در ده ۸
 ستیآن ن در زیچ چیکه عامل از آنجا که ه  ، یشکل یب

 .شودی وارد م یو نه نه آگاه  یگذشته و به نه آگاه 
 یک ی هشتگانه را  یهاگاه یپا نیا انهیکننده ده ش یآزما
همسان    اریکه بس  ،یو به سماده   گذراندیم  یگریپس از د

ناب است، دست  یکسانیو  یهمانند ای samatäبا 
 .ابدیی م

( که Robert Gimello) ملویروبرت گ پروفسور
شدن   یکی  افت، یدر موضوع در  یرا استغراق ذهن  هیسماد

  ی در واشکاف کند، ی م  یمعن افت، یناب ذهن و موضوع در
 :سدینوی نظر کاتس م

 ی رونیو در جهان ب  افتیدر  ی عیبرنامه روش طب   نیا  در
. تالش  شودی فرومانده م یو خود آگاه  ییدرونگرا یو حت
. شودی به حداقل ممکن تنزل داده م یو عقالن یروح

 یو احساس، که سازنده آگاه   شهیاند  گردش جوشا و بالنده
 یةو شتاب آن به پا شودی داده م لی است، به شدت تحل
و   میها و مفاه واژه  نیچن کی. ابدیی درنگ کاهش م 

 ،یآگاه   ینامحدود  گاهیچون جا  یاگانه یناآشنا و ب  یفرازها
 چ یکه در آن ه  یگاه یجا ، یو نه نه آگاه  ینه آگاه  گاهیجا
به آنها دست  انهیکه عامل در ده  یحاالت ی... براستین
آشنا ساختن و آماده    یبلکه تنها برا   شود، ینم  انیب  ابدیی م

و نامأنوس و  یعاد ریغ طیشرا نیچن کی رکردن ذهن د
 شودیپنداشته م  نی. گذشته بر اردیپذیمجرد، صورت م

که به عامل   ندباشمی  یتوان یذهن دارا  یحالتها  نیکه ا
 ز،یسحرآم  یروهاین  ن، یدانش برتر  ، یعیماوراء طب  یروهاین

نمونه برگردان   ی. برابخشندی بینی... مشکل، روشن   لیتبد
 Upatissa) یراه آزاد منارساله به  کی

Vimuttimaggaاست:  نی( چن 
رفته رفته به   یاندیشی و موشکافبا ژرف  عامل»
شده،   رهیچ  شیکه بر وجود خو  ابدیی دست م  یحال
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و برگرداندن شکل خود را   یدگرگون ییتوانا
 نیاست چند یکیکه  ی. او در حالآوردیدست مبه
 دی. او ناپدگرددی م یک ی نیو از چند شود، ی م
 وارها،یاز د گردد، ی م ان یو دوباره نما شودی م
پرواز   یا. چون پرندهگذردیکوهها... م وبندها، جل
در فضا    یابازدارنده   گونهچ یو بدنش بدون ه   کندی م

 یرفته و از جا  نی. او به درون زم دینمایحرکت م
در آب فرو رفته است. او    ییگو  د، یآی م   رونیب  گرید

  ن یبر زم ییدارد که گویآب چنان گام برم  یبر رو
و ماه   د یخود خورش ن. او با دستارودی سخت راه م

 یروهایاست ن نی... چنکندی را نوازش م
او  یرویاو و عظمت ن یع یو ماوراء طب  زیانگشگفت 
 ۱رود.«یم  است که به جهان برهما باال  یاتا اندازه 

با در خود فرو رفتن و  گا، ی  یمدیتاسیون و اجرا  با
  شهی(، عامل اندshamathaدست آوردن آرامش کامل )به

تَتهاگته )بودا( متمرکز   یکی زیشکل ف  یو ذهن خود را بر رو
درخشان    ابد، ییم  شیاو را در برابر خو  کهیی تا جا  سازدی م

حال   نینشسته است. در ا  یگروه   ن یچون زر ناب که در ب
از آن  ییابد و زمانتماس با بودا را درمی  یسرمست یگیُ

بینی  نشئت و لذت است که به روشن  نیو در ا  بردی لذت م
 .۲ابدیی دست م ریو تنو
و  یامدرسه   وهی)ش  ییبودا کی در سنت اسکوالست  یول
دََهرمه نشان داده ( که در ابهی یقرون وسط یحوزها

( و laukika bhävanäپاالیش دنیوى ) نیب شود، ی م

 

  ی جا استادان کارشناس، که به نی ا یها یبرداشتها و داور ی ـ با بررس ۱
و در   گردند ی م  نهاییآ یسایو کل تیروحانی و پژوهش، بلندگو  یبررس

  ، دهندمی  یاری آنها را  ،ی شیجمود و کژاند یهاه یاستوار ساختن پا 
جوامع هنوز    نیترشرفته یدر پ  شهایک  نیتری که چرا بدو  افتیدر   توانیم

 .  اندمؤمن  روی همه پ  نی ا یدارا
 !!  گرددی م  دَهَرمهیبُد  نیجانش ییـ نشئت و لذت جو۲
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  یی ( جداlokottarabhävanä) ی ویدن یورا شیپاال
 انهیده  گاهیبا همان هشت پا یوی. پاالیش دنرندیپذی م

که  یبودا( در حال لی)نه هشت اصل اص ردیگی انجام م
و   یجسمی ب یهاگاه ی گذر از پا ، یویدن یورا  شیپاال
است که بودا آموزش داده است   ی قی و درک حقا  یعنصریب

(. دندی نام آموزش بودا آفربه  سمیبود انهی)البته آنچه در مها
  ی و عقل یعاطف یرهایجلوگ دیبا  یرستگار یبرا ستیبود
  ی های دی( و پل kleshävarana) یاحساس  یهایدیو پل
  ن یگیبردارد، وگرنه    انی( را از م jneyävarana)  یاشه یاند

نخست  یهایدیهم از چرخ سنساره رها نخواهد شد. پل
 یباورها ایدوم  یهایدیمانند شهوت، خشم، نفرت... و پل

ها... نادرست چون باور به آتمن، جاودان بودن دََهرمه 
که هر   افتیدست خواهد    روانای به ن  ی. یُگین زمانندباشمی 
  ی بررس   ک یاستاد پس از    نیا  .۱سازد  را نابود  هایپاکنا   نیدو ا

 

و    گذارانه یپا  ،یااستوره   یاسایبزرگ و و  ی پتنجال  مینیآنکه بب  یـ برا۱
خود   ی را با دانش ورارو ی م یعظ قی چه حقا ،ی مکتب ی گایُاستادان 

   :میکنی را بازگو م اسا،یو ر یاند چند فراز از بخش سوم تفسکشف کرده 
  یرا هراس درم انیخدا شود،ی م کیمطلق نزد  یی به رها  گنی چون »
  ی و با فروتن روندی او م ش ی خواهد شد. پس پ رهیکه او بر آنان چ رد یگ
ی  بهشت  ذ یو از لذا  ر یگی بهشت جا  نیو در ا  ا یبزرگوار ب  یا  که  ند یگو یم

  یجا نجایا مایپگردونه آسمان  نجاست،یدر ا یکه آب زندگ  ر،یگکام
بهشت کام بخشند، بدنها در   ن یدر ا  چهرگان یو پر  ان یدارد. همه حور

است که رها    ان ی خدا  گاهیجا  نی چون الماس و زر ناب درخشانند. ا  نجا یا
  ییگین که خواستار آزاد یاست... و ... ول  ی و مرگ و نابود ی ری از پ

و سر باز   خوردی نم بیفر انیخدا گاهی پا نیابه  رواناستیمطلق و ن
که و چنان   شود ی موهوم دنبال م  ی پندارها  نی هم  زین  سم ی(. در بودزندیم

فرمان    هانیبه ک  تواندی م  ی یُگین حت  مید ید   ول  یمِدر گزارش پروفسور گ
گردد و چنان خود را بگستراند که جهان   رهیو ماه چ دی راند و بر خورش

به زمان و مکان آزاد    یآمده که یُگین از وابستگ   اسا ی!! در ورد؟ی را دربرگ
و    نشیچرخ آفر   نیبه نخست  مودهیوارونه پ  یو زمان را در سو  گرددیم
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  توان ی است که م هیپا نی: »تنها بر اسدینوی گسترده م
کرد.« سپس همان راه به نظر او  هی را توج سمیمراقبه بود

که در  شمارد، یشدن ذهن برم یانقطه کیرا تا  یعاطف
  ی و احساس یعاطف یهاحال با سرکوب کردن رخنه  نیا

دست  یعیطب  قمافو یروهاین افت یعامل به احساس در
که نابود   ییرها  دیکل  نیو سپس با به کار بردن آخر  ابدیی م

نادرست است، در حال آرامش   ی هاه یو نظر نشیساختن ب
 ۱۸۰/4۶ - ۱۸۷. شودی رستگار و آزاد م یدرون یو آشت

 ی و سماده  انههید  انیو ب  یدر بررس  ییبودا  یهارساله 
نمونه  ی. براگرندی کدیوارونه  ی ندارند و گاه  یهماهنگ
120,1/Majj. N. I    242با/Majj, N. I  ستی هماهنگ ن .

از آن.  زیپره  یگریدستور است، و در د یخودآزار یکیدر 
  یاری رسد که بسمی   جهینت نیابرنکهورست به  رون یاز هم
آن زمان هند گرفته   یهمگان یبرداشتها از باورها  نی از ا
 ۷5/۱۱۸اند، نه از دستور بودا.  شده 

 را است که آن    ییسخن از هشت رها  یگاه   نیگذشته بر ا
و از   نامند، یم زی( نیپال - atthä disäهشت جهات )

  یچیه   یتا ورارو   شودی آغاز م   دنیبودن و د  دار یو پد  دایهو
نه  دن، یشینه اند دن، یشیاند ی ورا  گاه ی رفتن و به پا

ورزش به  نیرسد. و هممی  دنیشیو نه نه اند دنیشیاند
-109 شودی م انیب گاهیدر شش پا یگریگونه د

104/Majj. N. III  نیپندار جنگل، زم   یکه ذهن بر رو  ...
نه پندار و نه نه پندار   افت، یدر یانیپایفضا، ب یانیپایب

و  الیهرگونه پندار و خ  یورا انیمتمرکز شده و در پا
هشت  انهیده  نیاز ا شی. پرودی م  یروان یهای چگونگ

سخن   شتریب یول سمی. در بودمیکرد انیرا فشرده ب گاهیپا
 ن یاست که برنکهورست آن را چن گاهی چهار پا انهیاز ده 

 .کندی م انیب

 

  نش یرسد و به همه راز آفرحرکت را آغاز کرد، می   ی که امواج هست  یدم
 !! ابدیی دست م
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گونه است که کاتس آن را نخست همان  گاهیـ  پا۱
 (. هاسوک ، یتیپر چاره، یو ترکه، یدرمیان گذاشت )و

و در   شوندی دوم ویترکه و ویچاره رها م  انهیـ  در ده ۲
شدن ذهن   یک ی  گاهیپا  نیا  . درماندی م  یبر جا  گریحال د
هی سماد ای( و تمرکز cetaso ekotibhäva) شه یو اند
 . شودی م داریپد

 ی و شاد یبه خوشبخت گریسوم د انهیـ در ده ۳
و  کیبه ن ییاعتنایو ب یهماهنگ یول ست، ین یوابستگ
 یبر جا samprajnayaو  smirtiو  upekshaبد... 

 .۱مانندی م
 - sukhaو رنج ) یچهارم شاد انهیـ در ده 4

duhkhaو  ییاعتنایشده و تنها تمرکز و ب دی( ناپد
 ۸۲/۱۱۸. مانند یم یبر جا یهماهنگ
را درنگ مراحل   انهیچهار ده   Digh. Nik. III/266  در

anupubbanirodha  که:   نامند، یم 
  اء یدرباره اش  یشیاندال یدرنگ خ  نخست  انهیدر ده 

 و احساس است.  
 است.  شهیدرنگ سنجش و اند   دوم  انهیدر ده 
 است.   یدرنگ شاد  سوم   انهیدر ده 
 است.  دنیدرنگ دم کش  چهارم   انهیدر ده 

ها گزارشها و برنامه  نیدر ا شود ی م دهیکه د چنان
 افت، ی در یدرستبه زیگونه که برنکهورست نهمان

کهن،  یگا یو  اضتی و سنت ر از فرهنگ هند کوشندی م
  نه یشی پ  یدارا  گرید  ینها ی از سرزم  شیب  نی سرزم  نیکه در ا

 به زیبودا را ن نییکرده و آ یبرداربوده است، بهره
و  اضتیبا آن وابسته سازند. در دوران بودا ر ییهاگونه

داشت و پس از او هم بر ارزش   ی اورزش یُگا نقش برجسته 
بودا، که در  نیی. آافتی شیافزا یابیقت یروش حق نیا

 

  مراجعه به گزارش کاتس انهیده انیها و جربردن به واژه  ی پ  یـ برا۱
 شود. 
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 کیهندو نزد  شی پس از مرگ او رفته رفته به ک  یهاسده 
و  رفت، یپذ یابه گونه  زیو یُگا را ن اضتیرخنه ر شد، ی م
چون بودا هم در راه اصیل هشتگانه خود از  ژهیوبه

آن را با  دندیسخن گفته بود، نوآوران کوش یسماده 
 وندیپ شود، ی به کار برده م انهیکه در یُگا و ده  یسماده 
و   یسنت  یباورها  یپژوهشگران هم که بازگو  شتریدهند. ب
 یحت میدیرفتند که د شیاند، تا آنجا پمتشکل  تیروحان

کردند. ما  انیب انهیدرس یُگا و ده  یاه گونآموزش بودا را 
برداشتها اشاره  گونهنیا بودن به نادرست نی از ا شیپ

 ی زندگ یو عمل ینشان دادن راه تجرب ی. بودا برامیکرد
و سنتها و   های درست و سودبخش، از به کار گرفتن خو

 یاست، که تا جا دهیتنها چشم نپوشنه یمردم یباورها
ممکن از آنها بهره گرفته و به رنگ آموزش خود در آورده  

 ی اندیشی را براتمرکز و ژرف  ا ی هیسماد زیاست. بودا ن
 یبا کم یدانسته است. ول ستهیو ذهن با شهیپرورش اند

 ستیهمان ن  یسماده   نیکه ا  افتیدر  توانی بینی مباریک
 هانیگیمرتاضان و  انههیهشتم د ایچهارم  گاهیکه در پا

 اضتییگین با ر  دیبا  گا، ی  انهیاز آن سخن گفته شد. در ده 
خاموش  کسرهیرا  یو درنگ همه خواستها، عقل و آگاه 

عالم و  یی کتایچهارم با تمرکز به  انهیسازد تا بتواند در ده 
در   یرا در خود مشاهده کند. ول  قتیو حق  ابدیمعلوم دست  

  یخاموش و اضتیاز ر ینشان نی راه هشتگانه بودا کوچکتر
و  شهیبلکه وارونه آن پرورش اند ست، ین یعقل و آگاه 

  شه یو گفتار و اند  فتارپاالیش آن و تالش خردمندانه )که ر
درست   یبه خرد و آگاه   ازیبینی و تالش... درست نو جهان 

گواه است،  نیبهتر زی. خود بودا ندباشمی ازیدارد( مورد ن
 یخرد و آگاه   یو از رو  اضتیکه با ترک ر  اضتیکه نه با ر

بودا،   َدَهرمهی. در بُدابدیدست    ریکامل توانسته است به تنو
از نابود ساختن   یسخن  نیکوچکتر  ستاو  یکه آموزش واقع

 .ستین اضتیو ر ی و خودآزار یعقل و آگاه 
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 :سدینوی برده است م ی پ تیواقع نیاکه به   رایاک
برجسته   یدو ناهمسان  یبا یُگا دارا   ییبودا  انهیده »

 گریو د ستین یازین اضتیآنکه به ر یک یاست. 
 انهی... ده ردیپذی آنکه نابود ساختن عقل انجام نم

سکون و آرامش   افتیدر یمراقبه برا کیدر واقع 
ندارد و با نشستن   اضتی به ر  یازیاست که ن  یدرون
کامالً   ست، مشهور ا یلوفریکه به ن ژهیو وهیدر ش

و رفته  پردازندیم یو انرژ شهیآرام به تمرکز اند
تا چهارم در آمده و  نینخست انهیرفته به حال ده 

 سازند، ی خود را آرام م  شهیذهن و اند  له ی وس  نیابه  
از   یو آگاه  کنندیفکر نم یگرید زیکه به چچنان 

  ن یمعتقدند که در ا انیی. بودادیآی دست مدرون به 
  ی عقالن  ریو تنو  پردازد، یم   ریتأث  مالحال عقل به ک

  د یکه در یُگا عقل را با ی. در حالردیپذی انجام م 
  -  کیستی)م یرمز یآگاه  کیخاموش کرد تا 

 ۱۱۳/ ۲۸.«دیدست آ( بهیعرفان
  Maj. Nik. 38گرفتن از با بهره  تهیرکش  سنگهه

 : سدینوی م
شدن تند و سخت  رهیخ یبه معنا  ی»واژه سماده 

 ی در رو  ذهن همان تمرکز استوار توانی است که م 
 cittaekägratäآن را    رونیدانست. از هم  نهیزم  کی
 ...ندیگوی م زیساختن ن  هیسو کیذهن را  ای

  نیکه دوگام پس دید توانیم هاادمانده ی نی... در ا
 ، samädhiو  smirti یعنی راه هشتگانه 

بر   یرگیآوردن چ دیپد ی و تمرکز برا ینگرکین
( santutthi ی)به پال samtushtiنفس و رضا 

  ی حال عامل از همه آنچه دارد راض نیاست. در ا
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 هی سرما  نیاست« در همه پادا آمده است: رضا برتر
 ۷9/ ۱۳9 - ۱4۰. ۱است 

آموزش بودا را با مراقبه  کوشدی که م برنکهورست
بودا در کانن  یوابسته سازد، پس از آنکه به چند گفتگو

 یکه در آنها بودا حالت سرور و شاد کندی برخورد م یپال
 :سدینویم د، ینمای م انیب ریاز تنو شیخود را پ

  انهیو ده  ییربودایغ ونی تاس ی آنچه ما درباره مد از»
و   ژهیو یالگو  کیکه  ، ییبودا یگاه یچهار پا
درباره   ی به فراوان ییاست و در کانن بودا یهمگان

به  میتوانی م میابیی آن گفتگو شده است، در م
از آنها را نگارنده  یکیکه  میبر یپ ییهایناهمسان

Mahäsaccaka sutra ان  یشا اریبس ینهاد
  ون یتاسیاست که مد ن یدانسته و آن ا تیاهم
است که با   یآزمون و ورزش دلپسند ، ییبودا
( همراه است.«  sukha)  ی( و خوشبخت piti)  یشاد
۲۰/۱۱۸ 

آمده که بودا  ییکانن بودا نیکه در هم میدید
با ورزش سکوت کامل و  خواستندی را که م یمرتاضان

  ی... نیچشم و گوش و ب  ، یخاموش ساختن همه حواس برون
و   شندیندیدل بو دم زدن، بتوانند با چشم    یو ذهن و آگاه 

اگر  دیگوی مورد تمسخر قرار داده و م نند، یرا بب قتیحق
بهتر  جهایبود اللها وکرها و افل یشدن یکار نیچن
 برند  یپ قتیبه حق توانستندی م

(Majj. Nik. III/298) 

 ن ی گفت که ا توانی م نیو روشنتر از ا  پردهیب ایآ
با  یوندیپ گونهچیپوچ و ناسودمند ه  یشهاینما
وجه با آموزش بودا  چینداشته و به ه  ییجوقت یحق

 ندارند؟  یوابستگ

 

 santutthi یاست که به زبان پال  ۲۰4سرود شماره  ن یـ ا۱

paramain dhanam  دباشمی . 
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 :سدینویم بک
ممکن است از روش یُگا بهره گرفته باشد   »بودا

پرورش   گا، یتفاوت که هدف او چون  ن یبا ا یول
شدن بر آنها نبوده است بلکه   رهیبدن و روح و چ

که در  یبرتر هدف به ی ابیدست  یبرا یآن را ابزار 
است. بودا  ستهدانمیراه هشتگانه خود نشان داده، 

اندازه،  نیبه کمتر یکننده، حتن ییهرگز ارزش تع
بلکه  رفت، یپذی نم یروان یهاوه یش  گونهن یا یبرا
که از هر  یو اخالق  یمعنو یهاوه یبه ش وستهیپ

. نهادی ارج م سازند، ی راه او را استوار م انیبن یرو
پست و خرافات   یهاییگرابه نهان نچهبودا از آ

بود و  زاری( بoccultismداشت ) یوابستگ  انهیعام
  هوده یب یکارها  نیشاگردان خود را سخت از ا

و   Brahmajäla - Sutta. او در شتدامیبرحذر 
Sämannaphala sutta متون در   گریو د

گونه همه ، یخیتار ـ  یفرهنگ ریبخش چشمگکی
براهمنها   ن یکه در ب یات معجز ، ییشگویپ یهنرها

برشمرده و همه را  شدی و مرتاضان انجام م
که شاگردان درست کوشنده    نامدیپست م  یهنرها

  کدام چ یاز آنها بدانند. آنها ه  یزیچ خواهندینم
 فیکه بودا آن را شر یراه  ادیهماهنگ با بن

(aryaدانسته است، ن )که بودا  یی. در فضاستندی
مهر و   یستیبای مداد می  ونیتاس یآموزش مد

 ۱۲۱/۷و صلح حاکم باشد.«  یدوست
وجه با  چیبجاست و آموزش بودا به ه  اریبِک بس گفته

بود تا راه درست   نی. او بر استی همساز ن  هایریمعرکه گ   نیا
  ن ی و رنج ا یرا به مردم نشان دهد و از درد و سخت یزندگ

و درشت شدن   زیجهانشان بکاهد، نه پرواز در آسمانها و ر
توجه کرد، در  دی. بای الیخ افتنی و ماه دست  دیو به خورش
هندو و  ینها ییآ ژهیوبه ، یهند یمکتبها شتریآن دوران ب
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بودند، از  یهمگان یشهایکه در آن روزگاران ک ن، یچ
و   یشخص   یو رستگار  یو ورارو   یو شناخت رمز  اضتیر

آراسته و  یگرفتن مانتراها و سوکتاها و فرازها یاریبه 
عالم کبیر، عالم صغیر، عالم برزخ،  ، یسرّ یاوراد.. نامها

عالم  ن، یعالم زبر ن، یریعالم برهما، عالم ز ان، یخدا معال
 یو ماه، عالم پدران، عالم الهوت و جبروت... قربان  دیخورش
و براهمنان... که سراسر  انیبه خدا ازیو ن هیو فد هیو هد

 یو باورها خیاز تار شیپ یدورانها ادبودی یپندارها ای
  شبه  تیاز روحان یساخته و پرداخته گروه  ایو  یشامان

  ها یباز  نیو توده مردم را با ا  گرفتندی، بهره م۱جادوگر بودند
و   انیکه فرمانروا شدی آن م  جهیو نت ساختندی سرگرم م 

آسانتر بتوانند خون انسانها را بمکند.    یاجتماع یزالوها
 بودا به آموزش رفتار و گفتار و پندار و ... درست یول
باز داشته و درمیان    یپردازد و شاگردانش را از خودآزاری م

و  و سرّ عهیموهوم درباره ما وراءالطب یگذاشتن جستارها
تا آنها  نامد، ی و ناسودمند م  هودهیرا ب یالیراز و عوالم خ

کنند.   یو درست زندگ شندیندی ب ستهیشا یبه زندگ شتریب
آموزش  هاکنند و تن  هیخود تک یبه خود و رفتار و آگاه 
سازند. او چون زرتشت   شیخو  بانی درست و سودمند را پشت
کردار و رفتار شماست. از   ازیو ن یبه آنان آموخت که قربان

داشت و به  دیو برکت نبا ضیچشمداشت ف  ییروین چیه 
سرور و رهبر   چیه   شیداد و پ  دی و رشوه نبا  ازین  یقدرت  چیه 

و  موزشآ نیچن کیسر فرود آورد...  دینبا یو فرمانده 
انسانها نشان   یو خوشبخت  یرستگار  یرا بودا برا یراه 

کرده است،   انیخود فشرده ب  یداده و در هشت دستور واال
بردن درد  نیاست و از ب  «یسازانسان » یکه برا یآموزش

 

فرازها و گفتارها و   نی از ا کوشند یم فتگان یاز ش یاریروز بسـ ام۱
اندیش دانشمند از شانکارا تا  نیک  نی مؤمن ر ی تفاس ی اریآموزشها به 

  تیسازند که متاسفانه با واقع هیپرما یفلسف  یاروبیندو، برداشتها
 . ستین اهنگ هم
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و   ینه به اوهام و اوراد... خودآزار  ، یزندگ نیو رنج ا
  زدن و بوداها و... چنگ    نیو مقدس   ان یخدا  یشینما  یکارها

.  ختنیگر  یو دانش واقع  نشیو خرد و ب  ی زندگ  تیو از واقع
و تمرکز ذهن سخن گفته و آن را   یاگر بودا از سماده 

آن است   یراه پرورش انسان دانسته برا  یهاگاه ی از پا  یکی
و دانشگاه و ... وجود نداشت و  شگاهیکه در آن زمان آزما

  ی ررس تفکر و تعقل و ب  ، یو خرداندوز  افتیروش در  نیبهتر
که بودا تمرکز  روستن یاندیشی بوده است. از همو ژرف 

آموزش  افتیدر یرا، برا یشیدرست، نه هر تمرکز و نما
 دانسته است.  ستهیخود با
 هی از پژوهشگران با تک یاری است که بس یشگفت یجا
برابر  هایواژه بودا را با شامانها و مرتاضان و جوک نیبر هم

 ی او مرتاض خلسه   نینشسر شامان چله   کیساخته و از او  
و یُگا سخن   ییبودا انهیدرباره ده  نیاز ا شیب اند.ساخته 

  ن یورست، ااز برنکهُ یفشرده گزارش ان یو با ب مییگوینم
 ری. برنکهُورست به ترجمه و تفسمیده ی م انیجستار را پا

  ی تهایپرداخته و آنها را با روا .Majj. Nikاز  تیچند روا
 ن ی. اسنجدی م Ekottara- Ägamaاز  یو بخش ینیچ
نام به یبودا و شخص نیاست ب ییدرباره گفتگو تهایروا
  ش یگوتمه پ ی( که از آزمونهاAggivessanaوِسَّنه )اَگّی 

. دیگوی و بودا شود، سخن م افتهیدست  ریاز آنکه به تنو
...  نهایها و تمرو مراقبه  اضتهایدراز و ر اریگزارش بس نیا

فراوان    یدر سالها  نهایوگی  ومرتاضان    وهیه به شمگوت  را که
  ان یانجام داده است در م  ریبه معرفت و تنو  یابیدست  دیبه ام

که همه  ابدییبرآیند دست م نیاو سرانجام به  گذاردی م
 :دیگوی است، و سرانجام م   هودهیکارها ب نیا

همه مرتاضها و براهمنها   دمیوِسَّنه، من داَگّی   ی»ا
تر از من را انجام  سخت ی( آزمونها نیاس ین ی)س

 نیبردم که از ا یمن پ نیبا وجود ا یاند. ولنداده
دانش  ای ، یکه برتر از دانش معمول یراه به دانش
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(، دست نخواهم ییایشریف است )آر نشیبرتر و ب
  یبرا یگر یراه د ایآ که  دمیش ی. پس اندافتی

  ادیبه  نجایدر ا شود؟یم  افتی نشیبه ب یابیدست
گاه که با سرور و آن یآوردم که در دوران جوان

  نش یبه ب پرداختمی به تمرکز و مراقبه م یشادمان
و   ی. پس با خوردن خوراک کافافتمیی دست م

و   های به دور از زشت ستهیدست آوردن توان بابه
و سرور و  یانه نخست که با شادیخواستها، به ده 

همراه است وارد شدم و با  یاحساس خوشبخت 
و در  دمیدوم رس انهیو درون به ده  شهیآرامش اند

 و تمرکز) هاو سوک هیکه با سماد یآن ماندم، حال
را   ی( جفت بود. پس با بدنم خوشبختخوشبختی

( از آن  اهای)آر فانیکه شر یتجربه کردم، خوشبخت
کز و ساکن  متمر تفاوت، ی ب سسخن گفته بودند. پ

و در آن  دمیسوم رس انهیو سرور به ده  یدر شاد
حال سعادتبار و لذتبخش   کیحال  نیماندم. در ا
و ذهن مرا فرا گرفت و سرانجام با  شهیسراسر اند

چهارم   انهیشدن همه احساسات من به ده  دیناپد
و   یاز لذت و درد است و پاک یکه ته دمیرس

متانت و توجه با آن همراه    و  یخلوص کامل و آرام 
حال  نیسعادتبار، و در ا یاتجربه د، باشمی 

 «. ماندم...
از متون کهن   یاریکه در بس  تیروا  نیاز ا  برنکهورست

کهن   یی بودا انهیده »که  ردیگی م  جهیبازگو شده است نت
همراه بوده   یاست، و نه با درد و غم و خودآزار  اضتینه ر

 شد(   انیب نی از ا شی )پ ۱9/۱۱۸ -۲۰است.« 

دانشمند  ، Southwoldکه  نینو ی بررس کی در
انجام داده  النکای مردم سر سم یدرباره بود یس یانگل
 :سدینوی ( م۱9۸۳)



 ریاضت و یوگا 563

  سم یبود هیشب وستهیو معتبر پ یواقع سمیبود»
بوده و هست، که  النکای سر یکنون نانیدهنش
است،    یآن اخالق و رفتار درست اجتماع  هیمادرون 
  ی و آداب و شعائر رستگارشناس توالهاینه ر

(soteriologyرهبان )که   ، ییبودا یاو صومعه  ی
  ی و تالش اجتماع یاز کاروند یبه انزوا و دور

در سنگهه  دهیگروه برگز کیو به  ارد، د شیگرا
بودند که  دگانیبرگز ن یوابسته بوده است. هم

را سامان داده و   سمیبود یها و سوتراهارساله 
 ۱۳۱/۱۱۶.« اندنگاشته 

را، که با هرگونه  تیواقع نی است که ا ریچشمگ
پژوهشگران هم به آن  شتریپژوهش هماهنگ است و ب

 کنند، ی م ادیاز آن  میمستق ریو غ می داشته و مستق یآگاه 
  ی های آنها فراموش شده، در داور یو پژوهشها هایبررسدر 

و  شرح و ییو سخن سرا یپرداز هیخود چنان به حاش
و  یواه  شهیو در ر یبه ظاهر فلسف یباورها ریتفس

که  پردازندی موهوم... م یتوالهایو شعائر و ر جهینتیب
و  یپرورش اخالق  یبودا و آنچه برا یآموزش واقع 

  یداشته است ارزش واقع انیانسان ب یو سازندگ  یاجتماع
و  سمیکه بر شامان یسمیدهد و بودخود را از دست می 

 یباستان انیو بوم هایدیدراو یکهن هندو و باورها  شیک
 .ردیگی آن را م  یهند... استوار است جا

و سحر و جادو  سمیما درباره شامان نیدفتر نخست در
از   ی اری بس میکن هیسخن گفتم و اگر درست توج

مرتاضها و  یآن را در برداشتها و آزمونها یهابازمانده 
آنها را، که  یل یتخ یکرامتها ی. حتمینیبی یُگینها م

سخت و ورزش دم   یها یدارو روزه   یبا خودآزار  پندارندی م
  ی عیطب  یورا  یهاگاه یدم..... به پا  تنزدن و درنگ و گسس 

 روند، یفرو م  نیدر زم  ، سازندی م  دیبدن را ناپد  افته، یدست  
سال   اردهای لیم  یو در دم  رسندیم  نشیبه آغاز آفر یدر آن
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  میشامانها و حک  یدر برداشتها   یا... به گونهنوردندیرا در م
که با خوردن مواد موهم و سکرآور در عالم   م، یدیساحران د

و  کردندی م  لیکرامتها را تخ نیو خلسه همه ا ذبهج
باور ژرف آنها را  زهیبه انگ زیوابستگان و همراهانشان ن

خیالها و   ن یکه ا مینگار یاگر ب ی. ولپنداشتندی م تیواقع
 یبرا ایآ اند، قت یها حقافسانه  نی است و ا یها واقع معجزه 

  ی شچه ارز  یو آگاه و جامعه بالنده دارا شمندیانسان اند
همه  نیگر، با امعجزه  ونهایل ی م نیا ایخواهند بود؟ آ

 ، یهزاران سال چه کمک ی آور در درازاشگفت  یروهاین
 یبر دردها  یاند؟ و چه مرهمخود کرده  گانیبه همسا  یحت

که   البافانیخ  نیاند. اروز به روز افزون همنوعان خود نهاده
 یتو الشه آنان در اندک مد رندیمی انسانها م  گریچون د

 شود،ی در آتش سوزانده م  ایخوراک حشرات گشته و 
شدن؟!   رهیهان چکیبودن و بر یچگونه دم از جاودان

ها چه  افسانه  نیبشر از ا ی دانش و معرفت واقع زنند؟ی م
با سامان و قانون  ستانیبرده است و کدام چ یابهره 

گشوده  های و سرگرم های باز نیبه کمک ا ین یو زم یهانیک
 شده است؟ 

است.  سمیکرامات با بود نی ا هیتوج گریسخن د یول
گوهر خداگونه در  کی ، به آتمن مانیهندو، ا یگایدر 

 رد،دامی کرامتها را روا  نیبه مرتاض ا یاانسان، تا اندازه 
گونه که  بسته و همان  دیام  یجاودان هیدرونما نیاتا به 

بر   یهست   یستیاست و از ن  دهیآفر  زیهمه چ  چیخداوند از ه 
 یسمیدر بود یخداگونه عمل کند. ول زیآتمن ن زد، یانگی م

  دار یناپا یکه انسان بدون ذات و تنها از پنج اسکندها
 شود یآزاد م اضتیدر اثر ر یزیشده است، چه چ لیتشک

 نیاز ا یجدا یچه گوهر پردازد؟یو خداگونه به معجزه م
 کندیسازد، مراقبه م یم  ذهن را متمرکز  داریپنج دََهرمه ناپا
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... که شنودیو م ندیبی تنها مو آزاد شده، بدون بدن نه 
 ۱کند؟ ی را مشاهده م قتیو حق ندیبی م ییخدا

باز هم به  انیاست که در پا اریبس نهیزم نیدر ا سخن
 پرداخت. میآنها خواه 

 
 ( Nibbäna ی)پال ۲( Nirväna) رواناین

 نی . اشودی گفته شده و م  ار یسخن بس رواناین درباره
است و  دنیفوت کردن و وز ی به معن  vä شهی واژه از ر

از وزش   nirväو دور. پس  رونیب یبه معن nir شوندیپ
به مفهوم خاموش شده   روانایافتادن و خاموش شدن، و ن

 .دباشمی 

گرفته و  یپال شهی واژه را از ر نیارکشیته سنگهه 
 :سدینوی م

شهوت   یبه معن   vana  ای  banaاز    nibbäna  یپال  در
خاموش  دیرا با انایبَ. پس نینشان نف niاست و  یو تشنگ

 ستی هست شدن و ن  یبرا  یکردن آتش آز و نفرت و تشنگ
 ۷9/ ۲5شدن دانست.« 

واژه در فرهنگ هندو به کار برده شده بوده است  نیا
  ی به معن brahmanirvänamواژه  یبراهمن نییو در آ

وحدت با برهماست. از   ایدر برهما محو و خاموش شدن 
 ناروای ن یمفهوم خاموش شدن برا دنیبرگز رونیهم

 است.  ترده یپسند

 نی شتریهدف ب نیترکه برجسته  میگذشته گفت در
  ی انابود ساختن رنج است، که آن را به گونه  یهند   ینهاییآ

  ی تیرنج را واقع  زیدهند. بودا نمی  وندیبا زادمان دوباره پ

 

که در   ندایلیـ رجوع شود به گفتار »بدون ذات« و پرسش و پاسخ م۱
شدن   ل یو تشک  یذاتی ب  نی هم بردن به  یمعرفت پ  ن یترآنها برجسته 

 انسان از پنج اسکندهاست.  
معمول شده   روانای چون ن یبه زبان آورد، ول  روانَنِ دی واژه را با نیـ ا۲

 . میسینوی م  شی است ما هم به همان گو



۵عرفان 566  

 ی دانست و برا ستنیو برآیند نادرست ز یوابسته به زندگ
راه اصیل   ، ( nirodha) دهایرُن ایو درنگ رنج  ینابود

  ستن ی را آموزش داد، که همان راه درست ز شاخههشت 
( دست moksha)   ییبه رها  دیما یراه را بپ  نی است. آن که ا

خاموش شدن   ای  روانا،یکه در آموزش بودا با ن  افت، یخواهد  
 سازها همراه است.  شانیپر همه

 ینید  یپندارها  شتریگونه که در مورد بهمان  متأسفانه
فراوان خود  یها یو رسم شده است و ما در بررس یخو

سو،  کی وابسته از  تیمورد هم روحان نیدر ا م، ینشان داد
  کوشند ی م  گرید  یو کاردانان و کارشناسان اهل نظر از سو

  ی افراوان از هر سخن ساده یو اظهارنظرها رهایبا تفس
سخن   کهیی گذارند تا جاان یپرسش و معما در م  ابکت  کی
ها گم شود. انبوه شاخه   انیدرخت در م  ةو تن   دیپدنا  یادیبن

همه آنها   توانی شده، که چون نم  ادیگفتگو ز  روانایدرباره ن
گرفتن از  با بهره   د یکوش  میداد، خواه   یبخش جا   ک یرا در  

 دید  کیبندی کردن آنها  فشرده چند گفتار برجسته و طبقه
 . میدست آوربه هاه ینظر نیاز ا رندهیدربرگ

اظهار نظرها  نیتنها ادر نظر داشت که نه دیبا نخست
هم  نده یگو کی ی که گاه  ستند، یبا هم هماهنگ ن

هم مفهوم    هاادمانده یرا داراست. در    یناهمسان  یبرداشتها
 نیتنها باند و نه نداشته  انیب  کسانیرا همه  رواناین

  ی ادمانهایاست، که در    یناهمساز  نیکهن و نو  یهارساله 
 . شودینم دهید یمگونه  زیکهن ن

 :سدینوی مکُنسه 

کهن ناهمگون است.    یهادر رساله   رواناین  مفهوم»
  ی ازل یآن را آگاه  shaddhatu sutraدر 

  pudgalaآن را با  یحت یو گاه  خوانندی م
 کی رواناین .Digh. Nik. در سازندی مشخص م

.  درخشدیاست که همه جا م  انیپایو ب  دایناپ  یآگاه 
است، نه   گاهیجا  ای( و  padaراه )  کی  رواناین  یگاه 
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( برابر است که citta) تا یبا چ ی. گاه گاهیپا کی
است، و سرانجام آن   ییرفته رفته آن رها شیپاال

( dharmadhätuرا به اوج قلمرو دََهرمه )
ها رساله  نیکه در ا است ری. چشمگرسانندی م

...  گذارندی م انیبه م روانایدر کنار ن زیبهشت را ن
را آنجا که   روانایمتأخر ن یهاسرانجام در رساله 
  د یناپد زیآنجا که همه چ ، یستیبرگشت ندارد، ن

مطلق و آنچه به آن   یست یو ن یخاموش شود، ی م
که باور   روستنیو از هم نددانمی وابسته است... 

چشم    روانایاز ورود به ن  ری پس از تنو  ستوهیددارند بُ
خدمت  گران یتا به د ماندی و در جهان م پوشدی م

. در شودی نم دهیکهن د اتیکند، آنچه در ادب
saddharmapundarika از  یفصل پنجم ول

 کیو انسانها، منم  انیخدا یا زبان بودا آمده، 
شده.    ریبه کمال تنو  یبودا  کیارهت،    ک ی  اگته، تت

 کنمی م   یاری را    گرانیام، درفته   یبه آن سو   کهمن  
را   گرانیام، دروند. من که آزاد شده   یتا به آن سو

را   گرانیام، د. من که آسوده شده کنمیآزاد م
ام، رفته  یانیپا یروانای. من که به نکنمی آسوده م 

.  ابندی دست روانایتا به ن کنمی م  یاریرا  گرانید
من با خرد راست و درست خود خردمندانه به  

  زی. من همه چجهان و آن جهان آگاهم  نی ا  قتیحق
ای  من.  یبه سو دییای. بمدانمی و  نمیبی را م
. من آنم که راه دیو انسانها! دََهرمه را بشنو  انیخدا

دهد، راه را راه را نشان می سازد، ی را آشکار م 
و   ۱۷دارد.«    یو آگاه   نشیداند و به آن کامالً بمی 
۱۱ - ۱۰/۱۸ 

 ن یاو به  چینه مطلق است و نه ه  رواناین نجایا در
 تعلق دارد.  یزندگ



۵عرفان 568  

فراوان و ناهمگون   یبه گفتارها  یگریدر دفتر دکُنسه  
 لوفری نمونه: در ن ی. براکندی اشاره م سمیکانن مهایانه بود

آمده، بودا به آنها که  .S. P 38/59 کیقانون ن
دهد، به آنها که را نشان می  ییبودا ریترند تنوشرفته یپ

و به آنها که از  انهیم ریتنو کی اندانه یم افتیدر یدارا
تر... و در همان پست یگاه یزادمان و مرگ در هراسند، پا

گونه   کیهر نسل و هر گروه به    یبودا برا  XV/268رساله  
... تَتهاگته به اشخاص کندیاعالم م  رادََهرمه خود 
گوناگون  یهاگوناگون دهرمه یهای ستگیگوناگون با شا

شاگردان )شراوکه(   روانا، ین  کی... توده مردم  کندی اعالم م 
 کی ستوه یبُد روانا، ین کیاکه بوداها پرتی روانا، ین کی
 ... رواناین کی زیو بوداها ن رواناین

 روانا یبرداشتها ن نیکه در ا میابییبینی در مباریک با
 دیبا ن یمطلق باشد. گذشته بر ا یهست ا ی چیه  تواندینم
   ۶4/۲۲. ۱باشد ییهارده  یدارا رواناین

 :سدینوی م  ایبهاتاآچار

از پژوهشگران   یو گروه فراوان انهینایه  »مکتب
 گاندی(، بRhys Davids) دزیوید سیچون را

(Bigandet ) ،  ( پاول داهلکهPaul Dahlke ) ، 
 .Th) ی(، چرباتسکEdw.Caire) ریادوارد ک

Stcherbatskyوفادار به روح متون    شتری ( ... که ب
  نیرا تنها خاموش شدن و از ب رواناین اند، سمیبود

در بودا ومسه   ی. ولنددانمی رفتن و نابود کردن رنج  
(Buddha Vamsaن )را خاموش شدن   روانای

ندانسته و آن را نابود کردن شهوت  یهست
 دستبه یزندگ نیحال که در ا نی. اخوانندی م
( upädhis)  تهایمانده محدودبا ته  یرواناین  د، یآی م

 

داند و آن را با دَهَرمه بودا، که میمطلق  کیرا ن روانایکُنسه خود نـ ۱
برابر   ی حی مس یو با وجود مطلق عرفا خواند، ی مطلق م قت یحق
 ۱۰4/۲۱.  سازدیم
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دارد.  وندی)زنده آزاد( پ یموکت  وَنیکه با ج دباشمی 
 رواناین  کندی م  دی( تأکN. C. Padhi)  یکه پادچنان 

نبوده است    شودی م   هیدر دوران بودا آنچه امروز توج
  تیهم به واقع  دیکهن، که شا  یدر مکتبها  ژهیوبه   و

به مفهوم خاموش شدن   روانایباشند، ن کترینزد
در    یبوده است. ول   ییدای رفتن بازپ  نیاز ب  ای  یزندگ

فراوان در برداشتها  یها ی ناهماهنگ نیهر حال ا
  شتر یگوناگون ب یمکتبها یهاه یکه نظر رساندی م

.« بوداخود آنهاست نه باور  دهیساخته و آفر
۱۱9/۱۱5 
آور اد یگوناگون    ینهاییآ  یکه بارها در بررس  گونههمان

  ان یدرم یاندیش برارهروان نیک گریام، بودا و دشده 
 نی. ااندافته یو ناگشوده رسالت ن  یرمز  یستانها یگذاشتن چ

اند که به سازان بوده و مکتب  ونیکارشناسان و روحان
و  اندده یساده و روشن کوش ی آموزشها نیا یدگیچیپ

 اند.ساخته  داریها و مکتبها پدو دسته  هافرقه 

 ندیگوی سخن نم کی وستهیپ زیکارشناسان ن متأسفانه
. شوندی دچار م  زین ییگوبه درهم یاز آنان گاه  یو برخ

  ی را خاموش رواناین میدیرکشیته که دنمونه. سنگهه  یبرا
او را به   وسیتایو ام  تابهای ام ادی  د، یو آز نام یآتش تشنگ
 :سدینوی و م کشاندی م یگریبرداشت د

صفر  ، یحال منف کیکامالً دور از  روانایبودا با ن هدف»
مایه و گوهر انسان  است، که در آن بُن  یکیزیو متاف   یروان
از   یگونه که برخآن شود، یم دینابود و ناپد کسرهی

وجود ندارد  قتیخاورشناسان باور دارند. چون آنچه در حق
 هآنچ  ی. ولشودیم  دیگفت که ناپد  توانیذات( نم  ای)گوهر  

 کیپندار نادرست از    قتیدر حق  گرددی م  دیخاموش و ناپد
 بیاست، که از آنها ترک یروان ی ندهایگوهر مستقل از فرا

 یندهایشده است )پندار نادرست درباره آتمن که خود از فرا
 یشده است(. از نظر روح بیپنج اسکندها ترک  ای یروان
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است. از نظر  یو اشراق روحان ریحال تنو کی رواناین
 یروان هیدرونما کی انهینایه  ی برا روانایشناسی نیهست

  ی هانی ک ندیناپذیر است که با فرا ی و دگرگون یجاودان
همه   یمطلق ورا  قتیمهایانه حق   یبرا  یندارد. ول  یتگوابس

 روانا یو سنساره است. ن رواناین نیتضاد ب نیتضادها، همچن
 حکمتنمودار    ، کایهدََهرمه  ایبرتر،    یروح  یدر مفهوم آگاه 

بزرگ بوده و همه فضائل و کماالت  یبزرگ و همدرد
  ان یپای حال نور ب ن یدر ا روانای. نردیگی ممکن را دربر م

(Amitäbhaاست که م )نه برون از  یول درخشد، ی
است  انیپای ب یجانداران، که درون آنها، و زندگ

(Amitäyusکه با ب ،)ی شخص تیو جاودان یمرگی  
 ۶۲/۷9. ۱ندارد یوابستگ

 روانا ین انی: »چون بسدینویم ییاستاد بودا نیهم یول
 قتیحق افتیگونه که درهمان ست، ین یوجه شدن چیبه ه 
از   یار یاز مکتبها و بس یها، پس برخدََهرمه عتیطب

 رندیگبهره  یاز برداشت منف کوشندی م یدانشمندان باختر
رسد  به نظر می  ی. ولستین  زیچه چ  روانایو نشان دهند که ن

پوترا(  یاو )چون شار کیبودا و شاگردان نزد ودکه خ
به روشن کردن راه   یخواسته باشند در متون پال شتریب

از   یریگهدف...« و سرانجام با بهره  یبپردازند تا واشکاف 
 یانیرا هدف پا  روانایکه ن Udäna VIII/3گفته بودا در 

: سدینویم کند، ی م انیب هاده ی از جهان پد ییرها یبرا
 یانیرا به مفهوم هدف پا روانای است که ن یافک نی»هم
 « .افتیمثبت در یبتوان از نظر معنو ، ینید یزندگ

پوترا هم از زبان شاری  Samy. Nil. TV/251در 
  ی آموزشها یل یتوجیه تحل گذاره یشاگرد برجسته بودا و پا

 

از   یکی که چون  یجاودان  یدو چهره از بودا وسیتا یو ام تابهایـ ام۱
  می. درباره آن سخن خواهشودی م   پرستش  یی برجسته بودا  اریبس  انیخدا

 گفت. 
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شوق و  ی: »آنچه خاموششودیم انیب نیچن روانایبودا، ن
 « ...است یشانینفرت و پر ، یتشنگ
پوترا سنگهه سخن شاری  یی بازگو نی با وجود ا یول
نشده    ختهی( ماوراء، گس lokuttara)  روانای: »ندهدی ادامه م

(accanta ) ، دهیآفر ( نشدهakataب )ان یو پا آغازی  
(anantaنابود ،)ی( ناپذیرapalokita ) ،  درنگ درد
(dukkha khaya ) ،  اقیاز خواست و اشت  یآزاد  (anäsa ،)

 ی(، نابودmokha) ی(، آزادparaماوراء ) ای گریکناره د
(nirodhaتشخ ،)صی( ناپذیرanidassana  مطلق )
(kevala ) ، ( ناوابستهanälaya ) ، مرگیب (Caccutta ،)

( ... است. visuddhiخلوص ) ، ( santiسکوت و آرامش )
  توان ینم یاست، که با منطق عقل پاسخی پرسش ب رواناین

ناپذیر انی( بavyäkritavastuni) افتی یآن پاسخ یبرا
(nishprapanca»است ... )۱. 

پَرجناپارمیتا  یتراهااز سو  یکی گرید هیدر چند رو یول
!!؟ نامدی جهان م   یمعنو  یهاادمانده ی  نیو ژرفتر  نیرا برتر
 :دیگوی م  نیکه چن

 ند، یا یو شون  ایها مادهرمه پوترا، همه  ی شار  ی»ا
اند، نه آلوده اند و نه نابود گشتهشده  جاد یآنها نه ا

اند و نه  نه ناقص اند، افته ی  شی اند و نه پاالشده 
پوترا، آنجاکه خأل ی سار روستن یکامل، از ا

 

و مانند    ی هند  ی نهاییآ  گران ن ی هنر تحس  کی  نی است. ا  یپال ـ واژه به  ۱
  س ی. رازنندی خود را گول م یپرمعن به ظاهر یهاآن است که با واژه

گرفتن  هم با بهره  ییکای ( پژوهشگر مشهور آمرRhys Davids)  دزیو ید
  ان ی ب نی اند چنداده  روانا یکه به ن یی هانام یاز پا  ی فهرست ، پیتَکَهاز تری 

سرور،    گاهیجا  الب،یس انیدر م یاره یغار خنک، بندر پناه، جز :  کندیم
  ، یآسودگ  گاهیآرامش، سکون، جا شده،ماوراء، خلق ن نان، یاطم ،ی آزاد
مجرد و   ، یمائده بهشت  تزلزل، ی ب انها، یهمه ز  ی رنج، دارو انیپا
  ن یبرتر ر، ی ناپذان یپا ، یکرانه آن سو دار، ی پا ، ینشدن د یناپد ،ی رمادیغ

  کوشند ی ها، مبا واژه  ی باز  گونهن ی شهر مقدس... در ا  ، ناپذیر  ان یب  ، یشاد
 دهند.  ب یرا فر  گرانیو خود و د  ختهسا  فتهیش یاشنونده را به گونه 
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 افتی( است نه شکل است نه احساس، نه درتای)شون
نه گوش... نه جهل  شمنه چ ،ینه آگاه  زه، ینه انگ

جهل، نه فساد نه مرگ و نه رنج، نه  یو نه نابود
  دنیمعرفت، نه رس نه نه راه،  ، یستیو نه ن شیدایپ
 «( ...روانای)ن

 ردیگی م جهیگفته نت نی از ارکشیته سنگهه 

 سم یلیهیپوترا را با نبرآیند سخن شاری  ینادرست به
برداشت  چیرا ه  روانایدهند و نمی وندی( پیو پوچ یچی)ه 
 یبرا ایآ نکهیدر پاسخ ا مینیبیدر همانجا م یول. کنندی م
آن راه هشت  ، یآر د، یگوی هست م یراه  رواناین افتیدر

پوترا به شاری  دگاهیاز د روانایاست. پس ن لی شاخه اص
  ی به سخت  رون یاست و از هم  یمذهب  یهدف زندگ  یشن رو
...  یو چه پندار  یاست، چه معنو  یچیو ه   یستینهاد ن  کی

  ن یابه  هایسرانجام باز هم سنگهه پس از همه بررسو 
 که: ابدییبرآیند دست م

 لی راه هشت گامه اص  روانای به ن دنیو رس  افتیدر راه
  5۷/۷9و   ۸۷-۸۸و  9۲است  یواقعراه  کیکه  ، است

به پاسخ روشن و  توانینم ییگوهمه درهم  نیبا ا
است،  یآز و تشنگ یخاموش روانای. نافتیدست  یاستوار

است    ی و اشراق روحان  ریاست، حال تنو  وسیتای و ام  تابهایام
 یتضادهاست، ول  یمطلق ورا   قتیآنـ  آتمن حق  افتیو در

 کیکایه است، سپس است، دََهرمه یک یبا سنساره هم 
 افت،یدر توانی از نامهاست که آن را با عقل نم ریزنج
وجود دارد، و نه معرفت و نه   یکه نه راه   استی و ما  تایشون
 ی است )همان راه   ینیراه د  انی(، پاروانایبه هدف )ن  دنیرس
همه   انی!( و سرانجام در پاستیهم ن  روانای. پس نستیکه ن

 م، یفشرده بازگو کرد ار یسکه ما آن را ب های سخندان نیا
است. او اگر  لی هدف و مقصد راه هشت شاخه اص رواناین
کرده بود، خود و خواننده  انیرا در آغاز ب یانیسخن پا نیا

پژوهشگران را ما به چند  ی. برداشتهاساختی را آسوده م
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  ان یرا در م هیو از هر گروه چند نظر میکنی دسته بخش م
 . میگذاری م
   هاستیشهوت و آز... و زشت  یخاموش رواناینـ ۱

و آزاد  ابندییبه آن دست م یزندگ نیدر هم پس
مرگ  نیگردند. ای م پس از مرگ در آن وارد  شوند، ی م

 آرامش کامل است که شدن دوباره به دنبال ندارد.  
 :سدینوی م   Samy. Nik. XII/7گرفتن از  ورنر با بهرهُه

  یرفتن معن رونیکه خاموش شدن و ب رواناین»
رفتن    رونیبلکه ب  ست، یشدن روح ن  رونیدهد، بمی 

توهم  ( وdosa) نهیک ، ( rägaاز آتش شهوت )
(doha ) ،  است،    یطور کلدوباره شدن به  زهیاز انگ  ای

و به چنگ آوردن و   دنیبه چسب شیو ترک گرا
 .Samy/1که در    هگون. به گمان من همانی تشنگ

N. XVII  باور   زیچ  کی  یداریهم آمده، گوتمه به پا
و   هایداشت و آن هم انسان خوب و رها از بد

 ۱۲۷/ 9۶ - 9۷.« هاستی زشت

 :سدینوی م برنکهورست
 دییتأ سمیدر متون کانن بود یفراوان یبخشها»
 شیو پ  یزندگ  نیدر هم  یآزاد  سمیکه بود  کنندی م

گونه که گفته . همان دهدی از مرگ را آموزش م
 روانایبه ن ریبودا هم خود در همان دم تنو شود، ی م

خود را  فهیو در آن زمان بود که وظ افتیدست 
  شودی م  ههم گفت   گرانیدانست. درباره د   افتهی  انیپا

  یزندگ نیدر هم ین ید یکه هدف زندگ
 ژه، ینمونه و و انیب کیاست. فشرده  ریپذافتیدر
  ک یبازگو شده است: پسران خانواده ن نیچن یاپیپ
(Kulaputraبه ب ) چون به   روند، ی م یخانمانی
 یزندگ  انی که به پا ابندیی درم  نشیالهام و ب یاری
 یزندگ نیهدف در هم نیخود و برتر ینید

 دیمانده و آنچه را با  یو در آن حال بر جا  اندده یرس
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شده،   رانیاند. در آن حال زادمان وبه انجام رسانده 
حال   ن یاز ا گریشده و د یسپر ینید یزندگ
 9۳/۱۱۸)زنده آزاد(.«  ستین ینشان «ی»هست

 است؟   یدرنگ هست  رواناین  ا یآمده: آ  ندایل یم  یگفتگو  در

 رواناستیبازداشت شدن ن ی: »آرپاسخ
(bhavanirodha nibbänamخاموش شدن هست ) ی  
و نادان، که از احساس  انهیم ی . همه انسانهارواناستین

با آن  چسبند، یو به آن م برندیلذت م یو درون یبرون
مرگ،  ، یریپ مان، دو از زا شوندی )سنساره( برده م انیجر

. شاگردان گردندیرها نم یشانیدرد و رنج و غم و پر
  ی احساس یلذتها نی گرفتار ا ییایآر دهیآموزش د

. از  ستدیای ( باز مtanhä) اقیو اشت  یو تشنگ گردندینم
کشش به تملک و چنگ آوردن  اق یدرنگ اشت 

(upädanä باز م ) باز   یو از درنگ آن هست  ستدیای
سرانجام رنج و درد نابود شده و با آن همه ... و ستدیای م
 94/۱۲5.« رواناست یکه همان ن روند، ی م  نیاز ب هایشانیپر

  
 دیاز د ، داندمی  یزندگ نیرا در هم روانایکه ن بک

 :سدینوی و م کندی م یرا بررس  دهیپد نیا یگرید
که   شودی گفته م   اریفراز بس  کی  ییبودا  یکانن پال  در»

و آن  ست، ی چ ییرها ایبه هدف  دن یدهد راه رسنشان می 
شد، آنچه به   ده یشدن بر یبرا یتشنگ شهیاست: ر نیچن

زادمان دوباره   گرینابود شد، د کشاندی هست شدن م
 ۱نخواهد بود.«

همه رنجهاست.  شهیر bhava ایشدن  گر، یزبان د به
چون تنها آنچه  ست، ین قتیحق کیوجود از نظر بودا 

شدن را به کار   زین  رونیاست. از هم  قتیاست حق  یجاودان
( bhavaرا با شدن ) یکیزیف یو هست ( )نه بودن برندی م

 

1- ucchinnä bhavatanhä khinäbhavanetti n'atthi 

dänipunablavo ( ی)بال  
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و دوباره   ییدایبازپ ن یآنکه از ا ی . پس براکنندی م  هیتوج
شدن را از   نیو خواست ا  یتشنگ  دیشود با  یریشدن جلوگ 

 کند،ی خواست کمک م نیابرداشت و آنچه را به  انیم
 ا ینابود کرد، تا از زادمان دوباره رها شد. نابود کردن 

nirodha  نیتربرجسته  یهند  شهیو اند در فرهنگ هند 
 سمیتکامل است. چه در یُگا و چه در مدیتاسیون بود  زهیانگ
شدن    رهیکردن، یوغ زدن، برگرداندن، چ  ودواژه، که ناب  نیا

سرکوب   دیاست و آنچه با  یادهد، هدف برجسته می   یمعن
که با سرکوب ساختن و  ندباششود شهوتها و خواستها می

 ای (sankhäras) (samskäras)نابود کردن سنکهاراها 
آزاد شدن در    رون ی ساز، همراه است. از همصورت   یروهاین

 شود یبا نابود شدن کارما برابر م سمیبود
(sabbakammakkhayaدر متون گوناگون ن .) روانای 

( آرامبخش بانای)ن رواناین نی: ا شودی م  فیتعر نیچن
(santamمتعال ،)ی (panitam نابودکننده همه ،)

برنده  نی(، از بsabbasankharasamathoسنکهاراها )
 ت، یشخص یهاه یال ای upadhi) هایهمه او پاده 

(، sabbaupadhi- patinissaggoمحدودیتها( )
 ،( virago) یشهوتیب ، ( tanhakkhayo) یتشنگ ینابود

( است. )همه به زبان nirodhaسرکوب کردن علتها )
 ( یپال

دهد که گسترده نشان می  لیو تحل هیدر تجز بک
را  روانایکه ن یاز پژوهشگران باختر یبرخالف پندار برخ
واژه در   نیاز ا کنند، ی شدن ترجمه م دینابود شدن و ناپد

 شود، ینم افتیدر «یستیبودا و در فرهنگ هند »ن نید
 .دهدی م یاشدن« معن نبلکه »

است و   ریپذی دسترس  یزندگ  نیدر هم  روانایآنکه ن  نخست
  دار یدر سامان پد ای ditthe dhammaبه گفته بودا در 

که به   روستنی. از همدهدی م ی )نظام مشهود( جهان رو 
( ditthadhamman nibbänaجهان )  نیا یرواناین
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( نام ärogyam)  سالمت  نیکه به آن برتر  شود، ی اشاره م 
در برابر آن  ی. ولکوستیو ن میاند، که لطیف و مالداده

kämma ( را با مرداب ژرف و بزرگ خشم و اقی)اشت
)پس   ندینمای و اسفناک، مشخص م  رهیو گودال ت  یدیناام
 ریپذی جهان هم دسترس   نیباشد و در هم  یستین  تواندینم

 است(. 
 ی را خوشبخت روانایپوتا( ن ی سار  ی)به پالپوترا شاری 

(sukhamم )احساس   روانایاگر در ن  پرسندی . از او منامدی
از   توانی پس چگونه م  ستی( نvedayitam) یافت یو در

دهد، اتفاقاً چون در سخن گفت؟ او پاسخ می  یخوشبخت
  ی قیحق   یبرکت و خوشبخت  ست، یو احساس ن  افتیآنجا در

 آنجاست... 

وجه با  چیبه ه  نکهیو ا روانایپس از آنکه درباره ن بک
 :سدینویم  کند، ی م  انیب  یسخنان  ستین  یکی  یستیو ن  چیه 

 رند،یگیدر نظر م  روانایدو ن  سمیدر بود  رونیهم  از»
پس از مرگ،   یکیو  یدر دوران زندگ  رواناین یکی

... بارها گفته شده  نامندیم   Prinibbänaکه آن را  
است، که همان   یویدن  ینابود شدن هست  روانایکه ن

bhava  دباش )شدن( می (bhavanirodha 

nibbänamنراه و نابود کرد مودنی( . با پ 
که  ابند، ییدست م bhavanirodhaشهوتها به 

و   افتهی. آن که به هدف دست رواناستین شگامیپ
: نابود است زادمان، ندیگوی رسد ممی  روانایبه ن

به    گریانجام شده، د  فهیکامل است راه مقدس، وظ 
 رساندی م  نی. ا۱ستین یاز یجهان ن نیدر ا یزندگ
 ... دیآی دست مبه یزندگ نیدر هم روانایکه ن

  nibbänadhätu  ای  روانایقلمرو ن  ییدر متون بودا
که البته   نامند، ی( مamatädhatu) یمرگی را ب

 

1- Khinä jäti vasitam brahmacariyam katam karamayam 
näparam itthattäya 
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  ک یو وابسته به    یویدن  میچون مفاه   یمرگی ب  نیا
 ۲۱9/۷ - ۲۲5.« ستین انسان

 :سدینوی م  دزیوید سیرا

آن حال پرگناه ذهن و دل است که  یخاموش روانای»ن
است و بنا به راز بزرگ  یچنگ زدن به زندگ اقی در اشت

را به دنبال دارد... پس  ییدایبازپ  یانه ی زم ن یکارما، چن
 یگناه ی است همسان با حال سکون و ب یزیچ رواناین

  د یترجمه کرد، شا یدرست ذهن، و اگر بتوان آن را به
 دیکه از د یبرداشت آن »مقدس« باشد، تقدس نیبهتر
 کامل است.« یو خردمند یکی سالمت و صلح و ن ییبودا

 :سدینوی م هیَ بهاتاچار
به   شی( و گراTanhaو آز )  یخاموش شدن تشنگ  رواناین»

را   روانایکه ن روستن ی( است. از همupadana) دنیچسب
و  یو نابود کردن تشنگ دنیبر ای Tanhakhya نیهمچن
 ۱4۸/۱۱5.« نامندی آز م

 خأل است  روانایـ  ن۲

 ن ینادرست دانستن ا  ایاز مکتب ناگارجونَه  گرفتن  بهره 
 . دگاهید

 :کندی م  انیب نیناگارجونَه را چن دگاهیفراوالنر د

بدون شدن، نابود شدن و  روانایناگارجونَه، ن دگاهید از»
  ن یکه همه ا ست، یجاودان هم ن یاست، ول ی ختگیگس

 یاز کثرت هم بر  روانایاند. نوابسته   دهیتضادها به جهان پد
 نیقوان روانای. در نستین ریپذوصف رون یاست و از هم

 روانای . ذات نشوندی م دیوابسته ناپد شیدا یکثرت و پ
جهان   عتیبا طب نیهمچن ی( است ولshantamآرامش )

با  رونیبوده و از هم کسانی( dharmatä) هادهیپد
 روانایبه ن  هاده یسنساره برابر است. با جدا شدن از جهان پد

 بیدروغ و فر افتیگاه که درو آن افتیدست  توانی م
آن روشن شد و کثرت  یو نمودها هاده یبودن جهان پد

مان ه  د، یگرد دیناپد کند، یم هیتک هادهیپد نیکه بر ا
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رفتن پندار کثرت، که از خأل  ن ی. چون با از برواناستین
رفته، با  انیاز م  زیپندار من )ذات( ن شود، ی م جهیاشیاء نت

خواهد  نی وابسته به من و سرانجام کارما از ب یآن کارها
انجام   یو رستگار  ستادیرفت و زادمان دوباره بازخواهد ا

 خواهد گرفت...(.
از  شی)که پ تایناگارجونَه با برداشت از شون سرانجام

 که:  ابدیی برآیند دست م نیادرمیان گذاشته شد( به  نیا

 رواناین  ی( است، پیو شونیا )خال  یقیرحقیغ  زیهمه چ  چون»
( است. ی)خال ایشون زیهاست نده یهم که همان جهان پد

.  دباش( می )خأل تایشون ایبودن  یدر واقع خود خال رواناین
ندارد و   قتیحق  روانایپرسش که اگر ن  نیپاسخ او در برابر ا

دارد و  یچه مفهوم  یاست پس رستگار یک یبا سنساره 
است که، تنها با  نیا افت؟یدست  توانیم چیچگونه به ه 

 بیو نابود شدن فر افتیرفتن هرگونه درک و در نیاز ب
. او با ابدیتواند تحقق ی م مفهوم نیکثرت جهان نمودها ا

 یینه راه رها قتیکه در حق ردیپذیم نیهمچن دید نیا
گونه دارد. با نابود شدن همه  تی بودا و نه آموزش او واقع 

و آرامش و صلح   گرددی م دیکثرت ناپد افت، یدر
(shäntamپد )و   ینه راه  گریحال د  نی. در اشودیم  داری

 ۱۷4/۱۳۲-۱99  بوده است...«. ینه آموزش
 توان ی فشرده، که از مادهیامیکاکاریکا م  انیب به

( bhäva) ینه هست روانایناگارجونَه ن دگاهیاز د افت، یدر
 ،( utpädaاست )  شیداینه پ  ، abhäva.  یستی است و نه ن

بودن است  چینه ه  ، ( nirodhaشدن ) دارینه ناپد
(ucchedaنه جاودان )تی  (shashvata ) ،   نه وحدت است
(eka - artha) (ekärtha ) ، ثنه ک( رتnänartha نه )

 ، ( ...nigamana( و نه رفتن )ägamanaآمدن است )
زادمان و مرگ و درنگ  یدرپیگردش پ ینیفرونش رواناین

 افت یخأل و در  روانای( است. نapravrittiجنبش و تالش )
  ی مکتب  کیالکتیآن که با فلسفه و جدل و د ایاست )آ ألخ
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چگونه  اند، ن یچن نی درسد مردم زم 99که  ، سر و کار ندارد
 ( رد؟یبهره گ ( ساز!! )پرجناآموزش فرزانه  نیاز ا دیبا

تنها در  میسخن گفت  تایدرباره شون نیاز ا شیپ چون
 لسوفی ف یبرداشتها نیکه با ا میشویآور ماد ی نجایا

. بودا انجامدی م  یالیمآبانه!! همه آموزش بودا به خواب و خ
و با  خته یفرسوده و از مردم گر ینیکه در برابر فرهنگ د

  د یبه ام یآلوده شده براهمنگونهفلسفی  یالبافیوهم و خ
آلود، مردم خواب  یو اجتماع  یساختن و پرورش معنو  داریب

 یو برا گرفت ی دور یالیخ می ها و مفاه با واژه  یاز باز
پرداخت،   ی راه درست زندگ  یجامعه به آموزش عمل  ییرها

ساختن توده مردم بود نه استادان   داریب یکه برا یآموزش
سخنور و زبردست و  الپرورانخی گرفتار هفلسفه دوبار 

 گریرا به گونه د یو روش براهمن یده شد که خویورز
با  ایدگرگون ساختند. آ هیو آموزش او را از پا کردند دنبال

انسان پر تالش   توانی م  یمکتب یفرازها و برداشتها نیا
خود   یدر جا   یو درست کردار و درست پندار... ساخت؟ بار

 کرد. می جستار را دنبال خواه  نیا
. او کندی برداشت م یگریرا به زبان د تایشون  یسوزوک

 :سدینوی م

 کنند، ی برداشت م  یانگار منف  کی  شتریرا ب  روانای»ن
را نشان   یگرید  ریمهایانه تفس  روانیکه پ  یدر حال
( guna)  یتهایفی از ک یک ی دهند و استقالل را می 
آزاد همراه بوده و   ةکه با اراد نددانمیآن  یادیبن
 گرینام د نیهمچن روانا ی. ناستیپو یزیچ

. ستین ی ستین مفهوم به تا ی. شونتاستیشون
پشت بر شاخ ندارد و الکگونه که خرگوش همان

آتش تاکنون فروزان بوده و   ای ست، یالکش مو ن
 یرا در فضا  رواناین ای یی... خأل بوداستیاکنون ن

همه  یرارووکه آن  افت، یدر توانی نسبیتها نم
زادمان   یورا  هاست، یو دوگانگ هی دو سو ی نسبتها



۵عرفان 580  

  ی صفر  نیو نه... است. ا  یو مرگ، خدا و جهان، آر
... تجربه ناب  هاستیشدن انیپای است که در آن ب

در خودش   دهیآن است که ذهن خود را بازتاب
است که ذهن  یشدن یزمان  نیمشاهده کند، و ا

گردد،  هیاز هرگونه درونما یشود و خال تایخود شون
 ریسوء تعب جادیخود ا انیب یاز خودش. ول ریغ
خود  نیشود ا پرسشچون ممکن است  کند، ی م
مقدس    نی پاسخ آن همان است که اگوست  ست؟یچ

  دیاگر نپرس ی. ولدانمیمن نم دیداد: اگر شما بپرس
 9۱/ ۲۷۰.« مدانمیمن  

 :سدینویبِرگ م اُلدِن

است که به  یپژوهشگر نیمولر نخست »ماکس
  ( چیه ) تای تنها شوننه روانایکرد »ن انیب یروشن 

است که روان در آن حال به  یبلکه حال ست، ین
  ی و بهشت یجهان یآرامش سروربخش، که از شاد

. ابدییقدر دور است، که از درد و رنج، دست مهمان
شد  تایشون سمیدرست است که بعدها هدف بود

  ینید اینبوده است... آ نیکهن چن سمیوددر ب یول
 نیاصوالً د توانی باشد م چیرا که هدف آن ه 

و  دیبا ینیآنچه هر د ینییآ نیدانست؟ چن
فناپذیری و  نیپل ب یعنیباشد،  خواهدی م

است که  یانگیزنبوده و تنها پله فریب ت، یجاودان
 چیدارد و انسان را در گودال ه یناگهان شکست برم

برداشت پژوهشگر بزرگ  نیکند. ای م ریسراز
 یمردم  نیترکهن   ای  النی س  انییشد که بودا  زهیانگ

را  نییآ نیا یدرپیکه از دوران باستان تاکنون پ
 شهیبه اند کنند، یم غیکرده و آن را تبل یرویپ

پژوهشگران و   یاریافتاده و به  دنظریتجد
  لدرز ی چون چ یو باختر یبوم  شمندانیاند
(Childersرا ،)دزی وید سی (Rhys Davids )، 
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  ات یهمه ادب ی( ... به بررسTrencknerترنکنر )
و   «یچی»ه  دیرا از دو د روانایپرداختند و ن ییبودا

کردند و به  یبررس ن«ی برتر ی»سرور و خوشبخت
دو سو   نیاز ا  کی  چیکه ه   افتند، یبرآیند دست    نیا

کهن در نظر داشته است هماهنگ    سمیبا آنچه بود
  ی بِرگ سرانجام پس از بررس لدِن... اُستین

کهن و   یهاادماندهیگرفتن از گوناگون و بهره
رسد که برآیند می ن یابودا به  یگفتارها

هرگز با آموزش بودا  تا یچون شون یی»برداشتها
 ۲5۲/۶5.« ستیهمساز ن

را با از    رواناین  ی( استاد ژاپنAbe Masoو )سُما  آبه 
 : سدینویداند و ممی   کسانی( تیبردن منیّت )انان نیب

 یگریبدون د یکیو  رندیو لذت جداناپذ رنج»
... هر اندازه که ما به لذت چنگ زده  شودینم  افتی

لذت و    یگرفتار دوگانگ  شتر ی ب  میکن  زیو از رنج پره 
وابسته   یانسان  شیگرا  کی   اقی... اشتمیگردی رنج م

لذت و رنج است  یانسان در دوگانگ یبه گرفتار
 نیا کردندارد. با نابود  شهیکه در منیّت ژرف ر

 ی. ولافتیدست    روانایبه ن  توانیاست که م  اقیاشت 
  یبلکه خاموش ستین ی حال منف کی رواناین
که   ۱( است anatta)  یت یّنمَیب  یبرا  یادارسازنده یب

 نیب  یبه دوگانگ  یو وابستگ  اقیبا رها شدن از اشت
برداشت  نی... بنابرادیآیدست مرنج و لذت، به

)نبود ذات( و  یت یّمنیبه ب ینهاد یداریب رواناین
و بد،   کین  نیب  یهرگونه دوگانگ  یورا  جوهری، یب

انسان   یو مرگ... و حت  یدرست و نادرست، زندگ
)خدا   سمی( و تئیکتاپرست)ی سمیو خداست... مون

  ختهیآم یچندگانگ یو گاه  ی( با دوگانگیپرست

 

  د یبا  یجوهر ی ب  ا ی  یخود ی برگردانده که در واقع ب  یمنیّتی ماسو بـ آبه ۱
 گفت. 
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  یدوگانگ  یو به ورا   افتهیرا در  تایاست و آن که شون
را پشت سر گذاشته است.    یخدا پرست   افته، یدست  

شده و   تیرفتن فرد نیموجب از ب دیاصوالً توح
  دیتوح ینف تای. شونسازدی را ناممکن م یداریب

و  آمستقل و خود زیچ چی ه  روانایاست... در ن
 ۶۳/۱۱5 - ۱4.« ستین یجاودان

از   یو صلح و آرامش است، آزاد  یشاد روانایـ ن۳
   هاستی وابستگ

بودا سرور و  یبرا روانایباور است که ن نیاُلدِن بِرگ بر ا
 :سدینوی آرامش بوده است و م

بودا سامان   مینادرست است که بپندار اریبس»
داده   یراهسپر نیچن کی  ی جهان را که به هست

آن را  ایبرداشت کند،  یو بدبخت یعدالتیاست، ب
با  دیدانسته که با یناپذیریناگوار دگرگون دادیرو

را    رواناین  کوشدی آن شد. او م  میرنج و شکنجه تسل
هم   حیبرخورد کند که مس یروزیپ یبا همان شاد

  ی جاودان یو زندگ شیبه هدف خو دنیدر رس
آمیز را ما در برخورد سرور نی. استینگری م

 - ۱99 ینمونه آن سرودها که مینیبیدهماپادا م
 م، ی کن یفراوان زندگ یاست که آمده با شاد ۱9۷

فراوان    یاز دشمنها، با شاد  یجهان  نیدر ب  دشمنیب
  نهیک  زکه ا   ییآنها  نیبدون نفرت در ب  میکن  یزندگ

  چیچون آنها که ه  م، یسر براند... شادکام به پر شده 
 انیخوراک ما باشد چون خدا  یندارند و مهر و شاد
  کلبه  راه که در ندهی: پو ۳۷۳درخشنده..... و در 

آرام و شاد دارد، از  یو درون بردی سر مبه یخال
برخوردار است، که او دََهرمه    یانسان  یورا  یشادمان
 ۲۰9/۶5شناخته است.«  یدرست  را به

که فشرده گفتار او   کندی م  ی بررس  یگرید  دیاز د  زهنر
 است:  نیچن
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 اریکهن، دوران پس از مرگ بس یشهایک در»
در  یاست. حت شدهیترسناک نشان داده م

( قهرمان  Endiku)  کویاز زبان اند  لگامشیگاستوره 
آور و دردناک و پس از مرگ هراس  یایحماسه، دن

 کهییجا شود، ی پر از شکنجه درمیان گذاشته م
و شکنجه و آزار   یرگیو ت  ستیبازگشت از آن ن
ل و خوراکشان خاک،  گِ  ساکنانشاست. گوشت 

نشسته و   یکی در تار  وستهیو پ  دهیبدنشان با پر پوش
و  انیهودیرا  انیبابل دگاه ید نی. انندیبینور نم
 یپندار که در آن سو  نی گرفتند. ا انیونانیسپس 

چنگ   زهیدرد و رنج است، انگ ایمرگ نامعلوم و 
  سه یداُ. در دیگردی جهان م نیاانداختن انسان به 

 ستن، یز ی ر آمده، چون بنده دهقان مستمندمُِه
مردگان است.  نیبر سرزم ییبهتر از فرمانروا

در آغاز   یی ودا یو هندوها مهاجر به هند ان ییایآر
نهاد  رشیبا پذ یمردگان باور داشتند ول یبه زندگ

باور که   نیو زادمان دوباره و ا یی دایتناسخ و بازپ
  زین  آنان  یپررنج و درد است، برا  یجهان  ن یا  یزندگ

زادمان دوباره،  رایداشت، ز ی مرگ چهره هراسناک
 یترسناک بود. بودا برا زیناپذیر نان یو پا وستهیپ

را درمیان   روانایدهد ن ان یهراس پا ن یآنکه بر ا
گذاشت که حال »نه شدن« و سکون و آرامش  

  ن ی. استین یجنبش گریکه د یکامل است، حال
آرزو   راگوناگون آن  یشها یبود که در ک یحال
خوانده و در  «یابد آرامگاه» و گور را کردندی م

ان آرامش آرزو ارواح مردگ یخود برا یدعاها
و   یبودا چون زادمان دوباره را بندگ  ی. ولکردندی م

  ن یاز ا ییرها یبرا ست، دانمیدر جهان  یگرفتار
و  وندیپ ایخاموش کردن آنچه را با دن یبردگ

دانست. بودا باور  یآزاد کرد، ی برقرار م یوابستگ
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هرگز  یو نظر یفلسف  یجستارهاداشت که با 
و تنها از راه تمرکز  افتیدست  یبه آزاد توانینم

راه درست و مراقبه   مودنیسازی و با پو درون 
 ۸5/۱۱۲- ۸۶...دی به آن رس توانی درست م

 بردن رنج است نیازب روانایـ ن4
پندار  نیاپژوهشگران به  ی از برداشتها یاریبس در

است.   ختهیدر هم آم  گرید  یکه با پاسخها  میکنیبرخورد م
داند میدادن رنج    انینمونه شومان که هدف بودا را پا  یبرا

 با بهره گرفتن 

  
 :سدینوی م Suttanip. 1074 از

آز، نفرت و  ، یکه با نابود ساختن کامل تشنگ »آن
 روانایزادمان دوباره رها شده و به ن ریاز زنج ینادان
و مقدس و ارهت شده است،  کینزد یخاموش ای

  parinirväna ایکامل  یپس از مرگ به خاموش
 ...  شودی وارد م
  ینابود رواناینشان دهند که ن خواهندی م یبرخ

همه   دنبلکه خاموش ش ست، یکامل ن
. بودا چون به روح  ستین  ن یچن  ی ول  هاست، ی وابستگ

کامل    یباور نداشت و پس از مرگ هم نابود  داریپا
 یخاموش  روانایپس ن  رد، یپذیانجام م  یهویّت تجرب
 دیانسان است، که با آن رنج هم ناپد یکامل هست

 ۲4/۱۳۷.« شودی م
 : سدینویجستار دوباره م  انیدر پا و

(، که صلح ایاست )شون  یچ یتنها مطلق ه نه  رواناین»
 ۷۰/۱۳۷.« دباشو آرامش کامل می 

 یآمیز در هم گونهن ی به ا ز ین نی شیپ یگفتارها در
 گرید ی بردن رنج با هدفها نی که از ب م، یکنیبرخورد م

بخش  سیرئ ، T. G. Kalghatgi است. دهیهمراه گرد



 نیروانا 585

( Mysore)  یسوریدانشگاه م  سم ینیو ج سمیپژوهش بود
 :سدینوی م
 گریکه د  یدرگذشت  ایبه باور بودا ترک رنج است.    رواناین»

.  دباشنماند، که همان خاموش کردن رنج می   یبرجا  یرنج
  ی فلسف  هیو درونما  عتیطب  یکیز یمتاف  یبودا هرگز پرسشها

برجسته   ستانیاو چ یرا مورد گفتگو قرار نداد. برا رواناین
  فالسفه  نیبود که چگونه انسان را از رنج رها سازد. ا نیا

 یرهای تفس  رواناین هیدرونما یپس از او بودند که برا
 ۱9۷/۱۱5.« دندیکش شیگوناگون را به پ

 م یابییدست م  روانایراه اصیل هشتگانه به ن مودنیـ با پ5

   .نه آموزش فلسفه دیشیاندی م  یبه راه عمل بودا
 : سدینوی ماسُو مآبه

به مفهوم خاموش کردن و نابود  رواناین »چون
  یستیآن را با ن یبه نادرست شتریساختن است، ب

آن   یکه مفهوم واقع یدر حال کنند، ی اشتباه م 
خاموش کردن خواستها و آرزوهاست. آموزش  

مقدس    قتیچهار حق  سم، یبود  گذارهیبودا پا  یادیبن
کردن آن  نابود است که همان وجود رنج و راه

است   یادیاعت  یتشنگ ای اقیشترنج ا انیاست... بن
 روانایبه ن توانی م  اقیاشت نیو با خاموش کردن ا

راه نابود کردن  روانایبه ن دنیو راه رس افتیدست 
.«  استراه مقدس هشت شاخه  مودنیپ ایرنج 
9۳/۱۱5 

 یسرور و خوشبخت  نیبرتر  گاهیرا جا  روانایکه ن  گالزناپ
 :سدینویم ، داندمی 

  اریپندار بس روانایدرباره ن ستهایوجود آنکه بود با»
نظر در   نیاست که امروزه ا  ریدارند، چشمگ  ییواال

به   کیها نزدارهت   نیآنان فرمانرواست که پس  نیب
 گریو پس از آنها د اندکردهی م یزمان بودا زندگ

  ستند یبرخوردار نبوده و ن ژهیو یانسانها از چگونگ
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. من با همه ابندیدست    انارویو ن  یارهت  گاهیکه به پا
گفتگو کردم   النیو س  امیکه در برمه و س  یرهبانان

دست   روانایانتظار نداشتند اکنون به ن کدام چیه 
 گریسامان د ک یبودند که در  دوار ی بلکه ام ابند، ی

تر باشد، مردم آماده  یاخالق یکه چگونگ ، یجهان
در دوران   گرید یرسند... از سو  روانایبه تقدس و ن

  ی و سازمان خانگاه  تی به روحان یوابستگ نکه
 .Angutکه درتقدس نبوده است، چنان  لهی تنها وس

از پدران خانه    یفهرست کامل  IV/41دفتر     6/120
(grihapatiو شاگردان و پ )ی عاد روانی  
(upäsaka نام برده شده )اندده یرس  روانایاند که به ن 

فالسفه،  ینشان که آموزش بودا برا نی)بهتر
همه مردم و به  یو رهبانان نبوده و برا همنانبرا

شش دهما، که  ی چون دارا ( زبان آنها بوده است
شش  نیاند ابوده اند، سته دانمی  یشرط رستگار

 فیدهما: پناه بردن به سه جواهر، اخالق شر
. ۱است   فیشر  ی ناوابستگ  ف، یشناخت شر  ، ( ییای)آر
همان »راه  روانایبه ن دنیرس یبرا یراه عمل یول
هشت شاخه« بوده است، که در تمام   لیصا

  یی بودا یو آموزش رستگار یاخالق  یآموزشها
 ۶5/ 4۳۳دارد.«  تیاهم اریبس

 ک یزیاز فلسفه و متاف   دینبا  رواناین  یبررس  یبرا  نکهیا  در
دارد   یسخن  ییگوپتا دانشمند مشهور بودابهره گرفت داس

شرادر    یبا نظر استاد آلمان  یاست: او در ناهمساز  نیکه چن
(Shraderکه ن )بدون از دست دادن  تیرا جاودان روانای

 :سدینوی م خواندیم تیفرد

 

بودا   یاد یکه در دَهَرمه بن کندی م دییگفتار تأ نیـ گالزناپ در هم۱
  رفتهی شرط پذ  ن یاز بودا ا  پس   و  ستیاز پناه بردن به سه جواهر ن  یسخن

بوده    یاد یراه اصیل هشت شاخه آموزش بن  مودنیشده. پس در اصل پ
 است.
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 ییکامالً ناهمگون با متون بودا یبرداشت نی»چن
( تیجاودان) نه ای میما پس از مرگ هست نکهیاست. ا

پندار   نیچون ا  ست،ینبوده و ن  سمیهرگز مورد نظر بود
که تَتهاگته  میاست. اگر بپندار «ینی»بدد یاگونه
 یناجاودان ای( و shashvata) یجاودان

(ashashvataهست ،)ی نیاست، به بدد یناهست ای ی 
 ی به بررس   روانایدرباره ن  کوشدی . آن که ممیادچار شده 

پردازد از  ، یستین ایالوجود  ، ینجاودا ، یمنف  ایمثبت 
نام برده   «ینی»بدد  سمیکه در بود  ردیگی بهره م   یروش

و  انهینایدر برداشت ه  روانایشده است. به نظر من ن
 ان یبقاء باهلل صوف ایاهلل کهن با فناء فی سمیبود

نه  سمیجستار مورد نظر بود رایز ست، ین ریپذسنجش 
نبود زادمان   ایآن عدم بقا    ةخداست و نه بقاء بلکه وارون 

گفت که اصوالً »نه شدن« هدف  دیدوباره است. با
 ۱54/۲۱.« است
 ماً یمستق روانایدرباره ن سمیآنکه از نظر کانن بود یبرا

 : میکنی چند نمونه را بازگو م میآگاه شو
 روانایبه روش ناگارجونَه، ن  شتریمهایانه ب  یتراهاسو  در
قانون  لوفریلوتوس )ن ی. در سوتراگذارندی م انیرا در م

 آمده که: 80-5/78( کین
و بدون گوهر و  استیها افسون و رؤهمه دهرمه»

که از همه   شودیذات. آموزش بودا موجب م
و  یبندگ ت، یتضادها چون زمان، مکان، جاودان

و به   می... فراتر روروانایسمساره و ن ، یآزاد
دست  روانا ین نیپس ای( parinirväna) رواناینیپر
و نه  ینه بندگ قتیکه در حق افتیدر دی. بامیابی

دارد و  قتی... حقتیو نه مرگ و نه جاودان یآزاد
( بدن dharma käyaکایه ) جز دََهرمه  زیچ چیه 

 یکیها ندارد. همه دهرمه قتیبودا حق یورارو 
را  نی... آن که اکسانندی شهیهم یهستند و برا
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را   رواناین ای و آرامش  یمرگییابد بدرمی 
 )ترجمه زهنر(  ۱۱۲/ ۳۳۸.« شناسد ی م

 عتی( طبBuddha vamsa II/12بودا ومسه ) در
شعله به نظر  یکیکه  شودیم  هیبه آتش تشب یهست

 یاست، ول یدر حال دگرگون وستهیکه پ یدر حال د، یآی م
فروکشنده و سوزنده  یرویو ن ینمودار داغ نیهمچن
سازنده است. کننده و آرام خنک یرویکه دشمن ن دباشمی 
. پس اگر  شودی م  افتی  زین  یاست، خنک  یآنجا که داغ  یول

باشد،  بیوهم و فر نه، یسه آتش آز، نفرت و ک ییدر جا
 روانایجستجو کرد )ن دیرا با روانایبا ن نهایخاموش کردن ا

 خاموش سازنده آتش آز، نفرت و وهم است(. 

  
 ر یپوترا سرور تنوشاری  Angutta N. III/324 در

(sambodha sukham) ییو سرور رها (vimuttisukham) 
 .نامدی م   یو سرور و خوشبخت   یرا شاد   روانایو ن  دیستا ی را م

پاتا ( و سوتانی udäna VIII/3اَوَدانَه ) در
(Sutanipita در ... )وا یبودا با اوپاش یگفتگو  
(upashiva او از بودا م ،)آن که به آرامش   ای: »آپرسدی
او از رنج جاودان    ای  رود؟ی م  انی او از م  یرفت، هست  رواناین

. بودا پاسخ  ؟«رسد جاودان می  یو به هست  افتهی ییرها
 ی برا یزانیم  چیه  گریآن که به آرامش رفت د»: دهدی م

سخن   توانینم  یانیب چیو درباره او با ه   ستیسنجش او ن
. پس سخن گفتن درباره  افتیاو را در شه یبا اند ایگفت و 

درباره ماوراء سخن  گریبه زبان د ۲۶4/۶5 .«جاستیآن ب
از رنج  ییآرامش و رها روانایکه ن میریو تنها بپذ میینگو

 است. 
: »آن که از رود شهوت دیگویبودا م sd. VII/10در 

  ی ، سرور و خوشبختsukhaرفته به  روانایگذشته و به ن
کرد،  ان یآن را ب توانی است که نم ده یناپذیر رسدگرگون
گفت کجا  توانیکه شعله خاموش شده را نم ونهگهمان

 رفته است.« 
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 روانا یبه ن انیکه ب Mohäparinibbäna sutta در
  ات یبازمانده کهن است و در ادب کی( رفتن بودا و بانای)ن

 یعاد  اریمرگ بودا را بس  نامند، یمرگ م   لیباختر آن را انج
به همه شاگردان  یدم زندگ نی . او در پسکنندیبازگو م
 روانا یبسته و به ن ایو سپس چشم از دن دیگویبدرود م

که چه زود   کنندیو ناله م  هی. در آن حال همه گرونددیپی م
بزرگوار خاموش شد. پس انورودها  نیچراغ عمر ا

(Anuruddha )از شاگردان مورد احترام او همه را   یکی
چون آنچه زاده    د، ینباش   نیغمگ  د، یگویدهد و ممی   یدلدار

 دیو انسان با دیگرای م یبه نابود شود، ی و هست م
. سپس به رسم آن زمان مراسم  دیگو درودرا ب نانشینازن

 .ردیگی ... انجام میسوگوار سوزاندن کالبد او و 

که در آن زمان  دیآیبر م ن یداستان کهن چن نیا از
  گران یرا چون د روانایاو به ن وستنیمرگ بودا و پ

 یپس از مرگ رخ داده و نابود زین رواناینی . پرستنددانمی 
بود و باور داشتند که   نیبوده است. چون اگر جز ا  یجاودان

  ی به هست  گرید  یتیف یو با حال و ک  گریجهان د  کیبودا در  
 زیو انورودها ن کردندی نم یو زار هیدهد، گرادامه می  دخو

 یبه نابود شودی که آنچه زاده م کردینم یپافشار
   ۷۳/۷ - ۸4از بِک  ریتفس. ترجمه و دیگرای م

دهما پاداست که  یاز همه سرودها رتریچشمگ یول
که   یمردم  ار یکهن است و هم از بس یهاادمانده یهم از 

در امان    شتریاز اظهار فضل و ابداع کاردانان و کارشناسان ب
 ینمونه چند سرود از راه حق ترجمه علو یبرا بوده است.

 : میکنی برگردان شده است، بازگو م باتری را، که رساتر و ز
   و با پشتکارند  کنندی آنان که تعمق م - ۲۳

   استوار و کوشا  
   یرستگار یسر حد اعال  به رسندی م روانایبه ن
      یشکسته آرام شو  یاگر چو طبل - ۱۳4
     یرس روانایبه ن
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 ستین شی که تو را تشو
     درد  شیدایدرد پ - ۱9۱ - ۱9۲

  بر گذشتن از در  
 بخشد.   انیپا که درد را لی و راه هشت شاخه اص

     قتیاست به حق نیچن
   پناهها   نیپناه امن باالتر

 که چون به آن رسند  یپناه 
 ابندی یاز همه دردها خالص

    ستزی محبت به که راه  طالبآن  - ۳9۸ – 99
  افتیو در احکام بودا صفا 

      دیآرامش و برکت رس به
 افت یوجودش آرام 

   طالبان راه   یا
    دیکن یزورق ته

 شهوت و گناه را   شد سبک رود   یکه چون ته
   دیبرکن شهیاز ر

   دیرس روانایتا به ن
  طالبان راه   - ۳۸۱

   پرنشاط و آرام در دََهرمه بودا 
   به سعادت و آرامش رسند

 است  افتهیآرامش  یکه هست بدانجا
، ۲۳گسترده از دهماپادا ) ی بررس کیدر  برگاُلدِن 

کهن   یهاادمانده ی( بهره گرفته و ۳۶۱، ۲۲5، ۲۰4، ۲۰۳
از آنها، چون  یو شواهد کندی م یرا واشکاف  ییبودا

Suttanipäta 1094–1093 و  سنجدیرا با آنها م
 ی چیکه برداشت ه  ابدییبرآیند دست م نیاسرانجام به 
وجه با  چیدرباره نبود ذات، به ه  چهو  روانایچه درباره ن

ندارد و شواهد فراوان و روشن به  یآموزش بودا هماهنگ
  یی مثبت را در جامعه کهن بودا  یسو  کیدهند  ما اجازه می 

و  یری پ انیگواهان پا نیدر همه ا روانای. نمیبدان تیواقع
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صلح و  نیسرزم ست، ین یرنج چیرنج است، آنجا که ه 
و به سرور و  ابدیی آرامش، آنجا که فناپذیری سکون م 

سخن از آن  هاادمانده ی ن یارسد... و در همه رحمت می 
گرفته،    شهیدر او ر  یکی که ن  یاو فرزانه   میاست که آن حک

اوست  موده، یرا پ لیرا رنج نداده و راه اص  یموجود چیه 
را   انهیده  گاهی رسد )نه آنکه چهار پامی  روانایکه به ن

را   تابهایانجام داده، بودا و ام را  ی گذرانده، آداب خانگاه 
کرده..( آنان که استوار و کوشا به محبت و مهر  شی ستا
 ۶5/ ۲5۱-۲۶4 .ابندیی دست م روانایبه ن کنند، ی م یزندگ

 روانا، یاست که به دو گونه ن  سته یجستار شا  نیا  انیپا  در
 م یاز آنها سخن گفت نیاز ا شیکه پ

 . میبپرداز

بودا  دنید بیآس زهیکه انگ میدید ندایل یم یگفتگو در
 کردند. انیمانده ببا پس یروانا یو سپس مرگ او را ن

 :سدینوی مکُنسه 

وجود دارد، با  روانایدو گونه ن سمینظر بود از»
و  ( تیو محدود هیال ری)ز   upädhiاز   یامانده پس

است که   یمانده زمان. با پس یبدون اوپاده 
بدن خود را   یول ابدیی دست م روانا یبه ن ستوه یبُد

 یهای. او پس از آنکه همه آلودگکندیترک نم
و نفرت... و   نهیک ، یمانند خشم، خودخواه  ، یبدن
 ابد،ییدست م روانایبرده است به ن نیرا از ب ینادان

حال  نیدر ا یدرخت بُده  ریگونه که بودا زهمان
  ند یبدن و فرا  یحال بودا دارا  نی . در ادیرس  روانایبه ن

اسکندها   یهامانده در او پس یاست ول یروحان
(skandhasبرجا )رون یمانده است )از هم ی 

مانده بدون پس  یروانایبوده است(. ن ریپذبیآس
شده و   دیاست که همه پنج اسکندها ناپد یزمان

حال را   نیمانده است ا یبرجا روانایتنها ن
  ه یتشب  ی( به شهر Candrakirti)  یرتیچاندراک
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 یاند ولکه همه بزهکاران آن را ترک گفته   کندی م
شده است.«   کسانیخود با خاک خودبهسپس 

۲۶/۲۲ 
 : سدینوی م برنکهورست

  ن یا ی آموزش بودا برا samy.N. IV/251در»
  دن یآمدن و د یو فراخواندن برا یزندگ

sämarishtika ساختن   رانیو زین روانایاست و ن
برداشت  بیو وهم و فر نهیآرزوها و نفرت و ک

که هم ارهت  شودیم دهید یو به خوب شودی م
 یزندگ نیدر ا روانای( و هم نarahattaشدن )
 ییکردن رها گذاربه وا شیاست. گرا ریپذدسترس 

شد  دایکانن هو یهاادمانده یپس از مرگ در آن 
مانده و با پس ایمانده بدون پس  یرواناین نیکه ب
 ی. در سوترارندیپذی م  ییبرتر و کامل را جدا  ریتنو

Nigrodhakappa    348از  suttanipäta   که از
آمده  شودی سخن گفته م  grodhakappaمرگ 

 افتهیدست  روانایمرده و به ن یاست که او به تازگ
دست   روانایاو به ن  ایکه آ  شودی است. پس پرسش م

( upädhi) هیاز اوپاد یامانده با پس  ای افته؟ی
به پس از  رواناینیکه پر پندارندیم یاست. برخ
دارد، چون   یوابستگ  یزندگ  نبه دورا  روانایمرگ و ن
از متون آمده است که بودا پس از مرگ  یدر برخ
برداشت درست  نیا یوارد شد. ول رواناینیبه پر

  ی برا نی را همچن رواناینیچون در کانن پر ست، ین
  ن یاز متون ب یاند. در برخافراد زنده به کار برده 

ها(  ه یو اضافات )ال تهایمانده محدودبا پس رواناین
(Sopadhishesha-nirväna و بدون پس ) مانده
(anupädhisheshaجدا )که  رندیپذی م یی

پس از مرگ  یو دوم ی در دوران زندگ نینخست
بدون  یروانایکه آن را قلمرو ن د، یآیدست مبه
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 (anupadhishesho nirväna- dhätuh) مانده پس
را با   دنیارهت رس  گاهیهم به پا  ی. در برخنامندی م
دو  نیهم ا یو در بعض سازندیهمسان م رواناین

 Itivuttaka 38 ایمتن  کی. تنها در ستندیبرابر ن
و پس از مرگ با  یدر زندگ رواناین نیمشکل ب

 سمی. بودشودی گشوده م روانایدوگونه ن صیتشخ
  ییو رها  شتندباور دا  یزندگ  نیدر ا  ییکهن به رها

بعد درمیان گذاشته   یهاادمانده یپس از مرگ در 
دو   نیگفت که ا توانیم  یکل دیشده است. از د

  یمانده برامانده و بدون پس با پس روانا، یگونه ن
  نیدر ا رواناین هینظر ن یآمد که ب انی به م نیا

دست آورند.« به   یاانه یراه م  ی بعد  شی و گرا  یزندگ
9۷ - 9۳/۱۱۸ 
در سرگذشت بودا اشاره شد،   نی از ا  شیکه پ  گونههمان

بود که  نیا  یراه حل برا نیابه نظر من چنگ زدن به 
. در ابندیو مرگ بودا ب دنید بی آس یبرا یبتوانند پاسخ

انسانها بود،  گریچون د یدوران کهن که بودا انسان
.  شدیبرداشت م  گرانیهم چون د شی زندگ یدادهایرو
 د،یگونه گردی دان و خداهمه وداگاه که بآن  یول
و به   دندیشیاندی م  یالیخ  یتناقضها   یبرا  ی راه   یستیبای م
  تهایو محدود  هاه ی مانده المانده و بدون پس با پس   یرواناین

  ی ناگوار یدادهایرو هیتوج یبهانه برا نی. ادندیازیدست 
و  ستوهیکه آنها را بُد ینی مقدس گریها و دارهت یکه برا

بود. داستان   یسزاوار زهیانگ ستند، دانمی شده  ریتنو
انده مباز هم پس یکه ارهت شد ول یراهزن ماال، یانگول
 ی اجهان را به او بازگرداند، نمونه   نی او درد و رنج ا  یکارها
 . هاستیریگبهره  نیاز ا

گزارش شد  روانایفشرده از آنچه درباره ن یبررس با
روشن و آشکار، کارشناسان    ارینهاد بس  نیکه در ا  مینیبی م

همه شاخ و  نیکار ا ژهیو پژوهشگران و نیو کاردانان د
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شد. سرانجام کاردانان   دیکه تنه درخت ناپد دندیبرگ آفر
را درمیان   یبرداشت کیبا هم همرأى نشدند و هر  زین

و  تابهایام ان، یپایو ب دایو ناپ یازل ی. از آگاه تگذاش
... تا  ، ی جاودان ان، ی و پا یآغازیو خأل، ب چیه  وس، یتایام

  یو هست یمرگیشناخت ان ـ آتمن، سرکوب علتها، ب
انگاشتند    توانستندی مطلق... آنچه م  یستین  و  یچیمطلق، ه 

. دندی مورد پسند همه نرس نشی گز کیو سرانجام هم به 
  ن یپژوهشگران ا نیاز ا یاست که برخ یسپاسمند یجا
 ده یپندارها همه آفر نیا ندیکه بگو افتندیرا در یستگیبا

مکتبداران و کاردانان گوناگون بوده است و با آموزش بودا 
 ندارند. یوابستگ
و به   میکن  یواشکاف   ینیزبیو با ر  یاگر خوب بررس  حال

که بودا درس فلسفه و دانش   مییهم توجه نما  تیواقع   نیا
 البافیهایخ نی و از درمیان گذاشتن ا هدادماوراءالطبیعه نمی 

همه انسانها به   ییرهنما یرااست، و بودا ب زدهی سر باز م
و  ساندهمردم ر یخود را به آگاه  امیپ یرنجی آرامش و ب

گورو، کاهن،  ، یهدف او پرورش چند مرتاض، صوف
 رون یباف و رازدان و معماخوان... نبوده است، و از هم فلسفه 

مردم و در فرهنگ مردم آن دوران   یبه زبان مردم و برا
 که:  افتی میبرآیند دست خواه   نیاسخن گفته است... به  

چشم  انهینماعالم  یهای البافیخ نیاز ا دیبا نخست
و  یاو آنها را به استادان بحث و جدل حوزه میبپوش

بودا چه  یهدف مردم مینیو بب میمکتبداران نامجو واگذار 
از جامعه و   یو دور یگیربوده است. بودا راه گوشه 

راه را به  نیرا آزموده و ا رفتنیو شکنجه پذ یخودآزار
با  یدانسته و به جامعه بازگشته و زندگ تتجربه نادرس
بردن رنج   نی راه از ب  زین  رونیاست. از هم  ده یمردم را برگز

از   ساخته است. یهمگان یمردم جامعه دستور یرا برا
 زیو کردار و رفتار و معاش نادرست پره  یدروغ و ناراست

دانش  ای( و perennialبه آموختن فلسفه ) ازیکردن نه ن
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(Transcendentalدارد و نه از مردم گر )و در  ختنی
فرو رفتن...   انهیچمباتمه زدن و در مراقبه و ده  یاگوشه 

آموخت، و نه زاهد   توانیکه نه درس عشق را از دفترها م
است    یکار  یفرو رفته در مراقبه و خلسه را با کس  نیغارنش

 انجام دهد. ی ک یو ن یدرستکه آن را به 
شد  انیبخش ب نیا شگفتاریبا توجه به آنچه در پ پس

که در جامعه آن روز هند ترس از دوران   ییادآور نیو ا
 شد، ی روزانه افزوده م   یبر هراس رنج زندگ  زیپس از مرگ ن

که به هراس از مرگ   یتنها به رنج زندگنه   یستیبایبودا م
  ی هر دو رنج راه  نیبردن ا نیاز ب یو برا شدیندیب زین
و  سمیکانن بود یهم برداشتها یگذارد. از رو  انیمرد

  ی هایو بررس هاهیکهن چون دهمّاپادا و نظر یگزارشها
رنج   ان یدر آموزش بودا پا  روانایگفت، ن  توانی دانشمندان م

 : افتیبه آن دست  توانی است که در چند گام م 

جامعه درست   یبه بنا   توانیم   ستنیبا راست ز  نخست
کاهش   ی رنج و درد همگان  یاجامعه   ن یداد، که در چن  یاری
 ش یو پاال دنیشی. سالک راه درست با درست اندابدیی م

ذهن، رفتار پاک و درست، تمرکز و مراقبه   پرورش  درون و
و   های درون، خاموش کردن آشفتگ ی استوار یدرست برا

 ی ... به درونانبخش یز یو کششها الی شهوات و ام
به برون، که مفهوم   اعتنا یو ب یو آرام و راض یهماهنگ

که  ابدیی است، دست م نیهم یدرست سرور درون
 نیتری و کار  یور برونآرنج   یرهای زره در برابر ت  نیکارسازتر
است. اگر  یدرون یآتش رنجها  یهاسازنده زبانه خاموش 

و آشوب و   میکن  جیآماده و بس  یما درون خود را از هر سو
 یو با خاطر  می را خاموش ساز  یآرامو نا  یشاندلیدلهره و پر

از درد و رنج در پناه   م، یستیاستوار در برابر رنج برون با
 ت یواقع  نیفراوان رفته رفته ا  شیزمابود. دانش و آ  میخواه 
دردها در درون ماست و درمان هم  شهیکه ر ردیپذی را م

  کهن   همان آموزش زرتشت،   نیاست. ا  ریپذاز درون انجام 
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از بودا هشدار داد:   شیهزاره پ  کیخردمند بزرگمرد بود که  
 نیبهتر ی بهشت و دوزخ در خود ماست و راه راست

 راههاست. 

تا  ییدایدوران بودا باور به زادمان دوباره و بازپ در
 نیبود، پس بودا هم از هم یباور همگان  ک ی یااندازه 

کهن گواه   یهاادمانده ی یبهره گرفت. ول ریفراگ  یبندیپا
از درمیان گذاشتن   یریگبهره  نی که او در ا نندیبر ا

  ا کرد و تنه  زیبه باور آن زمان ماوراءالطبیعه پره   یپرسشها
از    شیو کوتاه و گهگاه به آن اشاره نمود. ما پ  میمستق  ریغ
که به گواه   میبا نشان دادن گواهان فراوان نشان داد نیا

پرسش   یپاسخ برا افتنیکهن، بودا به  یهاادماندهیهمه 
فالسفه و   یو آموزش او برا پرداختهی رنج و درنگ رنج م

  جهان نبوده است، که او به همه مردم  یمکتب  ونیروحان
همان   ا یراه درست    انیکه پا  روانا، ینظر داشته است. پس ن

درنگ رنج  یکه برا یراه اصیل هشت شاخه است، راه 
  ی راسه یبه آرامش و ب  یابیرنج و دست  انیپا  دیبا  مود، یپ  دیبا

هدف  نیاکه پس از بودا به  یی باشد. گفتارها و پندارها
و  تای افزوده شده، شون یروشن و آشکار و اجتماع

،  ekärtha  ،shashvata  ،nishprapancaتتهتا، 
Pratitya samutpada  وninartha افتی... در 

واال کِ وس، یتایو ام تابهایام نی تمن و ورود در سرزمان ا
و   نینشتهی ب ی روانایکایه... نبه دََهرمه  وستنی)مطلق(، پ

و  الپردازان یخ دهی... همه آفرنینشبا ته  یرواناین
 یدر جستجو وستهیکه پ ستبافان پس از بودافلسفه 
  ی و به پندار آنها ناگفتن  دهیچیپ میها، فرازها و مفاه واژه 
  ی خوشبخت یبودا هرگز برا یآنچه به پافشار  ند، باشمی 

 ن یکوچکتر یو اجتماع یبردن رنج جهان نیمردم و از ب
آن است که  رترینداشته و نخواهد داشت. چشمگ یابهره 

پس از هزاران سال   یفتنناگ یبا فرازها و رازها یباز نیا
  ی نکرده است و اگر راز یهم کمک قتی به کشف حق
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و  یگشوده شده است تنها برآیند کوشش و تالش علم 
که از   ی و شناخت  نشیو ب  ه، یپا  نیبر ا  تمرکز و مراقبه ژرف

 ش ی. در چهار هزار سال پدباشدست آمده، میتمرکز به  نیا
. اندده یرا د قتی باور بودند که حق ن یهند بر ا یهای شیر

را  های شیکشف ر نیپنداشتند که ا هان یگیگوروها و 
و امروز پس از چهار هزار سال هنوز هم در  اندافته یدر

 .اندستاده یا هیو در همان پا انده همان انگارها چنگ انداخت 
و  دنیاستوره گرا که به افسانه شن یانسانها  متأسفانه

آموزنده و سرراست را  نیاند و دخو کرده یپرستبت
 یکه برا سازاننیو د بانانش یو کاهنان و ک پسندند، ینم

  ن یا کوشند، ی خود م گاهیبازار و استوار ساختن پا یگرم
  ی هایاستوره و افسانه باور مردم را با تفسیرها و نوآور  شهیر

دهند و بپرورانند،   روی... نیساختگ  یها ییو بازگو  نیخود آفر
کار و اهل نظر،  ژهیاز کاردانان و کارشناسان و یاریو بس

 یو نهادها ستانیآشکار و بدون چ یهاهیکه در نظر
به درمیان گذاشتن  نند، یبینم ییخودنما یجا ریپذافتیدر

 یوندیپ چیه  یو خم که گاه  چیپرپ یهافلسفه  دنیو آفر
و  پردازندیآموزگار و مکتبدار ندارد، م یبا سخنان واقع

بودا   ن ییزرتشت و آ  نی. در دکشانندی م   یرا به کژرو   نهاییآ
  توان یرا م های خرابکار نیاز ا یابرجسته اریبس یهانمونه

 مشاهده کرد.

 
 ( Shila ـ  الی)ش  یاخالق  اصول

و شر،  ریو بد، خ کیسنجش ن یبرا شها یک شتریب در
را    یجهان   یو اراده برتر و ورا  رویو ن  زانیم  کیروا و ناروا،  

ارواح و  ان، یکه آن را خدا، خدا نددانمی کارساز و کارگزار 
را در  یکه اصول اخالق پندارندی ماورا م یروهاین

. با کنندی ابالغ م ایبه انسانها الهام  ینید یدستورها
  نیکه ا میابییمبرآیند دست  ن یابه  شتریاندیشی بژرف

زمان شکل   یدر واقع رفته رفته در درازا یاصول اخالق 
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انسانها با  یعیطب یو برخوردها شهایاند و از آزماگرفته 
شده، و در قالب  جهینت شانیا ی زندگ ط یهمسانان و مح
اند. گشته  تیو مقدس گرفته و تثب ین یستتها رنگ د

موجب شده که  یهمگان شیو ک یاصول اخالق یوابستگ
رفته رفته   زین یاخالق یدستورها شیک نیا یبا دگرگون

 در آمده است.  رهیچ نیدگرگون گشته و به رنگ د

قانونگذار وجود  یاراده جهان کیسخن از  سمیبود در
جامعه هند   یاخالق   یادهایاز همان بن  یار یبس  ینداشت، ول

 یو با باورها رفتیرا، که در آن به گسترش پرداخت، پذ
 داد. شی آنها را آرا خود ینییآ

( از فرهنگ هندو گرفته شده الیس ی)به پال الیش  واژه
ترجمه  یرفتار و رفتار اخالق  ، یو آن را سرشت و خو

  ال یو بد است. سوش کین یدو سو یدارا الیاند. شکرده
(sushilaبه معن )الی شو دوش دهیاخالق و رفتار پسند ی 
(dush- shila ) ، ن یاخالق و رفتار ناپسند است. همچن  
 -väda) الیو سرشت، چون واداش یخو یبه معن الیش

shilaو پرورش چون  تیترب یجو، به معن زه ی( سرشت ست
در  د، باشمی  شهی( پرورش اندcitta- shila) تاشیالیچ
  ال یششته اَ( و  panca - shila)  ال یشنچه به پَ  ییبودا  اتیادب
(ashta - shila و )َشهد( شیالdasha-shila )پنج،  ای

 . میکنیبرخورد م زین یدستور اخالق  ایهشت و ده مفهوم 
از  توانی م  یامورد نظر بودا را تا اندازه  یاخالق  اصول

کرد. با شکل    یریگجه ینت  زیهشت شاخه ن  لی همان راه اص
و  فیوظا ، یروحان التیو خانگاه و تشک ریگرفتن د
گسترش  یخانگاه  یاخالق  فاتی و تشر ینید یدستورها

به  سمیدر بود یبردن به اصول اخالق یپ ی. براافتی
 :  میکنی اشاره م وهشگراظهارنظر چند پژ

خالصه  نیرا چن سمیبود ی اخالق یادهایسوناندا بن
 :کندی م



اخالقیاصول  599  

پاسداشت،  ، یکخواه ی)تولرانس(، ن یریاز سختگ  زیپره »
. در یشیدوراند ، یروانهیم ت، ینحسن ، یمهر، همدرد

را نشان    یکیاست که علت و معلول ن  ینهاد  الیش  سمیبود
 -kushalaبه آن کوشاالکرمه ) رونی. از همدهدی م

karmaکرد.   یمعن  کسازین  ی کارما  توانی که م  ندیگوی ( م
 تیاهم اری( در کردارها بسcetanäتنا )اراده و خواست چَ

  ی تهایفی. کستیدارد و کار بدون خواست و اراده کارماساز ن
 alobhaاند: ن یچن آورندی بار مبه  کین یکه کارها یروان

 a -labhah ،adosha) تیترک رشک و آز )به سنسکر
و وهم  بیترک فر amohaو نفرت،  نهیترک خشم و ک

 توجه  amohah ،Yonisomanasikära) تی)سنسکر
و   Sammäpanihitam cittam  ، یبه راه اخالق  ستهیشا
. شودی شده موجب سوختن کارما م  ی درست رهبر شهیاند

( manasو  cittaو ذهن آگاه ) شهیاصواًل اند سمیدر بود
سازنده   شهی: انددیگویدارند. بودا م  یابرجسته   ارینقش بس

 ۱۱/۱۳۳-۱۶ آنان است.« سی همه احوال ناگوار و رئ
 panca) یپنج دستور اخالق گرید یدر جا سوناندا

sila )نامدی م ن یرا چن زیپنج پره  ای: 
     ۱از کشتن هر جاندار  زیـ پره ۱

 

که در   وان ی ح ی قربان گونه چ یدستور ه ن ی ا ه یـ روشن است که بر پا۱
.  ستی دارد، روا ن  یابرجسته   نقش   بزرگ   ینها ییاز آ  ی اریهندو و بس  ن ییآ

  ی است، پروا سمینیو ج  سمیبود یشهایک ه یکه پا مسای اصوالً نهاد اه
آمد خدا  خوش  ی برا ی چه رسد قربان دهد،ی را نم  یموجود چی کشتن ه

 از زبان بودا آمده:   Buddha cariyam IX/64. دریپندار  انیخدا ای
رنج   ی به بها  که  ی به آن خوشبخت  را یز دانمی را روا نم ی من قربان 

  Dig. Nik. Kut. Sutta 1-5در  ن ی. و همچننهمی باشد ارج نم گران ید
کشته نشوند و   یپرشکوه است که در آن گاو و بز ی آمده: آن قربان

 کندی ( رفتار م vratas) مانهاینشود... آن که به پ ده یهم چ ی علف  یحت
که در همه جا تنها رفتار    شود ی م  ده ی. دآوردی م  یجارا به   ی واقع  یقربان

آموزش راه   زهم ج ن یکه د شودی و درست ارج نهاده م کیو عمل ن
 . ستین یدرست زندگ 
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  ستیاز گرفتن آنچه از آن او ن زیـ پره ۲
   ستیناشا یجنس یکینزد از زیـ پره ۳
 از گفتار ناراست  زیـ پره 4
 ی از مست زیـ پره 5
 طی شرا دیدستورها با نیهمه ا یکه برا سدینوی م او

 یآنها خواست و آگاه  نیتروجود داشته باشد، که برجسته 
)منهیات( چهار دستور مثبت  زیپنج پره  نیاست. در کنار ا

  ییبرهما گاهیوجود دارند که آنها را چهار پا زی)اوامر( ن
(brahma- Vihäraم ) ی اند: مهر و دوستن ی که چن  نامندی  
(mettä( با عشق به همه جانداران )mettä- ceto - 

vimutti  -  یبه مهر و دوست  افتنیبه کمک دست    یآزاد  )
از رنج   یی رها ی برا گرانیو کمک به د یهمدرد

(karunäشاد )گرانید یاز شاد  ی  (muditäخوددار )ی 
 ۲9-۲۸/۱۳۳  (apekkhä) .و متانت

گرفتن از در نظر گرفت که سوناندا با بهره  دیالبته با
ها )همه واژه   silaو    افتهیبرآیند دست    نیابه    سمیکانن بود

 کرده است.  یرا واشکاف سمی( در بودیبه پال
ها و همه که در همه موعظه سدینویبِرگ م اُلدِن

است.   فیشر  قتیبودا دََهرمه او همان چهار حق  یآموزشها
و  ییرها وستهیپ زیآموزشها ن ن یهدف ا گرید یاز سو 
است، که راه آن راه اصیل هشت شاخه است که   ی رستگار

. بودا در ۱اوست  یاخالق  یدستورها انیگفت بن توانی م
  یة آموزش خود را بر دو پا ش، ی فراوان خو یهاموعظه 

  ی. در سوتراسازدی استوار م  یو فرزانگ  یراست کردار
Sonadanda  124از/Digh.Ni.I  آمده: آنجا که

 

 اند،  بودا آمده  یهاکه در موعظه   لی هشت شاخه راه اص  ی جابه  ی ـ گاه ۱
  ی که درواقع بازگو  نندیگزی را برم  pannäو    samädhi  ،silaسه شاخه  

  ، یاخالق ی سه شاخه که دستورها نی . اندباشهمان هشت شاخه می 
  ی از همان راه اصیل هشتگانه و معرفت و آگاه  اند،ی تمرکز و فرزانگ 

 . شوندی م جهیاست نت ییبودا ری تنو ادیکه بن
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 یو خرد است و آنجا که فرزانگ یاست فرزانگ  یدرستکار
  ی درستکار هیکه بر پا یاست. خرد یاست، درستکار

که بر خرد بنا شود، در جهان از    یاستوار باشد، و درستکار
 ی . در آموزشها۱است برتر هایدرستکار  و هایهمه فرزانگ

قانونگذار    نیبرتر  کیدهنده و اراده  فرمان   کیبودا    ی اخالق
  ی و رفتار اخالق یو بد یکیبلکه سنجش ن شود، ینم دهید

کننده  وابسته است که رفتار   یانی و خالف اخالق به سود و ز
ناپاک   شهی... در دهمّاپادا آمده، آن که با اندکندی م  افتیدر

او را درد و رنج دنبال  د، یگویو سخن م  کندی رفتار م
که با اسب ارابه را. و آن  یکه پا یچون چرخ کند، ی م
او را   یشاد د، یگوی و سخن م  کندی پاک رفتار م  شهیاند

. و در ۲انسان  یکه از پ هی چون سا کندی دنبال م
cariyäpitaka 1,2 داری که کشتزار  ن یآمده، زم

  ی ابهره پاشد، یدر آن نم یتخم یول ندیبی را م زیحاصلخ
  ی من هم که به آرزو نیدست نخواهد آورد. همچنبه
 اریدان عمل بسمی کیاگر  کمین یپاداش کارها افتیدر
چشمداشت   دیانجام ندهم نبا یک یو کار ن نمی را بب ستهیشا

گونه همه   زهیپله و انگ   نینخست  سم یپاداش داشته باشم. بود
 کیکه آن را در  ، داندمی  «یرا »درستکار  یکمال اخالق 

 

هزار   ک یآموزش بودا درست همان آموزش زرتشت است که  ن یـ ا۱
و نادان   ند یگز راست را برمی  راه از بودا اعالم کرد خردمند  ش ی سال پ

 خرد بنا نهاد.   ه یرا بر پا   یرستگار  زیراه کژ. او ن
 :برگردانده است  نی چن  یکه علو  ۱ـ  ۲است از دهماپادا    یسرود  نیـ ا۲
    آمده از پندار است   دی هست پد آنچه   

 پندار   دهی زاده پندار، آفر
   برخاست   د یآن را که گفتار و کردار از پندار پل

 اسب  گامی که چرخ ارابه از پآمد، چنان  ی رنج ازپ
    آمده از پندار است   دی آنچه هست پد
 پندار  دهی زاده پندار، آفر

   برخاست   دهی آن را که گفتار و کردار از پندار پسند
 موجودات پی  از  هاهیکه ساآمد، چنان ی ازپ  ی کبختین



۵عرفان 602  

  ن یا نیتر. برجسته سانداشنی م یمنف  یهای ژگیرشته و
 : شوندی م دهی چک ادیدستورها در پنج بن

 را نکشد   یجاندار چیـ ه ۱
 درازی نکند  دست  گرانیـ به مال د۲
 کننده ننوشد نوشابه مست  - ۳
  دیناراست نگو گفتارـ 4
پنج نهاد  نی ا هیدرازی نکند. پادست یگریـ به همسر د5

 هندو گرفته شده است.  شیاز ک
آمده که همه جانداران جهان را   Suttanipäta 149در 
 ی که تنها پسرش را دوست دارد و برا یچون مادر  دیبا

دوست بدارد و به همه  کند، یخود را فدا م  شی پاسدار
 داشته باشد...  انیپایاحساس ب کیجانداران در خود 

گونه دهمّاپادا آمده، آن که خشم خود را مهار کند، آن در
تنها   گرانیخوانم. د یق یکه راننده ارابه را، او را راننده حق

شد، با  رهیبر خشم چ توانیم خشمی افسار به دستانند. ب
بر دروغ  یبا راست ، یگیفروما با بخشش بر ،یبر بد یکین

فرو  یمندش ، ی: با دشمن نی( همچن۲۲۲ - ۲۲۳)دهما پادا
دشمن را آرام ساخت.  توانی از دشمن م یبا دور ند، یننش
: آن که سخنان نی. همچن۱ی جاودان است نظام نیا

 ی شبان خردیو به آن رفتار نکند، ب دیبار فراوان گوحکمت
. او از شکوه  شمردی را م  یگریرا ماند که گاوان رمه د

است. آن کس که سخن خردمندانه کم  بهرهی رهروان ب
راست گام بردارد و از شهوت و نفرت   نییدر راه آ  یول  دیگو

  ییو رها  افته یدست    ن یراست  فتکند، به معر   یو فریب دور
وابسته   زیچ چیو آسمان به ه  ن ی زم یرا شناخته و در رو

 .۲. او در شکوه رهروان انباز است ستین

 

است که به  dhammo sanäntanoفراز در دهماپادا  نیـ ا۱
است.    ریو گزندناپذ  یسنت جاودان  ای sanätana dharma  تیسنسکر

 است.   5سرود   نیا
 است.ادپدهما   ۱9  -  ۲۰سرود  ن یـ ا۲
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( را نماد رنج و Maro päpimä) رَما سمیبود در
بودا نماد سعادت و سالمت  یارویکه رو ند، دانمی شرارت 

 .Samy. Nik/38نماد مرگ است. در    نیاست. مار همچن

IV ها، یدنیگوش و شن ها، یدنیآنجا که چشم و د ، آمده 
... است، آنجا مار است، آنجا جهان  دنیشیو اند شهیاند

بودا در پاسخ رادها  III/189است. در همان رساله 
(Rädhaکه م ) آنجا که بدن   د، یگوی م  ست؟یمار چ  پرسدی

و پندار... است، آنجا مار است،  افتیاست، احساس و در
و زخم و رنج است. پس  یماریاست... آنجا ب رگآنجا م
که در  د، یگوی و شغال مپشت شاگردان از الک یبودا برا
پشت که خود اند. الکرفته  یشکار  افتنی یبرا یکنار آب

الک درهم   ریرا ز  شی خو  یهمه اندامها  ندیبی را در خطر م
سر او  یشغال باال ی. ولرودیو در آب فرو م کشدی م
و بر او چنگ زده او را   دیآ رونیالک ب ریز ازتا  ستدیای م

آسوده در الک خود فرو رفته و  الیپشت با خبدرد. الک
.  رودیتا او خسته شده و م   سازدیشغال را برآورده نم  یآرزو

. دیکن  یپشت خود را از مار نگهدار چون الک  دیشما هم با
باز شود و از راه دهان، چشم،  یااو منتظر است دروازه 

را  یراه  چیو ه  دیباش اریهش دیگوش... وارد گردد. شما با
 ۲۶9/۶5-۲۸۷  .دیاو آماده نساز یبرا

 :سدینوی م رایاک
انسان را خوشبخت   کیباور داشت که رفتار ن  بودا»
  ی و سازنده رهبر هیپرما یزندگ کیو به  سازدی م
و   یمردم را به تالش اخالق یدرپی. بودا پکندی م

 کردی م  قی و آنها را تشو زاندیانگبرمی  یمعنو
 زیرا دوست بدارند و از کشتن و آزار پره  گریکدی

را به   انکه بخشش، انس کردی کنند. او موعظه م 
. راست  کشاندی م یبه بدبخت ، یو دزد یخوشبخت

و دروغ وارونه آن.   آورد، یم  یگفتن، رضا و خرسند
  ست یچگونه خردمندانه ز آموختی او به مردم م
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  یها یو ناسازگار های را از سخت خود چگونه کنند و
 ییواال یروزانه رها سازند. آموزش بودا برا یزندگ

 یزندگ کی یاخالق جامعه است تا مردم برا
 ۳۸/۱۱۳ .«۱ابندیپرورش  یخردمندانه و منطق 

شد  انیکه ب یادی پنج دستور بن یبا یادآور شومان 
 یول  سد، ینوی ...( مدنیاز دزد  زیاز کشتن و آزار، پره  زی)پره 
بودا، بهتر است از دهمّاپادا   یبردن به دستور واقع  یپ  یبرا

 :دیگوی که م میکن یریگبهره 

به کمال  یکیدر ن ختن، یآنچه زشت است پره از»
است آنچه بودا  نیدرون و ذهن را پالودن، ا دن، یرس

 ( ۱۸۳.« )دهدی آموزش م

دراز تندرست. به  انیپس از سال یاسفر کرده  چون»
-۲۱9.« )ندیاو را درود گو  یخانه بازگردد، دوستان به شاد

۲۲۰ ) 

 کرد، یک یجهان ن نیآن که در ا همچنان»
چون  ردیدر آغوشش گ کیدر آن جهان کردار ن

 ۲۳/۱۳۷را.«  یزیدوستان، بازگشته عز
 : سدینوی م ناکامورا

مهر و   توانی کهن را م سمیاخالق بود ی مبنا»
  karunäو  mettaدانست که آن را  یهمدرد

و  هیتقدیم هد نیجانش ییبودا دالیا نی. انامندی م
که  د، یها گردبراهمن یسنت  یو قربان ازیو ن هیفد
همه آنها را نکوهش کرد. برداشت چهار   سمیبود

pamäna ییروگشاده ، یهمدرد ، یرخواه یخ ای ، 

 

که   سم،یبود  تیروحان ژهیوو به  انییآنچه بودا آموزش داد، بودا ایآ ـ ۱
  یهمه باورها  نی آن که ا  ایکرد؟    یریگ ی پ  زیساخت، ن  نید   یخود را متول 

کتاب،    ن ی در هم  را ینمود؟ اک  ن یپرستانه را جانشبت   ی و دستورها  یخراف
  د، ی گوی دَهَرمه سخن مدر ابهی  هایبندی آلودگآنجا که درباره بخش 

  مال یو سودمند بودا چگونه پا یعمل  ی که دستورها  افتیدر توان یم
 شده است. 
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 سمیآرامش ذهن بعدها شکل گرفت. آنچه در بود
بود. بودا اعالم کرد   زهیارزش داشت انگ  اریکهن بس

برآورد  توانی آنها م  زهی که ارزش کارها را با انگ
 یآور نکوهش شده بود ولی مست یدنیکرد. نوش

که  سمیاز خوردن گوشت فرمان نبود... بود زیپره 
دون و ب یمنطق نید کی هیدر آغاز با درونما

 یشد، به زود داریپد انیخدا ضیاز ف یریگره به
و به فرهنگ  رفتیتوده مردم را پذ شیک انیخدا

  کی یکه دارا  نییآ ن ی ا ... افتی شیآنان گرا
  یکم باورها و پندارهاواال بود کم یاخالق یژگیو

  ییبه خدا ی . آنها حتدی را در خودکش سمیبرهمان
  افتند ی( باور  Nägaنام ناگه )خدا به  یمیمار و ن  یمین

 یااستوره  یهاه ی ما سمیبود یو در سراسر هنرها
- ۸۲ وارد شدند.« ریآشکار و چشمگ یهابه گونه

۷9/۶۰ 
 :سدینوی م گرید یدر جا او

  فریک یبرجسته اجتماع یاز پرسشها  یک»ی
کار بردن از به  زیبا پره   سمیبزهکاران است، که بود

کند که    شنهادیرا پ  یراه   یستیبای زور و شکنجه، م 
 ی. ولردیبدون تجاوز و به کار بردن آزار انجام گ

 دیبا یهدف واقع  ست؟یچ فریهدف ک دید دیبا
 رون ی اپرورش و به راه راست آوردن بزهکار باشد. از  

را نادرست و  دیشد یفرهایبه کار بردن ک سمیبود
به  بیمرگ و آس فریداد. کمی  یروی را برترمیانه 

 سمیآرمان بود نیبرتر یندام بزهکار روا نبود. ولا
صلح و آرامش بود، و جنگ در هر حال گناه و تنها  

 یخواه پدافند، در آنجا که با روش صلح  یبرا
 ۶۰/ ۲9۲.« شدی نبود، روا دانسته م ریپذانجام 

 :سدینویم بک
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در چند فراز   توانی بودا را م یاخالق  یادهایبن»
کردن و به  یدور هایکرد: از همه بد انیفشرده ب

  ۱.... شهیذهن و اند یرفتار کردن و پاسدار  یکین
 ژهیو  دید  کینبود که به شنونده    شهیاند  نیبودا در ا

آموزش دهد، بلکه   ی نیو د فلسفیدُگمو 
 یژرف درون یدگرگون کی خواستی م
(Metanoesisدر همه اند )و احساس او   شهی
: دیگوی که م شودیسازد... از بودا بازگو م داریپد

کردن آرزو و آز  یراض ی»بودا در جهان برا
کار تنها  نیاست، که با ا امدهیمردم ن ییدانشجو
به هدف، ممکن است به خطر افتد.« بودا   یدسترس

جنگل   کیرا  یشبه فلسف یجستارها گونهن یا
ه مسخر یشوخ کی ، ( Käntänara) یوحش

(visukam و )خت یمبارزه بدر کی  
(vipphanditam و )ظرف پر از درد و رنج  کی
جنگل   نیمردم را از ا خواهدی که او م نامدی م

  ی واقع معرفت و نشیرها ساخته، به ب یوحش
هشت    فیکه در راه شر  ی کند، همان معرفت   یرهبر

 نیکه از ا ی. بودا خطرشودی شاخه نشان داده م
 یو جدلها ینید یجزم یهاهیهمه پندارها و نظر

آگاه بود و  کرد، ی م دیاو را تهد روانیپ نید یعلما
ها و مسخره دگم  شینما نیآنکه آنها را از ا یبرا

و   نشیساخته و به ب هاجنگل ر نی جنگ باورها و ا
کند، آموزش  یرهبر یو تجربه درون یورشه یاند

 خود را اعالم کرد...  

 

(  ariyo tunhibhäva) ف یکه بودا به سکوت شر سد ینوی بِک مـ ۱
( ،  viräga) ی شهوتی ( ، بnibbida)ی پوشداد و چشم میارج  اریبس

  ی اریو هوش یداری( ، بabhinna) ی ن یزبی( ، تupasamaآرامش )
(sambodha و )ی آگاه (Apparäda) ما یپسالک راه یزندگ  یرا مبنا  

 . ستدانمی  روانا ین یبه سو
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گم دُ ییاست که رهبانان بودا ریچشمگ یول
 انیب  یرساله هم برا  ۶۰۰نهادند که    هیپا  یبزرگتر
 ۱۱۰/۷ - ۱۱۶.« ستین یآن کاف

از  شی از آن پ یکه بخش یسخن بک، استاد آلمان نیا
بجاست و آموزش بودا در همه سو   ار یشد بس انیب زین نیا

تنها  نو از آن ساختند که نه  ینیی گرفتار شد و آ یبه کژرو
بودا همسان نبود که وارونه آن بود. با گسترش  نییبا آ

  فات یتشر  نی افزوده شد و ا  فاتیرفته رفته بر تشر  تیروحان
 وابسته ساختند  نییبه آ یاخالق   یادهایدر شمار بن ار

 یی اخالق بودا یکهن تا زمان دراز یهاادمانده ی در
  .Angutt. Nikاز راه اصیل هشت شاخه بود. در  یبازتاب

شناخت   توانی را از رفتار او م   وانهیاز زبان بودا آمده که: »د
  ن یادََهرمه به  یو فرزانه را هم از رفتارش...«. در بررس

فتار  ک، گیبا کردار ن یکه فرزانگ میدیگفتار اشاره شد و د
اخالق   هیسه نهاد پا نیو ا دیبرابر گرد کیو پندار ن کین

با  یو فرزانگ ییبرداشت که دانا نیشناخته شد. ا ییبودا
برجسته در   یهاه یاز پا یکیهمراه است،  یک یو ن یراست

 کینزد اریداست که با آموزش زرتشت بسوب دگاهید
 .دباشمی 

 پنج دست آوردن  آمده که »با به .Samy. Nikدر 
 panca-  تی( )سنسکرpancendriya) ۱ی روان تیفیک

indriya ،)مانیا ای ( و اعتمادshraddhä ) ،  شجاعت و
به هوش بودن و  ، ( viriya) کین یاراده در انجام کارها 

( و samadhi( تمرکز )Snurti) قتی به حق یداریب
.« افتیارهت دست    گاهیبه پا  توانی ( مpannä)  یفرزانگ

5/۷9 

 

به مفهوم وابسته به   نجا یدر ا  ی حواس است ول  ی به معن indriyaـ ۱
indra که موجب   شود ی م  افتیدر  یت یفی ک است و از آن ان یسرور خدا

 . گرددی شدن بر نفس م  رهیچ
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اخالق  یدر همبستگ یفراوان یدهمّاپادا نشانها در
از آنها   یکه برخ  مینیبی با راه اصیل هشت شاخه م  ییبودا

به   وندیپ  نینام فرزانگان ابخش به  کی. در  میرا بازگو کرد
  ۸۷. در  یو راست   یخردمند  نیب  ژه یواست و به   آشکار  یخوب

راه   رندیگ شی را و پ کیآمده خردمندان رها کنند راه تار
 (.یروشن را )از ترجمه رضا علو

: آرام در پندار، آرام در گفتار، آرام در کردار، نیهمچن و
)از  د یکه در دانش، به آرامش رس  یااست آزاده  نیچن

 (. یترجمه علو
 :سدینوی مرکشیته سنگهه 

( pemaاز عشق با شهوت که پما ) سمیبود در»
 یول  شودیم  زیپره   نامندی( مprema  تی)سنسکر
  ت ی( )سنسکرmettäو مهر که متا ) ی به دوست
maitriدر گذارندی ارج م اریبس شودی م دهی( نام .

  د، یما ترس زاما غم زاید، و از پِدهماپادا آمده از پِ
 دیبارهبان    کیا به وحدت با برهما انجامد.  تّمِ  یول
 ، ( mettaسر برد. مهر )در چهار حال به  وسته یپ

 یبرآیند همدرد یشاد ،( karunä) یهمدرد
(muditä ) ،  آرامش(upekkhä)».۱  ۱۷5/۷9 
 ، Sotäpattiورود به راه دََهرمه  طیدر شرا گالزناپ

که در کنار  کندی م ادینفس را  یبرداشتن ده بند از پا
  ی ... کشش به سویخشم و آشفتگ  ، یشهوت، بدخواه 

است. به   silabbataparämäsa  ایو دستورات    فاتیتشر
بند   دیآنکه بتوان سالک و رهرو راه شد، با  یبرا  گریزبان د

 

مهر   ژهیوبه  ش،یآالی به مفهوم مهر پاک و ب preman ا ی premaـ ۱
  د، باشمی  اد ی ارزش ز ی دارا به همه جانداران است که در مکتب ودانتا

. در دهماپادا هم آمده از کام  نامندی م  ی دم زندگ ی که آن را گاه 
(käma )(غم زا )رسد  . به نظر می د یو از کام ترس زا  دی شهوت

  ی جابه ی همدرد ی باشد. برا ده ی را برگز ی رکشیته واژه نادرست سنگهه
 . رند یگی به کار م ز یرا ن  دنیبا هم لرز  ای  anukampäکرونا واژه 
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. گالزناپ آن را  دیدارد، بر یفاتیتشر جنبههمه آنچه را 
 ی باور داشت با اجرا دیکه نبا کندی برداشت م  نیچن

به  توانی )ریتوال( م یو شعائر یفات یتشر یدستورها
 دیکهن را با سمی. پس بودافتیدست  روانایو ن یرستگار

که سود  کین یو وابسته به رفتار اراد یدرون کسرهی نییآ
 نیاز ا سمیبود انهی. در مهاانستد ، رسدآن به مردم می

و  کی ارج رفتار ن یجا وارونه گرفته شد و به  جهیدستور نت
را وارد دین ساختند.    نیدرست، ارزش باور و پرستش مقدس 

را   فاتیتشر یواژه که کشش به سو نیا یو به اتکا 
  ان یرا از م یاخالق  یارزش دستورها د، ینماینادرست م
  ۱5۰در    -  Divyavadana)  اَوَدانَهیویدر د  کهییبردند تا جا

که  میکنی گفتار برخورد م  نیابه  ( نگاشته شده یالدیم
گذشته پدر و  ی( در کالپاهاDharmaruci) یروچدهرمه

 زیرا ن رید یکی ارهت را کشته است و  کیمادر خود و 
  را  )بودا( او ندهیآ یامونیشاک نیآتش زده است. با وجود ا

  ی اخالق  ی: دستورهادیگوی و به او م سازدی محرم خود م
  ن یا یدار  ازیتو تنها ن ، ییرها یبرا خورند؟ی به چه درد م

دََهرمه را. در  شی بودا را، ستا ش ی: ستای رد را تکرار کنو
قرار گرفت و در  هیبرداشت پا نی ا تابهای مکتب پرستش آم

  ن یچن زیسو نن ی( و شJodoفرقه جودو ) ژهیوژاپن، به
 ۱9۷/95. دندیبخش رویرا ن یباور

از  زیو پره  یو روشن یبودا که سادگ نییرفته آ رفته
ها را آموزش با فرازها و واژه   یو باز  فاتیبافی و تشرفلسفه 
به دستورها و  زین یاخالق یدر مورد نهادها ، دادمی 
پرداختند. در بخش انجمن رهبانان  یفاتیتشر یهاوه یش

در شمار   یاانه یعام  یکه چه دستورها میدی)سنگهه( د
در آفتابه    یدرآمد )آب اضاف  نیو دانش د  یاخالق  ینهادها

 )!! 
 ی اخالق   لیفضا  ی( جاAbhidharmaدََهرمه )ابهی   در

  ی روشن یجابه  یدگیچیموهوم گرفت و پ یرا دستورها
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دََهرمه  ابهی  یدر بررس رایشد. اک دهیآموزش بودا برگز
را که در رساله   klesha ای هایفهرست آلودگ

Abhidharma - kosha ( آمده در )ان یم از واسوبندهو  
و  ، ۱رسد می  یآلودگ ۱۰۸و سرانجام  9۸که به  گذاردی م

 دهیکه د  کندی م  انی( آنها را بvisudhimaga)  شیراه پاال
کوشش و  یجا یالیو خ دهیچیپ یهاچگونه راه  شودی م

برجسته   لی را گرفته است. فضا دََهرمهی تالش درست بُد
 یانیپای دانش ب ، یت یعل شیدای پ افتیها دررساله  نیدر ا
(، دانش vijnänanantyä yatana- jnänam) یآگاه 

(، دانش akimcanyäyatana- jnäna) یچیقلمرو ه 
 - naivasamjnäنه درک و نه نه درک ) قلمرو

nasamjnäyatana - jnänaن یاز ا یاری( ... و بس 
 یهااز دهر مه  یموهوم... و سپس فهرست بزرگ ینامها

( ... نام  asäsravaپاک ) یها( و دهرمه säsravaپاک )نا
 گونهنی به ا شتریب ستوهی. ما در شرح بُدشوندیبرده م

 پرداخت. میدستورها خواه 

 اضتیو ترک دنیا و ر  دیرا برگز  انه یکه بودا راه م  میگفت
دََهرمه    یهاه یاز پا  یک ی  را  را نکوهش کرد و تالش درست

 ق یتشو  یو حت  ایدن  کتر  که رفته رفته   میدید  یقرار داد. ول

 

به  Klish شهیکه از ر نامندی ( م kilesa)پالى  Fleshaرا  یـ آلودگ۱
باور داشتند که   سمیبود  در آور. رنج  یعن ی Klishtaآزردن است.  ی معن

.  شودی پاک است موجب رنج و آزار ذهن و بدن م آنچه نا 
Klishtamamanas  است. در   شان یپر  ا یذهن آلوده  ی به معن

نام برده   ی هشت آلودگ  vibhangaچون  ی کهن پال یهاادمانده ی
اند: آز، نفرت، وهم، غرور،  ن یکه چن attha kilesavatthuni شود یم

  ی آلودگ  نی شک، خشم و جهل )که آن را برتر رست،بینی نادجهان 
شرمسار نشدن از    ا ی  گرید  یدو ناپاک  Dhammasangani(. در  نددانمی

شرمسار نشدن از کار زشت خود، افزوده   گران،ی کار زشت در برابر د
رفته رفته شماره آنها    ی( ولdasa kilesavatthuni  ی )ده آلودگ  شود یم

به مدیتاسیون    ی راه عمل   ی جا  به  ش یاالو پ  دی رس  ۱۰۸به  و    افتی   یافزون
 واگذار شد.  یو وردخوان
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 زین ییوارد شد. اخالق بودا سمیبود نییدر آ یبه خودکش
داستان   یی. کوگن، استاد بودادیدگرگون گرد نهیزم نیبر ا

 . کندی م انیب نی ( را چنDhaniyaدهانیا )
خوشبخت و آرام با زنش   اینام دهانداری به »گله 
با چرا گاهها  یو در کنار رودخانه ماه  بردی سر مبه
 یداشت و غم  کویو ن  یسه   یاپربار، رمه   اهانیو گ

با زنش در آرامش و   ایداد. دهاناو را رنج نمی
دار . همسرش خانهکردیم  یتمام زندگ یهماهنگ

تندرست بودند  و رومندیو فرمانبردار و فرزندانش ن
...  ستندیزیم  یو خوش  تیو همه همراهان او با رضا

خوراک    افتیو در  یوزگی در  یبرا  یامونیشاک   یروز
به آنجا آمد و به او گفت، همه آنچه او دارد 

ندارد. نه   چیاست. به بودا بنگر که ه  ارزشیب
که غم چکه کردن آن را داشته باشد، نه  یسقف 

... که از دست یدبه رمه و زن و فرزن ی وابستگ
سخنان  نیپس از ا ..سازد. شانیدادنشان او را پر

کنند   زیر آن شدند که ترک همه چو زنش ب ایدهان
حال مار   ن یواسپارند. در ا نیو خود را تنها به د

آنها که   د، یگوی زن و شوهر م  نیاشده و به    انینما
  ی فرزندانند به آنها دلخوشند، آنها که دارا یدارا
 یدلبستگ  نی چن نیا برند، ی اند از آن لذت م رمه 
  ی است و بدون آن آرامش یخوشبخت نیبرتر

و زنش  ایآنکه دهان یبرا یامونیشاک ی. ول۱ستین
 یکه دارا یمردم د، یگویخود بازنگردند، م یاز رأ

 نی. چنشوندی فرزندانند از آنها به غم و رنج دچار م
بدون آنها  یاست، ول یرنج انسان  نیبزرگتر یمهر
ست. پس دو انسان آسوده و سازنده همه ین یغم
گران دوره گرد وزه یرا ترک گفته و در جرگه در  زیچ

 

  خرد ی ب  روانی که پ یی بودا نی از ا طان،ی ش ایکه مار  د ینمای م ن یـ چن۱
 .  باشد  ترستهی جامعه انسان شا یبرا اندده یافر
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 یپ یینارواگو نیا.« کوگن که خود به ندیآیدر م
  د یشا  یفلسفه افراط  نی: »هرچند چنسدینوی برده م

 دیما با یمردم ساده مورد نظر نبوده است ول یبرا
در  د یارا ب یکه چه راه  میپرسش بازگرد ن یابه 

 ییبودا  قتی و حق  هانیبا قانون جهان و ک  یوابستگ
کند )!!( دفاع نمی  ایاز ترک دن  سمیبود  م؟یدنبال کن

  ی تا صلح و آرامش و خوشبخت  کندی بلکه کوشش م
همه جانداران،؛   یانسانها که برا یتنها برارا نه

فراهم  ، ین یزم یو هرگونه زندگ اهانیحیوانها و گ
 ۱55/5۶-۱54 ۱« سازد.

 نی که به گفته همه استادان کهن و نو سمیبود همان
رسد  می  ییاخالق ساخته بود به جا  هی را پا  یمهر و همدرد

 شمارندیرنج م  نیهر زن و فرزند را باالترکه از دهان او مِ
  ی موجب دلبستگ رایز ند، دانمی لتیو ترک آن را فض 

 ی شاد  نییآ  نیکه به گفته بزرگان ا  یی. همان بوداگرددی م
واگذار   یبخش به شادکام  کیو در دهمّاپادا  د، یستای را م 

  ی دهد که شادبه فرزانگان را سفارش می  وستنیشده و پ
  -  ۲۰۸)  شانیبا خو ینیچون همنش نند، یآفری م  ی واقع
۲۰۶ ) 
غم  ی: از شادندیگوی همان دهمّاپادا از زبان او م در

رست غم  یآن را که از شاد د، یترس زا یاز شاد د، یزا
 ( ۲۱4)... ستین

 تزر یآلبرت شو ست؟یهمان غم ن ینبود شاد ایآ
 :سدینوی م

نارواست،    ییرهبانان بودا  یو عشق مثبت برا  مهر»
همراه است و  یبا دلبستگ یمهر نیچون چن
. چه اندازه  سازدی را محدود م یآزاد یدلبستگ

 

را که به  یامردم ساده  ی که حت ستی ن ایدفاع از ترک دن نیا  ایـ آ ۱
که همه   زاندیبرند، برانگی م سر... به یو آرامش و هماهنگ  ی خوشبخت

 سر برند؟!  بپردازند و در گوشه جنگل به  یوزگ یرا ترک گفته و به در  زیچ
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و رها   شادمان» گفته بودا که نی آور است اچندش
مهر  یزیکه در جهان به چ ییاز درد و رنج آنها

که فرزندش را از دست داده   ی. چه پدرورزندینم
آنچه تو به  نکه، یگفت جز ا توانینم یزیاست چ
بار آورد« بودا در خطوط درد و ناله به یآن دلبند
  انیفراز ب نیرا در ا ی آرمان رهبان یابرجسته

ندارد، از داشتن    یغم  گرانید  ی: آن که براکندی م
 ۸4/۷۳ - ۸5  ۱آزاد است.« شاوندیخاندان و خو

 ی ها گفتاراز موعظه  یاریدر بس  گرید یاز سو یول
 سخنان آمده، چون:  نی وارونه ا

زن   یکردن، برا ینگهدار  یک یپدر و مادر به ن از»
آماده ساختن و با   یرا به خوب یو فرزندان زندگ

دست آوردن،   روش پاک و درست معاش خود را به 
سفارشها   گونهنیبزرگ« .. ا یاست خوشبخت نیا

 .samyبازگو شده است اریبس یهاادمانده یدر 

Nik. VII/2,5  ۱5۳ /5۶  ،5/۱۳۷ . 
از آنها با  کی چیکه ه  رساندی م هایناهماهنگ  نیا و

 .ستی ن کسانیسخن بودا کامالً 

پندار نادرست باور  نیاکه به   می دید شادهایاوپان یبررس در
و  یو بد  یکین دگان، یکمال رس  گاهی به پا یداشتند که برا
و سخن از ایندراست   ست، یارزش ن یدارا  یاصول اخالق 

 یول کشدی پاک را م  یاز انسانها  یاری که پدر و مادر و بس
باور  نی. همدارد یجا یمعنو گاهیپا نیباز هم در برتر
رخنه کرد   سمیهندو، در بود  یهاخرافه  گریزهرآلود، چون د

  ی اخالق یو به نوشته کُنسه نهاد »مخالفت با نهادها
antinomianis دن یبه کمال رس  یبرا دیگوی« که م  

 

پاداست: براهمن خوانم آن کس را که از تمام  ا گفته از دهم ن یـ ا۱
گشت   دست شست و آزاد  دلبندان   و نهراسید، و از همه  دی بر  هایدلبستگ
 (. یترجمه علو ۳9۸)سرود 
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مورد  ، دهنداعتبار خود را از دست می  یاخالق نیقوان
 ۲4/۱9قرار گرفت.«  سمیبود رشیپذ

 :مدهدر دهمّاپادا آ
دار نشود، گرچه پدر و مادر را لکه  یواقع براهمن»

  ی شد و دو شاه جنگاور را فدا کند و ملکبکُ غیبه ت
دار نشود، گرچه لکه ی. براهمن واقع تشیرا با رع

 یبکشد و دو شاه مقدس و مرد  غیپدر و مادر را به ت
 ۲94 – ۲95بزرگ را.« 

 سد، ینوی م گذاردی م انیپرسش را در م نیکه ا هورنر
مادرش را   ایآمده آن که پدر  (IV/8,35)پانها  ندای لیدر م

نظر در  نی. اافتینخواهد  نشیبکشد هرگز به دََهرمه ب
65 ,64/Majj. N. III  وAngutt.I,97 شده   دیتأک زین

 شدند، ی زده مگمان شگفت و بودا بی  ریپ  یهااست... بهیکّو
شده   انی( ب۲94 - ۲95سرودها ) نیاگر به آنچه در ا

 نندیبی به آنچه م   توانستندی م  ی. آنها به سخت دندیشیاندی م
 شد، یگفته م   شانیگاه که به اباور کنند. آن  شنوند، ی م  ایو  
رهبر و مهتر آنها پدر و مادر خود را کشته است!   کی

۱۸/۱۲۷ 
 ، یهند ینهاییکه در آ ، یاخالق یاز دستورها گرید یکی
از کشتن  زیارزش داشته است، پره  اریبس سم، ین یج ژهیوبه

که   میدی. ددباش( می ahimsäاهینسا )  ایو آزار به هرگونه  
 ، ( pancasila) یاهیپا زیاز پنج پره  یکیهم  سمیدر بود

  شها ی از ک یدستور برخ نین اهینساست. در انجام ایهم
 سم یدر بود ی. ولکنندی م یرواده یز اریبس سم، ینیچون ج

اعتدال  زیمورد ن نیدر ا «یرو انهیمی »ادیبنابر دستور بن
در همه روایتها آمده بودا   رونیارج گذاشته شود. از هم  دیبا

مرگ او هم خوردن گوشت   زهیو انگ  خوردیخود گوشت م
فاسد بوده است. دستور بودا در مورد خوردن گوشت تنها  

در  نی د ا. با وجودینساز جانیرا ب یابود که خود زنده  نیا
که  شودی م  انیب ییاز زبان بودا داستانها هاه از رسال یبرخ
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تا  مِ ینمونه درباره همدرد یاست. برا زیآممسخره  شتریب
(mettaآمده: »رهبان )گر بود کلبه کوزه کیکه فرزند  ی

سرزنش   دیساخت. بودا که آن را د  افتهیرا با گل ورز  شیخو
از   هی رهبانان، آن مرد سف یاکرد و به شاگردان گفت: 

 ی(، و از کمanuddayäاست ) بهرهیب یلسوزد یاندک
 .۱( anukampä)  ستیبرخوردار ن ی با همدرد دنیشیاند

 ی گروه فراوان ریناگز بردی آن که گل ورز داده را به کار م
  ۲9/۷.« کندیم نابود را زیجانداران ر
( آمده Vinaya pitaka) تکهیپ هینظام وینا لیدر زنب

شد و رهبانان به  ی( خشکسالveranjaکه در ورنجا )
نام موگاالنا از شاگردان به  ی ک یدرافتادند.  یگرسنگ

(Moggallanaخواست زم )بتواند از   دی را بکند تا شا نی
 مراه رهبانان ه  یگرسنگ ، ینیرزم یز یهاشه یو ر اهانیگ

بودا به او پروا نداد و گفت با  یفرونشاند. ول یخود را کم
  ۸۸/۷آشفته شوند!!    زیممکن است جانداران ر  نی کندن زم

 ، ییاستادان پرت و پالگو نیاست که هم یشگفت یو جا
با تمام مردمش را گناه   نی سرزم کیکشتن پدر و مادر و 

 !؟ دانندینم
 ستند، یبه بودا وابسته ن  ناًیقیکه    ها، گوییدرهم  گونهن یا  از

هم به آنها اشاره  ندهیفراوانند که در آ ینییآ یهادر رساله 
که دََهرمه خود را راه اصیل هشت  ییکرد. بودا میخواه 

کودکانه و خام  نسانیبه ا تواندی است نم کرده انیشاخه ب
 .اندتی واقع  نیکهن همه گواه بر ا  یها. بازمانده دیسخن گو

 
 

 

  anukampäموجودات.    ی نگهدار  یبرا  یدلسوز   یعنی  anuddayaـ  ۱
 کمک به موجودات.   یبرا دن یش یاند ی با همدرد یعن ی(  ی)به پال 



۵عرفان 616  

 
 ( Shraddha- Bhakti) یو عشق عباد مانیا

شرط  ین یو آموزش د نییهمه کیشها، باور به آ  در
باور به   یالهام  ینهایاست. در د  شی آن ک  یاستوار  یادیبن
 ی جهان  یورا  ییروین  ایخداوند    یاز سو   ین یآموزش د  نکهیا

 مان یا  رو، ین  نیاو چرا به    چونیاست و باور ب  دهیالهام گرد
  ی شهایدر ک ی. حتسازدی م داریرا پا ینیبه آموزش د

باور دارند و   یاسرار  یروهایو ن  اکانیکه به ارواح ن  ییاابتد
کهن است  یهااز سنتها و استوره  یاآنان مجموعه  شیک

  ی ورا یرویاند، باور به نخود به ارث برده اکانیکه از ن
  ن یکه ا  شودی و پرورش موجب م  ی ارواح و خو  نی ا  یعیطب
و سرشت   یو با پرورش در خو  ، یبه فرزندان واسپار   مانیا
 شتری ب روهاین ای روین نیابه  نیمؤمن  وندی. پردیگ یجا نانآ

 یعشق عباد یدرخواست و هراس است، ول ـ  ازین هیبر پا
از داد و ستد و ترس  یآمیز همراه و برکه با پرستش مهر 

تحقق   تواندی م یعرفان شی ستا کی، تنها در ۱است  ازیو ن
ها و درجه  ی شیستا ن یچن کی ی برا دیبا رون ی . از همابدی

 ی نوشتار جا برا نیدر نظر گرفت. چون در ا یمراحل
 یبرداشت کل کیما تنها به  ست، یجستارها ن گونهن یا

 . میکنی بسنده م
است   ی فتگیو ش ییدایمهر همراه با ش کی ۲ی بهاکت

آشکار   شی و چرا به معشوق مورد ستا چونیکه عاشق ب
کارساز    یروین  کیکه تنها    ، یپرست  کتای   نیی. در آسازدی م

به  یراه بهاکت  نیا شود، ی م رفته یپذ هان ی در سراسر ک
. عاشق به خداوند، از کناره  کندیم  ییگونه خودنما  نیبهتر

 

سازگار    ی عرفان  شی است، که با ستا  یو بندگ   تیاز عبود  ی ـ واژه عباد۱
نظر   ن یی و آ ن یعشق با د  و  مهر وندیتنها به پ نجا ی. ما در استین

 ایم. داشته
بر زبان آورده شود. ما آنچه را معمول شده   یکت بهَ دی واژه با نیـ ا۲

 .  میاست به کار برد
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 کندی م  دیعشق غرق و ناپد  یای خود را در در  یگزند  کیتار
و در کناره    ردیگ  نینو  یمعشوق جان  یتا به لطف آب زندگ

پردازد. او در عشق  یاتازه  یبه زندگ  یروشن رستگار 
 یتا به مهر و نوازش دوباره زنده شود. در دفترها ردیمی م
  یراه  نیاز چن یبراهمن شیکه در ک میکرد انیب نیشیپ

تنها راه عمل   زین  شادهایدر اوپان  یشد و حتسخن گفته نمی
 . گذاشتندیم  انی و راه معرفت را در م

. افتی  یبرجستگ  یراه بهاکت   تایدر گ  ژه، یودانتا و به و  در
زمان عشق به برهمن که روح جهان و خود همه  نیدر ا
برهمن چون پایین به سگونه ی هاگاهیبود در پا هانیک
برتر   گاه یو در پا  شد، ی ویشنو و برهما ابراز م  وا، یش  شنا، یکر

 همنبر  ایبرهمن    رگونهیبه ن  د، ی رسی که سالک به کمال م
 یهاه ی. در پادیگردی م شکشیبدون نام و صفات، پ

  ی نیو رهبر د  گورو  عشق به برهمن را با عشق به  نینخست
( gurubhakti)  یکه آن راگوروبهاکت ساختندی م نیجانش

 ۱( rägabhakti)  یبرتر راگابهکت  یهاهی. و در پادندینامی م
و  شدیاندی پرستنده تنها به خدا م ای bhakta هیپا نیدر ا

  ی پرستکتایاو  نیی. )آندیبیرا در خدا م زیهمه چ
ekäntin- dharma عشق به خدا  گاهیپا نیاست(. برتر

 نیکه بهاکته در ا دباش( میParabhakti) یبهاکترَپَ
  ی کیاو با خدا    یو آگاه   شودی م  د یسراسر در خدا ناپد  گاهیپا
عشق  یا( گونه Premabhakti)  یبهاکته. پرمَگرددی م

 خودیاست که بهاکته در عشق به خدا از خود ب یاجذبه
 .شودی م

 ار ی( سخن بسshradhäکهن از شردها ) سمیبود در
شد، شرط  انیگونه که باست. باور به آموزش بودا، همان

  ی مکتب فلسف کیبود و بدون آن تنها  نییآ نیا یداریپا

 

آن را   یسخت و تند است. گاه یالقه و وابستگع  یبه معن  rägaـ ۱
است. به رنگ    ی فتگ یآن ش  ی واقع   مفهوم  ی ول  کنند ی شهوت برگردان م
 . شودی سرخ هم گفته م 



۵عرفان 618  

 ییراهنما  یمانیا  نی. هرچند بودا خود به چنشدیبرداشت م
 ی که حت گفتیداد و ممی و وارونه آن را پند  کردینم

و  رندیاندیشی نپذچون بودا گفته بدون ژرف  ، سخن او را
  توان یم  نیبا وجود ا  ، ۱پردازند  دنیشیخود به جستجو و اند

 دنیاز برگز  شیاندیشی به پو ژرف  یآزاد  نیکه ا  رفتیپذ
آن ساخت.   نیباور را جانش  توانی تعلق داشته و پس از آن م 

و  دندیپرستیچون بودا را در آغاز هرگز چون خدا نم یول
او چون  دانستند، ی نم انیخدا ایالهام خدا  زیآموزش او را ن

  رو نی . از اشدی بزرگداشت م  نیبروشن واال و  یاستاد 
دوران، زمان    نیا  یباشد. ول  یسخن  یاز بهاکت  توانستینم

هندو در جامه   یته دوباره باورهاو رفته رف دیینپا یدراز
 شیبودا شدند و در کنار پرستش بودا، ستا   نییوارد آ  ینینو

 ه یگوناگون، پا انیو خدا  یریهای اساتستوه بوداها و بُدی
 upasäna  ای زمان بود که راه پرستش    نی . در ادیگرد  نید

 ی شد و در برخ رفتهیپذ زیبودا ن نییهندو در آ شیچون ک
 ضی و ارزش ف   افتی  یبر راه معرفت برتر  یاز مکتبها بهاکت
  که ییگرفت. تا جا یفزون اریبس کین یاز ارج کارها

 نیتربرجسته  انه، یاز گسترش مکتب مها شیپ مینیبی م
 ندایلی م یدر گفتگو  ، یبهاکت ندهمکتب آموزش ده 

دم  کی سته، یکه سد سال با کردار نادرست ز یگناهکار
زمان    ن ی. در ابردیاو را به بهشت برهما م  دنیشیبه بودا اند

و معرفت درمیان   یهم دو راه بهاکت  سمیبود که در بود
 ی ایکه خود را جو  یو ناگارجوَنه استاد بزرگ  شودی گذاشته م
دو راه هر دو به هدف   ن یکه: »ا  سدینوی م  خواندی معرفت م

با  ای ادهیدو راه، پگونه که انسان از . همان کنندیم تیهدا
روش کوشش   یشهر رسد، برخ کیبه  تواندی م ، یکشت

 

از زبان بودا آمده که او   .Majj. Nikپس از بودا مانند    ی هادر رساله ـ  ۱
  ن یداشته و عشق ورزد، رستگار است. ا مانیهر که به من ا  د یگو یم

پس از اوست.    تیو ساخته و پرداخته روحان  ستیگمان از بودا نسخن بی 
 گفت.  م یباره سخن خواه نیدر ا 
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 شمارند، ی ژرف را برتر م  ونیتاسی مشتاقانه و راه سخت و مد
به   رند، یگی بهره م   یسودمند بهاکت  لهی هم از وس  یبرخ  یول
و به  خوانندی و نام او را م شندیاندی به بودا م که گونهن یا

 ۲۱/ ۱۳۶.« ستیبازگشت نکه از آن  ابندیی دست م یحال
 ی متک شی: »آن که به خود و کردار خونیو همچن

  گاه یاست راه سخت را که انجام دهنده کمال و چهار پا 
 یگروه  ی. ولندیگزی برم ی رستگار یاست، برا هیسماد

یتریا، رستگار  مَ تابها، یبا پرستش بودا، ام یبه سادگ زین
 ۳۱۷/5۶.« شوندی م

 یعباد   سمیاز پژوهشها پدر بود  یاری ناگارجونَه را در بس
چند پژوهشگر   یهاهیاز نظر  شتریب  یآگاه   یاند. براخوانده
 :سدینوی. گالزناپ م میریگی بهره م

  قت یبودا، که همان چهار حق یادیدََهرمه بن در»
 گونهچ یاست، ه   یاو راه اصیل هشت شاخه   فیشر

  ی گونه که در نهادهابه بودا، آن مانیاز ا یااشاره 
  ح یبه مس  مانیو ا  آمده  انیحی( مسcredo)  یدتیعق

اند، نشده است. اصوالً چون  قرار داده  هیرا پا
بلکه   دانستند، ینم یآموزش بودا را وح انییبودا

به  دیکه خود آنها هم با پنداشتندی م یتنها معرفت
آموزش و  نیابه  مانیا  رونیاز ا ابند،یآن دست 

بزرگداشت و   یااستاد آن هدف نبوده بلکه گونه 
(  shraddhäکه شردها )  ، یپشتگرم   و   یباور  کین

به بودا و آموزش او شرط ورود به  شد، ی م دهینام
در  زیشردها ن نیبوده است. ا انییجرگه بودا

  نام برده شده است.«  ی پله راه رستگار نینخست
 بینی درست( جهان )به برداشت او همان  4۳۳/۶5
 :سدینوی مکُنسه 

  ی کوچک اریو باور نقش بس مانیا انهینایه  در»
و   یبا راه فرزانگ یدر مهایانه بهاکت یداشت، ول

مردم،   نیشتریب  یشد. راه پرجنا برا  هیحکمت همپا
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نبود. پس  ریپذاز رهبانان، دسترس  یاریبس یحت
  مان یراه  آسان ا ای یآنان تنها راه بهاکت  یبرا

 ۱۳۶/۲۱ماند.« ریپذانجام 
کهن  یاشه یبا اشاره به دو سامان اند گرید یدر جا  او

 یگریو در د  شتن، یبه خو  یو متأخر، که در نخست پشتگرم
دو  نی : »اسدینویم ردیگی قرار م  هی پا ضیبستن به ف دیام

 ی. در برخاندافته یبازتاب    ییدر متون بودا  یاشه یسامان اند
تَتهاگته   نیآمده: ا saddharm. punol. V/5.18چون 

و  یاست که به جانداران رنجکش هم لذت و هم رستگار 
 گریدر متون د  ی(. ولdäsyämi)  بخشدی م  یانیپا  شیآسا

 که تَتهاگته   ، یبکوش  دیآمده: تو خود با  ۲۷۶چون دهمّاپادا  
( آمده هر کس ۱۶۰) هی تنها راهنماست. و در همان کارما

بر آن  تواندی م  گرید یخود است. چه کس یفرمانروا
سر بر که   آمده: چنان به  .Digh. Nikفرمانروا باشد؟ و در  

و پناهگاه    یو پناهگاه باش  رهیجز  کیتو خود    شیخو  یبرا
ها که به خود باور داشتند »آن هان ی. تراوادیینجو یگرید
که از   ندباشسنت کهن می  کی وابسته به  کنندی م هیتک

و  مانیبه ا هیککه ت یبرخوردارند، در حال یشتریپشتوانه ب
انسان   یوابسته بوده و ناتوان نی بوداها به دوران پس یروین

 «دهند.را نشان می 
 سمین ـ آتمن در بوداَکُنسه سپس با توجه به نهاد 

 :سدینوی م

که به خود باور ندارند  یاشه یسامان اند کی در»
گذرا و  تواندی تنها م یگر یخود و د نیب ییجدا

را با کوشش    ییکهن رها  سمیمشروط باشد. در بود
استاد   کی ییو رهنما ش یخو شتنیو تالش خو

  افتی در توانی م ی. ولنددانمی یشدن ، ناپذیرلغزش
خود که تنها وهم  کیتواند بر ینم کس چیکه ه 

 /44 - 45کند.«  هیاست، تک
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برآیند دست   نیاگسترده به    اریجستار بس  کیدر    پارک
و    ییاز پژوهشگران بودا   ی اریکه بر خالف نظر بس  ابدیی م
ارزش   یدارا  سمیدر بود  یو عشق عباد  مانیا  ، ییبودا  ریغ
و عشق به خدا را   مانیمعموالً ا شمندانیاست. اند اریبس
به خدا باور  یو اگر کس  پندارندی م نییآ گونهن یا ی مبنا

 نیدر د ی. ولنددانمی هیپایب زی او را ن مانینداشته باشد، ا
  ی ازین  مانیرو، ا  نیو از هم  ستیمورد نظر ن  یبودا دوگانگ

  ی دارا مانیکه ا انه یدر مها ژهیوبه موضوع و خدا ندارد. به 
فراز برجسته   حیگارجونَه در تشراست. نا اریارزش بس

evam mayä shrutam ( که به امده یشن نی)چن
 :سدینوی م  ندیافزای بازگو از بودا م یتهایروا

است که  یز یچ مانیپهناور آموزش بودا، ا یایدر در»
 ی زی آن چ  یفرزانگ   یبا آن به درون رود، ول  تواندی انسان م 

 ی اگر کس. افتینجات  لهیبه آن وس توانی است که م
در آموزش بودا وارد شود.  تواندیناب است م مانیا یدارا
کند.  ن یچن تواندینم ست، ین مانیا یدارا یاگر کس یول

گروه   ی( ولevam) ن«یچن نی»ا  ندیگوی م نیستگروه نخ
است.  یمانیایکه برآیند ب ن«ی چن نی»نه ا ندیگوی دوم م

آموزش بوداست،  یایشرط ورود به در مانیپس چون ا
بوده  ن یکهن شرط نخست سمیکه در بود رفتیپذ دیبا

 است.« 
 نی او ژاپن( به  لندی)تا یخاور  یا یآس یمکتبها در

 -Hua) رایپدهند. در رساله گل می  ی شتریارزش ب مانیا

yen ching  :آمده ) 
)ثواب(، که   یکوکار یراه است و مادر ن  ادی بن  مانی»ا

و همه  انجامدی م یکین یهاشهیهمه ر دنیبه بال
را آشکار   همتای آن راه ب سازدیم دیرا ناپد دهایترد

 .« سازدی و بالنده م
 دیبا  روانایدست آوردن نبه  یبرا  ستوهی رساله بُد  نیا  در

آن   نی نخست   گاهیکه ده پا  د، یمای ( را بپbhumis)  گاهیپا  5۲
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تری نقش برجسته  مانیا انهیاست. اصوالً در مها مانیا
 دارد... 

 ی برا  ییمتون بودا  نیتردر کهن   ست؟یدر مهایانه چ  مانیا
که از  برند،ی( را به کار مshraddhäواژه شردها ) مانیا

و  بند، یاستوار و پابرجا، دلگرم و پا ی( به معنshratشرت )
است.   دنیبخش  رویکردن و ن  یبان یپشت  ی( به معنdhäدها )

. در رساندی را م ییو پابرجا یپس شردها کارکرد استوار 
 ، ناپذیربه کوه بزرگ جنبش  سمیشردها را در بود  نهی زم  نیا

کهن گذشته بر واژه شردها،  متون  . در۱اندهمانند کرده

 

کهن به   یها. چون در رساله دوزدی و خود م بردی پارک خود مـ ۱
که به   ژهیوکهن دانست، به   ن ییآ   هیآن را پا   توانی شردها اشاره شده نم 

و همسان   مانیخود از ا  یادیبن یهانوشته خود پارک بودا در موعظه
  مانیکه ا  کندی م ی بودا پافشار نینگفته است، و همچن یآن سخن 
  ی زیچون او چ دی و نبا ستیمورد نظر او ن ی ردورزو خ دنیشیبدون اند 

در   نی مؤمن ن یتر آنکه به گفته خود او برجسته  رفتیپذ  د،ی گوی را م
به دَهَرمه بوده است، نه پرستش بودا.   مانی کهن شردها ا یهارساله 

همان آموزش بودا   سم یبود انهی سخن ناگارجونَه و مها نی گذشته بر ا
. پارک در نادرست  ستین کسان ی با شردها  ی آنکه بهاکت گر ی. د ستین

  هاد ن ک یدارم  مان یاصل من به.. ا نی : اسدینوی به خدا م  مانی بودن ا
بودا   ن ییمن و او در آ  ن یب یی ( و جدا یری پذاست )دوگانه  ی ست یدوآل
  کی ز یبودا شوم« ن توانمی هم »من م گونهن ی . همشود ی نم رفتهی پذ
درست است. فراز نخست همان   م«یاست و »من بودا  ی ستیدوآل  انیب
جانداران در سنساره است، که در   ژهیو  مانیا  نیاست. ا  ینظر مان یا

مردم   کهی زادمان و مرگ... فرمانرواست و تا زمان  وق،آن خالق و مخل
که   نندیبب توانند ی اند نمعامل و معمول وابسته  یست ینهاد دوآل ن یابه 

  ۳5/۱۳۱بودا شدن را دارند...  یی و تنها باور دارند که توانا ند یخود بودا
  شهیو ودانتا ر  شادها یموهوم، که در اوپان  ی رده فرازها  کی  شود ی م  ده ید

از خدا تنها    ای. آ کنندی است، دنبال هم م   دهی افریآنها را ن  سمیو بود  ددارن
  ا، تابهیام ،ی . دهها هویّت چون منجوشره یدرونما ا ینام مورد نظر است 

... درخواست ی و رستگار ض ی... و بودا و بوداها، که از آنها فیتریم
از بودا    د یچگونه با   ند،یخود بودا  انییاگر همه بودا  ستند؟ یخدا ن  کنند، یم
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 یموکت ی( و اده prasädaپرساده ) یهاواژه 
(adhimuktiرا ن )ی اند. پرساده به معن به کار برده زی  

  ی ( به معنsadو آرام شدن است. چون سد )  یروشن و نوران
  ی آن را راسخ و استوار با روشن توانی نشستن است، م

( و mukti) ی را با آزاد یموکتیکرد. اده  ینشستن معن
ها برگرداند )همه واژه  توانیگرفتن م  یجا یاستوار

 (. تیسنسکر
 مان یبودا ا نییکه در آ ردیگی م  جهیپارک نت  سرانجام

 یدر باور، روشن و آرام و آزاد جا یبا استوار» دیرا با
( راهب بزرگ chinul)  نولیکرد. به گفته چ  یمعن   «گرفتن
درست زاده شود و سپس   مانیا  دی، ابتدا با۱۲سده  یاکره
و  یدرک عقل  نیا یبا درک همراه گردد. ول ریناگز

است،  «یدرون رینو»ت کیبلکه  ستین یاستدالل
 ای «ی اله ری»تنو کیآن را  ن یگونه که اگوستهمان

هم واژه پنجو  نولیچ ست، دانمی »مکاشفه و الهام« 
(panjo)  ی که همان روشن  بردیدرک به کار م  نیا  یرا برا  

 9/۱۳۱ -  ۱۷است.  یدرون یو آگاه 
 ی اگونه   مانیاست که ا  ییاز پژوهشگران بودا  ی اریبس  باور

است که بر  یو برتر از فرزانگ  شگام یمکاشفه و الهام و پ
 سمیبود  انهی باور مها  نی. اباشدیعقل و استدالل استوار نم

نمونه  یکهن وارونه آن است. برا سمیکه در بود دباشمی 
 هیرا پا یکه فرزانگ  Dhammasangani 16در 

 آمده:  شماردی م  یرستگار
پژوهش،  افت، یاست، با در یآنچه فرزانگ هر»

 نش، یب ، یحاالت روان ی بررس نانه، یزبیر یبررس
درک روشن،   ، یموشکاف  ، ییهوش، کارا ک، یتفک
...  یآگاه  ، یباز و پهناور، خردمند دید ش، یآزما

 ۶5/۲۰همراه است.« 

 

  ی چه نقش  سمیمهایانه بود  ی هاهمه پرستشگاه  نی کنند؟ و ا  ضیطلب ف
 اند؟چکاره  ییبودا انیدارند؟ و خدا 
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دست بدون خرد و تجربه به یکه فرزانگ میریبپذ اگر
که  ژهیوبا خرد ناسازگار باشد، به  دیهم نبا مانیا د، یآینم

 ای»پرجنا«  سمیبود انهیمها یهااز رساله  یاریدر بس
 .مانیاست، نه ا  یرستگار ادی بن یفرزانگ

 :سدینوی مکُنسه 
پرستش  ایو  شی که مهر همراه ستا ی»بهاکت
درمیان گذاشته    سمیکم در بود  اریاست، بس  زیمهرآم

که در  ، ( mettäو مهر ) یدوست ی. حتشودی م
 نیبرتر لتی فض کیارزش است،  یدارا سمیبود

بلکه تنها پرجناست که   شود، یبرداشت نم
  ی . دوسترساندی م یکننده بوده و به رستگارن ییتع

نه در راه مقدس هشت شاخه و نه در هفت اندام و 
  ی ادیبن یها یو نه در پنج برتر ریتنو یبالها  ۳۷
.«  است و نه در شش کماالت... آمده ی( اخالق )

۳5/۱9 
( Har Dayal) الیبه برداشت هار دا تهیرکشنگهه سَ

دانسته و  سمیرا از آن بود ی که بهاکت کندی م  هیتک
 :سدینوی م

آمده است  ییدر متون بودا بارن ی واژه نخست نیا»
که به سده   Theragäthäنه در کانن هندو. در 

به   bhatti) یبه بهات ، رسدمی  الدی از م شی سوم پ
 نیهم زیاز آن ن شی( اشاره شده است و پیپال

  ییسدها( در متون بودا  یمفهوم با نام شردها )به پال
در بودا   افتنیکهن پناه    سمیآمده بوده است. در بود

گشته  انییو دََهرمه او شرط ورود به انجمن بودا
 یهاپیتَکَه ما به واژه در تری  یاست. حت 

saddhänusärin گام  مانیا هیبر پا ی عنی
به    یی ( رهای)پال  saddhä - vimukti  برداشتن، و

  .samy. Nik. در میکنیبرخورد م مان، یا یاری
گذشت و به   ا یاز در توانی م مانیا یاریآمده، به 
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 .Maj. Nik  سنساره(. در  یا ی)در  د یرس  ییکرانه رها
را از رود گنگ    شیاست که رمه خو  کیبودا شبان ن

آمده،   Majj. N. I/34 و سرانجام در .۱. .گذراندی م
دارند از رود مارا  گام برمی مانیآن برادران که در ا
 ۷9/ ۳۲۰ - ۳۲۱.« رسندی م  آنگذشته و به کناره 

 ی داستان  سمیدر بود  مانینشان دادن ارزش ا  یبرا  واردِر
مکتب  Mädhyamikaرا که در رساله وابسته به 

 :کندی م  انیب نیناگارجونَه آمده چن

تنها خود از خانواده براهمنان، که نه  یری»باجگ
 ختیانگبرمی  زیزشتکار و نادرست بود، که شاه را ن

  نی و مال مردم را به زور بستاند و از ا ییتا دارا
به   ی و با دغلکار دیدزدیچپاول شده هم م  ه یسرما

 انتیخ زین گرفتی شاه م یکه برا یهمان باج
 ریباجگ  نیپوترا برخورد کرد. او از ابه شاری  کرد،ی م
  نیا خواهدی او نم ایکه آ پرسدی و دغل م بکار یفر

دهد، چگونه پاسخ می  ری باجگ د؟یروش را ترک گو
پدر و مادر و زن و  دیکند، که با نیچن تواندی م

فرزندان، بردگان و خدمتکاران و کارگران خود را 
را به دوستان و   شیخو فهیکند و وظ ینگاهدار

... انجام دهد، و انیاکان و خدایارواح ن همانان، یم
پوترا دوباره  کند. شاری   یدگیرس  زیبه خود و بدنش ن

 

پس از بودا شکل   ی زمان دراز هاتکهی پی فراموش کرد که تر دیـ نبا۱
است نه  یی و پابرجا  یپشتگرم ی به معن زیاند. واژه شردها نگرفته
شردها به دَهَرمه مورد نظر   میدی عاشقانه. گذشته بر آنکه د دنیپرست
وابسته به   یپرست موجود. پرستش بودا و بت  کینه پرستش    است  بوده

که در  بزرگ بوده و چنان  ی بودا از لغزشها ن ییدر آ یبدو  ی فرهنگها
سال پس از بودا ناروا   5۰۰تا  دی د می و خواه م یدی گذشته د یبخشها

  نه یدر آغاز س  سمیفراموش کرد که کانن بود   د یاست. نبا   شدهی دانسته م
بودا    ها سدها سال پس از رساله   نی و نگارش ا  شده،ی جا م جابه  نهیبه س

  توان ی نم  م،یکنی برخورد م یااگر به واژه رون یاست. از هم افتهیانجام 
 آن را مشخص ساخت.  دن ی برگز خ یبدون چون و چرا تار
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که ناراست و   یمرد ی شیاندیم ایآ پرسد، ی م
پدر و  ی( ولvishamaدغلکار و نادرست است ) 

از جهان برزخ   کندی م یمادر خود را نگاهدار 
 دهد، نه! رها شود؟ او پاسخ می  تواندی م

 ماریسخت ب ر، یباجگ نی ا یپس از گذشت زمان
و از او   فرستدی م  امیپوترا پو به شاری  شودی م

ا به پوتر. شاری دیادت او آیبه ع کندی خواهش م
که در زادمان   پرسدی و از او م دیآی م ریباجگ نیبال

. او که انگاردیخود م یرا برا  یدوباره چه سرنوشت 
به بهشت برهما  د، یگویاز نسل براهمنان است م 

.  شدیاندی( مرواناستیاز ن شیپ گاهین پای)که برتر
بهشت برهما  یبرا د، یگوی پوترا به او مشاری 

و   نفرتیبودن، ب شیآالی پاک و ب ، یدرستکار
و همه جانداران   ستنیز یو با مهر و همدرد نهیک

  ریباجگ یاست. ول  ازیرا چون خود دانستن... مورد ن
پوترا درخواست و تنها از شاری  دهدینم یپاسخ

و مهر او را به بودا رساند. پس    داشتیگرام  کند، ی م
که او  شودی پوترا آگاه مشاری  ریباجگ نیاز مرگ ا

 در بهشت برهما دوباره زاده شده است.« 
داستان  نیاستاد دانشمند، پس از بازگو کردن ا واردِر

دغلکار نادرست  ریباجگ نیارسد به به نظر می سد، ینوی م
پاداش  یستیابیگمان او مآسان گرفته باشند. بی  یلیخ

 دیدست آورد، و بهشت برهما نبازشت خود را به  یکردارها
 یناو باشد، مگر آنکه در دل او چنان دگرگو یانیپا گاهیپا

او را همتراز   ی های و سست ها یرخ داده باشد که همه زشت
او را پاک  یمدیتاسیون زورمند  دیشا ایساخته است و 
   99/ ۱9۰!   استحساب کرده 

 پنداردی م ستمیدانشمند سده ب کیشگفت است که 
تنها همه درود به بودا، نه کی ا یو  ونیتاسیمد کیکه با 

پاک  توانی را م یسراسر زندگ یهایو دغلکار تهایجنا
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  ی جا نی و در بهشت بر دیمقدس رس  گاه ی ساخت که به پا
هم  یی براهمن زاده، بودا نیآنکه ا رتریگرفت!! چشمگ

شستن همه  یآمیز به بودا برادرود مهر کیو تنها  هنبود
به گفته واردر پاک حساب کردن او بس بوده   ایگناهان، و  

 است!! 
 confessionبه  ییو آشنا ییسایکل  یکه خو واردِر

( به او ی)بخشش افراط indulgence)اعتراف(، و 
گناهان   سایبه کل  شکشیدعا و پ  کیکه با خواندن    راندهیپذ

 هیداستان کودکانه را توج نیتا ا دهیکوش شوند، ی پاک م
را از   ی گریداستان د نیپس از ا هیدر چند رو یول !.کند

  ی کی  سد، ینوی و م  کندیم  انی( ب۱44  یهمان رساله )سوترا
 قتیبودا بهره گرفت و چهار حق یاز بزرگان از آموزشها

ها رفتار  و به آن افتیبودا را در ی اخالق یو نهادها لیاص
آنان  یفراوان کرد، برا یکرد. به بودا و رهبانان خدمتها 

دست گشاده  یانسان  زیخود ن  ...و خانگاهها ساخت، و  رهاید
واالییها    نیبا وجود همه ا  یسرشت بود. ول  کینو رادمند و  

تری از آن پست گاهیپس از مرگ در جا هایختگیو فره 
 :سدینوی زاده شد. واردِر سپس م ریباجگ

خو که به دغلکار و درنده  ریسنجش با آن باجگ  در»
 اریجوانمرد بس ن یبهشت برهما رفت، سرنوشت ا

 99/ ۱95رسد.«  به نظر می زیو ناچ انهینوایب
و  یی درهمگو نیا ردیپذیکه واردِر هم خود م چنان 
. در خورندی به چشم م هاه یکارما نیا شتریدر ب یناهمگون
و رفتار به آن،   دََهرمهیبُد  افتیکهن در  یهاادمانده یهمه  
 روانایتنها به ن فرزانه نه   نی. ارواناستیو ن یرستگار  برابر با
که در دم   شهیپتیدزد جنا  کیاش از  که بهره   افتهیدست ن

 کمتر است ؟!  ده، یشیمرگ به بودا اند
 ضی وابسته به ف  یبه پرسش ندایلی شاه م یدر گفتگو

 است:  نیکه فشرده آن چن میاشاره کرد
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سد سال  یاگر کس دییگوی شما م پرسد، ی م »شاه
در دم مرگ به   یانجام دهد ول ستی ناشا یکارها
برخواهد خاست  انیخدا نیدر ب شدیندیبودا ب

باور کنم.   توانمیرا نم ن ی(، اشودی )دوباره زاده م
  ک یتنها با کشتن  دییگویچون شما باز هم م

. شاه  ودخواهد ب  هیرایجاندار زادمان دوباره در دوزخ ن
  ک یکه  رفتیپذ توان یم ایکه، آ ردیگی پاسخ م 

آب شناور باشد؟ نه!    یرو  قیسنگ کوچک بدون قا
بار شود   یقی قا یاگر سد ارابه سنگ بر رو یول
  یآب شناور گردد. کردارها یبر رو تواندی م

 ۱۱۱/۱۲5دانست.«  قیقا نیا دیبرجسته را با

 ن یو پاسخ ا  ردیگیانجام نم  ییگفتگو  گریباره د  نیا  در
خواهد  یقیقا دنیشیدم به بودا اند کیکه همان  شودی م

 !! سازدی شد که همه گناهان را همتراز م

 :سدینویم بک

شرط ورود به   ، ییبودا  یهاباور در رساله   ای  »شردها
 ندهیانجمن است. شاگردان بودا و رهبانان آ

 یگذشته دست بردارند، ول یاز زندگ یستیبای م
(  upasikä نی)همچن upäsaka ا ی یعاد روانیپ

بدون ترک  شوند، ی م دهیکنندگان نام ش یکه ستا 
 هبه را مانیو با ا شوندی م رفتهیگذشته پذ یزندگ

  مودنیپ یبرا یبودا، که همان شردهاست، آمادگ
. اصوالً باور و ۱گرددیفراهم م گرید یهاگاه یپا
باور  نی. اگر انهاستییشرط همه آ نینخست نی تلق

. پس شردها ردیگیشکل نم مانینباشد، ا نیو تلق
  که در راه  شودی م دهی( است. دsila) الیس شگامیپ

 

گرفت که باور به راه مورد نظر است نه   جهینت  توانی گفتار م   نی از اـ  ۱
که شومان واژه  روستن ی به بودا و پرستش او، از هم یعباد مانیا

shraddhä ۸4/ ۱۶۰. کندی ترجمه م  «به آموزش یرا »واسپار   
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 ،۱ست باور درست ا  هیپا  نیه هم نخستمِ هشتگا
خواهد  جهینتیباور ورود به راه ب نیبدون ا یعنی

 ۱5۰/۷بود.« 

 :سدینوی م تزریشو آلبرت

  شی ک  کیدگرگون شدن به    یمتأخر برا  سمیبود»
  ی خیتار یبودا یپسند از آموزشها مردم
از زادمان دوباره را تنها به   ییگرفت و رهایی جدا
 رفتیواگذار نکرده بلکه پذ یپاک و رهبان یزندگ
کنند    شی ستا  مانیرا با ا  یاله  یهم که بودا  ییآنها

م یو باور استوار خود را به او تسل یو با واسپار
 95/۸۳رستگار خواهند شد.«  ند، ینما
 ی پرستها... و بتستوه پرستش بودا و بُدی درباره

  ش یهند به ک یو بوم یدیدراو یکه از فرهنگ  یاانه یعام
از راه    کسرهیبودا رخنه کرد و آن را    نییهندو و سپس به آ

  نیگفت و ا  می سخن خواه   ندهیگمراه ساخت، در آ  نینخست
 نیترکه برجسته  میده ی م  انی گفته پا نیابخش را به 

بودن آن و نقش  یو عمل یبودا، اجتماع موزشآ یچگونگ
کوشش و تالش درست و اراده انسان در سرنوشت او بود. 

آمد،   ان یبه م   یسخن   زین  یو پشتگرم  ی اگر از باور و واسپار
در انجام  شتریبه راه و آموزش بود، که برآیند آن تالش ب

به  مانیا یادی ارزش بن رشی. با پذشدی م کیکردار ن
تالش و کوشش   یجاگونه، بهانسان  یتهایهو ایشخص 

عبادت و پرستش درست که وابسته به   ستن، یدر درست ز
خواهد شد و ارزش   نیاست، دستور د یمعبد فاتیتشر

گرفته   دهیساز بودا کامالً نادو انسان  یآموزش پرورش

 

بینی درست است نه و جهان  دی د هیـ گام نخست در راه هشت پا ۱
  نی از ا ش ی که پ گونههمان  ditthi ای  drishtiو باور درست.  مان یا

و اعتقاد    مانیاز ا  یسخن  چیه  نجایاست. در ا  دنی د  یشد به معن   هیتوج
راه درست  نش یو گز  ی و فرزانگ  نشیبلکه ب ست ین یی سایو کل ین ید

 است.
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با   یو بزهکار   تیگناه سد سال جنا  ردی. آن که بپذشودی م
زدوده خواهد شد،  مرگ، به بودا هنگام  دنیشیدم اند کی
که ناگارجونَه سخت و دشوار   یراه  دینخواهد د یازین

  ش یآسان، گرا  اریو به همان راه آسان، و بس  ندیبرگز  ده، ینام
 .افتیخواهد 
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 سم یبود دیاز د قتیحق

نمانده و  کنواختی قتیشناخت حق سمیبود در
 ن یگونه که برداشت َدَهرمه دگرگون شده است، اهمان
است. در آغاز بودا از گفتگو   رفتهیپذ یدگرگون زیانگار ن

است و در  زدهی سر باز م  یفلسف دهیچیپ یدرباره پرسشها 
رفته رفته به   ی . ولستیباره ن ن یدر ا یمتون کهن سخن

باور  نی گرفت و امطلق شکل  قتی حق کیباور به  یاگونه
امروز   نی. با وجود ادیاستوار و پابرجا گرد  انهیدر مکتب مها

 افتیوابسته به مکتب مهایانه  ییهم دانشمندان بودا
 نیتربر قتیحق  کیباور به  کنندی م یکه پافشار  شوندی م

 :سدینوی نمونه سوناندا م ینادرست است. برا
 ک یکه باور به  آموزاندیبه ما م سمیبود »فلسفه

 micchäditthi mithyä نادرست است قتیحق نیبرتر

- drishti)  از  سمینادرست(. بود دگاهید ت، یسنسکر به
که انسان به رفتار و کردار  کندیم یبانینظر پشت نیا

بداند که   دیخوشبخت است با  ی. اگر کس ..کند  هی تک  شیخو
داشته   یبد یبرآیند کردار گذشته اوست، و اگر روزها نیا

آن را بر خود هموار سازد و اراده او به  یریبا دل دیباشد، با
 ی گری د  ایپاداش را بدون آنکه خدا    نیدهد که ااو پروا می 

  ی سپاسگزار کسچ ی . او از ه ردیرا سرزنش کند، بپذ
  شیخود ستا  یخوشبخت  یوجود برتر را برا  چیکند و ه نمی
 ۲۱/۱۳۳.« دینماینم

 ی پندار همگان نی که ا میدید  مانیبا گفتار درباره ا یول
به چند گفتار از پژوهشگران بسنده   یواشکاف ی. براستین
 . میکنی م

از  یار یبس شی گرا انیپس از برکشیته سنگهه 
 ی وجود خدا یباور که بودا به شکل  نیاپژوهشگران به 

را آموزش داده است، به  یجاودان ی هست نیجهان و برتر
 :سدینوی رد کرده و م یسخت
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  ی دارا  یخدا  کیپندار که بودا در واقع باور به    نیا»
را آموزش داده است،  ی و روح جاودان تیشخص

و   دنیمهر ورز یما برا یفتگیبرآیند کشش و ش
  یشخص   اتیفیما به ک  یو وابستگ   یبانیپشت  افتیدر

در   یزمان ریاست. تنو یزندگ  یبرا یخود و تشنگ
  یخواستها نگونهیتنها ادسترس است که نه

 نیاستوار بر ا ینید یهاهیکه نظر هانه، خواخود
متشخص و   ی. باور به خدامیترک کن  زیآرزوها را ن
که جلوبند و  ستند، ین یتنها کمک نه  یروح جاودان
 ادیاز مردم فر ی. برخ..انددهرمه روانیبازدارنده پ

باور داشته باشد.   دیخدا با کیکه بودا به  زنندی م
  توانسته ی نم اوکه  کنندی بازخواست م گرید یبرخ
با  یآتمن )روح( را منکر شده باشد. ول یهست

را   ییزهایچ نیگفت که بودا هر دو ا د یافسوس با
آور و کوبنده است، انجام داده  آنان نفرت یکه برا

 ۷9/ ۳۸است.« 

 : سدینوی م ناکامورا
 گونهچ یمطلق ه  قتیکهن درباره حق سمیبود»

 کردی م  یو تنها پافشار   گذاشت ی نم  انیدر م  ینظر
 الیخ سمی. در آغاز بوددارندیناپا زیکه همه چ

. ابدی( دست ی)ماد یع ینداشت که به دانش طب
رفته رفته شکل   ییبودا یشناسهان یسپس ک

  ای گاهیپا چهار به ییبودا یشناسهان یگرفت. در ک
( باور دارند که ärupya - dhatu)  یرمادیعنصر غ

نامحدود،  ینامحدود، آگاه  یاند: فضان یچن
عناصر  نی . اشهیو نه نه اند شهینه اند ، یناهست
در   یگر یپس از د یکی ناپذیر رفته رفته صورت 
 ۶۰/ ۷۱شکل گرفتند.«  سمیبود شرفتیدوران پ

 :سدینویم بک
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دهنده  و سامان  دگاریآفر کیبه خدا چون  بودا»
مطلق( باور   قتیاصل )حق  نیبرتر کیجهان و 
. او به  گفتی باره سخن نم نی در ا ینداشت ول

باور داشت که چون انسانها   یگوناگون هند  انیخدا
  یی در گفتگو  بارک یباالتر. تنها    هیپا  کی  یبودند ول
و  همابرا که او برهما و جهانِ دیگویم یبا براهمن

 شود،ی جهان رهنمون م  نیارا که به  یراه 
 نیبرتر ای parabrahmaاو به  ی. ولشناسد ی م

 یهند  کیزیودانتا، که روح جهان در متاف   یبرهما
برهما که  یاست، نظر نداشت بلکه تنها به خدا

  ندرایو در کنار ا گرید انیدر جرگه خدا ییخدا
.«  دیشیاندی دارد، م یهند، جا انی خدا ۳۳سرکرده 

۱۱۶/۷ 
 :سدینوی مکُنسه 

جهان است،  ةنند یمتشخص که آفر یخدا وجود»
  ی . بودا را کسستین ان ییاصوالً مورد نظر بودا

بردارد و باور  انیکه رنج انسانها را از م ستنددانمی 
 یو چه کس نشیبه آفر دنیشیداشته که، اند

  ی اریهدف  نیاتنها به بوده است...، نه  نندهیآفر
  ژهیوه . باندازدی آن را به پس م یکند که گاه نمی
که در سنت   ند، دانمیبودا را بر فراز برهما    انییبودا

  نیبودا را از ا  یجهان است. ول ننده یهندو آفر
 ،دهندکودکانه که به برهما نسبت می یپندارها
منم که شاه   ام، دهیمنم که جهان را آفر نیچون ا
را منکر  ستی. اگر اتئ نددانمی  یبر ، ...انمیخدا
  سمی را اتئ سمیبود دیبا  م، یجهان بدان نندهیآفر

 سم،یکه به خدا باور ندارد( خواند. بود ی)مکتب 
نظر  ر، یپذ افتیمطلق در کیشعائر آن، به  ژهیوبه

که   ند، دانمی رواناینماد ن نیدارد. بودا را همچن
 ،ناپذیریدگرگون ، ینهاد جاودان کیدرواقع 
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در آن نشان   یریکه نه مرگ و نه پ ، ناپذیرجنبش 
مهر   ، ییاست که شناسانگر توانا  شدهدارد، نازاده و نا

  ن یاز ا توان ی است. پس م  یو رستگار شیو بخشا
 ۳۳/۲۱پرست دانست.« را مطلق  سمیبود دید

را در   یگریمطلق د  روانایجز ن  یگر یدر نوشتار دکُنسه  
 ۷بخش  Vajracchedikä ی. او به سوترا گذاردی م  انیم
را آموزش داده   یاکه آمده »تَتهاگته دهرمه  کندی م ه یتک

مطلق   نی و مطلق است. ا شرطی ب قتیاست که حق 
  توان ی فراز م نی. از ا۱سازدی اشخاص مقدس را متعال م

و مطلق باور   شرطی ب قتیحق کی بهره گرفت که بودا به 
 ۳۶/۲۲داشته است.« 

 افتیدر توانی شد م تهدرمیان گذاشاز آنچه تاکنون 
  ی مکتبها  یبرداشتها  شودی جستار گفته م  نیآنچه درباره ا

 دیپس از بوداست و باور بودا را تنها با حدس و گمان با
همه   رشیکهن، که مورد پذ  یهاادماندهی. از  کردی  بازساز 

برآورد کرد که  نیچن توانیمکتبها و پژوهشگران است م
و به  ده یچیپ یپرسشها  گونهنی شتن اگذا  انیبودا به درم

 ی شی تنها گرا( نه ماوراءالطبیعه)  کیزیمتاف یفلسف  انیب
 زینداشته است، که شاگردان خود را از پرداختن به آنها ن

آنچه  ایمطلق و  قتی است. او درباره حق شتهدامی باز 
چون خواهان   ی ول  ، نگفته  یکننده جهان است، سخنهست

بردن رنج و    نی از ب  یانسانها برا  یتالش و کوشش شخص 
جویی به را از پناه نهابوده است، آ یبه رستگار  یدسترس

به آنها پند  وستهیساز جهان بازداشته، و پسرنوشت کی
...  یرفتار   کیاست که به خود و کار و کوشش و ن  هدادمی 
 کنند.  هی تک شیخو

 

 asamskritabhävita hy äryaاست:  یفراز ن یسوترا چن نی ـ در ا۱

pudgalaفراز    نی. کُنسه در اärya  و    مقدس  راasamskrita    را مطلق
نامحدود    توانی را م   تا یو اسنسکر  ف یشر  ا یکه آر   ی در حال  کند،ی ترجمه م

 مطلق.  قتی برگرداند، نه حق
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به   یابیدست  یکه برا  شدی هندو آموزش داده م  نید  در
مقدس  یبه آموزشها  دیبا یو رستگار یآزاد ، یخوشبخت

کرد تا بتوان به وحدت  هیتک اضتیوداها( و مراقبه و ر)
  گاه یپا نیهمان باالتر نیکه ا افت، یتمن دست ا ـ برهمن 
بودا راه   یاست. ول یسرور و خوشبخت نیو برتر یرستگار

نشان داده  یبه رستگار  دنیا، راه رسر گامههشت  لیاص
و ورد و دعا و  اضتیکه با برهمن و اتمن، ر یبود، راه 

نداشت و تنها بر کردار   یوابستگ  گونهچ یخواندن وداها... ه 
استوار   شتنیو جنبش و تالش سازنده خو  شهیو اند  گفتار  و

شاگردان خود را آگاه سازد که به  یستیبایبود. پس م
 پناه نبرند.  هایالپردازیخ گونهن یا

 آمده:  Digh. Nik. XIII/13, 15در 
که آموزش وحدت با برهمن را  یبودا از براهمن»

براهمنان آگاه به سه  نی در ب ای: آپرسدیداد ممی 
شده که برهمن را از   افتینفر  کی یوِداها حت

استادان سه    نیدر ب  ایباشد؟ پاسخ نه! آ  دهیرو دروبه 
باشد.    ده یاستاد یافت شده که برهمن را د  کیوِداها  

براهمنان و  نیا د، یگوی پاسخ نه! پس بودا م
را  یاستادان آگاه به سه وِداها که وحدت با برهمن

 یکار اند، دهیو نه د شناسندیم که نه آموزانندی م
از کورانند   یا. آنها چون ردهکنندی م هودهیب بس

 یرا نگهدار  گریکدیکه دست در هم انداخته و 
. ندیبی نم چی رده ه  نیکس در ا نی. نخستکنندی م

 / ۲۸5.« ندیبینم چیهم ه  یانینفر پا
کهن، بودا   انییکه به باور بودا  افتیدر  توانی م   نجایا  از

و وهم بنا نهد.  الیاست آموزش خود را بر خ خواستهینم
چون  سروته، یب یهایپردازجمله  ایمطلق و  قتیاو به حق

و نه نه  شهینه اند قت، یو نه نه حق قت، یو نه حق قتیحق
هر چه   ایرا به برهمن، و    شیخو  روانی... بپردازد و پشهیاند

 واسپارد. رد، دامیبه خود باز  هی چون برهمن آنها را از تک
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هند سخن گفته است و در  انیگمان بودا از خدایب
درباره براهما  ژهیواو را به  یکهن گفتگو  یهاادمانده ی
  نیااو به  نکهیبر ا یگواه  گونهچ ی. هرچند ه میخوانی م

 میتوانیم یول ست، یباور داشته باشد در دست ن انیخدا
به جنگ  یبوم یبا باورها خواستهیکه بودا نم میشیندیب

باورها را   نیا  ستهدانمیهم روا    دیپردازد، و شا  یشتبدون آ
گونه که از  . همان ردیگ آموزش خود به کار شرفتیپ یبرا

 هیپا  ی هند  یشها یزادمان دوباره، بدون آنکه آن را چون ک
 ن یدر ا  زین  یهند  انیسازد، بهره گرفته است، از خدا  ادیو بن

 ز ین  انیکه خدا  نمیبی کرده است. در ضمن م  یریگراه بهره 
در   ینقش  گونهچ یو ه  ستندیاز انسانها چندان برتر ن 
رفته  سمیاز بودا، که بود پس یسرنوشت انسان ندارند. ول

کارساز   ان یشد، پندار خدا و خدا کینزد سمیرفته به هندوا
رخنه کرد. مردم کوچه و بازار، که  سمیدوباره در بود زین
به  ند، باشمی نییو آ شیگروه باورداران به ک نیشتریب

ندارند و به  یکشش یمکتب  یو پندارها یفلسف یبرداشتها
. پردازندیسودمند است، م آنانروزانه  یزندگ یآنچه برا

  وا، یبرهما، ویشنو، ش انیمردم هند همان خدا نیدر ب
 یمردم نیبه د زین سمی... کارساز بودند و چون بودیکال
 ، شورَی چون اولوکت گرید یرا با نامها انیهمان خدا د، یگرو
برآوردن خواستها و   یو برا  رفتندی... پذیمنجوشر تابها، یام

 به  زیخود به آنان پناه بردند. در حوزه مکتبداران ن  یآرزوها
روانا، ین ت، ییچون بودا یگرید یبرهمن، نهادها یجا

 ن یاز ا  شیگربهه... که پ  تَتهاگته   ، کایهدََهرمه  تا، یتتهتا، شون
پناه  ی رستگار یو برا دندیبرگز م، یدرباره آنها سخن گفت

  ن ی. اذاشتند گ شی مراقبه به آنها را در پ ایبردن به آنها و 
خود را   ی برداشتها یاآنکه به گونه  ی بافان برافلسفه 

دهند، پرسش دو   وندی»تشریع« کنند و آنها را به بودا پ
از   یآوردند. در آموزش بودا نه سخن  انیرا به م قتیحق
دو  سمیگوناگون در بود یقتها یمطلق بود و نه حق قتیحق
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 - samvriti) ینسب قتیپنداشته شد. حق قتیگونه حق

satyaی( )به پال sammuti - saccaمطلق  قتی( و حق  
(paramärtha-satya) (paramattha - sacca). 

-pratityaوابسته ) شیدایبا پ یرا گاه  ینسب قتیحق

samutpädaسازندی( همسان م . 
و  داریها ناپابود که همه دهرمه نیآغاز سخن در ا در
و مشروط است.  ینسب  تیواقع کی شانیو هست اندینسب
مشروط  رینامحدود و غ ییهارفته رفته دهرمه  یول
(asamskrityo  درمیان گذاشته شد، که ما در گذشته به )

. ناگارجونَه میچند دََهرمه نامحدود چون فضا، اشاره کرد
بندی بخش  نیخود به بودا از ا  دگاهیساختن د  تهوابس  یبرا
شاگردان  یاشد که بودا بر یبهره گرفت و مدع  قتیحق

را  ینسب قتی( تنها حقshravakaزمان خود )شنوندگان 
مطلق   قتی به فرزانگان از حق ی درمیان گذاشته است ول

برداشت   نی. فراوالنر اتاستیسخن گفته که همان شون
 : کندیان م یب نیناگارجونَه را چن

 روانای( چون نdharmatäدهرمهها ) عتیطب»
 قت،یاست. آنچه هست، حق  یو نابود  شیدایبدون پ
  قتینه حق قت، یهم نه حق قت، یهم حق قت، ینه حق

(  tattvam)  قتی حق  یاست. نشانها  قتیو نه نه حق 
 ست،ین ریپذافتیدر یگرید یاری: به ۱است  نیا

از   یو بر ریآرام، از کثرت کثیر نشده، انکارناپذ
 یاز نابود  یاست. نه وحدت نه کثرت، بر  یگونگونا
آموزش بود.« است فشرده  نی ا ، ینه جاودان یول

۱۷۰/۱۲۲ 
چنان درمیان  tattvaنام به  یقتیحق کی مینیبی م

و  قتیاست و هم نه حق قتیکه هم حق شودی گذاشته م
 گاچارا، یُکه در مکتب  میدید نی !! همچنقت یهم نه نه حق

 

خودبود و نام   ی هست کی tattvam - bhävaزین یبراهمن  ن ییـ در آ ۱
 اثیر است. 
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که  دند ینام cittamمطلق را  قتی حق ای نیبرتر یهست
درون همه  dhätuعنصر  ا ی bijäنطفه و تخم 

. تاباندی نمودها را باز م  مهه   یانه یهاست که چون آدََهرمه
.  اندیهست نیبرتر نیو بازتاب ا ستندین ینمودها واقع نیا

. ردیگی آتمن و برهمن را م یجا  cittamحال  نیدر ا
. میکرد یبرداشت را بررس  نیهم زیدرباره نطفه بوداها... ن

 نیمطلق، برتر قتیبرداشتها آنچه را حق نیدر همه ا یول
آفریننده و  کتاپرستانی یداچون خ نامندی ... م یهست

که  ند، یکه تنها نهادها و قراردادها و نامها ستند، یسازنده ن
 ی. ولندباشو ساخته ذهن نامگذاران می  دهیدر اصل آفر

و  داردی برم انیرا از مخود جلوبند  الیدر خ یسوزوک
و من مطلق، من   یدر بیان من تجرب میدیکه دچنان 
همه   دگاریپرجنا آفر  نجاممن مطلق و سرا  دگاریآفر  یتجرب

 .گرددی م زیچ

بلکه  ابد، یی نم انیجا پا نی جستار به هم نیا یول
گمان نه خود را که بی  یبودا، آموزگار یامونی آموزش شاک

کننده  ن ییرا تع یگرید یو نه هست سته، دانمی خدا 
 ی بدو  یپرستبت  کیاست، به    رفته یپذی سرنوشت انسان م
  ی خدا کی تنها که در آن نه  شود، ی و خام دگرگون م 

و  ندهیانسان، و بخشا سرنوشتبخش و سازنده فیض 
 یجاودان یبودا کنار که در شود، ی م  افتیرستگارسازنده... 

  ی تهایو شخص  روهاین یبخش شمار فراوانو فیض 
کارسازند،  ستهای تئ یاز خدا شیکه ب یگرید ینماانسان 

و وردها...  هیو شعائر و ادع رندیگی مورد پرستش قرار م
راه هشت شاخه   نیفراوان، جانش ینیو مراسم د شهاینما

به   تنهاباورها  نیآن است که ا رتری. چشمگگردندی بودا م
دانشمندان و  یکه حت ستندیمردم کوچه و بازار وابسته ن

  ی پاسخها شانیدر آموزشها کوشندی م زیآور ناستادان نام 
و آنها  نندیافریپرسشها ب نیا ی!! برا یبه گمان خود فلسف

 را استوار و پابرجا بشناسانند.
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 حقوق زن  ـ حکومت  ـ  طبقات

 ی جا  به   یبودا درباره طبقات و حکومت سخنان روشن   از
به  توانی او م یادینمانده است. تنها از آموزش بن

  ی از داستانها هماهنگ  یکه با برخ  افت، یدست    ییبرداشتها
 کنند، ی که از بودا بازگو م  یی. در گزارشها و داستانهاستندین

باور داشته باشد. اگر  نیبه کارما و زادمان نو دیاو با
گذشته    یو زادمان هر انسان برآیند کارها  یزندگ  یچگونگ

وابسته به   تیواقع ژهیطبقه و کی او باشد، زاده شدن در 
 ادیبن کیجهان است و طبقات را هم  یعیسازگان طب

 یکهن سخنان یهاادمانده یدر  ی دانست. ول دیبا نیهنجار
 ی. براستیباور سازگار ن نیکه با ا شودی از بودا بازگو م

پژوهشگران و   یهاه یچند نمونه از نظر شتریب یه آگا
 .میکنی م انیب ، دهندکه به بودا نسبت می ییگفتگوها
 :سدینوی م واردِر

  ژه یونداشت. به  ییهماوا یبا سازگان طبقات بودا»
  ی . او بارها پافشاررفتیپذی براهمنان را نم یبرتر
( )اشاره به طبقه(  varnaکه رنگ ) کردی م
بدی انسان گردد. اگر  ای یکیموجب ن تواندینم
کشتار...   ، یاز زادمان باال )طبقه باال( به دزد یکس

و  سازد، یرادمان او را بهتر نم نیدست زند، ا
داد که در می نظر    وستهی وارونه آن..... او پ  نیهمچن

درست به   افتیدر و هوش با توانی م  یاهر طبقه
بودا به  Digh. XI.3. در افتیدست  رواناین

که از  کند، ی فراوان م  یریگبراهمنان خرده
اند و و کژراه شده  ده یچشم پوش یادی بن یآموزشها

گرانبها و   یهابه مال و دولت و شکوه و جامه
... شکارانیلذیذ، کارگران و پ یآراسته، خوراکها

هرگز  نیو ا برندی سر مکرده و در کاخها به یخو
  ی)به دفترها یها( Rishi) یشیساده ر یبا زندگ
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.  ستیوِداها سازگار ن ندهیمراجعه شود( سرا نیشیپ
از   نکهیبوده و ا کسانیدر سرشت  گرانیآنها با د

تقدس(   یا( )گونهshuddhi) یدرون یپاک
نادرست به خود  نیبرخوردارند، نابجاست. همچن

 انداه یس  گرانی( و دshukla)  دیاند که آنها سپبسته 
(krishnaانسانها در ه .)و  کسانندیها طبقه  مه

-۱۸۰رفتار آنان است.«    سازدی آنچه آنها را برتر م 
۱۷۷/99 

با نهاد طبقات و  کسانند، یگفتار که انسانها همه  نیا
هماهنگ    اریبودا بس  دََهرمهیبا بُد  یول  ست، یکارما سازگار ن

 است. 

 : سدینوی م ناکامورا

و  یبانیانسانها پشت  یکهن از برابر سمیبود»
زن و مرد را    گاهیو پا  کردی را رد م   یسازگان طبقات 

 یبرا ژهیوبه  ، ی. پرورش اخالقستدانمیبرابر 
ها از پرارزش بود. رهبانان و راهبه اریزنان، بس

 شدندی برکنار م یاقتصاد یشدن به کارها ریدرگ
اندوخته و انبار  یزیآن بود که چ یو دستور کل
 یر کارهاد یروحانریمردم غ ینسازند. برا

تنها از نه سمینبود. بود ی بازدار گونهچ یه  یاقتصاد
نداشت که   یگردانیرو هیو سرما یی مال و دارا

مورد توجه هم بود و تباه کردن  هیسرما
  ی . ولآمدی شمار مو گناه به   یآور و تنبل ی سرافکندگ

شتابد و  گرانید یاریبه  دیآن که مال اندوزد با
درماندگان به کار اندازد... بودا گفت   یبرا

بود که سازمان    نی مارانند« و هدف او ا  اهای»کشتر
فرمانروا کامالً   یرویاز دولت و ن ییبودا یروحان
با شاه   یکیرهبان نزد کی یگیری کند. براکناره 

  دن یشیبود. آموزش و پرورش و اند یگناه بزرگ
  ی بردن زورمند اربا زور و به ک شهیاز ر ییبودا
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سخت گناهکاران   یفرهای با ک  یناسازگار بود، و حت
با  توانستیحال چگونه م نینبود. در ا أیهمر زین

  ۱زور و کشتار شاهان همراه باشد؟« ، ییفرمانروا
۸۷/۶۰ 

 :سدینویبِرگ م اُلدِن
فراوان از زبان بودا گفته شده،  یهاگونه به»

 زند،یریم  ایکه به در  یادیز  یگونه که رودهاهمان
 شوند،ی م ایدهند و درخود را از دست می ینامها

طبقات گوناگون که به جرگه شاگردان   یانسانها
خود را از دست داده و  یهاطبقه وندندیپیبودا م
 ی... ولشوندی م ینبهیکّو ایبهیکّو  کسانیهمه 
بودا تنها  سم، یبود یادیباور بن کیبنا به  نیهمچن

باشد. پس   تواندی و براهمن م ایکشتر یهااز طبقه 
 سمیکه طبقه آنچنان هم در بود شودیم دهید
 ۱44/۶5.« ستین ارزشیب

را با  سمیکه او بود کندیبِرگ بارها اشاره م  اُلدِن
بودا  دیگوی هم نم نجایو در ا داندی نم کسانیآموزش بودا 

و براهمن باشند.    ایاز طبقه کشتر  دیآموزش داد که بوداها با
ها و همه سازمان و  ستوه گونه که بوداها و بُدیهمان

 یدمنشه یپس از بودا و بدون ر ییبودا تیسازگان روحان
شاه زورمند هم چون   یدستور و همان آرزو  نیشد، ا  داریپد
ناهماهنگ با آموزش بودا و   سمیبود  یاز آموزشها   یاریبس

شدند.  دهیدر آن داشته باشند، آفر یاه ی بدون آنکه پا
 : سدینویبرگ خود ماُلدِن 

کهن   یهااز رساله  یکی suttanipäta 462در »
آمده: نه از تبار او بپرس و نه از نذورات او.  ییبودا

 

  سمیبود   ردیپذی باور باز هم خود م   نیاست که ناکامورا با ا   ری چشمگـ  ۱
را در   ی شاه  نی را داشت که چن ی جهان زورمند  یی فرمانروا ک ی ی آرزو

سخن   ن یاز ا ش ی باره پ ن یدر ا ۸9/۶۰. د یآشوکا مجسم د  تیشخص
 گفته شد. 
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. کشدی از هر چوب خشک )مرده( آتش زبانه م
ببندد؟  تواندی م  یژگیو براهمن بر زادمان خود چه 

 یمو ایاست. آ گرانید یهایژگیهمان و یاو دارا
 گرانیبا د  یاو... چه ناهمسان  یاو، چشمان او، پاها

 . « ...دارد؟
درباره   .Digh. Nikاز  Abattha suttaدر  نیهمچن

 براهمنان از زبان بودا آمده: 
کهن را   یهای شیر یآن که مانتراها و سرودها»

 ایآ ، داندمیو سپس خود را فرزانه  کندی بازگو م
 گاهیکه خود را در جا  ستین  یاچون آن بنده و برده

  انیرا که شاه ب  یدهد و سخنان  یهمراهان شاه جا
  ن یآرد و سپس خود را شاه بنامد؟ ا بانکرده بر ز

  ش یاز کوران، آن که در پ یریبراهمنان چون زنج
 یزیاست چ انیکه در مآن  ند، یبینم یزیاست چ

 یزیآن که هم در پس همه است چ ند، یبینم
 «. ...ندیبینم

 :دیگوی م Therigathua 236در  و
در آب سرد، که براهمان در آنها   یهاییخودشو  ای»آ
آبها کردار زشت خود   نی با ا پندارندیو م لرزندی م

داشته باشند؟ اگر    توانندی م   یچه نقش  ند، یشوی را م
پشتها، همه غوکها و الک  یستیبای بود م نیچن

 ندیزیو سوسمارها، و آنچه در آب م یآب یمارها
آنان هم چون رفتار    کیبه بهشت روند. پس کردار ن
  ی کارها نی. از اشدندی زشت در آب شسته م

 دیبا شوند، یبا آب پاک م پندارندیبراهمنان، که م
دست کرد و مانند آنان نادان نبود و بدن را به   زیپره 

 !!(.  اضتیبودن شعائر و ر  جهینت  ی سرما نسپرد.« )ب
  .Ang. Nikدر  نیهمچن و

کرد ناپاک است، چه خود را با  ی»آن که نادرست
نه. چه به دور آتش چرخ   ایگاو مالش دهد    تپاله تر
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به هم جفت کرده در برابر   ینه. چه با دستها  ایزند  
 یتریگا تیپراهم اریبس یدعا خواند )دعا دیخورش

که   ی(... و سرانجام در سخندیدر برآمدن خورش
شده    ن ییتع  شی پ  ازناهماهنگ با کارما و سرنوشت  

است، به سرزنش سخت بودا درباره گُساال 
(Makkhali Gosala)  مکتب   نیاز استادان ا   یک ی

چون   یآموزگاران د، یگوی که بودا م کند، ی اشاره م 
گساال که انسان و تمام جانداران را در برابر 

آنها  پنداردیو توان دانسته و م ارادهیسرنوشت ب
شده را  نیی تع شیپ ازراه  شماری ب یدر زادمانها 

 - ۱۶۷سازند.« آموزنده گمراه  نیبدتر ند، یمایپی م
  زین به کارما و زادمان دوباره نجای)در ا ۱۶۳/۶5
 (.شودی م ینیبخرده

 :سدینوی م  نهیزم نیدر هم برگاُلدِن 

و شعائر هماوا نبود و به زادمان   فاتیبا تشر »بودا
باور   یاجتماع  گاهیدست آوردن پاو وراثت در به

 یآمده: کس ۲۶نداشت. در دهمّاپادا بخش 
با زادمان   ایبا زادمان براهمن شود و  تواندینم

 زهیناپاک گردد )نجسها(. هر کس تنها به انگ
از    ا ر  ها ی. آن که همه زشت شودی کردارش براهمن م

آزاد و بر   یو ناپاک  یخود دور ساخته و از خودپسند
و خوددار و کاردان و با دانش است،   رهینقش خود چ

در   99/۶5است.«  یاو براهمن واقع
suttanipäla 235    وsamy. N. 1/159 زین 

 .شوندی م دهید یسخنان نیچن
 شان یتنها براهمنان و آموزشهاگفتارها نه  نیا در

که هر کس   کارما  که ناهمگون با قانون  شوند، ی سرزنش م 
 کند، یاعالم م شود، ی زاده م یگریدر طبقه د ایبراهمن 

براهمن زاده   ینشده و کس نییتع  ش یاز پ یسرنوشت کس
از  یخود را براهمن ساخت. برخ دیکه با شودینم
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مبارزه    یباورند که بودا با سازگان طبقات   نیپژوهشگران بر ا
را   زگانسا نینکرده است و تنها در جرگه شاگردان خود ا

 است.   شناختهی م  ارزشیب
 :سدینویبِک م

 یموجود اجتماع  یادهایبا بن دیکوشینم بودا»
  ی . او حتستیمبارزه کند و اصوالً روش او تازش ن

  شرفتیو پ یهندو که در دگرگون یهابا طبقه 
  ی دشمن  رفت، ی شمار مبه   ی بازدارنده بزرگ  یاجتماع

 دانستینم  نیخود را در ا  فهیداد. بودا وظنشان نمی
 زد، یآو درمانده  یجاکه با آنچه از دوران کهن به
 شد، ی بنا م  یرونیکل ببلکه تنها در برابر آنچه بر ش

درون    ش یو پاال  یواقع  یو معنو   یاو بر درون روحان
هند هم چون  یهاطبقه  رونی. از همکردی م هیتک
 یو دگرگون یکه در کل سازمان جهان یتی واقع

بودا   ی از سو  یریگدارند، بدون خرده  شه یر  یهمگان
که   ییآنها یسازگان برا نی . تنها اشدی م  رفتهیپذ

 ندگانیمایدََهرمه و پ روان یبا ورود در جرگه پ
 شوند،ی انباز م  یواالتر  یهست   نهیزم  کی»راه«، در  

مانند رودها که چون   ، دادمی ارزش خود را از دست  
دهند خود را از دست می  ینامها  زندیری م ایدر در

 گونهن ی. به همشوندی م  ده یبزرگ نام ی ایو تنها در
گذشته نام   یکاست با ترک زندگ کی ندانهمو

طبقه خود را از دست داده و تنها شاگردان بودا 
سلوک  زی. بودا درباره براهمنان نشوندی م دهینام

را چون هندوها   شی مقدس شاگردان خو
که در  نامد، ی م یبراهمن یدگرگون ای هیبرهماچار

 ی. ولشوندی م  دهیکمال هم براهمن نام گاهیپا
 شهیدر اند یرا، آن که با پاک یواقع نآرمان براهم
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سزاوار   ، یو آگاه  یگفتار و کردار، همدرد یو راست
 ۱۲5/۱۷ ۱داند.«می شود، ی نام م  نیا

 : سدینویم زین دریل

هندو مبارزه نکرد و در  یآشکارا با کاستها بودا»
و  ستیبرخورد ن نیاز ا ی نشان ییکهن بودا اتیادب

زادگان بود، و بزرگ ایچون خود بودا از طبقه کشتر
به راجاها و بزرگان و شاهان ارج   اتیادب نیدر ا

داده شده است. شاه اصوالً به مفهوم بزرگ و واال 
که در شمار  یی تا جا شود، ی به کار برده م

 ،۲نامند یبودا از زبان خود او شاهش م  یهایبرجستگ
اهان گزارش چون ش زیدرگذشت او را ن نییو آ
ارج   زیسان نا دهند. به براهمنان و وداشنمی 
 یگریرا به زبان د  یهرچند براهمن واقع  ...نهندی م

همه از درون سخنان    نی با ا  ی. ولگذارندی م  انیدرم
ارزش    ینژاد  گاهیو پا  ستکه خود به کا  دیآاو برمی

  ی ا آمده که  Digh. N. III/2,1است. در  هدادنمی
به هر چهار طبقه  وکّی(، بهVäsethaواسته )

.  ابدیبه کمال دست    دیبا  یوابسته باشد، ول  تواندی م
دانستن آنچه نمود است  یکه از واقع  ییهایتندرو

 

از براهمن سخن   4۰۳تا  ۳۸۳بخش از سرود  ک یدر دهماپادا ـ ۱
  ی و طبقه و زادمان و مو  تبار  که به  کندی م   دی تأک  یو به روشن   د یگو یم
براهمن   توان ی را نم  ی کس ( براهمنان ی بز )نشانها ن یو پوست ده یچیپ

  دار یلوده، بآو گفتار نا   شه یپاک و ساده و اند  یه با زندگ خواند، بلکه آن ک
رسد، براهمن است. به    گاه یپا  ن یو به باالتر  افتهی گشته و معرفت ژرف  

و رفتار   ی که تنها فرزانگ عائر نه زادمان )طبقات( و نه ش گر یزبان د 
 سنجش است.  یدرست ترازو

داند و آنچه  می ها را گفته بودا  به روش معمول خود همه رساله   در ی لَـ  ۲
که به  یی . بودا کندی م  یریگجه ینت به بودا نسبت داده و پسنددی را م

است که خود را پسر خدا   یح یشاه بودن خود ببالد چون همان مس
  نی. نه بودا چنانندیو هر دو آنها زاده پندار و عادت داستانسرا ، داندمی
 ی. س یبوده است و نه ع هیمایب
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 دهیرس کیدهد، ترک کرده و به هدف نرخ می 
واال و از همه برتر است، تنها   گاهیباشد... او در پا

آنچه  هیاو، نه بر پا یارزشمند ومنش  زهیبه انگ
 ۳۰۳/5۰.«. .. و نادرست است ارزشیب

 :سدینوی م تزریشو آلبرت
بلکه   پردازد، ی با سازگان جامعه نم  یبه دشمن  بودا»

چه از طبقه   روان، یپ نیکه در ب آموزاندی تنها م
آموزش )دهرمه(   ادیشودرا و چه کشترا، آن که بن

. گرددی شده و آزاد م  ریانجام دهد، تنو  یکی او را به ن
آن روز   یدر جامعه، سازگان طبقات گریبه زبان د

در جرگه  یول دهد، یارزش خود را از دست نم
.  ستیاز طبقات ن  یاست و نشان  یبرابر  دگانیبرگز

ها، چه از خوکدان و چه از به گفته بودا، همه چوب
 نیو همه ا کشندی در آتش زبانه م تون، یدرخت ز
 ۷۰/۸۳.« درخشندی گونه م کیآتشها به 

چرا انسانها همه  پرسد، ی او م ندا، یلی شاه م یگفتگو در
 یدراز. برخ یعمرشان کوتاه، بعض یبرخ ستند، ین کسانی

...  بایز  یزشت و بعض  یتندرست. برخ  یو بعض  مار،ینزار و ب
در خانواده   ی( و بعضنییدر خانواده پست )طبقه پا یبرخ

پاسخ:   ست؟یچ زهی. انگشوندیباال )طبقه باال(... زاده م
 یناهمسان  یبرا  هاینابرابر  نیگونه که بودا گفت همه اهمان

و کارما زهدان و داور   شندیخو  یکارما   وارث  کارماست. آنها
 ۸9/۱۲5 .کندی بندی مآنهاست. کارما جانداران را طبقه 

که بودا به طبقات باور  دیآی بر م نی گفته چن نیا از
 دن یاو کارما را در برگز میدیکه د یداشته است، در حال
کارساز  گونهچ یبه ه  ستهیشا یشاگردان و انسانها

  پنداشته ی م هیرا پاآنها  یو رفتار کنون یو آگاه  دانستهینم
 است. 

 :سدینوی م سوناندا
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 ش یدایکه بودا قانون کارما را موعظه کرد، پ گاه»آن
( pasenadi)  یدسنَدرمیان گذاشت. او به پَ زیطبقات را ن

 از مردم وجود دارند: ژهیگمان چهار طبقه وگفت، که بی

 ی ک یتار یاند و به سووابسته  یکیـ آنها که به تار۱
  روندی م

  روندینور م  یاند و به سووابسته   یکیآنها که به تارـ   ۲
 ی کیتار یاند و به سوکه به نور وابسته  ییـ آنها۳

  روندی م
 روندی نور م یاند و به سوکه به نور وابسته  ییـ آنها4

 یکارها  زهیهستند که به انگ  ینخست مردم  طبقه
  ن ی. ابرندی سر مخانواده پست و تنگدست به   کیگذشته در  

ندارند و در  ستهیشا یکسان معموالً جا و مکان و خوراک
همراه و هم  یو باکسان کنندی م یسخت زندگ طیشرا

  د ی. آنها شاندباشمی   ستهیناشا  یکه از نظر اخالق   ندیگفتگو
داشته باشند.   زیگوناگون ن یهای ماریو ب یبدنکم و کاست 
 ی برا یاخالق یش آنها نادرست و ارزشها آموزش و پرور

و کردار و گفتار زشت  هاشهیاند و اندآشناست. تنبل آنان نا
 ی به کور  یکور  کیآنهاست... آنها از    زهیو گزندرسان انگ

 . لغزندیم یرگی به ت یرگیت کیو از  گرید

پست زاده  طیهستند که در شرا یدوم کسان طبقه
است، که  کیجنبش و کوشش آنها ن یاند ولشده 

است...   ستهیشا جینتا ی کوشش دارا نیخوشبختانه ا
۲۲/۱۳۳ 

و  ییابتدا اریها بسطبقه  شیدایپ زیجا ن کیدر  یول
. شودی درمیان گذاشته م  ، آمیزمسخره  یدرک امروز  یبرا

 یدگرگون  یاز زبان بودا چگونگ   Dign. N. 27یترادر سو
 انیو سرانجام طبقات را ب  نینو  یانسانها  شیدایجهان و پ

بازگو  ییبودا یشناسهان یکه ما آن را در ک کنند، ی م
که سخنان    میکنی بسنده م  نیبه هم  نجایکرد. در ا  میخواه 

 ریپذافتیفشرده آن در  انیاست که ب  هیپایچنان درهم و ب
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  شه یاز اند نینخست یسوترا آمده جاندارها نی. در استین
. کردندیم هیتغذ یو چون نور بودند و از شاد شده ساخته

 دندیشد با انگشت از آن چش داریچون خاک پد یول
 دندیانگشتند و دهان( و د ی نورسان دارا ی)انسانها

خاکها افتادند تا آن را بخورند  یخوشمزه است. پس بر رو 
رفت.  نیکار نور آنان از ب نیو آن را پاره پاره کردند و از ا

... پس دیکردن بدن آنها را خشونت بخش هیذاز خاک تغ
...  دیگرد داریشد و زن و مرد و شهوت پد دایپ بایزشت و ز

وجود آمدند و به  کیزشت و ن یهاحال دهرمه  نیدر ا
 یطبقات شکل گرفتند. پس هر کس که از طبقه خود راض

 نبود ترک خانه کرد و شرامانه شد... 
آنان بود که   یخوراک و روش زندگ  نیا  گر، یزبان د  به
با  یامروز  یو نورگونه را به انسانها کسانی یانسانها

وجود آمد به کیطبقات گوناگون دگرگون ساخت و بد و ن
  ی کیو اکنون آن که بد کند در طبقه پست و آن که به ن 

از جمله   ۱۶۰/99ـ ۱۶۳در طبقه برتر زاده خواهد شد.    دیگرا
تنها برداشتها همسان  که نه دید توانی م تارهاگف نیا
 نامناسبند.  زی ن هایریگجه یکه نت ستند، ین

 توان ی م  Digh. ی سوترا ن یحکومت، از هم درباره
 کیدموکرات  یجمهور  کیکه دولت مورد نظر بودا    افتیدر

را، که شاه   کیشاه ن کی یو ناچار  از یبوده و هنگام ن
 . کندی م شنهادیپ شود، ی م  دهیدََهرمه نام

 : دیگوی سوترا م  نیگرفتن از ابا بهره  واردِر

  ینظر بودا را در باره جمهور دینبا »نخست
گذشته با توجه به   یوترا سکه در  کیدموکرات
گذاشته شد، فراموش   ان یدرم vrijis یجمهور
دولت مورد نظر  ه یپا توانی را م  هینظر نینمود. ا

پرسش که بودا حکومت  نیدانست. ا سمیبود
شاه را )که از هر دو   ای  ست، دانمیرا بهتر    یجمهور

  نکه یپاسخ گفت: از ا نیچن دیبا ( دیگوی سخن م
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بنا نهاد   کیدموکرات  هیانجمن خود را )سنگهه( بر پا
خود را    یو حت   دیبرنگز  شی خو  یبرا  زین  ی نیو جانش
م قیّ و یولّ کیگونه به همتایرهبر ب کیهم 

  ی گرفت که او به جمهور جهینت دیندانست، با
و  یدر دوران فساد و نابود یداد. ولمی یبرتر

  یاز رو  یضرور  شرّ کی گونه را به  اهش کیجنگ 
قانون،   ی برپا داشتن امنیّت و اجرا یبرا ، یناچار

که  کردی سفارش م نی. با وجود ارفتیپذی م
  یأدوست بوده و به رو مردم  کخواهین  دیفرمانروا با
 نیگردن نهد... همچن ی مردم یهمگان یانجمنها

  ی هاییگردهما وسته یپ ی همگان یانجمنها دیبا
.  رندیرا به اتفاق آرا بگ مهایو تصم  هداشت یاپیپ

  یکهن و سالمندان را گرام  یسنتها دیبا یجمهور
زنها و دختران را   رد، یدارد و پند آنان را به گوش گ

و حقوق آنان ارج   هیکند و به عشر یبانیپشت
    ۱۷۱/99-۱۷۳«. نهد...

در دوران  ییبودا تیروحان ست، ین دیترد یجا آنچه
شرکت  یدر حکومت و کشوردار زیکهن و پس از آن ن

 اضتیپس از آن هم که ر یاست و در دورانها کردهینم
. دیگرد ادتری از حکومت هم ز یمورد نظر شد، دور شتریب

و  ینید ییحکومت تبت، که فرمانروا هیشب  یکشوردار
ناهنجار، بودا را   شینما کی باشد و  یکیبا هم  یاجتماع

گمان با آموزش بودا و ساختند، بی داریالما پدداالیی نام به
  و وارونه آن است. درباره ستیسازگار ن سم، یبود یحت
جامعه،  یاداره مردم یاو گونه یبودا به جمهور شیگرا
 یبرا هاادمانده یسخن گفته شد. هرچند  زین نیاز ا شیپ

گمان   توانیهم م  یرو  یول  ستند، ین  یکاف  یاظهارنظر قطع
در  یبودا با به کار بردن زور و پافشار  یبرد که ناهمساز

 کیبا  شی سرنوشت خو ن ییتع ی انسانها برا ةو اراد  یآزاد
. مفهوم  ستیسازگار ن گونهچ یخودکامه به ه  ییفرمانروا



۵عرفان 650  

در آن   یجمهور  ی( و کشوردارکی )دموکرات  یمردم  یرهبر
  کسان ی  شوندینامها برداشت م  ن یدوران با آنچه امروز از ا

  یکل میمفاه  دیها باواژه  نینبوده است و در به کار بردن ا
از   سمیرا در نظر داشت. در بخش گسترش بود یو نسب
  یی و سازمان فرمانروا ییبودا تیروحان وندیپ یگوندگر

درباره حکومت و  شتریب یو از گفتگو میگفت جامعه سخن
 . میپوشیچشم م سمیبود

 
 سمیزن در بود گاهیپا

انسانها باور  یپژوهشگران بودا به برابر شتریباور ب به
و   رفته، یپذ  ستهیشا  یحقوق  زیزنان ن  یبرا  رون ی داشته و از ا

 یروا داشته است. ناکامورا حت ز یورود آنان را به سنگهه ن
زن و مرد مهر  یکهن بر برابر سمیکه »بود سدینوی م
   ۶۰/ ۷۶نهاده است.«  رشیپذ

 ی و خو  یدوستانسان  سرشتبودا و  یاگر به باور کل 
 کی دیبا م، یاو بنگر یو درست یبه راست  شیو گرا کین

  یی کانن بودا یتهایروا ی. ولم یریرا بپذ یبرداشت نیچن
  ی تیروا کینمونه  یدهند. برانظر را نشان می نیوارونه ا
 :کندی م  انیب نیزبانزد است چن  اریرا که بس
رفتار کرد؟  دیدر برابر زنان چگونه با دیاز بودا پرس »آناندا

به  adassanamنگاه کرد ) دیبودا پاسخ داد، به آنها نبا
کرد؟  دیچه با م ینیاگر آنها را بب  ی(. آناندا گفت، ولیپال

به  ری( . آناندا: اگر ناگزanäläpo) دییمگو پاسخ: سخن
و  دنیشیپاسخ بودا: به ژرف اند م؟یچه کن میگفتگو شد

 ای satiupatthäpetabbä) ۱دیپناه بر یدرون دنیدرنگ
بودا در آغاز   رون یو تعمق درون پناه بردن(. از هم  یبه آگاه 

 ۱۲۶/۷نبود.«  یبا ورود زنان در انجمن رهبانان همرأ

 

  د یمواظب خود باش ار ی: بسگرداندی بر م ن یفراز را چن ن یاُلدِن بِرگ اـ ۱
هماهنگ است. هنگام سخن گفتن   ندهی با نظر گو شتر یکه ب ۶5/ ۱5۷
 کرد؟  نگرین رود اندیشی و ژرف  توانی نم
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 ی که چگونه از ناهمساز م یدیسنگهه د یبررس در
سازی آنان انجمن و خوار  نیسخت بودا با ورود زنان در ا

که  م یدیمردان )رهبانان( گزارش شده است. و د برابر در
شدن   یانجیو م یتازه پس از بارها درخواست و پافشار

 ن یبا ا د،یگویبه او م یول ردیپذی آناندا، درخواست او را م
دََهرمه از هزار سال به پانسد سال کاهش  یداریکار پا

تری مردان را  بر زیها نراهبه فیو وظا طی. در شراابدیی م
 . میدیبر زنان آشکار د
 :سدینویاُلدِن بِرگ م

که او سرشت زنان را   کنندی زبان بودا بازگو م  از»
آنها به   شیکه در پ  سازدیهمسان م  یبا چپاولگران

آنان   یو برا افتیرا در قتی حق توانی م یسخت
چون دروغ است... در  یو راست  یدروغ چون راست

 د،یگویهمان گزارش آمده، بودا به آناندا م
 آفتکشتزار سبز و خرم اگر  کیگونه که بر همان
همان سان هم   د، ینپا یریآن د یهست د، یفرود آ

زنان اجازه ورود   یی روحاننمازساو  نییاگر در آ
  دار یپا  یهم در آنجا زمان دراز  یمعنو  یزندگ  ابند، ی

 ۱5۷/۶5نخواهد ماند.«
 ی جامعه بوده و دارا  انیدوران بودا مردان فرمانروا در

  ن یبرجسته ا یبرتر از زنان بودند. از نشانها یگاه یپا
و اداره جنگها و   ییو فرمانروا  یگذشته بر فرمانده  ، یبرتر

با هم  توانی مردان و زنان را م یهاشهیپ ها، ییکشورگشا
و  مبرانیو آموزگاران و پ ینید یرهبر ، ی. داوردیسنج

پنداشته   نهیبزرگ نر انیسازان مردها بودند و خدانیآئ
. در فلسفه و دانش بزرگان و نامداران مردان شدندی م

خانواده با مردان بود و نام و هویّت  یبودند. سرپرست
. تعدد زوجات گرفتی م شهیاو ر اکانیاز پدر و ن یخانوادگ

تر مردان گسترده   یهایابیمردان نشان دست  اراتیاخت  گریو د
از   ینشده بود ول یبانیپشت ی. در وِداها از چند همسربود
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ان و بزرگان و فرمانده  ژهیوشد. بههم نمی یریآن جلوگ
 ن یچند یچند و گاه  یو شاهان همه دارا دارانه یسرما
 کیاز    شیب  توانستیآن که م  گری. به زبان دبودند  همسر

 گریگرفتن همسر د یبرا یکند، جلوبند یزن را سر پرست
در نظر گرفته شده   یشاهان چهار زن رسم ینداشت. برا

  یاز چهار زن رسم شیهم بودند که ب یشاهان یبود. ول
 داشتند.  
 :سدینویهورنر م
مرد هندو اجازه دارد  کیشده که  دیوِداها تأک در»
در   یدستور به روشن نی. ا ندیزن برگز کیاز  شیب

شاه   یآمده است. برا وداگ ی گوناگون ر یبخشها
  ی شی روا بود، که مه یمعموالً چهار همسر رسم

(Mahishiپر ،)ی کتیوری (parivrikti ) ،   واواتا
(vävätäو پاالگل )ی (pälägali .نام داشتند )

گونه که در ساتاپاتا براهمنه آمده است، به نظر آن
زن شاه   نیو نخست نیبرتر یشهی رسد که ممی 

انگاشته، به گفته    دهیناد  ی به معن   یکتیوریباشد. پر
است  ی( همسرpishel) شلی( و پweberوبر )

است و  یکه پسر نزاده است. واواتا زن سوگل 
 تدر دس  یشواهد  یهمسر است. ول  نیپس  یلپاالگَ

پنج همسر بوده، چون  یدارا  یاست که شاه 
( . از سوداگران و pasenadi) ینادپسِ

سخن گفته شده است که هشت زن   یدارانه یسرما
( kälaاند )چون برادران بازرگان نامدار کاله )داشته 
گزارش شده که چهل همسر    یاز براهمن  نی؛ همچن

هم چون   ییشاهان بودا ی. برا( داشته است
اند. در همسر گزارش داده نیندچ سارهیبمیب

Jätaka 200 روش خو  کی یتعدد زوجات حت
  یی تهایدر روا یاست. ولشده  انیشده و مرسوم ب

 دهیزن برگز کیتنها  یهم آمده که مرد توانگر
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به همسر دست   یپال اتیاز ادب یاری. در بس۱است 
 « اشاره شده است... زی( نغهیص یادوم )گونه 

کرده و  یگمان بودا به بزرگداشت همسر پافشاریب
زن و   یبرابر   یکار سفارش کرده است. ول  نیاشوهر را به  

تری مرد، که در وِداها رسم شده  مرد انجام نشده و نشان بر
شمار  مرد به  ییچون دارا شترینرفت و زن ب  انیبود، از م

 ی و خودفرمان ی. زن در جامعه هند هرگز به آزادرفتی م
 . افتیدست ن ملکا

فهرست از ده گونه همسر   کی  Vinaya II/2.3.45  در
 و زن نام برده شده است: 

که   ی. زنانندیزیخود م  لیکه با مردان به م  ی»زنان
 یآنان که برا شوند، ی آورده م ناریدرهم و د یبرا

گاهند، آنها که بر سر خود بالش  و لذت گه  یخوش
حمل آب  یو برا آورندیکه آب م ی)زنان نهندی م

. آنها که هم (..رندیگی به کار م یبالش ودبر سر خ
و ور شهیکه هم کارگر و پ یاند. زنانزن و هم بنده

آنها که همسر   اند، ی جنگ  ریهم همسرند، آنها که اس
 - 4۳موقت(.«  غهیص یاگونه )زمانند کوتاه 
۳۶/۱۲۷ 

 افتیدر توان ی گذاشته شد م آنچه تا کنون درمیان  از
. رفتیپذی را م یشتریمردان ارزش ب یبرا سمیکه بود
بودا مرد بود و  ای ، ینید تیانسان و شخص نیتربرجسته
و   انیمردان بود. خدا  ژهیو سی ها مردان، و تقدارهت

 

سخن گفته شده    ی گاه  زی( نpolyandry)  یجاتکه از چند شوهر   در ـ  ۱
پنج شوهر   kanhäخانم  شاهزاده آمده که Kunäla Jätakaاست. در 

  ز یبرده است. در مهابهاراتا ن زی زمان داشته است و نام آنها را ن کیدر 
سخن گفته که با پنج شاهزاده از تبار   Draupaoliاز شاهزاده خانم 

pandu  مرد    کی آمده    یها به روشندر براهمنه   یازدواج کرده است. ول
.  ند یچند شوهر برگز  تواندی م زن ن  کی  ی چند زن داشته باشد ول   تواندیم

23 /Aitareya Brahmana III 
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هم  یمردانه بودند. در انجمن روحان زیبرتر ن یروهاین
دست  ریها زراهبه  م، یدیکه دو چنان دانبا مر یفرادست 

بودا و استادان    نیپژوهشگران دداشتند. همه    یرهبانان جا
 یکه دست کم بودا در سنگهه خود برابر  رندیپذی م  ییبودا

هم طبقات    رون یآموزش خود ساخت و از هم  ادی انسانها را بن
که در  مینیبی م یدانست. ول ارزشی سازمان ب نی را در ا

زنان و  یو نابرابر امدیبرداشت درست درن نیا سمیبود
بود  یی و نارسا یکاست نیروشن بود. هم یدادیمردان رو

. ساختی م بهرهی ب یاز انسانها را از تالش واقع یمیکه ن
بردارد و با  انیرا از م یینارسا نی ا دیکوش  سمیبود انهیمها
نام مادر پرجنا، به ژهیوها و به ها و مقدسه الهه  دنیآفر
.  دیراه برداشت که به هدف نرس نی در ا یگام ان، یاخد

 :سدینوی کُنسه م
برتر  یهاگاه یپا یمعنو یکهن زندگ سمیبود در»

  انهی در مها یاز دسترس زنان به دور بود. حت
  ن یکه در سرزم  شدی کهن آموزش داده م سمیبود

. در لوتوس قانون شوندینم  دهیزنان د  تابهایپاک ام
)سد دََهرمه پونداریکه( در سرگذشت دختر  کین

شد، آمده است که او در   ستوه ی شاه اژدها، که بُد
مرد دگرگون   کیخود به  شدن، خودبه  ستوهیدم بُد
که به   یارزش یبرا انه یدر مها ی. ولدیگرد

عنصر زنانه مورد توجه قرار   ند، دادمی پَرجناپارمیتا 
 گرفت.«

 یعرفان  ینهاییسپس نقش معرفت را در آکُنسه 
 یکه چگونه برا کندیم انیهمانند ب یشها ی( و کی)گنوس

گونه هم در مهایانه، و همان پندارندی آن گوهر زنانه م
)در بخش   شناسانندیَپرجناپارمیتا را با گوهر زنانه م  ایپرجنا  

 :سدینوی خواهد شد(. کُنسه م انیجداگانه ب
گذشتند    انی دستور را در م  نیمهایائه سرانجام ا  در»

را در خود  زنانه یهازه یانگ ون یتاس ی که در مراقبه و مد
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و  یو نرمش زنانه، سخت  یریپرورش دهند، تا دلپذ
آزاد   شیگشا  یمرد را کاهش دهد و برا  یدرون  یدرشت

در او رخنه کنند...   یآماده سازد تا اسرار و رموز به  آسان
 ی های فتگیو ش  های عشقباز ، پَرجناپارمیتا یدر سوتراها

 ی ت. حشوندی پردامنه با وجود مطلق درمیان گذاشته م 
 ی با الهه پَرجناپارمیتا به روشن یجنس  زشیدر تانترا آم

شمار  ی الدیم 4۰۰شده است... سرانجام پس از  انیب
گشتند.  انهیمها نییوارد آ ییبودا یهاالهه  یفراوان

 ی نشدند، ول داریدزن هرگز پ یهرچند بوداها
دگرگون شد و  ینویم  ستوهی بُد کیپَرجناپارمیتا به 

 ن یترآشکار شدند، که برجسته  رفتهرفته  زیها نمقدسه 
ها و که آنها را رهاننده  ندباشها می  ( Taraآنها تارا )

زاده  شورَیتکاولو یروی. آنها از ننامندی مادران جهان م
)اجنه( چون  ییجادو نهیارواح ماد نی. همچنشوندی م

( Hariti) یتیآنها هر نیترکه برجسته  اوران«ی»پنج 
 یی از ارواح جادو یروه ... و گبخشدی است که بچه م

( vasudharä(، وسودهرا )cundäچون کوندا )  نهیماد
 یالد ی م  ۷۰۰( ..... پس از  vajravarähi)  یاه ورو وجرَ

ها باز ستوه همسران بوداها و بُدی  یبرا  یدر تانترا بخش
 ای prajnäsدانشها و  ای vidyäsشد، که آنها را 

 ی پرستان به شاکت وایو از باور ش  دندینامی معرفتها، م
و  ۱گرفته شده بودند وا، یش نهیماد یرویهمسر و ن
 ی وسنّک ینهاییدر آ sophiaو  Ennoiaهمانند 
 ۱۸/ ۸۰ -۲۸۱ ۲بودند.«

 

که در شعائر    سازندی نام آماده م  نیارا به    یدختران  ن یدر تانترا همچنـ  ۱
 .  شوندی همخوابه م siddhas با کامالن مقدس  ژهی و یو آداب 

با   نامند،ی که او را عارف و جادوگر م  ون،مُی س یونان ی ات ی ـ در روا۲
  ا ی Ennoiaکه  کندی ( ازدواج م حکمت وفیا )عقل وسُنام به یافاحشه
نام   ی مکتب عرفان  ک ی گذار ه یرا پا ون مُی . سشودی م ده ی نام ز یعلم ن
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 یهاتوده  یهایدگرگون یر یگیو پ شتریب یبررس با
تنها    سمیبود  انهیمها  یهاینوآور  نیکه ا  میابیی در م  ییبودا

نشان   یبوده و در جامعه واقع  الیدر جهان استوره و خ
 یریچشمگ  شرفتینگذاشته و حقوق زنان پ یجابه  یژرف
مردانند،  ینیو د یاست. هنوز هم رهبران اجتماع افتهین

بودا، الماها و  نانیمرد است، جانش انرواشاه و فرم
... همه انیشوایالماها، استادان مکتبها و بزرگان و پداالیی 

 دارند. یمردان برتر زیمردانند و در خانه و جامعه ن

و   هایی بودا، با فراموش کردن داستانسرا  ینظر واقع  یول
آنها  سم یبود انهیمها روانیپ ژهیوکه، به ییهایپردازافسانه 

 دانگر و چون خدا همه معجزه  کیرا پرورانده و از بودا 
بودا و آنچه در  انهیو راه م َدَهرمهیبُد یو بررس اند، ساخته 

 کیبتوان به    دیاند، شاکهن از او گزارش داده   یهاادمانده ی
گمان چون . بودا بیافتیبه درست، دست  کینزد یداور
 یو فرزانه به سنتها و باورها شمندیاند یانسانها گرید

  ی ااندازه بوده است، تا  افتهیکه در آن پرورش  یاجتماع
زمان خود   یاز باورها  یاریداشته و اگر هم با بس  یوابستگ

گرفته است. ما از باور   هیما  زیاز آنها ن  یهمراه نبوده، از برخ
 شتریو چون ب  میندار  یبودا در مورد حقوق زنان آگاه   یواقع

و  ستندیاز او ن شوند، ی م انیکه از زبان او ب ییداستانها
هم  یاز رو  میتوانیم تنهانگارندگان آنهاست،  دهیآفر

در همه   شی. کم و بمیدست آوربه   یانگار کل  کیگزارشها  
و  نترییزن نسبت به مرد پا گاهی آن دوران پا ینها ی سرزم

 که پنداشت  توانی . مشدیم ده ید یمردساالر یاونهگ
با  یآرامش خواه و صلحجو با وجود ناهماهنگ یبودا
و مبارزه نپرداخته و  زیاز رسمها و روشها، به ست یاریبس
زن و  یو نابرابر یبا سازگان طبقات یهم به دشمن دیشا

از خرد به دور است    یخود را نشورانده است، ول  روانیمرد پ

 

را با دَهَرمه برابر ساخته و چون خدا   تا یاند. در ضمن پرجناپارمبرده 
 . شمارند ی م ی جاودان
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  نده یدرست را گو  یو زندگ انهیراه م گذاره یپا یکه بودا
و پست  یکه در خوارشمار  میبدان ییدگاههایدستورها و د

آنان دربر دارد، به او   زشیکه آم ییبهایکردن زنان و آس 
و مفهوم   یفراموش کرد که اصواًل دادور دی. نبابندندی م

 د ینبوده است و ما نبا  کسانی»حق« در آن دوران با امروز  
و  می بسنج یکنون میرا با مفاه  دگاههایو د دادهایهمه رو

 . م یکن یداور

آدم مرد بوده و  ایکه انسان  میدیتورات د یبررس در
 زین اهایآر نیحوا از او و وابسته به اوست. در ب ایزن 

هند  انیبا بوم زشیبوده و در آم یباور همگان یپدرساالر
 نیدر ب  یاست. حت  افتهیتوان    یگریباور به گونه د  نیا  زین

 مادرو  نیا مادر زمی یکه به الهه بارور  یاز مردم یاریبس
نرفت. در  ان یاز م یمردساالر زی... باور داشتند، نعتیطب

برتر از  یاتی فیک یگونه که داراانسان  انیهند باور به خدا
 cakravartinکه در نقش  یانیانسانها بودند و فرمانروا

مردان   کریدر پ  وستهی... و همه پانندی خدا  مهی)چون اشوکا( ن
مرد را بر زن توان    یباور برتر  شدندی نشان داده م  رومندین
  ی فضا نی چن کی. در هر حال بودا در دندیبخشی م
 به آموزش خود پرداخت. یاشه یاند

 ن ی ا یبرا انه، یراه م گذاره یپا یبودا گرید یاز سو  یول
ورود   رشیباشد. پذ  دهیبرگز  یاانه یپاسخ م   دیبا  زیپرسش ن

انسانها   یاست که او با برابر یزنان در سنگهه، خود نشان
 زیزن و مرد ن  یبرابر  رندهیدر برگ  یبرابر  نیهماوا بوده، و ا
 دیگوی م هسخن ناکامورا ک نیبا وجود ا یخواهد بود. ول

 یخیگواه تار   یدارا  ه، دادمی انسانها را آموزش    یبودا برابر
چه در   ، یاجتماع  یهاگروه  نیچه در ب  ، یبرابر  نی. استین

همه انسانها، نه   نیدر ب  یطور کلحقوق زن و مرد، و چه به
سال از   ۲5۰۰در زمان بودا، نه پس از او و نه اکنون که 

پابرجا  زین انییبودا یرهایدر د یحت گذرد، ی آن زمان م
به گونه  یبرابر نیاست که ا ر یچشمگ ینشده است. ول
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انجام    زین  شرفتهیپ  اریبس  یهادر جامعه   یحت  ملو کا  یقیحق
با پرورش درست و  دیرا انسانها با یبرابر نی است. ا افته ین
 یدگرگون کیبه  ازیبناکنند و ن شی در درون خو وستهیپ
 دارد.  یدر روش پرورش و آموزش اجتماع یادیبن

که در  مینه حکومت« نشان داد تیریدفتر »مد در
دولت نپرداخته   لیکوچک که هنوز به تشک یهاگروه 

پابرجا بوده است. با  کیدموکرات تیریمد یابودند، گونه
به   نی کاهن ییفرمانروا یمعبد تیمعبد و روحان شیدایپ

  ن یا ن یگزیجا یفرماندهان آسمان ای ان، یخدا ینیجانش
یافته  و رفته رفته حکومت سازمان   دیگرد  یبدو  یدموکراس

را گرفت.   یمردم  یتها یریمد  یو طبقه برجسته حاکمه جا 
هزاران   نهایسرزم  نیشتریدر ب ی سازمان اجتماع گونهن یا

 دیگرد یواسپار  یبه نسل یسال به عادت و وراثت از نسل
 قتیحق کیانسانها چون  نیزن و مرد و ب نیب یو نابرابر
. افتندیپرورش    هیپا  نیبر ا  سانهاان، و  ۱شد   رفتهیپذ  یآسمان

  ا یقانون  کیگرفته با  شهیدراز ر  اریزمان بس نیآنچه در ا
 یدرپیو تنها با پرورش پ شودیدگرگون نم نییآ کی

 شد. کیهدف نزد نیابه  توانی م یهمگان

که بودا هرگز خود را خدا،  مینشان داد نی از ا شیپ ما
و  دانستهیگر... نمانسان، معجزه  یخداگونه، ورا

  انیو شا ستهیشا یهمراهانش هم او را تنها انسان
 ن یبودا ا  ستهیشا  یهای. از برجستگاندشناخته ی بزرگداشت م

  د یبرابر آن ننام  ای از خدا    رندهیگآور الهام ام یبود که خود را پ
 دینخواند. پس با یدا و جاودانرا فرمان خ  شیو گفتار خو

وابسته به سازمان و   یپرسشها  گونهن ی در مورد ا ژهیوبه
در   وستهیانسان پ شرفتیکه با رشد و پ یسازگان اجتماع 

و چرا و  چونی است، هرگز چشمداشت سخن ب یدگرگون
 دیآیبر م  ن یرا از او نداشت. از سخنان بودا چن رندهیدربرگ

 

است که در کتاب   ی کوتاه تنها اشاره به پژوهش  اریگفتار بس ن یـ ا۱
 کتاب مراجعه شود.  نیا. به  است نه حکومت درمیان گذاشته ت یریمد
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  ی فلسف  دهیچیپ  یتنها به درمیان گذاشتن پرسشهااو نه   هک
مرموز و  یستانهای« و چماوراءالطبیعه» آن روز انیو به ب
نداشت، که  یشی ... گرا میبا مفاه  یو باز هایپردازسخن 

 ن یاز ب  یانسان و آماده ساختن او برا  تیاو ترب  یهدف واقع
نظر داشت.   یعمل  یهابه راه   شتریبود و ب  یبردن رنج زندگ

ساخت.   شیآموزش خو  ادیراه هشتگامه را بن  زین  رون یاز هم
راه باور داشته باشند و با اراده   نیابه  که ییآنها
  داریدر آن پا وستهیناپذیر در آن راه گام بردارند و پی سست

سامان    ،یدانش و آگاه   شرفتیمانند، رفته رفته به نسبت پ
خواهند  یزیریجامعه پ یبرا ستهیدرست و با یو سازگان
  ان یاز م  هایگمان نابرابرجامعه درست بی  نیچن  کیکرد. در  

رو به کمال  وستهیجامعه درست، که پ نیرفت. ا واهندخ
که  ستین یانخواهد ماند، آن جامعه  ستایبوده و هرگز ا

  ار یزمان بس کیدر  پندارندی گوناگون م ینهاییآ روانیپ
خواهد  داریجهان پا انیپا شده و تا یگذاره یدور گذشته پا
کهن پنداشته شده، درخور که در دوران  یماند. سازگان

آن زمان   یبرا دیدوران بوده و در هر زمان با نهما
 شود. ینوپرداز
 

 یی بودا یشناسهان یک

 ی نها یی آن، آ  یهایجهان و دگرگون  نشیآفر  ستان یچ  در
و   یاند که شگفت را درمیان گذاشته  یی دگاههاید یهند
 نیاست. ا ختهیپژوهشگران غرب را برانگ نیتحس

وابسته به عهد  یشهایک یدانشمندان که خود با ترازو
شش روزه جهان را در شش    نشیاند و آفرخو گرفته   قیعت

ها زمانها، اندازه  اند، آموخته  شهای ک  نیاز ا ش، ی هزار سال پ
اند آمده   یهند  ینهاییکهن آ  یهاادمانده یکه در    ییو ژرفا

از   یار یبس رون یآور است. از همشگفت  اریآنان بس یبرا
و  یهانیک کیزیرا با ف دگاههاید نیا کوشندیآنان م
الهام و  یابسنجند و آنها را گونه ستمیسده ب یهاینوآور
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که   یکنند، در حال هیتوج یهند نیدسمق یشناخت رمز
  ن یا گر، ید ی پرسشها شتریو چون ب ستی ن نیچن تیواقع

نکته کوچک را در نظر گرفته    کی تنها    فتهی پژوهشگران ش
 اند.گسترانده  یهند یشناسهان یو آن را بر همه ک

 دند، ینامی را کالپا م  یجهان  یکه در وِداها دورانها  میدید
درباره جهان   نیسال بود. همچن ونهایلیم رندهیکه در برگ

 نیا زیبودا ن نی. در دگفتندیاز عوالم چندگانه سخن م زین
  ن یا ین یزبیاگر با ر یهندو گرفتند. ول نییبرداشتها را از آ
 دیپهنه د رچنده  افتی میدر خواه  می کن یباورها را بررس 

است،  قیعهد عت انیتر از داستانسراگسترده  اریبس هایهند
نمونه   یندارند. برا  ییجدا  ادیبا آنان ز  یشیانددر ساده  یول

 : میکنی چند گزارش را بازگو م 

Dirgha sutra  ۲9  یتراجهان را در دو سو یدگرگون 
 است:   نیکه فشرده آن چن کندی م انیاز زبان بودا ب ۲۷و 

( از lokaجهان )  یپس از زمان دراز  یگاه »
زمان   نی( . در اsamvrit) شودی م دهیهم پاش

موجودات جهان در عالم درخشش ابدان   نیشتریب
(äbhäsvara( )ناپذیر که از عوالم سنجش  یکی
 نی )جذب ا روندی م  لیاست( تحل  ان یخدا گاهیجا

عالم   نیدر ا ی. آنها زمان دراز( گردندی عالم م
و پندار(   شهی( )اندmanasاز منس )  آنجاو    مانندی م

. نورشان از  شوندی م هیساخته شده و با سرور تغذ 
سر استوار در آسمان به  ییبایخودشان و به ز

رسد که پس از زمان می ی. پس هنگامبرندی م
 کندیجهان دگربار گشوده شده و نمو م  نیا  یدراز

(vi - vritدر آن زمان کاخ برهما به نظر ته . )ی 
اش تمام  شته گذ یکه زندگ یرسد. پس موجودمی 

  ا ی شی )بهره کارها شی شده و ثوابها ی و ته
punyaشده، عالم درخشش ابدان را ترک   زی( لبر

. او در آنجا شودی گفته در کاخ برهما دوباره زاده م 
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از منس ساخته   زی. او نماندی م  یدراز اریزمان بس
 هو خود نور است و ب شودی م هیشده، با سرور تغذ

. پس آن بردی سر ماستوار در آسمان به ییبایز
 پنداردیزاده در آن کاخ است، منیموجود که نخست

  ی : منم خدادیگویبرهماست و به خود م  یکه خدا
 دید یدارا ، ناپذیرشکست ان، یبزرگ، سرور خدا

 ی)خدا شورهیا ک، ین یرهبر یرویو ن یجهان
 ده،دهنسامان  نیبهتر ننده، یسازنده، آفر ( توانمند

 یازل)که هست و خواهد بود  ها، دهیاستاد، پدر آفر
. چرا؟  امده یموجودات را من آفر نی(. ایو جاودان

باشد که موجودات  دم، یشیچون همان دم که اند
موجودات   ن یهمه ا ند، ی جهان آ نیاهم به  گرید
شدند. پس آنچه پس از او دوباره زاده شدند،   داریپد
خدا باشد،  دیاشخص ارجمند ب نیکه ا دندیشیاند
  نیا  یروی......... به نانیبزرگ، سرور خدا یخدا

خدا. چرا؟    یروی. به نمیاشده   دهیشخص ارجمند آفر
نوزاد بود،   نیکه نخست  میدید  نجایچون ما او را در ا

  ی.. پس موجودم یما پس از او دوباره زاده شد یول
تری دراز  یزندگ یکه نوزاده نخست است، دارا

آنها که پس از او  یاست. ول ترو بر باتریاست، ز
 یکمتر  ییبایو از ز  ندیزیاند، کوتاهتر منوزاده شده 

دهد رخ می  نی برخوردارند و پست ترند. اکنون چن
جهان   نیاآن بدن را ترک گفته و به  ی که جاندار

جهان    نیاگاه که به  )به جهان انسانها( و آن  دیآی م
. او در  رودی م  یخانمانیآمد، خانه را ترک گفته به ب 

تالش و آزمون، پشت کار و توجه   اضتی ر جهینت
  کهییتا جا ابدیی درست به تمرکز درست دست م

از  شیپ ی. ولآوردیم ادیاش را به گذشته  یزندگ
آن شخص  د، یگوی. با خود مآوردینم ادیآن را به 

  د، یبزرگ... که ما را آفر یارجمند، خدا، خدا
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در آنجا  شهیهم یو برا داریاست و پا یجاودان
  م، یداریناپا  میاو هست  دهی ما که آفر  یخواهد ماند. ول

به نهاد   وابسته ، ی..... کوتاه زندگریپذ یدگرگون
 ...«.میباشجهان می   نیا  مرگ و زادمان و آمدن به

 ان یگروه دوم و سوم خدا شود، ی داستان دنبال م  نیا
 زشیخنده و آم ، ییدرآهرزه  زهی اند که به انگفاسد و هرزه 

دهند و از جهان  بر نفس را از دست می  یرگیچ  ی...جنس
که  یی و ... داستانها ندیآی م ایدن نیاخود در گذشته به 

آمده:   ۲۷ یاست. در سوترا یخام پندار زیکودکان ن یبرا
 (vasishthasسخن با دو شاگرد براهمن زاده خود    ی)رو

 شتریب ابد، یی م شیکه جهان گشا گاه»آن
جهان    نیاموجودات عالم درخشش ابدان مرده و به  

  ساخته شده و... در آن زمان  شهی. آنها از اندندیآی م
توده آب وجود دارد و  کیتنها  ستهاها، یواش  یا
  ده یو نه ماه د دی. نه خورشیکیو تار یرگیت
و   اهنه ستارگان، نه روز و نه شب، نه م شوند، ی م
و نه ماده...  ماه، نه سال و نه فصول، نه نر مهین

»موجودات«اند. پس از   یهمه به سادگ هاده یآفر
 ( خاک ای داره ی ما ه یچگال )رو هیرو کیدراز  یزمان
آن موجودات بر فراز آب پراکنده شد، درست   یبرا

داغ پس از سرد   ریش یکه بر رو یاچون پوسته 
 انی( نماخاک) نیگونه هم اهمان بندد، ی شدن م

رنگ و بو و مزه بود. رنگ آن چون  یشد. آن دارا
بود. پس  نیریاش چون عسل ناب و شکره و مزه

: دیشی( بود، اندlolaکه سرکش و ناآرام ) یموجود
  ن یباشد؟ و با انگشت خود از ا تواندی چه م نیا اآق

بود در او    ندی)خاک( مزه کرد، و چون گوارا و خوشا
 گری( برخاست. موجود دtrishna) لی و م یتشنگ
کرد و با انگشت  یروی( پdrishtiمشاهده ) نی از ا

. پس همه  افتیو آن را گوارا  دیخود از آن چش
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آن   شانیو با دستها ختندیآن ر یموجودات بر رو
  ن یرا پاره پاره کردند تا آن را بخورند. چون چن

  گر یگاه که دشد. آن  دیناپد شانیکردند خود نور
  داریو ماه و ستارگان پد دیخورشخودنور نبودند، 

و ماه و   دیگرد انیشدند و سپس روز و شب نما
ای  شدند. داریماه و سال و فصول پد مهین

دوباره به رشد  هی پا نیجهان در ا نی . استهاهای واش
 پرداخت.

  هیبهره خاک تغذ  نیاز ا  یموجودات زمان دراز  نیا
شد خشونت در   یرواده یکار ز  نیکردند و چون در ا

از آن خود نور و  شی)چون پ دیگرد داریپد نشانبد
که  شد، چنان   انینما  یرنگیبودند( و رنگ و ب  فیلط
زشتها را   انی بایزشت شدند. ز یو بعض بایز یبرخ
و   ینیخودب نیگرفتند، پس در اثر ا شخندیبه ر

  ک یحال  ن یشد. در ا دیبهره خاک ناپد ییخودستا
  انینما ن یزم یچون قارچ بر رو ی اسفنج اهیگ

جانداران   نیکه همان مزه خوش را داشت. ا  دیگرد
از آن خوردند که برآیند آن خشنتر  یزمان دراز

  چنان که د، یگرد شتریب  ینگشدن بدن و ناهماه 
 زیآن قارچ ن رون یخود پسندتر شدند و از ا انیبایز

 شد...«  دیناپد
که چگونه به  شودی م  انی داری بدامنه  یگفتگو  در

 شوندی افزون م   ییبایو ز  یگوناگون زشت  یهایخوردن  زهیانگ
در   ی. برخگردندی م   داریو هوس پد  یو شهوت و کامخواه 

و مردم بر آشفته تپاله گاو    کنندیم   یرواده یز  یهوسران  نیا
 زکثافت!! و ا  یا  گم شو  زنند، یم  ادیبر آنها پرتاب کرده فر

از جاها چون عروس را به   یاکنون هم در برخ رونیهم
تپاله گاو پرتاب  ایبر او خاکستر  برندی خانه داماد م

...  یو تنگدست هی... سرانجام بد و خوب، سرماکنندی م
... و کارما و رندیگی و طبقات شکل م شوندی م داریپد
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 ش یداینمونه پ ی. براگردندیم انینما کیسرنوشت بد و ن
 : گذارندی م  انیدر م  نیشاه را چن

آنها از  نیکه در ب یآن موجودات به موجود پس»
گاه  آن   ایو برتر بود گفتند، آقا ب  رتریدلپذ  باتر، یهمه ز
است  ازیگاه که نشو، آن نیاست خشمگ ازیکه ن

ران و دور کن...  است بِ  از یگاه که نسرزنش کن، آن 
داد.   میبخش برنج خواه  کیکار به شما  نیا یبرا

پرداخت و در برابر   هاکار  نیو به انجام ا  رفتیاو پذ
مردم بود،  دهیکرد. چون برگز افتیآنها برنج در

کشتزارها  بزرگ نام گرفت. او چون مالک دهیبرگز
  گران ینام گرفت. و چون او با دََهرمه د  ایکشتر  ۱شد 

 .. .۲دندیرا شادمان کرد، شاهش نام 
هزاران سال   نی از شاهان چون چکروارت یبرخ

  شییاز آنها در آغاز فرمانروا  یکیکردند.    ییفرمانروا
 شود،ی م   انیچرخ جواهرنشان در آسمان نما  کیبا  

او با دََهرمه است. او پس از   یکه نشانه هماهنگ
و پسرش شاه   رودی م ی اهزاران سال به گوشه 

به دنبال چرخ دََهرمه  انشی. شاه و سپاه ..شودی م
رفته    نهای و به همه سرزم  کنندی در آسمان گردش م

... پس از  کنندی م یو همه شاهان از او فرمانبر
و از   شودی هزار سال چرخ دََهرمه فرسوده م  نیچند

یابد که دوران  و شاه درمی  افتدی م  ریبه زآسمان 
است. پس از او شاه   دهی رس انی به پا شیی فرمانروا

 یکند و در کشور دروغ و دزدبه دََهرمه رفتار نمی
 ... گردندی م  انی... نمای انکاریو ز

 

بوده است که از آن   یواژه بوم  کیکه کشتزار  سد ینوی ـ واردِر م۱
 داشته باشد.    یخ یتار شهیر  اند، بدون آنکهآورده   رونیرا ب  ایکشتر

( ممکن است با فعل شاد کردن از  räjaـ به گفته واردر، واژه شاه ) ۲
 باشد.  شه یر کی
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هزار سال بوده است.  نیآغاز چند رعمر انسان د
زشت از عمر و  یهاشدن دهرمه  داریبا پد یول
تا آنکه در زمان بودا  شود، ی انسان کاسته م ییبایز

 هایباز زشت بودا . از زمان..رسدسال می  ۱۰۰به 
آن از عمر انسان کاسته  یپاو پابه شوندی افزون م

رسد... و  سال می  ۱۰تا آنکه سرانجام به  شودی م
که همه با چاقو و  شوندی م یچنان همگان های زشت
  گریکدیهم افتاده و چون درندگان  به جان    ریشمش

سازی  ش یناگهان بدون پ ی. ولکنندی را پاره پاره م
  ی افزون زه یکه انگ گرددی م داریپد کیرفتار ن کی

 . ..شودی عمر انسانها م
دوباره آشکار   کین یهارفته رفته همه دهرمه 

  یو فراوان شی پهناور در آسا ین یو سرزم شوندی م
( väränasiآن بنارس )  تختیکه پا  دیآی وجود مبه

و در   نهندی م  ketumatiرا    نیسرزم   نیاست. نام ا
( shamkha) شنکههنام به  ییآن بزرگ فرمانروا
  نده یآ  ی سرانجام بودا..  .کندی م  ی)صدف( جهانمدار

و مکتب بودا  شودی م انی( نماMaitreya) هیَتریمَ
از   نیسرزم نی. در اآموزاندیم انیرا به همه جهان

حال   ن ی. دََهرمه در استین ی نشان گریطبقات د
شدن بر خود،   رهیبلکه: چ  ستیراه هشتگامه ن  گرید
در همه جهان رخنه کردن،   شهیدبا ان ون، یتاس یمد

  ۱۶9و آرامش است.«    یو شفقت با شاددل  یهمدرد
- ۱4۳/99 

چگونه  مبرانه« یبینی پ»روشن  ن یکه ا شودی م دهید
از دانش   ینشان  نیکودکانه است و کمتر  ینیبک یسراسر تار

ندارد. واردِر که   یو عرفان ی و الهام  یماوراء و شناخت رمز
در شگفت است که  کند، ی برخورد م ها ییگودرهم ن یابه 

بر زبان آورده است و پاسخ خود   یسخنان  نیچگونه بودا چن
 یابددرمی  نیچن ار
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روزانه    یپرسشها  یآگاه، بوداگاه   انییگفته بودا  به»
 یداد. ولمی پاسخ    یهمگان  ی را با زبانزدها و فرازها

 پرداختی م قتیگاه که به درمیان گذاشتن حقآن
  ه ی( را پاpratity). یت یوابسته و عل شیدایپ
 دی. پس ما باگفتی و با آن زبان سخن م  گرفتی م

دو زبان،   نیو ب  میکن  ییاو را شناسا   انیب  هیدر دو رو
  ی نشانها یدارا  یروزانه که زبان مردم ول یکی

  قتی وابسته به حق یاست، و زبان فلسف دهیپوش
.« م یگذار ییجدا ، Paramärtha ای نیبرتر
۱5۰/99 

که خود   کنندی او توجه نم  یها یهمرا  گریواردِر و د  یول
  ی دهند که او پافشارگفته بودا را گزارش می  نیآنها ا

و پوشش سر و کار ندارد و از   هی: با رمز و راز و کناکنندی م
که سخن او    د، یگوی سخن نم  دهیچ یپ  یستانهایفلسفه و چ

  ز ا  نی روشن و آشکار است. گذشته بر ا  دیچون ماه و خورش 
و کودکانه، که سراسر کانن  سروته ی سخنان ب گونهن یا

و  یپردازو سخن رنگیرا پر کرده، با هر ن سمیبود
مفهوم   کی توان ینم ، یباورکیگرفتن از هرگونه نبهره 
  ی داستانها  نی آورد و ا  رونیدانش امروز را ب  یبرا  دهیپسند
  ی ( هماهنگParamitäرا با دانش و خرد برتر ) ییابتدا

و تکامل    یچون دگرگون  یتجرب  یپرسشها  ژهیوساخت. به 
  توانیهرگز نم هیمای ب یهاییگو  هودهیب نیرا با ا یتیگ
 داد. وندیپ

و برپا داشتن   یدهرمه، نابود  یگرفتن از ابهبا بهره  رایاک
 کند:ی م  انیب نیدوباره جهان را چن

 ی رانی هم به و یزمان دیاست، پس با داریجهان ناپا چون»
مجموعه بزرگ وابسته   کی. همه عوامل دیگرا یو نابود

 زیبا هم ن دیاند و باشده  داریو با هم پد ندباشبه هم می 
با بهبود اخالق انسان    ینابود  نی درآمد ا  شیگردند. پ  رانیو

 خهادراز جانداران دوز  اریبس ی. پس از زمان ردیگی شکل م
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و  شوندی چون بهشت از نو زاده م یبرتر یدر جهانها
. خورندینم  یبه کار  گریگشته و د  یدوزخها از جانداران ته

. با زادمان  شودیجهان م یدوزخها آغاز نابود یپس نابود
و  شودی م  یاز جانداران ته  نی جانداران در بهشتها زم

 تش ( از باد و آلی س  ـ   یآتش سوز  ـ گانه )توفان  سه   ی آفتها
ها تا  آفت  ن یا ای)آ گرددی م نی زم  ی رانیو زهیو آب، انگ

کردن نداشتند؟( سپس همه  رانیو یجانداران بودند پروا
پس از نابود شدن به  نی. زمشوندی م  رانیبهشتها هم و

 یرانی . زمان دوران وگرددی شناور در فضا دگرگون م  یذرات
کالپا خواهد بود. پس از آن دوران خأل است که ذرات   ۲۰
کالپاست.  ۲۰دوران هم  نیدر فضا شناورند. زمان ا نیزم
. مانندی چهار مراقبه برجا م یهادوران تنها بهشت  نیدر ا
اند که در بهشت دوم به باال برده شده  یجانداران انیدر پا

بهشت خود بهره گرفته و در  کین یرفته رفته از کارها
 نیا)در بهشت برهما(....  شوندی مراقبه زاده م نینخست

که  گرددی م یوزش تندباد بزرگ زهیانگ ن یکارماها همچن
  ی که جهان بر رو سازدی م داریرا پد یاچون گذشته حلقه 

  ا ی جانداران    رندهیجهان دربرگ  نیب  ن ی. در اکندی م   هی آن تک
bhäjna- loka ( دوباره شکل  ی)سراسر جهان ماد

 ستیکالپاست. سپس ب ۲۰که زمان آن هم  رد، یگی م
که در  گذرد، ی جهان م نیبرپا داشت ا یبرا گرید یکالپا

. رندی گی آن شکل م یزهایو همه چ نی آن زمان دوباره زم
  ی دور از نو آغاز و دورانها نی کالپا دوباره ا ۲۰پس از 

...«.  شوندی م تکرارأل خ ، یرانیبرپا داشت، و ش، یدایپ
۱۷4/۱۱۳ 
 از یکالپا زمان ن ۱۰۰دور کامل به  کیبرداشت  نیا با

برابر ساخته و  ینجوم یهاهر کالپا را با شماره  یدارد. ول
 Samy. Nik. II/178اند. در  دانسته   حسابی آن را ب  یبرخ

 میریرا در نظر گ یسنگ یاگر کوه  د، یگوی م آمده که بودا
  ار یپارچه بس)  یبا پارچه بنارس   بارک یهر سد سال    یکه مرد
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خواهد رفت،   نی زودتر از ب  اریکوه بس  نی( بر آن زند، افیلط
 . ۱کالپا  کیتا زمان 
 ریارناپذگان یهاشماره به زیپژوهشگران ن یبررس در

 کی یی بودا ریتنو یکه کُنسه برا می دی. دمیکنیبرخورد م
از  یکیرکشیته که را برآورد کرد. سنگهه  ۳× ۱5۱۰انسان 

  ی شناسهانیکه بنابر ک سدینوی است م ییکاردانان بودا
 - samkheyyaکالپا را به چهار دوره ) کیاگر  ییبودا

kappaستیب ی هر دوره دارا م، ی( بخش کن antara- 

kappa  گاه  آن شود، ی م  یاست که سپر  یاست و آن زمان
  ۱4۰با  کی)۲۰۰۰۰،۰۰۰،۱۰که عمر انسانها از ده سال به 

و دوباره به ده سال  افتهی شی صفر در برابر آن!!( افزا
 ارد، ی ل یم ارد، یلیهر کالپا از م گری. به زبان د۲ابدیکاهش 

آن است که  ری. چشمگشودی... سال افزونتر م اردی لیم
  ی و ژرفا   یموهوم را نشان بلندنظر  یهاشماره   نیسنگهه ا

   ۱۱/۷9داند. می   ندهیمعرفت گو
هرگز نشان دانش و  ییگوموهوم و گنده  یهاشماره 

از پرسشها وارونه   یاریو در بس  ستین  ندهیمعرفت ژرف گو
  نش ی پنج هزار ساله کتاب آفر  خی گونه که تارآن است همان 

 .۳است  یخام و بدو  اریجهان بس شیدایپ یبرا

 

  یگوناگون، که کالپا را برآورده کرده و برا  یاز برداشتها  نیاز ا   شی ـ پ۱
.  میکرده بودند، سخن گفت انیب سال ... اردیل یم اردیلی م اردیلی مهاکالپا م
روز   یبه معن  لپَکَواژه  ن یکه ا میهندو، هم گفت ن ییآ ن،یشیدر دفتر پ

شمارش   کیدر  ی سال برآورد شده ول ونی لیم 4۳۲۰برهماست که 
  سال  ۸٫۶4۰٫۰۰۰٫۰۰۰که  برهماست  شب و روز ک یکلپ  گر ید

 است.  Kappa ی به زبان پال kalpa.  شود می
همسانند.    شخند یها موهومند که پندارها موهومتر و با ر تنها شماره ـ نه۲

  ارد، یلی و م کندی ... سال عمر ماردیلیم  یاردیلیم ارد، یلیکه م یانسان
 تا دوباره ده ساله شود؟!   گذردی ... هزاره مارد یلیم
  توانند ی آمده که شش گونه از انسانها م Visuddhimag 411ـ در ۳

  ، یشاگردان عاد  گر، ید   ی نهاییآورند. برجستگان آ   ادیگذشته خود را به  
( ، بوداها.  paccekaتنها ) ی شاگردان بزرگ، سران شاگردان، بوداها
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 ش یدایپ یگریبه زبان د Ekottara - ägamaدر 
 آمده:  اشده است. در آنج  انیجهان ب

در آتش بزرگ سوخت و  ایاز آنکه دن پس»
و دوباره دوران   دیرس انی به پا یهانی دوران ک

  ی. پس در رو دیگرد  داری پد  نیآغاز شد، زم   یگرید
از   نتریریآن ش ریدلپذ یکه بو یاپوسته  کیآن 
چون شراب    یابود، آشکار شد، با مزه   یده بهشتئما

فلک درخشش بدنها   انی زمان خدا ن یانگور. در ا
(Äbhäsvaraکه موجوداتش خود  ی( )آسمان

که  ینیزم مینیبب میگفتند برو گریکدینورند( به 
شده چگونه است؟ آنها فرود آمدند و  داریدوباره پد

پایین و  نی)آسمان باال و زم دندیپوسته را د نیا
 و برتر است(. پس انگشت  یآنچه در باالست آسمان

 ی. برخدندیسیرا در آن فرو برده و ل شیخو
پوسته خوردند. آنها   نیبار با انگشت خود از ان یچند

همه شکوه و درخشش خود را از دست دادند   کبارهی
و به  ( شد نی شد )وز ف یو بدن لطیف آنان کث

 یروی. آنها ندیگوشت و استخوان مبدل گرد
توان  گریاز دست دادند و د زیخود را ن زیسحرآم

که    ییآنها  یماندند. ول  نی نداشتند، پس در زم   زپروا
را   نیپوسته کم خورده بودند توانستند زم نیاز ا

 

  کیو  کسد ی . گروه دوم آورندی م  ادیکالپا را به  4۰گروه نخست تنها 
  کیهزار کالپا و  کسد یهزار کالپا، گروه چهارم   کسدیکالپا، گروه سوم  

.  حسابی ب  یهزار کالپا و دو کالپا کسدیگروه پنجم  حساب، ی ب یکاال
 . ستین ی بوداها مرز یبرا

  ارد، یلی م ارد،یلیم تواندی م  سمیشاگرد مکتب بود کی گر یبه زبان د
که   فتگ  د یبا  ای آورد. و  ادیگذشته خود را به  ی ... سال از زندگارد یلیم

زمان   ن ی... بار زادمان دوباره داشته و در سراسر ااردی لیم ارد،یلیاو م
 !!  داری روح و ذات پا ا یمن   کیاست، بدون   یهم خود شمار یب
  ن یمعرفت و شناخت برتر توان ی را م ها ییگودرهم  نی چن ک ی ا یآ

 دانست؟!
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که به    یانیگفته و به آسمان پرواز کنند... خداترک  
در  ریگوشت و استخوان دگرگون شده بودند ناگز

 ماندند و آن پوسته خوراکشان شد...  نیزم
  ن یآتش  هاز هم  شیکه ب  یانیآنان خدا  نی... پس در ب

دگرگون شدند و  هانه یمزاج و کامجو بودند به ماد
زمان   نی پرداختند. از ا ی کیبه نزد گری د انیبا خدا

 نیزم  یزن و مرد در رو  زشیو آم  یبود که عشقباز
 ۲۰/ ۲۸4!«. دیگرد داریپد

مشاجره زن و  ، یسازو خانه  یزبان شهرساز  نیهم به
است.   ییابتدا یکه سراسر پندارها شودیم انیمرد... ب

 گونهنیاز هم زین یعیطب یهادهیپد یچگونگ انیب یبرا
نمونه در بودا  ی. برارندیگیکودکانه بهره م یهای البافیخ

هو نام رَبه  ی وید ایخسوف و کسوف را جن  زهیوامسا انگ
(Rahu م ) و   کندی ماه را در بند م  ای دیکه خورش خوانندی

دهند. درباره  خود را از دست می   یآنها در اسارت درخشندگ 
 :سندینوی و م  کنندی م   هیبودا تک  یاز زندگ  یزلزله به داستان 

بوده است   یگذشته بودا راهب  یاز کالپاها  یکی  در»
 ای نینخست ی( . بوداsumedhaنام سومدهه )به
که   رساندی م ی( به آگاه Dipankaraکاره )پنید

هزار کالپا بودا خواهد شد.   نیسومدهه پس از چند
. دهدی م یرو یلرزه سخت نیهنگام زم نیدر ا

 زهایچ  نیا  یگاه که من بر رو: آن دیگوی سومدهه م
از  دم، یشیاندی آنها م ژهیو یو نشانها عتیو طب

و دهها هزار  نیو درخشش دََهرمه زم یبرافروختگ
به جنبش   نیآغاز به لرزش کردند. زم گریجهان د

از آن برخاست، چون  یدرآمد و آهنگ سخت
 یچون چرخ نیکه فشرده شود. پس زم یقندکله 
... دهها هزار  دیلرز یر یفشاره روغنگ  کی در

شده به   شانیآب شکستند و مردم پر یهاکوزه 
  ا یکاره رفتند و از او پناه جستند که دنپن ید یسو



شناسی بوداییکیهان 671  

کاره آنها را آرام  پنیاست. د یبه نابود کینزد
و باور خود را پابرجا   دیساخت و گفت از زلزله مترس

 ی. آن که من از او سخن گفتم و به آگاه دیساز
 یخواهد بود، بر رو ندهیآ یشما رساندم که بودا

و ده   نیبود که زم  رونیدََهرمه نشان گذاشت و از ا
به لرزه   شانیو انسانها ان یبا خدا گریهزار جهان د

 ۲۳/۶۱۲ ۱درآمدند.«
و فرگشت  شرفتیو پ یتیگ یدگرگون درباره

(evolutionکوچکتر )ی اسخن خردپسند و دانشمندانه   نی 
که جهان    دیآیبر م  نیو از همه گزارشها چن  شودیگفته نم

بوده است و  گونهن یهم وستهیو جانداران و ساختمان آن پ
با نامها و  یهند یانسانها نیهم شیپ یدر هزاران کالپا
زمان   یهایژگیو و ...و شهرها گاهها یجا ، باورها و رسمها

 اردهای لیکه در م یااند، به گونهنگاشتن، وجود داشته 
در  یادیبن یدگرگون گونهچی... سال تا آن روز ه اردهای لیم
که  ی نداده است. و در حال یو همه عوالم آن رو  یتیگ

اند، همه نبوده  کسانی نی سرزم نیهند با ا یهاهیهمسا
تا آن روز با هند همسان   شماری ب یرا از زمانها  یتیگ

 :سدینوی کُنسه م  یاند. در مورد شکل زندگبرداشت کرده

نام برده   یسه گونه زندگ  یکنون  یبرداشت علم  در»
بینی  در جهان  ینبات. ول وان، یانسان، ح شود، ی م

  گاهیکه آن را شش جا  ، ی از شش گونه زندگ  ییبودا
 اند: نیگفتگوست و آنها چن نامند، ی م یزندگ

 

  ی. براکنندی داستانها خواننده را خسته م  ن ی اگر ا خواهم یـ پوزش م۱
اند،  همه ستوده شده ن یسازان، که انیی آ  نی ا شهیاند یژرفا افتیدر

  کودکانه  برداشتها نی ا یاست. اگر گاه  یدرمیان گذاشتن آنها ضرور
  ر یدانش بشر است نه تحق یاند، اشاره به دوران کودکنام برده شده 

   سندگانینو
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 وانها، یاسوراها، انسانها، اشباح، ح ان، یخدا
که از   یاز جانداران بنا به پاداش کی. هر ۱ان یدوزخ

 گاهیجا شوند، ی آن م ستهیخود شا یبرآیند کارها
  انی. خداسازندی را مشخص م شیخو یینوزا
(devasاز برخ )ن یبرتر از انسانند، که ا ها ی ژگیو ی  
آن  یختگیآنها و درهم آم کریدر ماده پ هایژگیو

 فتریبا درک ظر فتر، یرا لط انیخدا رون ی است. از ا
آنها درازتر و  ی. زمان زندگشناسند ی از انسان م 

  ی . اسوراها ارواحرندیگیکمتر از رنج و درد بهره م 
در جنگند.  انیبا خدا وستهیپ هستند خشمناک که

و   کیسه سرنوشت تار ان، یاشباح و دوزخ نها، وایح
زده جانداران را نشان  فلک گاهیسه جا ایغمناک 

دهند. در دوران کهن به ارواح مردگان پرتا  می 
(pretaم )پس از آن در فرهنگ  یول گفتند، ی

پرتا  شد، ی گون پنداشته مبه هر چه شبح  یهند
دوزخها  .  دندینامیگون( مروح   رجاندا  ـ شبح    ـ )جن  
اند که بر دو گونه گرم )سوزان( و سردند. فراوان 

دوباره در بدن  یجانداران دوزخها سرانجام روز
. رنج گردندیباز م ایبه دن یگریجاندار د ایانسان 

 انیخدا ی در همه جا با جانداران همراه است. حت
  اده خود را از دست د گاهی پا دیبا یروز نکهیاز ا زین

 یو شاد  اریانسانها غم بس  یدر رنجند. ول  ند، یفرود آ
  گاه ی در پا یزندگ نیکم دارند و معموالً پس از ا

دچار  وستهی. پرتاها پشوندی تری زاده م سخت
به    یو رنجند و جانداران دوزخ  یشکنجه و گرسنگ 

... تنها در  شوندی دچار م یناپذیرانگار  یرنجها
 4۷/۲۱.« رندیپذی م ان یکه رنجها پا رواناستین

 

نکته فراموش شده است و   کی «یالحیات ماوراء عقل »علم  نی ـ در ا۱
سخن از زادمان دوباره در   هارساله  از ی است. در برخ  ی نبات ی آن زندگ
 نام برد.  ی زندگ گاه یهفت جا د یاست. پس با اهیشکل گ
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 سم یبود یکودکانه در آموزشها یبرداشتها گونهن ی ا از
 یبرا  یحت  توانی را نم  کی  چیکه ه   شوند، ی م  دهیفراوان د

از   یبرخ ، یآن زمان، خردمندانه دانست. به نادرست 
عوالم فراوان را با دانش امروز و وجود  سمیبود فتگانیش

نابجاست.  هیپندار از پا نیکه ا سازند، یکهکشانها برابر م
که سخن  میابیی درم هایالپروریخ نیدر ا ینیزبیر یبا کم
آن دوران    یاست که چون شهرها  یهمانند  یهاگاه یاز جا

پنداشته   یو فرهنگ و زبان و تمدن هند انیهند، با خدا
 گریکاره و دپنیآنها هم چون همان د  یعلم  ادیاند و بنشده 

و وهم استوار   الیبر خ شوند، یکه نام برده م یینهادها
 میبرداشتها خواه  نیاباز هم به  ندهیآ ی. در بخشها است

از پژوهشگران باختر،   یاریآور است که بسپرداخت. شگفت
خود به استوره و افسانه خو  یموروث شی و ک ن ییکه در آ
کودکانه، دانش  یداستانها نی از ا کوشندیاند، مگرفته 

که   ی کشف کنند و تنها برخ  یماوراء و اسرار مگو و فراعقل 
 نند، یبی م انهیعام یرا افزون بر برداشتها هایرواده یز
کنند.   ی ریشتاب زده خود را درزگ یهای داور کوشندی م

است و چهل سال   سمیگران بودن یکُنسه که از تحس
 :سدینوی م ردیگی م یاریخود را به  یدرپیپژوهش پ

از هندو اقتباس شده است،  ییبودا یشناسهان یک»
 ینظر چیها استوار است و ه بر استوره  کسرهیکه 

 یدورانها  ایبه کالپا    زیندارد. آنها ن  یبه دانش آزمون
  گاه یبه شش جا نیباور دارند، و همچن یجهان
 یشدن و نابود داریپد نی. هر کالپا زمان بیزندگ

نشان   یاونهاست و آن را با نم  یسازگان جهان  کی
را از سنگ خارا در   یاگر کوه  ندیگوی دهند و ممی 

پارچه    کیبا    یو شخص  ا یمالیه   از  بلندتر  میرینظر گ
که از زبان   یداستان... )همان یبنارس فیلط اریبس

 شد(...  انیبودا ب
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 ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰  یبعض،  ۱۳44۰۰۰  یکالپا را برخ  نیا
ها شماره  نیاند، که هنوز در اگفته  شتریو ب

زمان   نیدر هر حال پهنه ا یول ستین یهماهنگ
 نی ا نینسترگ و گسترده است. همچ اندازهیب

دنبال هم  یدرپی و آغاز پ انیکالپاها بدون پا
که مسکن   یبه جهان انیی. بوداندیآی م

 تیکه به سنسکر  ند، یگوی( مsahaها )انسانهاست 
 است.  رومندیبه مفهوم بزرگ و ن

گفت    دیبا  انییجهان مورد نظر بودا  یدر مورد سترگ
 نی. اردیپذی م   نینو  یهای را بررس  یگستردگ  نیکه ا
 تواندی م  نید شرفتیپ یبرا  یهانیپهناور ک دگاهید

و نادرست است   هودهیکامالً ب یسودمند باشد. ول
  یستمها یس  زهیآم توانی اگر پنداشته شود که م

 نینو یدانشها یهارا با بازده  ییبودا یجهان
و  شهاینما گونهنیهماهنگ ساخت. همه ا

وار  افسانه  توانی را م ین یو د یسنت ی برداشتها
که ما درباره دوزخها و  ژهیوبه رد، ک هیتوج

 ییبودا یجهان ستمیکه با هر س ییبهشتها
  ن یرا در ا یفراوان یو گزارشها  هاهیهمراهند، نظر

  یا یآنچه درباره جغراف نی . همچنمیابیی گزارشها م
 کیبا آنچه در    گونهچیبه ه   شودی م   انیب  نی کره زم
.«  ستیسازگار ن شود، ی م افت ی نینو ۱اطلس 

4۶/۲۱ 
ها و زمانها در شماره   نی ا  ندگانیگو  میابی در  نکهیا  یبرا

 ال یو تنها بر وهم و خ دهیشیاندیمفهوم آنها درست نم
به اظهارنظر درباره   نیهمچن توان ی م اندگفته ی سخن م
به   هاادماندهیاز    یدََهرمه توجه کرد. در برخ  یداریدوران پا

از   یگ بخش بزر ایکالپا  کیبودن آموزش بودا در  داریپا
 یاز زبان بودا نابود گرید یاز سو یول کنند، ی م هی آن تک

 

 کتاب نقشه جهان.  Atlasـ ۱
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  رساند یکه م ند، ینمای م ییشگویسال پ 5۰۰آن را پس از 
 . اندده یشیاندیزمانها درست نم نیادر هر دو حال به 

 :سدینوی م تزریشو البرت

سال پس    5۰۰به شاگرد خود آناندا گفت که    بودا»
سال    5۰۰خواهد آمد و آموزش او تنها    یگریاز او د

تنها  سال نه  5۰۰پس از  یخواهد ماند، ول داریپا
خود  گاهیپا نیبه باالتر سمینشد که بود نیچن
 ۸9/۸۳.« دیرس

 د، یگویآمده، بودا به آناندا م vinaya II/256 در
در  یخواهد ماند، ول یسال برجا 5۰۰او تنها  یدهما
152/Dight . Nik. II  از زبان بودا به دوره گرد

(Subhaddaگفته مباناینی( در دم مرگ )پر ) اگر  شود، ی
جهان هرگز از ارهنت  ندیز یدرسترهبانان به  نیا
(Arhantته )خواهد  یو دََهرمه او جاودان دنخواهد مان ی

 کند یم  یریگهم خرده  ندای لیشاه م  ییوگدوگانه  نیابود. به  
که چرا سخنان بودا با هم  پرسدی سنه مو از ناگه
 ۱۸۲/۱۲5ناهمگونند. 
به   یامونیآمده، شاک  Mähaparinirväna  یترادر سو

)مار   طانیمن ش یروانایسال پس از ن ۷۰۰رساند  یآگاه 
Märä päpiyasخواهد   رانیدرست را و  یادهایکم بن( کم

 . ۱ساخت
زمان  ای سمیبود ی سوترا را به دوران فروافتادگ نیا

 ( یالدی م ۷۰۰ - ۳۲۰تبار چاندراگوپتا ) ییفرمانروا
   ۶۰/ ۲۱۲دهند. می نسبت

 

بودا در   نیی است. آ دهی روشن، آشکار گرد تیواقع کیگفتار  ن یدر اـ ۱
رفت و  یرو به فروافتادگ  استاد پس از مرگ نینخست یهاهمان سده 

درست   ی ادهایپرست بود، بنو خرافه  شی کژاند  تیمارا که همان روحان
  ان یب  نهیزم  نی در ا  ی هم خود بودا سخن  د یساخت. شا   رانیاو را و  ی آموز

 بازگو شده است.  گر ید  یهاکرده بوده است که پس از او به گونه 
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گوناگون آمده است،  یهاادمانده یگفتار، که در  نیبر ا
 :دیگوی م سروده و یاواسوبندهو چکامه 

 گاه که با باال آمدن مدّاست، آن  دهیرس زمان»
دم   نیبودا پس نید شود، ی غرق م زیهمه چ ینادان
 ۳۱/۲۲.« کشدی را فرو م  شیخو
 :سدینوی مکُنسه 

و استوار شدن   شیدایاست که پس از پ یشگفت ی»جا
را   شیو نابود یبه زبان او ناتوان روانشیبودا، پ نییآ
 ند، یگوی سخن م. در آغاز از پانسد سال کنندی م ینیبش یپ

سال. در  ۲5۰۰تا  ۱5۰۰سال و سرانجام  ۱۰۰۰سپس 
 الدیپس از م  4۰۰تا  الدیاز م ش ی پ ۲۰۰ نیکه ب یرسائل 

که همان دَهَرمه   ک، یقانون ن ینابود ، اندنگاشته شده 
 5۰۰که چگونه هر  گرددی م انیبوداست، شرح داده و ب

سه گام    زین  نی. در چشودیقانون سست م  یسو  کیسال  
 ینیبش ی سال را پ ۳۰۰۰-۱۰۰۰سال و  5۰۰-۱۰۰۰

. شودی نابود م  کسرهیسال دََهرمه    ۳۰۰۰کردند، که پس از  
  یی در حال شکوفا  سمیدگاه که بوآن  ، یالدی م  4۰۰در    یحت

دهرمه« ی بود، واسوبندهو در نگارش مشهور خود »گنج ابه
  ن ی. انورددی م   در  دم خود را  نیحکما پس   شینوشت که »ک

که   ییاند. همه آنهاشده  رهیاست که گناهان چ یزگار رو
  ۱۲۰۰باشند.« در  اریهوش دیبا شندیاندی م ی به رستگار

 یرو سمی( از بودHo- nenدر ژاپن هونن )  یالدیم
آن را دور شدن از زمان بودا خواند و  زهیبرگرداند و انگ

 ی کس گریاند که دچنان گمراه و تباه شده  نیگفت، مؤمن
تنها   انییدرک کند. بودا تواندیحکمت بودا را نم  یژرفا

انجام   توانندیآداب وابسته به باور ساده به خود بودا را م
 دهند.

رخ داد و  یبه راست  یتباه  نیا زین خیتار دیاز د
ساده شد و سرانجام    اریارهنت بس  گاهیبه پا  یابیدست

  یعلم یو دانش و آگاه  ن یمقدس یدانشمندان جا
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از   شی پ یرا گرفت... حت ریو تنو نشیب یجا
که   افتی باور گسترش  نی رفته رفته ا تیحیمس
( )از  Maitreya) هیَترینام مَبه  یگرید یبودا

Maitri  خواهد شد،   داری( پدیمهر و برابر  یبه معن
  ان ی رانیاز ا هینظر ن یاست. ا ی اریکه نماد مهر و 

رخنه    انییبودند، در بودا  انتیکه چشم به راه سئوش
نظر را با  نی ا نی زمان بود. تراواد ازین یایکرد و گو

 یدر کاروند  ینقش بزرگ  هیَ تریو مَ  رفتندیپذ  شی ستا
برداشت   نینظر چن  نیکرد... سرانجام از ا  یآنان باز

  یو کم  یادیدََهرمه با ز  ییو فرودآ  یشد که بالندگ
  ی دارد. هر چه دََهرمه رو به بالندگ  وندیعمر انسان پ

و اگر فرو افتد،  شود، ی رود، بر عمر انسان افزوده م
 یمرز گمراه   نی. در باالترشودی عمر انسان کوتاه م

سال، در  ۱۰عمر انسان  نی انگیدهرمه، م یو تباه 
گاه که عمر انسان به  سال و آن ۱۰۰زمان بودا 

 انیکه در بهشت خدا ه یَتریسال رسد، مَ ۸۰۰۰۰
فرود   ن یزم یبر رو برد، ی سر متوشیتا به  ای  یراض

در آن زمان پهناورتر از امروز بوده    نیخواهد آمد. زم
شده است. کوهها از   ده یپوش نیو با ماسه زر

و   نیزر یپربها و درختان با برگها یسنگها
ارزشمندند... و مردم همه خوشبختند.«   یاگوهره 
۱۰۸ - ۱۱۰/۲۱ 

که تا چه  میابیی گزارشها و گفتارها در م  نی برآیند ا از
فرهنگ   یو نشان کودک هیمای اندازه برداشتها خام و ب

را در راه   نی نخست یرا که هنوز گامها یشمندانیاست. اند
بر  شرفتهیو پ یو دانش تجرب یاندیشی و آگاه ژرف
بودند، هرگز  شیاندخام  نیچن نشیو درباره آفر شتنددامی 
خواند و چون از   یفراعقل نشی دانش و ب یتوان داراینم

درک  یدرستبه زیکه خود آنها ن ، ینجوم یهاشماره 
 ألو خ یچیاز ه  یسخنان ایو  ند، یگویسخن م کردندینم
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را   انینو پا نیا آورند، ی م انیو عوالم فراوان... به م 
پرش  کیدانست که ره چند هزار ساله را در  یانیمایرهپ
نفس را    اضت، یو ر  ون یتاسیگرفتن از مدبهره   باو    اندمودهیپ

گذشته   یدفترها در که ییباز داشتن و آزمونها نهیدر س
  یعلم  شیبه آموزش و آزما  ازیبدون ن  کبارهی...  میکرد  انیب

از  داستیپ نی)گفت ا اندافته یبه همه اسرار جهان دست 
 کنندی م یتمام پافشار یسو با استوار کیتو(. از  یزانو

 شود یم  افتی...  داریدََهرمه پا  کیکه نه آتمن، نه روح، نه  
... از پنج اسکندها وسکو همه انسانها، چون کرم و س

. و از ستین یزیچ داریاند، که جز ماده ناپاشده  ختهیآم
با انجام چند  کباره ی چی ه  نیکه ا رندیپذی م  گرید یسو

کهکشانها و   یورزش و بر زبان آوردن چند فراز، در ژرفا
به همه رموز و اسرار و   یرخنه کرده و در دم  یجهان هست

و   ییگوگزافه  ای!!؟ آگرددی مطلق« آگاه م قت ی»حق یحت
مگر  افت؟ی توانیدروغ بزرگ م نیبرتر از ا یالیوهم و خ
بر  شی هزار سال پ کی ایسه هزار  یهند  یانسانها
...  قایسومر، آسور، آفر  ن، یفلسط  ، یجنوب  یکا یآمر  یانسانها
 یورزشها پ نیااند، که تنها آنها به داشته  ییهایچه برتر

در  ایاند؟ آ افته یدست  هانآنها به اسرار ج یاریبرده و به 
وجود داشته که  نیبروشن  یآنها جز پنج اسکندها روح

 اند؟بوده بهرهی از آن ب گرانید
 ی نهایکه مردمان سرزم  میریبپذ دیگمان بایب

رو ناهمگون روبه طیو شرا هانه ی و زم هازهیگوناگون، با انگ
گوناگون  یهایی و توانا های ستگیکه برآیند آن شا شوندی م

و  نشیدر آفر دنیشیبه اند شیاست. در هند کهن با گرا
گرفت و  یانسان فزون یروحان ییجهان، توانا یرازها
و  یمعنو  یستگ یشاو  ییتوانا شمندانینداز ا یگروه 
  یی دگاههایبه کار گرفتند و به د  نه یزم   نی خود را در ا  یانگار

 دیدر هر حال نبا ی. ولافتندیفراخ دست  اریو بس ریچشمگ
وابسته به فرهنگ آن دوران،    افتهایدر  نیفراموش کرد که ا
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هند  یاز بخشها حتى زاده فرهنگ کهن بوم  یو در بعض
شد،  انیب نیشیپ یهاکه در دفتر گونهمانبوده است. ه 
و  یعلم دگاهیاز د ژهیورا، به  شهیاند  کی یگیارج و گرانما

و ستود و از   دیدر زمان و مکان خود سنج  دیبا ، ینیبواقع 
کرد. بشر در راه   یخوددار جایب  یهایو تندرو ییگوگزافه 
 رودیم  شیبه پ شهیو گسترش پهنه اند ییو رسا یبالندگ

 یدر حال دگرگون  وستهیپ  یدرباره جهان و زندگ  اوو دانش  
گمان آنچه را دانشمندان درباره  است. بی  ی گیو فراما

و ساختار جانداران... با تجربه و   نشیو آفر هان یک
  ی از انسانها ابند، یی در م نانهیزبیر  یاندیشی و بررسژرف

تر و پخته  ترشرفته یپ شیسال پ 4۰۰۰ ختهیمتمدن و فره 
تر و هزاره چهارم پست ندهیآ یه انسانها است، و نسبت ب

 یپندارد و بکوشد مردم را در باورها  نیخامتر. هر که جز ا
  ستا یپابرجا و ا شیپ یهاهزاره  یو دانش تجرب یآزمون

و دانش و خرد انسان، آگاهانه و ناآگاهانه،   تیسازد، به انسان
و   یاخالق  یو ستم روا داشته است. آموزشها یدغا کار

وابسته به  نیو قوان یعلم یهاهیبا نظر دینبا ار  یمعنو
و  یدر حال دگرگون وستهیکه پ ، یاجتماع یوندهایپ
 ن یتنها به ارزش انه  یکژرو  نی. اختیدر هم آم  شرفتند، یپ

خواهد  یگیمایآموزشها نخواهد افزود، که آنها را به ب
است که در بخشها و  اریباره سخن بس نیکشاند. در ا

گذاشت.  میخواه  انیدر م ندهیآ یدفترها
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 ( Arahantنت َهرَاَ ی( )به پالArhatت )رَهاَ  گاهیپا

نت َهرَاَبودا را  روانیپ گاهیپا نیکهن برتر سمیبود در
واژه  ن ی. اشدیرهت گفته ماَ تی که به سنسکر دندینامی م

 اند.کرده  هیرا به چند گونه توج
 :سدینوی کُنسه م

که در تارک حکمت و  ییبودا تیشخص نیبرتر»
مقدس است، ارهت  یدارد و انسان یجا یی رسا
دشمن،  ای Ariاز  یوندیکه آن را پ شود، ی م دهینام
و به مفهوم آن که    نددانمی کشتن    ای(  hatت )و َه

  هیکشنده دشمنان با آرزوها و شهوات است توج
. در زمان بودا نام ارهت به همه مرتاضان کردندی م

به آن که    سمیپس از بودا در بود  ی. ولشدی م  گفته
و خود را آزاد ساخته است، نام  دهیبر زیاز همه چ

.« دندینامی داده شد. بودا را هم در آغاز ارهت م 
۸۸/۲۱ 

 ی کُنسه همرأ  ه یتوج  ن یاز پژوهشگران با ا  یار یبس  یول
داشتن    یستگ یشا  ی به معنا  Arhatiواژه را از    نیو ا  ستندین

  ی معن ه، یهد افتیو در شی ستا ستهی دانسته و ارهت را شا
 .کنندی م

است. در  گاهیپا نیبرتر یآرنت دارا  یدر کانن پال
83/Samy. Nik. III  و   شی ستا انیها شاآمده که ارهنت

که   ا . پسران بود۱ر است اند و ذهنشان روشن و منوّآزاد شده 
  گاه، یهفت پا نی)ا ابندیی پرورش م یمعنو گاهیدر هفت پا

 ، یرومندین قت، یشرم، ترس از سرزنش، حق مان، یا
هستند   یخرد( قهرمانان بزرگند. آنها بزرگان ، یمندشه یاند

 9۳اند. در دهمّاپادا بند  مجهز شده   تَتهاگته  یرویکه با ده ن
بردن به راه، آن که از   ی: »پدیستای م نیارهت را چن

 

  ش یستا ستهیکه ارهت را زنده آزاد و مقدس شا  روستن یاز همـ ۱
 هندوست.  ش یک Jivan - mukti  اند که همسان باکرده  یمعن
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پاک شده و از زادمان دوباره رها گشته و  هایآلودگ
راهش  یریگیو آزاد است، پ نشانی و ب تای چراگاهش شون

که راه پرندگان در آسمان«،  دباش همان سان دشوار می 
 (. 4۲/۲۰رنر )ترجمه از هوُ

در برداشت  انهیو مها انهینایه  یهایاز ناهماهنگ یکی
اشاره  ن یاز ا شیاست. پ ستوهیارهت و سنجش آن با بُد

 بودند: نیشاگردان بودا شد که چن گاهیبه چهار پا
 ( sotäpanna  یپال)  ( srotäpanna)ـ  وارد راه شده  ۱
 (sakadägami) گرددیباز م بارکیـ آن که ۲

(Sakridägämi) 
 ( Anägämi) گرددیباز نم گریـ آن که د3
که  یمقدس Arahä) ای Arahant) Arhatـ ارهت 4
است )زنده آزاد( پس در  دهیبه هدف رس یزندگ نیدر هم

دست   ریبا بودا برابر است. تنها بودا خود به تنو  یژگیو  نیا
ارهت   یاست، ول  bodhiدََهرمه رهاساز    کنندهان یو ب  افتهی

و از دََهرمه بهره گرفته   افتهی دست ریبودا به تنو یاریبه 
 است. 
 :سدینوی م رایاک

آن که   ا ی ditthippatta ک یارهنت  به»
گام راه هشتگانه( را   نی بینی درست )نخست جهان 

او را  نی. همچندندینامی است م افتهیدر
shraddhävimukta ، یباور  کیآن که از راه ن 

 یآن که به فرزانگ   prajnävimuktaآزاد شده، و  
 هایاست که هم ناپاک ی. او کسندیگوی آزاد شده، م
  افتنیرا گسسته و با دست  رهایزنج ه، را نابود کرد
پاک و آماده  یذهنش از هر آلودگ یبه فرزانگ

 ۲۰۳/۱۱۳.« رواناستین
آن را برتر  یبود که برخ یگرید گاهیکنار ارهت پا در
 ی)پال pratyeka - buddha و آن ستنددانمی 

paccekabuddhaیساکت و تکروست. او کس ی( بودا 
و بدون   افتهی ت  دس  ریبه تنو  یاور یاست که بدون استاد و  



۵عرفان 682  

را در معرفت  گرانی. او دکندی شاگرد جهان را ترک م 
. خواهدی خود م یرا تنها برا ری انباز نساخته و تنو شیخو

بودا و  یروند ول البا توانندیارهت م گاهیمرد و زن تا پا
   .مردان رواست  یتکرو تنها برا یبودا

 
 ( Bodhisatta  یبه پال( )Bodhisattva)  ه توَسَی بُد  گاهیپا

آگاه  ی ( به معنbodhiاز دو واژه بدی ) ی وندیپ ستوهیبُد
  یگوهر و هست ی( به معنsatvaو روشن شدن، و ستوه )

 ریتنو  شیآن که گوهر و هست  یعن ی  ستوهی و ذات است. بُد
  توان یبه بودا شدن سرشته گشته است. م   شیهست  ای  شده، 

هم چون به باور  رونیبالقوه است. از هم یگفت او بودا
 یرا از کالپاها  یامونیبودا شاک  نی نخست کاره پن ید انییبودا
  ستوه ی بالقوه و بُد یاو بودا د، یبودا شدن برگز یبرا شیپ

 میدیکه دچنان ، ییشده بود. در حکمت کهن بودا
گفته   ریاز تنو ش یپ ی امونیتنها به همان شاک ستوه یبُد
 یجا  ستوهی پس از او بُد  یکه در دورانها  یدر حال  شد، ی م

که با  د، یگرد ییبودا گاهیپا ن یارهت را گرفت و برتر
برتر از  یانهاد استوره  کیبرابر و سرانجام هم  انیخدا
  ضیگرفتن از فو بهره  دنیشیشد، تا آنجا که اند انیخدا
ها از بدن ستوه بُدی نی. ادیگردی م یموجب رستگار اآنه

مندند و در ( بهره sambhoga - käyaتمتع و نور بودا )
اند و گرداگرد آنان نشسته یباشکوه  ریبر سر تای فلک توش
  ن یاند. سرنوشت انسانها در دست افرا گرفته  نی را مقدس

هم پرستش و  رونیاست، که از هم یریاسات انیخدا
به  افتنیدست  یاست. برا ستهیآنها با عشقبا  شی ستا
آموزش بودا  ادیراه اصیل هشتگانه، که بن مودنیپ رواناین

که با پناه بردن به   ست، ین  یازیبود و پناه بردن به دهرمه ن
  ن یدر بهشت ا Mahäsattvaبزرگ  یهایهست نیا

دست  روانایگران زاده خواهند شد و در آن به نمعجزه 
 . افتیخواهند 
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 ده یروشن د  اری بس  یینارسا  ک یبرداشت    نیسراسر ا  در
از آنکه ترک   شیتا پ  یامونیاست که شاک  نیو آن ا  شودی م

اندیشی و ژرف  یخانه و خانمان کند و سالها به بررس
از رنج و   یداشت و نه حت  یآگاه  ستوهیپردازد، نه از بُد

که آن   ی( در حالسمیو مرگ )به گزارش کانن بود یریپ
از  دیسرشته شده، دست کم با با بودا شدن شیکه هست

  روان یرا شناخته باشد. پ شتنیدرون خود آگاه و خو
که  ییهاستوه از استاد خود درباره بُدی دََهرمهیبُد

شدند،   دهیدر مهایانه آفر  شتریفراوان پس از بودا ب  یهاسده 
آنکه   یبرا  سمیمهایانه بود  سازانن یبودند. د  دهینشن   یسخن

فراوان و  یبوداها یالیو خ موهوم یداستانها
نام را به ینهاد کنند،  عیبخش را تشرهای فیض ستوه بُدی
خود را با  ۱خداگون ساختند و پانتئون  ستوهیبُد

 نیدادند و از ا شیآرا یاهای رنگارنگ استوره ستوه بُدی
را که در ودانتا رفته رفته به  یهند سمیتئی راه پل

 رویتری نگمراه کننده   هیبا نما  افت، یی م  شیگرا  یپرست کتای
 سمیبود  یکژرو  هاز همه آن است ک  رتریچشمگ  دند، یبخش
روشن و  نی چن ییابتدا یو بازگشت به باورها شیو گرا

آور و نام ۲ی گهابودالُ ژهیو یبررس آشکار، هرگز ارزش
از کنار آن  یو به سادگ افتهیپژوهشگران نامدار جهان را ن

را با آب و   سمیکودکانه مهایانه بود  یو داستانها  گذرندی م
 ی هاشهیاند شیو به ستا ندینمایتاب تمام بازگو م

 ی )که آنها عرفان کالی ستیو م ی!؟ و رمزیفراعقل
  ن ی. در اپردازندی خام م یهاستوره ا  نیا انی( بانرندیپذی م

به  میپردازی م  نکیگفت و ا می باره جداگانه سخن خواه 
 یادیبن یهاه یاز پا یک یستوه، که چون دنباله جستار بُدی 

پرداخت.  میتر به آن خواه است، گسترده سمیبود انهیمها

 

با   ان ی جرگه خدا ن یبه الت Pantheonو  ی ونانیبه  Pantheionـ ۱
 باور دارند.  فراوان ان ی که به خدا ییشهایدر ک  انیانجمن خدا

 بودا.  نییسان، کارشناسان آابوداشن Buddhalogenـ ۲
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در کنار ارهت پابرجا   ستوهیرفته رفته نهاد بُد  یدر کانن پال
دست  ریاست که به تنو یاده یبه کمال رس وو ا شود، ی م
با خود   یاست، ول  ییبودا  گاهیپا  افتیدر  یو آماده برا  افته، ی
 ییچشم پوشد و به رها روانایاز ورود به ن بنددی م مانیپ

 همه موجودات کمر همت بندد. 
بر آن   ستوهیآمده، بُد  Shikshäsamuccaya 280,1در  
و  ردی که بار رنج همه رنجبران را بر دوش خود گ شودی م
همه جانداران جهان درد و آزار تحمل کند، بدون  یجابه

بتابد.  یرو یآنکه بهراسد و بلرزد و از آن آهنگ و آمادگ
او بر آن است که همه جانداران را آزاد سازد و از ترس 

و مرگ رها کند، و از هرگونه  یریپ ره، زادمان دوبا
و  یشانیگونه غم و اندوه و پرو همه  ی اخالق یپورشها 

  ن یفراوان در ا یفرازها  انی. پس از ب..دیزاد نما... آینادان
 :ابدیی م انیپا نی چن ستوهی بُد مانیپ نهیزم

 ینظر یو احساس  یجسمان یبه لذتها ستوهیبُد»
 یجهان یلذتها نیکه همه ا قتی: به حقرایندارد ز

 از آنِ هایرواده یز نیو همه ا ستندین یلذت واقع
 ۱۱9/۲۰-۱۳۱ .«ندباشقلمرو مار می 

آمده، بودا از   Pancavimshatisähasrika 40-1 در
ها و ه کَ روَشَ یشیاندیتو م ایآ پرسد، یر مپوتَی سر

 افتند، ی کامل دست  ریبوداها پس از آنکه به تنواک پرتی
 تیهدا روانایهمه جانداران را به ن دیخواهند گفت که ما با

 یپشت خود بر جا زیچ چیکه ه  ییروانایبه ن م، یکن
پوتر پاسخ  ی(؟ سرنینشبدون ته  یروانای)ن گذاردینم
  ن ی ا که دانست دیپس با دیگویدهد، نه سرورم. بودا م می 

بوداها هرگز با اک حکمت شاگردان )شروکه( و پرتی
  ن ی... گروه نخستستیدرخور سنجش ن ستوهیحکمت بُد

 یرویو ده ن مودندیرا پ ریتنو یهاپس از آنکه همه پله
...  افتندیدست    ییدست آوردند و به دانش بوداتَتهاگته را به 
 یرهبر یکه موجودات را به رستگار شندیاندیباز هم نم
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که  شدیندیب تواندیگونه که کرم شب تاب نم. همانکنند
 نی)هند( را روشن سازد، ا Jambudvipa نینور او سرزم

 ریکه پس از تنو  شندیاندیرو هم نمتک   انیشاگردان و بودا
 ی. ولندینما ییرهنما روانایکامل موجودات را به ن

  ن یتابنده نور خود را بر سراسر زم دیگونه که خورشهمان
  ییهم پس از انجام ممارستها ستوه یبُد سازد، ی پراکنده م

موجودات  ابد، یی م انیپا ییبودا  لکام ریکه به تنو
 .کندی م یرهبر روانایبه ن زیرا ن یشماریب

آنها را  توانیکه هرگز نم ییهاگزارش نیهمه ا بنابر
است که به دانش  یاشده  ریتنو ستوهیاز بودا دانست، بُد

تا    پوشدی چشم م   روانایاز ورود به ن  یول  افتهیدست    ییبودا
که    دهیپسند  ی گمان هدفهمه جانداران را رستگار سازد. بی

بار به یانه و کاردانان برآیند وارو انجیهایاندازی مبا دست
 پرداخت. میبه آن خواه  انیآورده است که در پا

. رندیگیدر نظر م هیها چهار پاستوه بُدی یبرا
 ریدست آوردن تنوبه  یخود را برا یکه آرزو  یاستوه بُدی

 parathamayänaپرورش داده است )

samprasthitha در راه انجام شش   کهی استوه ( ؛ بُدی
بدون بازگشت  گاه ی که به پا یاستوه است؛ بُدی  لی فضا

که در  یاستوه ( ؛ بُدیavinivartaniya) افتهیدست 
به  میپردازی بودا خواهد شد. اکنون م ندهیآ یزندگ

 پژوهشگران:  یبرداشتها

 :سدینوی مکُنسه 

بس  یگاه ی پا یدارا ستوهی مکتب مهایانه بُد در»
  نی انسان کامل است. در ا کیواالست و نمونه 
شده است و   ریاست که تنو یمکتب بودا کس

آن است که دانش و گوهرش روشن  ستوهیبُد
نام تنها    نیگمان اشده و آماده بودا شدن است. بی

  ان ییو از آغاز همه بودا ست ین انهیمکتب مها از آنِ
از بودا  شیپ یداشتند که بودا خود زمان دراز رباو
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در   ژهیوبوده است. به  ستوهی بُد کیشدن 
بودن او سخن   ستوهیوادا از راه بودا و ُبدسَرواستی 

گاه که اند. آنها باور داشتند آن گفته  اریبس
دست  ریتنو نیبه برتر بندندی م مانیها پستوه بُدی

تا سه   یگاه  ، یدراز اری زمان بس یستیبایم ابند، ی
  ی و دانش الزم را گردآور  یستگ ی کالپا، بگذرد تا شا

 یانجام دهند. ول  یقهرمانانه فراوان  یکرده و کارها
نبود، بلکه  یراه سخت تنها راه رستگار نیا

چون  دندیگزراه را برمی  نیا ژهیوها بهستوه بُدی
جهان   نیاز رنج و درد ا گرانید ییهدف آنان رها

و در  دندیدی م  گرانیبهره د ربود و سود خود را د
 ی. ولدندیبخشی احساس رنج، درد آنان را شفا م

را   شیمن خو ا یمن  کیبوداها تنها اک پرتی
 روانایمهار کرده و آرام سازند تا به ن خواستندی م

ها و بر آن است که همه من  ستوهیبُد یرسند. ول 
   ۱۲۰/۲۱کند.«  ییرهنما روانایهمه جهان را به ن

 :گرید یدر جا و
و    ستوهی مهایانه آرمان بُد  یادهایبن  نیتربرجسته»

 یهاسده   تای« بود. هرچند فلسفه شون»خأل  نیدکتر
دانشمندان و فالسفه و  فراوان است که نظر همه

نهاد   یاست، ول  دهیخود کش  یپژوهشگران را به سو
از   یفراوان یهابود که توانست گروه ستوهیبُد

و  انگردانشمندان، اهل نظر، تو ، یمردم عاد
 نیبازتاب برتر ستوهیسازد. بُد فتهی مستمند را ش

.  رفتی شمار مگروهها به   نیاز ا  کیدر هر    لی فضا
  ایبود که گروه همچشم،    ییانگار تا جا  نی کشش ا

در مکتب خود   یاآن را به گونه  دیهم کوش  انهینایه 
است که سرشت او  یکس  ستوهی وارد کند. بُد

به   یار ی یبرا یولبوداست و مقدر شده بودا شود، 
از ورود به   یکش با از خود گذشتگ موجودات رنج 
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جهان زادمان    نی از ا  ییو رها  پوشدی چشم م  رواناین
. ۱اندازد ی به پس م  شیو مرگ را تا انجام هدف خو

 یو خرد رهبر یهمدرد یرویبا دو ن ستوهیبُد
او در رفتار او با موجودات   زهیانگ یهمدرد شودی م

  ی برا  ستوهی ... بد۲قت یبا حق  داست و خرد در برخور
  یحتى حشرات همان اندازه فداکار  واناتیهمه ح

آمده که   ییانسانها. در متون بودا  یکه برا  کند، ی م
بودا شوند و درون همه  توانندی م زین واناتیح

 تییعنصر بودا نیموجودات به شکل جن
(Buddha - dhätu ) ، به  ییبودا ریتنو یکه برا

متون آمده  نیا . دردباشاست، پنهان می  ازیآن ن
 

  ی که حت میدی است و د یو بدو  یلی تخ اریهرچند که سخن بسـ ۱
از   شی ها نتوانست بستوهی بد بوداها و نی بودا سرور همه ا یامونیشاک
  ی به خاموش یسالگ  ۸۰ماند و مرگ را پس اندازد و در  دار ی سال پا ۸۰

  گرفتند،ی از آن نم  ی نادرست  ج ی اگر نتا ی ول  وست، ی( پ روانای)ن ی جاودان
هدف   ن ی ا گر ید ی . از سوبودی آمیز من یهدف برجسته و تحس

  کوششهاهمه  سم یاست. در بود سمی بود  ی آموزش  ادیناهماهنگ با بن
»آن که بکوشد خود را    رواناستیبه ن  وستن یاز سنساره و پ  یی رها  یبرا

راه   یزندگ  ی ریگیسازد نادان بزرگ است، که پ داری جهان پا نی در ا
کوردالن و خاموش شدن هدف فرزانگان است.« آن که به برهمن و  

است،  ازینی ب  انیخدا ضیهمانند آن باور ندارد و از مهر و رحمت و ف
هرگز راه نادانان بزرگ را   د،باشمی  انی خدا ستوه خود برتر از ی که بُد

  ا ی . در آموزش بودا دیچشم نخواهد پوش روانایو از ن مود ینخواهد پ
هدف    روانایاست و ن  لی اص  قتیحق  کی   نیرنج است که ا  یهست  انهیبودا

دگرگون شده، ماندن    سم یبه آن. در بود  دن یو راه اصیل هشتگانه راه رس
  ی حال هست  نیلذت است و در ا   گرانی خدمت به د  یجهان برا نی در ا

که  ستین یی که لذت است. راه اصیل هشتگانه راه رها ستیرنج ن
  تایکه شون  ست، ین  قتی حق  یاست. رنج جهان   ی راه رستگار  انهیستوه یبُد
  گر یو د تابها یام که ست، یاست. بودا و دَهَرمه پناهگاه ن قت یحق

 ها و پرستش آنان پناهگاه است...  خداگونه 
شد و بهتر   م یآشنا خواه ستوه ی بُد یبه خرد و همدرد  نده یـ در آ ۲
 . میکن یداور  میتوانیم
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  ی همه جانداران باز است«. حت  ی»راه بودا شدن برا
 یهایبودا که در اثر آلودگ کینهاد  واناتیدر ح

  یشناخته شود. زمان دیبا ده، یپنهان گرد یدرپیپ
که آشکار   شوندی م دیناپد یعارض  یهایآلودگ نیا

در آن زمان سرشت   ندیرواقعیگردد همه آنها غ
  ی . گروه اندکشودی م انیادر شکوه تمام نم ییبودا

از جانداران   یباور داشتند که برخ ستها یانیاز مها
محروم   ریاز تنو شهیهم یبرا Icchantikasنام به

را  هینظر نیا ستهایانی مها شتریب یاند. ولشده 
به   یباورمان ای انیکه از گنوس نددانمی یانحراف
 54/۱۸-5۶رخنه کرده است.«  سمیبود
 :سدینوی م واردِر

درباره   هیبرجسته مهایانه نظر یهایژگیاز و یک»ی
  ستوه ی است که آن را راه بُد ستوهیبُد
(Bodhisattvayäna م )در برابر راه  نامند«، ی(

 سمیکه راه بود ـ  shrävakayäna ـ شاگردان 
 کهن و در واقع راه بوداست(.

 ان یدر ب ی( استاد هند Candrakirti) یرتیکچاندرا
که پنج   گذارد، ی م   انی مهایانه شش نکته را در م  یهایژگیو

.  به جهان یک یوابسته است و تنها  ستوهی نکته آن به بُد
  ش یاز آغاز مورد نظر بوده و در متون کهن بودا پ  ستوهیبُد

  شد یم  دهینام ستوهیبُد ابد، یدست  ریاز آنکه به تنو
اند(. در ها پس از بودا نگاشته شده که سده   ی گمان متون)بی

از راه مقدس هشتگانه   شتریبرتر و پ ستوهی مهایانه راه بُد
از آغاز   دیآموزش رهبانان نبا  نی . در اشودی در نظر گرفته م

و بودا شدن    رینخست به تنو  دیبلکه با  شند، یندیب  روانایبه ن
آموزش در  یبرا بوداهاو  ادندیز  اری پردازند. چون عوالم بس

  یخاموش دیپس با ازند، یآنها مورد ن یجهانها و رهبر نیا
(nirodha - حکرواناین )شده پس افتد تا بتواند  ریتنو می

جانداران  یکبختین ی جهانها برا نی مایه بودا در ادر بُن
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دشوارتر   اریبس ستوهیبُد کیحال راه  نیتالش کند. در ا
  نده یدر برابر فرزندان آ هتارهت است. چون ار کیاز راه 

 ماندار یخود را پاسخگو و پ گرید یجهان و جهانها  نیا
. ابدییکمال دست نم  نیهم به برتر  رونیو از هم  ند، یبینم

 Ratnakataنام به  یامهایانه در مجموعه یسوتراها
باب مستقل دارد و هر باب  4۸شده است، که  یگردآور

پیتَکَه  مجموعه در تری  ن یتراست. اسو  کیخود  یبرا
  ۱۸9۰آن در    تیموجود است و نسخه سنسکر  یو تبت  ینیچ

  در کاشغر آن را   هی روس  ریشد و سف  تافی  ین در غارتَخُدر  
 ن ینسخه، که چند نیا پندارندی م نیکرد. چن یداریخر
  ن یسال در ا ۱۰۰۰به  کیشده، نزد دیناپد زیآن ن هیرو

و   ستوهی نسخه به بُد نیدخمه پنهان مانده بوده است. ا
آموزش و  یدارا نیهمچن یول پردازدیاو م تیترب
 مجموعه نیاست. در ا گرید یادهایدرباره بن ییهاهینظر

Bodhisattva - pitaka را شش   یادیبن نیدکتر
 سندگانی. نونامندی ( مpäramitis) تاهایمپارَ ایکماالت 

همه  ی، براAsangaمجموعه، چون  ن یمهایانه پس از ا
شش   نیاند. انام را به کار برده  نیهم انهیمها یتراهاسو 

 sthäviraده کماالت مکتب  یجا کماالت که به
و  یپاکدامن  ، ( däna) خششاست: ب نیچن د، باشمی 
(، توان و اراده  kshänti) یبردبار ، ( silaاخالق ) شیپاال
(virya ) ، ونیتاسیمد  (dhyäna ) ، ی خرد و فرزانگ  
(prajnä ) . 

 ن یا دیبا شمارشی ب یهای در دوران زندگ ستوهیبُد
و  یرا به کمال رسانده و با از خودگذشتگ  یژگ یشش و
. از ابدیدست  ستوهی بُد گاهیآور به پاشگفت  یهای فداکار

دان شده، که همه  ریتنها تنونه ستوهیمکتب بُد نیا دید
  بهرهیشده از آن ب  ریتنو یهاآنچه ارهت  د، باشهم می 
که  افتندییدست م یریها به تنوارهت رونیهم زبودند. ا
در مهایانه  ی( ولروانایبود )ن یو خاموش  ییرها یتنها برا
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 Ratnakataبا بودا شدن همراه است. در  ریتنو شهیاند
شدن    ستوهی دارد، راه دراز بُد  ر«یتنو  شهیاند»  آمده آن که

بر فراز همه شاگردان،  ستوهیتا بودا شود. بُد دیمایپی را م
   99/ ۳5۳ -۸بوداهاست.  اکیارهت و پرت یحت

 :سدینوی م رایاک
در  ستوهینهاد بُد بارنی نخست انهیمتون مها در»

 دهی( دAshtasähasrikäهشت هزار ) یسوترا
به   یانام به گونه  نیسوترا ا نیدر ا ی. ولشودی م

  ی دارد. ول یدراز نهیشی پ ییکار برده شده که گو
و   ستوهیبُد هینظر هیاز پَرجناپارمیتا بر پا یرویپ

سامان   اشاگردان بود لهی شش کماالت او به وس
.  افتیانتشار  ستوهیداده شد و سپس نهاد بُد

نام گرفت و  انهیستوه در آغاز بُدی یمهایانه ول
و سه راه   رفتیبرداشت گسترش پذ ن یسپس ا
 انهیستوه و بُدی انهیبودااکیانه، پرتیشروکه 

مهایانه به  نیدرمیان گذاشته شد. در متون نخست
نشده    اشارهدهاتو(    -)بودا    ییعنصر بودا  ایسرشت  
عنصر   یکه همه جانداران دارا انیب نیاست و ا

 Mahäparinirväna Sutraنخست در  ندییبودا
در متون   توانی را م هینظر نیا هی. پادیگرد انینما

هشت هزار، که ذهن  یکهن مهایانه چون سوترا 
در   نیاست، جستجو کرد. همچن  یادیپاک عنصر بن

که همه  تآمده اس انهی مها یاز سوتراها یاریبس
 sarvadharmäh  ایها در نهاد خود پاکند،  دهرمه

prakriti parishuddhäh نیبر ا نی؛ همچن 
. ستیها نجدا از دهرمه  شگریاند آموزش که ذهن

های بزرگ ستوه بُدی ، یهمگان ستوهیدر کنار بُد
اند، چون سرشناس و بلندآوازه  اریهم که بس یعلو

(، Maitreya) هیَتریمَ ، ( Manjushri)  یمنجوشر
شوره  اولوکیتِ ، ( Samantabhadraسامانتابهادرا ) 
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(Avalokiteshvaraدر متون مها ... ) نام برده   انهی
های برجسته جدا از ستوه بُدی  نی . اانده شد
  روان یهمه پ  یبودند که برا  یهای همگانستوه بُدی

 هیَتریبود. مَ یبه آن شدن یابیمهایانه دست
. او اکنون  شدی م  ندهیآ ی بود که بودا یاستوه بُدی
 یتا در زندگ بردی سر مبه یاستوه بُدی گاهیدر پا

بودا   یامونیبودا شود. شاک  نیزم  یخود در رو  ندهیآ
بودا در سرودها و  شگرانیبود که ستا ینهاد

خود نام او را زنده نگاه   یهانامه یها و زندگچکامه 
و سامانتابهادرا،   یخالف آن منجوشر یداشتند. ول

 افتی سمیبود انهیهستند که تنها در مها یینهادها
 ادیباور که ذهن از بن نیبا ا ی. منجوشرشوندی م

از   دیشا شورهتِیشود. اولوکی پاک است، همراه م
رخنه کرده  سمیبه درون بود یبرون یهاشه یر

ها ارج ستوه بُدی   نیاست که به چن  ریباشد.... چشمگ
 ...  شودی افزونتر از بوداها داده م یو توان شتریب
استوار بود،  ستوهیبر نهاد بُد سمیبود انهیها هیپا

هم  خود و یتالش و ممارستش هم برا آن که
 ییرها یارهت تنها برا یبود. ول گرانید یبرا
 نی. اپرداختی م  ینییآ  یبه انجام دستورها  شیخو

گرفته    شهیبودا ر  یامونیانگار از سرگذشت خود شاک 
وارد نشد، بلکه    روانایبه ن  ریبود که او هم پس از تنو

نجات جانداران به تالش   یبرا  یسالگ ۸۰تا 
( و mahäkarunäبزرگ ) یپرداخت و همدرد

( در برابر آنان mahämaitri) ترگس یمهربان
  ستوهی بُد کی گرانیبه د یاری نشان داد. تنها در 

  اب یخود کام   ین ید  یآزمونها و ممارستها  ییبه رسا 
با به کار  ستوهیبُد کی ینیی. سلوک آگرددی م

. ردیپذی ( انجام مPäramitä)  تایبستن شش پارم 
  کسان یدر متون گوناگون  لی فضا نی شماره ا
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 یریکشم یهان یواد یسرواست  تون. در مستین
اخالق، توان و    شیبخشش، پاال  لتی چهار فض  نیا

و خرد نام برده   یفرزانگ ک، یاراده در انجام کار ن
افزوده   گرید لتیاز متون دو فض یاند. در برخشده 

. در ندباشمی  ونیتاسیو مد یکه بردبار شودی م
نام برده  لتی ده فض شتریمتون مهایانه ب شتریب
 لتی که چهار فض dasha - parämitäs شود، ی م
(، upäyakaushalya)  هاییممارست در توانا  گرید
( و دانش bala) روی( نpranidhäna) هایمانداریپ
(Jnäna می )از تا ی. واژه پارمندباشparam   به

واژه  یپال یهاتکه است. در جا نیمفهوم برتر
pärami کار برده به  تا یبه همان مفهوم پارم زین

واژه را   نیا شتریب نیشده است. پژوهشگران نو
را   Prajnäpäramita اند وکرده  یکمال معن

واژه   نیا ینیچ یهادر ترجمه ی. ولیکمال فرزانگ
و پَرجناپارمیتا گذر   ۱گر«یبه مفهوم »گذر به کناره د

.  شودی برداشت م ، یفرزانگ یاریبه  گریبه کناره د
توجه داشت  دیکمال با یبه معن تایدر ترجمه پارم

به   دنیاست و پس از رس ییستایحال ا یکه دارا 
انجام  یو کار ستین ی جنبش  گرید گاهیپا نیا

راه   نیدر پَرجناپارمیتا آن که رهرو ا  ی. ولردیگینم
  ی . او حتشناسدیاست هرگز کمال در خود نم

چنگ  کیو به کار ن شناسدیرا هم نم ستوهیبُد
  تایذات نبوده و شون یدارا  زیچ چیکه ه  زند، ینم
 هیاست که بر پا ی... پَرجناپارمیتا حکمتدباشمی 
 سمیبود انهی... در مهادیآی دست مبه تایشون
از   یشماریاست که اگر گروه ب یکس ستوهیبُد

کند، باز هم   یرهبر روانا یجانداران را هم به ن

 

از رود    ی عن ی  تا ی. پس پارمدهی رس  یعن ی  itaآن کناره، و    ی عنی  päramـ  ۱
 . دهی رس روانای ن سنساره گذشته و به کناره آرامش و
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واقعاً وجود ندارد که او آنها را  زیچ چیداند که ه می 
موجود  کیخود او هم چون   یکند، و حت  ییرهنما
  dhäraniذات وجود ندارد... به کار بردن  یدارا

)تمرکز( در سلوک  samädhi)ورد و دعا( و 
سفارش شده است.  ادیو متون مهایانه ز ستوهیبُد

نداشت.   ینقش  یدهاران ه ی کاین اتیها و ادبدر آگمه
  ن ی. در اافتیارج  اریبس سمیبود انهیدر مها یول

است    یی روین  یاست که در دهاران  نیمکتب باور بر ا
  نی . اکندی م دورو بدی را  یرا پاسدار  یکیکه ن

نگاه داشتن آموزشها   ادیبه  یبرا ژهیوممارست به 
حافظه، سودمند است. در دوران   یو توانمند

به   نهیآموزشها )س  یزبان ییجاو جابه  یواگذار 
در  یسودمند بود. ول ار یروش بس نیا ( نهیس

سحر    یبه مانند فرمولها   شتریپس از آن ب  یدورانها
 ۲9۷/۱۱۳ - ۳۰۱شد.   گرفتهو جادو به کار 

 : سدینوی م ناکامورا

  شدی م ده ید ستوهیبُد کی کهن تنها  سمیبود در»
 نی شیپ یها یبود در زندگ یامونیکه همان شاک

جانکه وارد    یها سپس در داستانها ستوه بُدی  هینظر
همه   یی رها  یبرا  یمانیکه پ   یشد. پس از آن کسان

  دهینام ستوهیبُد بستند، ی م  دهیجانداران رنجد
  ستوهی برداشت راه بُد نیا هیشدند. بر پا

پس از   ی( شکل گرفت. در دورانهاانهیستوه )بدی
 دهیبرگز  ستوهیشناخت بُد  یبرا  گرید  یآن نشانها
( )نذورات( و  pranidhäna) مانهایشد، و پ
تحقق   یروی( )نbhävanä) مانهایپ نیبرآوردن ا

. پس  دیگرد  ستوهی بُد  ینشانها   نی( برترمانهایپ  نیا
 یرا که برا  یهمگان یمانها یهم انجام پ ستوه یبُد

به خود  ژهیو یمانهایپهاست و همستوه همه بُدی
 .پوشاندی را جامه عمل م
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همه   یشدن برا ستوهی بُد ازیامت گرید یاز سو
  گاه یپا نیو آرمان ا  ریپذدسترس  ریتنو ندگانیجو

  ی همه رنجها ستوهیشد. در مهایانه بُد یهمگان
  ی و از ثوابها کندی را بر خود بار م گرانید
(punyasخو )در همان دهدی م  گرانیبه د شی .

  ی بودا کیگذاشته شد که  ان یدرم  اورب ن یزمان ا
 ییو روشنا یآماده در بدن شاد شهیهم
(sambhogakaya )  بخش از پاداش سعادت

بودن   ستوهی سود رسان که در دوران بُد یکارها
و در همان  بردی انجام داده بهره م  شیخود در پ

. پندار پردازدیزمان در دو قلمرو به موعظه م
 ۱۰۰تا  الدیاز م شیپ ۱۰۰به  کینزد ستوهیبُد

انگار همزمان با  نیآشکار شد. ا الدیپس از م
سرانجام    یول  شود، ی م  دهید  زین  سمینیدر ج  سمیبود
 ۱5۳/۶۰  -  ۱54ماند.«    یبرجا  یست یانگار بود  کی

 ا ی ر، یتنو یبرا دنیشی: در مهایانه اندسدینوی م دریل
bodhi cittam ، بخش است و آن که  رهاساز و سالمت

به  دیگام بردارد، با ستوهیکه در سلوک بُد شودیبر آن م
  یی تنها همه دارانه  کهیی تمام پردازد تا جا  یاز خود گذشتگ 

آماده  دیکند، که با شکشیپ گرانید یخود را برا یویدن
  ن یاو چن مانی. پدیرا هم فدا نما شی خو یرستگار اشدب

 است: 

 ،یریهمه جانداران را از جنگل زادمان، پ  دیبا  »من
شک و   ، یدیانبوه ناام  شه یو مرگ... از ب یماریب

است،    یکه زاده نادان  یاز جنگل  کین  یکارها  یتباه 
خود  یتنها به رستگار دیآزاد سازم... من نبا

 یاراده و به خردمند  قیبا قا  دیچون من با  شم، یاند
سنساره   لی و دانش برتر همه جانداران را از س

 برهانم.«
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 ن ی و همچن  تاهایپرداختن به پارم  یمانداریپ  نیکنار ا  در
  ی چیه   افتیو در  تایدر شون  یو خردمند  یآگاه   ی مراقبه برا

است. ورود به   ستوهی مورد نظر سالکین راه بُد  یادهایاز بن
 ی( )دگرگونBodhicaryä vatära) یی رگرایتنو یزندگ

به انجام   ازی( نریبه تنو یابی دست یبرا یروشن زندگ
ستوه، خشم، دشمنان بُدی  نیباال دارد. بدتر یمانکاریپ

نه  رسانند، ی م  انیو شهوت است، که به او ز نهینفرت و ک
 دی... ما بادیجنگ  یدشمنان به سخت  نیبا ا   دیبه دشمنان. با

حال بوداها را   نیچون در ا  م، یرا دوست بدار  هادهیهمه آفر
  م یرسان بیها( آسده یآفر)و اگر به آنها  م، یسازی شادمان م 

به من بدی کند  یگری. اگر دمیارسانده  انیبه بوداها ز
  ن یچرا درباره او خشمگمن است پس  یکارما کیبرآیند 

به  یک یکردن به همه جانداران ن ی کیشوم؟... و چون ن
او  یکیتنها ن دیآن که به ما بدی کرده با پس بوداهاست، 
من خود و همنوعش   نیب  وستهیپ  ستوه ی . بُدمیرا پاداش ده 

  وسته ی سخت و پ یو با ممارست روح ندیبی نم ییجدا
کند )آنچه بر خود  یرا پاسدار یهمسان نیا کوشدی م
  ن ی که ا میامپسند(... ما خو گرفته  یگریبر د یپسندینم

من را در بدن   میتوانیگونه مو به همان   میابیبدن را من در
 نیب د یبا ستوهی سالکان راه بُد ی . برامین یهم بب یگرید
 شود.  رفتهیکامل پذ یو من برابر یگرید

 آمده:   یدر سرود Bodhicaryävatäraرساله  در

  توان یاست، چه م  چیو ه   یآنچه هست خال  »چون
  توان ی دست آورد و چه را از دست داد؟ که را مبه
  توان یکرد و که را سرزنش نمود؟ چگونه م  شی ستا
و دهش،  یرنج، دوست و دشمن، آزمند ، یشاد

. ی ابین چیه  ییجویوجود داشته باشد؟ آنچه را تو پ
  انبه گفته ناگارجونَه، درست است که در جه یول

است، هرچند وهم درباره  چیو ه  یخال زیهمه چ
آور است، گول ان ی( زätmamohaبودن من )
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( käryamoha) یشرع فیخوردن درباره وظا
 5۰/ ۷5 - ۷۷سودمند است.« 

در  یادیبن یهرچند همه برداشتها گریزبان د به
 ، یبد  ، یکین  نه، یمهر، ک  ، یچون رنج، شاد  ینییآ  یآموزشها

  ی و تنها پندار یتهانی... همه میچشمپوش ، یآز و تشنگ
  ل یو فضا  فیوهم درباره وظا  نیبرآیند ا  یاست موهوم، ول

در  تاست، یشناخت شون یبرا یا زه یسودمند و انگ  یاخالق
است،   یذات   یانسان دارا  نکهیدرباره آتمن و ا  وهمکه    یحال
که:  شود ینم یواشکاف نجایدر ا یاست. ول انبخشیز
 یاست و برا یچه مفهوم  یو سودمند دارا  انبخشیز
 ش یستا  توانی که را م شودیگاه که گفته م آن ست؟یک

 یمن و کس ادیسرزنش نمود؟ و از بن  توانی کرد و که را م
و  روانایموهوم، ن یاخالق  لیفضاو  فهیانجام وظ ست، ین

چه  ی معرفت و شناخت دارا ند، باشسنساره همانند و... می 
بد؟ و چرا ایمعرفت    تایبه شون  دیاست و چه کس با  یمفهوم

 گفت. میسخن خواه  شتریباره ب نیبد؟ در اایمعرفت  دیبا

 ستوهیکه بُد دیآی بر م نی چن  انهیمها یآموزشها  از
( ک)سلو   caryäچهار    دیبا  ییرسا  گاهیبه پا  یابیدست  یبرا

 اند: ن یرا دنبال کند که چن
 -bodhipakshya) ریـ ممارست در موضوع تنو۱

caryä ) 
 ( abhijnä- cäryäـ ممارست به دانش )۲

 ا ی تایدست آوردن کماالت )ده پارمـ ممارست در به۳
 (Päramitä-caryä) ( تایشش پارم 

جانداران )آموزش و موعظه(  ییـ ممارست در رهنما4
(sattvaparipäka- caryäدر برخ )از متون در شمار   ی

ستوه، چند بُدی ی( و ممارستهاcaryas) یرفتار یروشها
پناه  ش یایاند: در نن یکه چن ندی افزای را م گریممارست د
 päpaاعتراف به گناهان )  ، ( Shranä-gamanaجستن )

- deshanä ) ، یدعاخوان (adhyeshanä ) ، ی واگذار  
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 یگریبه د کین یاز بهره کارها)( parinämanäثوابها )
 منتقل کردن(.

ممارست در کسب  ستوهیبُد گاهیبه پا دنیرس یبرا
ممارست    نی بخش سلوک است. در ا  نیترکماالت برجسته

که   دی مای( را بپ bhumi)  یده مقام روحان  ستیبای سالک م
( در او به Päramitä) لتی فض ایکمال  کیدر هر مقام 

 ای  ریاندیشی به تنو مقامها ژرف   ن یرسد. بر فراز امی   ییرسا
ده مقام   یدارد. در سوترا ی( جاbodhicitta) تایچیبُده 
(dashabhumika-sutraا )اند:ن ی مقامها چن نی 

( . که در آن pramuditaو سرور ) یـ شاددل۱
و  یبا شاد سالک رسد و( به کمال میdäna) شیبخشا

. پردازدیآنچه دارد م  شیپاداش به بخشا  دیو بدون ام   لیم
و از ثواب اندوخته   ردیگی را بر دوش خود م گرانید او بار

 . بخشدی م گرانیخود به د
مقام  نی( . که در اvimalä) یو پاک یشیآالیـ ب۲
از    های رسد و آلودگ  یم  ( او به کمالshila)  یاخالق  لی فضا

 . شوندی او دور م
 نی( . در اprabhäkäri) یو تابناک یـ درخشندگ۳

و  رساندی کمال م  به ( راkshäntiو تحمل ) یمقام بردبار
را   krodhaو  dvesha ایچون خشم و نفرت  های زشت
 . دیزدای م

 ی مقام پندارها نی( . در اarcishmati) یـ فروزندگ4
انجام کار    یخود را برا  ارادهی  رویو ن  سوزاندی نادرست را م

  ی م رهیچ شیو بر خو رساندی( به کمال مvirya) کین
ها بودن همه دهرمه  یو خال ی مقام پوچ نیگردد. در ا
 . گرددی روشن م 
مقام خود  نی( . در اsudurjayä) یناپذیرریـ تسخ5

و به چهار    دینمای م  کامل  ( dhyänaرا در تمرکز و مراقبه )
 . بردی م یپ فیشر قتیحق
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 یرو   ی( )برخabhimukhiحکمت )   یبه سو  ی ـ  رو۶
است که همان   ییرها  یسو  چون به  ند، دانمیبودا    یبه سو

 یدانمقام حکمت و همه نی بودا شدن است(، در ا
(prajnä - sarvajnätaخود را کامل م ) سازدی  . 

 یمقام به ورا   نی( . او در اdurangamä)  یـ دور رس۷
. ابدیی دست م یمعنو  یروین رسد و به اوجمی  یزندگ نیا

  ن یتچکروار  ایمقام گرداننده چرخ جهان    نیاو را در ا  یبرخ
گام بودا شدن را بر   نیمقام نخست  نی در ا  ک. سالندیگوی م

 . رددامی 
از سنساره    کسرهیمقام    نی( . او در اacalä)  یجنبشیـ ب۸

( خود را به  punyas) یثوابها تواندی و م شودی آزاد م
 ای parinämanäرا  ییتوانا ن یبرگرداند که ا گرانید
در دسترس  روانای. در مقام هشتم ننامندی م یرسانض یف
همه جانداران  ییخاطر رهااز آن به ی است ول ستوهیبُد

 تیکمال و قطعمقام  نیمقام را همچن نی. اپوشدی چشم م
 .  نامندیم زین
مقام سرشت  نی( . در اsädhumati) یک یـ آراسته به ن9

.  باشدی بهره وابسته نم به است و رفتارش یو پاک  یکیاو ن
 زدیخی جانداران بر م یاری( به balaو جسارت ) رویاو با ن
 ی. برخپردازدی م نییهمه به گسترش آ ییرها یو برا
 . نددانمی مقام   نیدر ا را تشورهیاولوک یریاسات   ستوهیبُد
مقام   نی( . در اdharmameghäآیین )میغ  - ۱۰

. او سازدی م روشن همه جهانها را ستوهیدرخشش بُد
و باران مهر   دهیرس  ییاست که به معرفت بودا  یاستوه بُدی

تا همه  باردی و بخشش او بر همه جهان م یو دلنواز
 قتی بدن حق یمقام او دارا نی را پاک سازد. در ا هایدیپل
(dharma - käyaم ) ی و در فلک توشیتا بر رو شودی 
  ه یَتری. مَردیگیم  ی( جاpadma  ای)لوتوس    یآب  لوفرین  کی

 .نددانمی  مقام  نیرا در ا یو منجوشر
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 ی بدن ماد یدارا گریکه د ، یهای علوستوه بُدی
و آنها را مهاستوه   اندی نی های زمستوه تر از بُدیبر ستند، ین
(mahäsattva )آنها تنها در . ندیگویبزرگ م یهست ای

حال با  نیو در ا گردندی م  انیخود اراده کنند نما کهی زمان
نشان(  ۳۲دهند )بودا با که بودا را نشان می  یکریهمان پ

. آنها با تاج پنج سازندی آشکار م  زیها را نستوه بُدی  نیا
  یی و فرمانروا  یکنگره و جامه جواهرنشان... که نشان برتر

 گرید ها ی ر هستبَاَ ن ی. بر اشوندیداده م  شیآنان است، نما
ندارد، که آنها  یرگیو اخالق... چ عتیطب نیقوان گونهچیه 

و به هر شکل و هر زمان و  اندن یبر همه قوان یفرمانروا
که  ینمودار هیگشته و رو ان ینما توانندی م یمکان
و   یکه وهم  یا( )دهرمهmäyädharmaهرمه )ادیما

به  کی. نزدرندیبه خود گ شود، ی م  دهیاست( نام یپندار
در سوتراها  یچند و چون گونهن ی با ا ستوه ی پنجاه بُد

که با  ییخدا شوره، تِیکلوُوَچون اَ یاند. برخشده  سیتقد
)پادما(  لوفریکه ن یو پادماپان نگرد، ی به پایین م یمهرورز 

  گذاشته  ارج اریبس ایمالیرا در دست دارد، در بخش ه 
 OM  ندیگوی . هنگام ندا دادن و فراخواندن آنها مشوندی م

manipadme hum۱ . 

 

( هوم است.  لوفریجواهر در لوتوس )ن ی ا OM ،ی فراز به معن نی ـ ا۱
نند و نشان کمال مطلقند  دامی ی ان یو پا نینخست یم را واکهااُهوم و 

. جواهر  تیحی مگا در مساُمانند آلفا و  ( مراجعه شود شی پ ی)به دفترها
  ان یدر پا ن ی. هوم را چون آمکنندی م ه یتوج یرا پاک  لوفر ی را مطلق و ن
فراز را زمزمه کرده و طبلک   ن ی ا نی. در تبت مؤمنرانندی دعا بر زبان م 

  کنند،ی م  یاوری و  ییرها خواستدر ستوهی و از بُد چرخانندی دعا را م
  ی دعا... از باور یای . طبلک دعا و آسنی هنگام مرگ و دم واپس ژهیوبه
دعا،    کیتکرار    یباور دارند که برا  انیی گرفته. بودا  شهیر  ییابتدا  اریبس
جغجغه و   ا یمانند، ای است در چرخک آس ی پراکندن آن در فضا کاف ا ی

شماره  را بگردانند. به  رخک طبل آن را به زبان آورند و سپس آن چ
  ی پرچم  ی دعا را رو  ا ی .  شودی خود تکرار م چرخک دعا خودبه  ن یگردش ا

. در  شودی رچم را به اهتزاز درآورند، دعا در فضا پراکنده م و پ سندیبنو
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 ز یآذرخش در دست دارد، ن یآن که عصا ای یپانوجر
است.   نیاطیو ش  وانیهاست که کشنده د  ستوهیبُد  نیاز ا

 گر، یبرجسته د ستوهی بُد تشورهیدر کنار اولوک ۱45/۱۱۲
 فیو لط بای ز یدر مقام برتر از اوست، منجوشر یکه گاه 
لطیف،  ای( )منجو Manju- ghoshaلطیف ) یبا صدا
حکمت نام دارد و کمک  یصدا( است که خدا ایگهوشه 

  ن یکنند. گذشته بر ا افتیتا آموزش بودا را در کندی م
  ده ی( نامTäräکه تارا ) یاهای استوره ستوه بُدی یگروه 

و  انیخدا ید، و گروه فراوانو سبزن دیو سف شوندی م
 ۱۲۱/۱۳۷...اورندیو  بانی که پاسدار و پشت ییهاالهه 

از  یجهان نی و ا یهای همگانستوه بُدی نیب در
که آنها را دختر  رودی سخن م  زین نهیهای مادستوه بُدی

  ستوه ی گونه که بُدهمان  ۱(  duhitri -kula) کیخانواده ن
  ستوه ی. بُدگفتند ی( مkulaputra) کیرا پسر خانواده ن

مرد  یانخست به معجزه  دیاگر بخواهد بودا شود با  نهیماد
به  ن ی شود و سپس بودا گردد. در گزارشها همچن

 ریو غ اندی گر که از مردم معمولهای موعظه ستوه بُدی
گران دََهرمه که موعظه  می کنیبرخورد م ، یروحان

(dharmabhänakaنام )در شوندی م  دهی .
Bhadrapäla - Sutra  َدسته پانسد   کی با    آمده که بهادر

درهم  پروانهشدند! آنها  ستوهیاز سوداگران بُد ینفر
آنان را   یو سازمان خانگاه  انهینایه  روانیبا پ ختنیآم

آمده: »فرود آمدن به   انهیدر متون مها  رونینداشتند. از هم
( pratyekabuddha- bhumi) روتک  انییبودا گاهیپا

 

را بر زبان آورده و با   ی تومار ا یفراز از سوترا  ک ی ی جشن سوتراخوان
خوانده شده است! همه   ترا همه سو گذارند، ی آن را به کنار م ی چرخش

را   فاتی تشر که باورهاست  گونهن یا  ی گ یمای نشان ب شها ینما ن یا
 .  سازندی عمل م نیجانش

. و  کی و ن فی خانواده، خانواده شر ی عنی  Kulaدختر،  ی عنی  duhitriـ ۱
putra پسر.   یعن ی 
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( مرگ shraväka - bhumi) انهینایشاگردان ه  ای
 گریرا د ستوهی رسته بُد رونی است« از هم ستوهیبُد

 هاستوه و آنها را گروه بدی دندینامیسنگهه نم
(bodhisattva - ganaم ) ۱۱۳/ ۳۱۰. ندیگوی 

 ک یپژوهشگران به  هیاز دنبال کردن نظر شیپ
 ایثوابها  ی. در باال از واگذارمیپردازی یادآوری برجسته م

parinämanä  با آموزش بودا  ادیکه در بن م، یسخن گفت
 که وارونه آن است.   ستیتنها هماهنگ ننه

 :سدینوی باره م نیکُنسه در ا
کهن باور به قانون کارما پروا   سمیبود نییآ در»

( و punyaثواب ) ایاعمال  کیداد که بهره ننمی
داده   یگریانسان به انسان د کیارزش تقدس 

 شی را که پ ییبودا ادماندهینوشته و  چیشود. ما ه 
نگاشته شده باشد،  الدی قبل از م ۲۰۰از 
بتواند بهره و   یکس ردیکه آشکارا بپذ  میشناس ینم

واگذار کند. اصوالً در   ی گریخود را به د پاداش
 یخیتار یباور بودند که بودا نیاکهن به  سمیبود
کردار  یبانینبوده بلکه هر کس به پشت یناج کی

 یناج کی. نه دیمایرا بپ ییراه رها یستیبایخود م
را آزاد  یگرید تواندی م ،یبرون یروین کیو نه 

قانون کارما،   هو باور ب هینظر نیا هیسازد. بر پا
به    انهیبود. در مها  یناشدن  گرانیبخشش ثواب به د

آماده باشد    دیکه انسان با  افتندی  شی گرا  شهیاند  نیا
 زیبخشد تا آنها را ن گرانیخود را به د یپاداشها 

و فروش بهشت(. بودا از  دیخوشبخت سازد )خر
دارد که پاداش خود را به  خود چشمداشت روانیپ
  ری. در رسایل آمده، پاداش تنوندواگذار کن گرانید

آنان   ژهیخود را به همه جانداران متوجه ساخته و و
آنها  مانیها و پستوه هدف ُبدی یسازد. در واشکاف

  یاپاداش و بهره  یاریکه به  بندمی م مان یآمده پ
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ام رنج همه  دست آورده خود به  کیکه از اعمال ن
  ا ت لم ی جانداران را کاهش دهم )سبکبار سازم(. ما

مانده، دارو، پزشک و  یبرجا یماریب کهی زمان
و  یاز خوراک یباشم. با رگبار مارانیپرستار همه ب

آنان را خاموش   یو تشنگ  یآتش گرسنگ   یدنینوش
  ان یپایمستمندان خواهم که گنج ب یسازم. برا

که آنها را از آنچه محرومند برخوردار    یباشم، خادم
و   امه وبارد یها یو همه زندگ یکنون یسازد. زندگ

خواهم   ای ام و آنچه دارم و هرچه پاداش اندوخته 
بدون آنکه  دهم، یم هیاندوخت، همه را فد

خود چشمداشت داشته   یبرا یسود نیکوچکتر
 ریپذهمه جانداران جهان را انجام  ییباشم، تا رها

 ۱4۰/۲۱ - ۱4۱ ، ۱۸/ ۳۸.« سازم
 ش ی ستا  انی و شا  بایز  ده، یپسند  اریبس  یگمان سخنان  یب

ندارد  یبودا هماهنگ آموزش با نکه یگذشته بر ا یاست. ول
کند،  ه یخود تک یبه بهره کارها و کردارها دیو هر کس با

است و   یزبانن ی ریگفتارها تنها ش  نیکه همه ا  دید  میخواه 
  ی لیطف  ی و زندگ ی و سوتراخوان ونیتاسیدر عمل جز مد

  ی و بدبخت یو گرسنگ  یو سخت یرهبانان و تنگدست
مردم جهان که روز به روز رو به گسترش است،  اردهای لیم

همه   یوانهایجانداران و ح  ونیلی م  ونهایلیم  یکشتار و نابود
  ن ی . در استیقشنگ ن  یهاوعده   نیاز ا  ی ..... نشاننهای سرزم

 گفت.  میباره باز هم سخن خواه 
مقامات و  یدر بررس زین سمیاستاد نامدار بود یسوزوک

شد دارد  انیهمسان با آنچه ب ی سخنان ستوهی بُد لی فضا
به دنباله آنها  ده، یمقدمات آن چشم پوش ییکه از بازگو

 :سدینوی . او ممیپردازی م

و شراوکه آن است که   ستوهی بُد نیب یی»جدا
  دار یو به ب  پردازدیبه خود نم  ریپس از تنو  ستوه یبُد

شراوکه به    یول  شد، یاندیم   شیکردن همنوعان خو
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به   کهیی غافل. تا جا  گرانیخود سرگرم است و از د
و شراوکه برابرند.  ستوه ی وابسته است، بُد ریتنو
  ر یبرتر خود به ز  گاهیاز پا  ستوهی پس از آن بُد  یول

  یاز نادان  زیتا آنها را ن  زدی آمی نشدگان مریآمده با تنو
 دیآی م رونیاز خانگاه ب ستوه ی . بُددارسازدیرها و ب
کارما   یتا آنها را از بندها رودی مردم م انیو به م

 یآزاد کند، تا آماده برا یرها ساخته و از نادان
( گردند. او با مردم parinirvana)  یانیپا  یرواناین

  ییوخوشخو یباهمدرد ی بدون برتر و ی کسانیبه 
(hitaدلنواز ،)بخش ی و شاد  ی  (kalyäna ) ،   زیپره 

. شودی رو م( .... روبهavihimsä) یاز آزاررسان
  ی گونه گرامهمه موجودات را همان  دیبا ستوه یبد

نشناسد. او   یآنها برتر ن یگته را، و بدارد، که تتها 
کند و  یرابر همه جانداران احساس افتادگدر ب دیبا

بر آنان ننگرد و بکوشد که نهاد   ییهرگز با خودنما
( که در همه موجودات Buddhatäرا ) ییبودا
 دارسازد،یتنها جانداران( پنهان است، آشکار و ب)نه

( Dharmaräja) زیهمه چ یفرمانروا  گاهیتا به پا
 .ابندیدست 

بدون   Avinivartaniyaدر مقام  یزمان  ستوه یبُد
در هوا  یبازگشت است که چون سرچشمه نور

و به  کندی م ینشسته و به همه موجودات نورفشان
دوزخ را  کوشدیو م پردازدی م ییآموزش بودا

 ۸5.« رساند انیو درد و رنج انسانها را به پا دیناپد
- ۷9/9۱ 

کرامات و معجزات و  انیپس از ب یسرانجام سوزوک  و
ستوه، که هم خود او جز پندار و ... بُدینشیحکمت و ب

  ن یاو، چن  یهایستگیو شا  هاییو هم توانا  ستین  یزیچ  الیخ
 میتوانی م  ستوهی : در سنجش شراوکه و بُددیگوی م
و  سرد یمبان نیب یبزرگ ییکه چه جدا میابیدر درنگیب
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و رفتار   یروحان  یاو با تالشها  رانهیفلسفه کناره گ
به سود   یکار   وستهیپ  ستوهیاست. بُد  یگرید  یآسامعجزه 

جهان   یخود را به پهنا یدهد، گاه انجام می  گرانید
  ان ینما گرید یهادر جهانها و راه  یگاه  گستراند، ی م
  یو هنگام سازد، یرا نابود م نی اطی سپاه ش یزمان شود، ی م

  شکش یپ  یو قربان  هیفد  ندهیو آ  ی گذشته و کنون  یبه بوداها
 دادهایرو  نی... و در تمام ارددامیو آنها را بزرگ  کندی م

 رود،ی به همه جا م  یبه  آسان  یو در دم  دیزیدر خانه خود م
 یناج کیتا چون  شودی او نم ر یجلوگ زیچ چی که ه  ییگو

است که  یهوشمند کیتنها  ی. شراوکه ول۱رفتار کند 
 ینیتب د کیاست، بدون آنکه با  یفلسف  نشیب یدارا

دست آورده دلخوش است و همراه باشد. او با آنچه خود به
و  یروحان افتیدر نیدر ا گرانیخواست انباز ساختن د

و نبرد  گرید یخود را ندارد... )پرواز در جهانها یکی زیمتاف
...  یال یخ  یبه بوداها  شکش یو پ  یو اجنّه و قربان  ن یاطیبا ش

مردم  ییرها یبرا ستوهیبُد یها یاست فداکار نیا
 جهان؟!( 

ها شراوکه  یآگاه پس از درمیان گذاشتن نا یسوزوک
 Gandavyuhayکه چگونه در سوترا  کندی یادآوری م

= قهرمان   Gandaمهایانه ) لی وسا نیتراز برجسته  یکی
= صف جنگ( که ورود به آن جهان با  vyuhaو سرور، 

 -Loka( )در برابر dharmadhatuجهان دََهرمه )

 

  نشیدانش و ب  ی که خود را دارا یاست، استاد  ری چشمگ اریبسـ ۱
کند    یالپرور یاندازه خ  نیخوانند، تا ای م   داند و او را پژوهشگر نامدارمی

و جنگ   دی سخن گو ی سنگ نه یپار یساحران و شامانها  م یو چون حک
برجسته   یرا درمیان گذارد. او برا یو پرواز شامان وانیو د  نیاطیبا ش

.  اندازد ی شب چنگ م کیهزار و  یخود به داستانها یساختن باورها 
ستوه درهم شکستن سپاه  ی کتاب از معجزات بُد ن یهم ۱۶۱ هیدر رو

گونه که  همان  آورد، ی ... را نمونه م دن ی غر ر یو چون ش Marä نیاطیش
به   انیکه خود در پا  ی!! در حال دیجنگی م  ابیآس کیشوت هم با دون 
 معجزات معترف است!  نی بودن همه ا ی الیخ
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dhatu ایپاک  نیرا که مانند سرزم ( جهان نیا 
 شود ینام برده م  یاه یگ گذارد، یم  انیبوداکشتراست، در م

ها بوده تا راه درست را کوردل شدن شراوکه  زهیکه انگ
رسد که می  جهینت نیا... سرانجام هم به ۱نکنند  یبازشناس

چون با چشم  د، یاز عقل بر دی با قیحقا نیا دنید یبرا
 :سدینوی ... و مدیآن را د توانینم یگانعقل هم

که در جهان   اندرفته یرا نپذ یآگاه  ن یا ها»شراوکه 
فراوان بوداها وجود دارند. آنها   ینها ی سرزم

آور بوداها را شگفت  یو درخششها  هایفروغمند
را در خود   نیبرتر  ریاند و خواست تنونکرده  شی ستا
راه خانواده  ی ریگیاند. آنها توان پنساخته  داریب

  ی را به جستجو گرانید اند وتَتهاگته را نداشته 
. آنها اندخته ینگیبرن  ، یانگفرز  نیبرتر  ایچشم پرجنا  

 شوند،ی م دهیها دستوه که با چشم بُدی یابه پهنه 
 داریپا یرویو با آنچه برآیند ن اند، دهیوارد نگرد
که  اندافته یاند آنها درنهاست، مجهز نشده تتهاگته 
  ۲... استیما زیهمه چ

 

که   دی د میخواه میبخوان ین یزبیرا با ر Gand. یسوترا ن یـ اگر هم۱
 .است کودکانه یچگونه سراسر برداشتها

  انهیمها ن یو مؤمن ان ی گران یاز تحس ی ار یکه بس ، یتنها سوزوکـ نه ۲
خوار شمرده و مفهوم   را  shravakayäna ا ی ها راه شراوکه سم یبود
اگر به   ی. ول برندی پست و کوچک را درباره آنها به کار م ا ی انه، ینایه
  saddharmapundarika ا یمهایانه،  ی سوتراها ن یتراز برجسته  ی کی

  رفتهیپذ  انی راه بودا« بن ای ارابه  کیکه در آن » د ید میخواه میبنگر
و از   ، داندمی شدن  ابود ستهیاک بوداها را شا و شراوکه و پرتی  شود یم

دست   ت ییپوترا، به بودای چون شار  زیکه آنها ن  شود ی زبان بودا گفته م
 .افتی خواهند 

راه   کی که تنها  افتیدر   توان ی برجسته م ی سوترا ن یاز ا را یبه گفته اک
  ان یب ی سه راه. وارونه آنچه برخ ایوجود دارد و آن راه بوداست، نه دو 

بودا   ستهیاند و آنان را شاپست شمرده  را انهیشراوکه روانیداشته و پ
   ۲۸4/۱۱۳اند. شدن ندانسته 
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حاالت   نیکه همه ا اندافته یکوتاه سخن، آنها درن
  Jnanacakshusوابسته به چشم عقل  یروحان
که  د،ید دی)از چشم او با ۱سامانتابهادراست  یبودا

آشنا اک بوداها، با آن ناها و پرتیشراوکه 
 9۱/ ۱۶۲.« ندباشمی 

پندار  ان، یخدا نی کنار باور به بهشت و سرزم در
 زیبوداها ن نیسرزم  یها، که گاه ستوه پاک بُدی  نی سرزم

  ی شد. در سوترا داریپد زین ند، یگویبه آن م
Avatamsaka بودا چون  شماری ب ینهایآمده، سرزم

که در روح   رندیگی م  شهیر شهی اند نیجهان، از ا یغبارها
شد، آن که در  ریگیبا مهر جا یای همدردستوه بُدی

دست آورده و به  یستگیبا رفتار خود شا شماریب یکالپاها
. همه کرده است یرهبر قتی همه موجودات را به حق 

و خرد(  زیتم یروی)ن buddhiبودا از  ینها ی سرزم
پاک   یگوناگونند. برخ  ی شکلها  یاند و داراسرچشمه گرفته 

رنج   ای  دنلذت بر  یگوناگون برا  طیناپاک، در شرا  یو برخ
 . دنیکش

 :سدینوی سوترا م نی ا یکُنسه در واشکاف

  ک ی یاز خودگذشتگ جهیبودا نت نی سرزم ک»ی
  است خود را از دهیاست که نکوش ستوهیبُد

آنها را  ده یدور نگه دارد، بلکه کوش بدکاران
  ن یچن Ratnameghaکند. رساله  ییرهنما

  یحت  دینبا ستوهیچگونه بُد آموزاندی و م دیگوی م
 یبتابد و با آنها دشمن  یاز گمراهان و ستمگران رو 

 

برجسته از گروه    ی از بوداها  ی کی (  samantabhadraـ سامانتابهادرا )۱
بودا   نی ( که نخستdhyäna - bodhisattvaمراقبه ) ستوهی چهار بُد 

.  ی پانو ویشوَ  شورَ یاولوکت ، یهمان سامانتابهادراست. پس از او وجراپان
اند. آنها  آن دانسته  نندگان یو آفر  عتیجهان طب  انیخدا  نی را همچن  اآنه

از ورود   یول  افتهی دست  ییبودا گاهیکه به پا ندباشمی  یی هاستوه بُدی
 .اندده ی چشم پوش روانایبه ن
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که   یاستوه آزرده شود. بُدیاز آنان دل ایکند، و 
هرگونه   هب  دیآورد با  دیپد  یپاک  نیاست سرزم  لیما

جز  ستوهی اگر بُد یتن دهد. ول ی از خود گذشتگ
و گذشت به همه جانداران    یکیاز ن  یکند و رو  نیا

در    یکمتر کس   ..او پاک نخواهد شد.  نیبتابد، سرزم
که تنها با  راندیبه خود بپذ تواندی ما امروز م نیب

سان بتواند ان نیسرزم ک ی دنیبه آفر دنیشیاند
  ان ییبودا یبرا ی. ولدآور دیرا پد ین یسرزم نیچن
گونه آشکار و همان   یاخالق  لی فضا  نشیآفر  یروین

 کهیی ما وارونه آن. جا یاست که برا یواقع
  ار یکنند به اندازه بس ستیدر آن ز دیجانداران با

  ی به کردار آنان وابسته است )کارما(. برا یادیز
وابسته به کردار همان   یاریبس ینمونه دوزخها

 دهیدوباره زاده شوند، آفر دیبا هاکه در آن یجانداران
  ی نی خشک زم یابانهای شدن ب داری. پدشوندی م

است که ما با  یزیناچ ار یبس یوابسته به پاداشها 
  ی . در واقع جهان مادمیادست آوردهکردار خود به

( bhanga) (bhanga - lokaو فنا،  ی= نابود
( یریو انهدام پذ یداریلوکه = جهان ناپابهنگه 

-۱4۸جز بازتاب رفتار خود انسانها.« ستین یزیچ
۱4۷/۲۱ 

 ستوه یبند دهم آمده، هر بُد Vajracchedikä در
پاک دگرگون  ن یاست که آن را به سرزم یجهان یدارا
شد(  انیب نیاز ا شی. پ acaläهشتم ) گاهی. در پاسازدی م
جانداران    هانیاز ک  یادهیدر بخش برگز  تواندی م   ستوهیبُد

 کیبخش را به  نیرا به کمال رسانده و رفته رفته ا
  ستوه ی همان جهان بُد نیپاک« برگرداند. ا نی سرزم»

   4۶/۲۲است. 
 ییآنکه به رسا  یگفتار برا  نی دادن ا انیاز پا شیپ
 دندیرا آفر ستوهی بُد گاهیکه پا یلی سار نگارندگان  شهیاند
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کشف کردند و آن را کم  ستوهینام راه بُدبه یاژه یو راه و
از رساله   م، یبر یساختند، پ دََهرمهیبُد نیجانش شیو ب

Cariyä Pitaka رفتار، که در واقع همان  لی زنب ای
 -Päramitäدست آوردن کماالت )ممارست در به 

caryaمیکنی م انی ب یا( است، فشرده . 
گذشته  یهایکه گوتمه در زندگ یل یرساله فضا نیدر ا

. شودی داشته است درمیان گذاشته م  ازیتکامل خود ن  یبرا
  لیو در زنب میاکرده انیب نیاز ا شیرا ما پ لیفضا نیا

به کار  یبرا ندهیآ یو بودا ستوهی را که بُد یی رفتار کارها
 یخود انجام داده گزارش شده است ما برا  یمانهایبستن پ

. فراموش نشود که میکنینمونه کوتاه چند رفتار را بازگو م
که درمیان گذاشته    ییکارها  رساله  نیا  سندگانیدر نظر نو

شمار  و دهشها به هایختگیفره  نیترشده از برجسته 
 .ندیآی م

 ( Dänapäramitäبخشش ) لتی فض

و  کندی م انیپوترا بشاری  یداستان را بودا برا نیـ ا۱
. دیگوی ( سخن مAkitti)  یتینام اکبه   ی از برخورد با مرتاض

اند. ( نام داده Akitticariyam)  یتیکاَرا سلوک  دادیرو نیا
 :دیگوی م نیبودا چن

از  شیپ ششمارِی ب یهزار کاال و چهار کالپا کسدی
، که در آن زمان اگاستیا  ۱ستوه امروز )زمان بودا( بُدی 

(Agastya نام داشت، وارد جنگل انبوه )که در  شودی م ی
  یپرزور ی. از افروختگ ستیزیم  یتینام آکبه  یآن مرتاض

ر  روَسَ  گاهیجا  آوردی م   دیپد  ستوهی( بُدtapas)  اضتیکه ر
که در بهشت  sakka انیخدا ی)خدا  گانهبهشت سه 

Tidiva ی تکیحال ا  نی. در اشودیدارد( داغ م ییفرمانروا  
 

  ن یکه ا میسخن گفت  نی شیپ ی ( در دفترهاTapas) اضتیدرباره رـ ۱
  یروحان  اضتیاست که با ر   ن یا  است و باور  ی گرما و داغ  یواژه به معن

و کارما    سوزاندی که گناهان را م شودی م  داری پد ی درون  یگرما کی زین
 .  سازد ی م خاکستر  را
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. دیآیم ای اگاست شیبه پ یگروزهیدر در چهره براهمِ
خوراک   یجنگل را که برا یآنچه از برگها  ستوهیبُد
 کیکار ن نی. او ابخشدی م یتیگردآورده بود به اک شیخو

 یماد ةبهر ای  ینامور د یدهد، نه به امرا چندبار انجام می 
 .۱یدانهمه  دیکه تنها به ام

 ستوه ی ( . بُدsankhacariyamـ  سلوک سنگهه )۲
  ی ( نام دارد و در کنار بندرsankhaزمان سنکهه ) نیدر ا
ناپذیر یرگی( چpaccekabuddhaتک بودا ) کیبه 

ناهموار   یراه کوره  یبرهنه، بر رو  ی. او با پاکندیبرخورد م
  ی یابد که کاردم درمی   کیدر    ستوهی . بُدرفتی و داغ راه م

خود  یی سرپا یکفشها درنگیاست و ب  شیدر پ ابپر ثو
 .دهدی را به او م 

  ه ینام دهانانجااست به  ی شاه  ستوهیـ بُد۳
(Dhananjaya در شهر ا )دَنی( پتاIndapatta.) ی براهمن 

شده  کی( به او نزدkälinga) نگا یکال یاز کشور پادشاه 
وجود داشته   نگایکال یهم پادشاه  شیسال پ ونهایل ی)م

نام ناگه مقدس خود، به لیف کندی است!!( درخواست م
(Nägaرا به او بخشد. بُد )اق یکه در شور و اشت ستوهی  
. دهدی را به او م لیف  درنگیب سوزد، ی ثواب م افتیدر
خجسته را، که  لی ف نیچرا ا پرسدی از شاه م رشیزو
است؟ اکنون کشور  دهیبخش جنگها بود بخشی روزیپ

دهد، ستوه( پاسخ میشاه )بدی   یچه کند؟ ول  لی ف  نیبدون ا
 . کنمیم هیهد زیکشور خود را ن یدانهمه  یمن برا
( سرور kusävati  یکوساوات   نی در سرزم  ستوهیـ بُد4
( است و cakravärtin) یتیو گرداننده چرخ گ یجهان

 ی ثواب مال فراوان افتی در دیسانا نام دارد. او به امامهاسود
 .بخشدی م

 

تنها  در کار است. نه  ی شیاندو ساده   یخام  هیکه تا چه پا  شودی م  ده یـ د ۱
را    یشیاندخام   گونهن یرساله ا   ن یا   یگزارشها  که در همه   ت یروا  ن یدر ا
 . افتیدر توان یم
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 یکه برا   نداینام مهاگوواست به  یبراهمن  ستوهیـ بُد5
فراوان است    هیسرما   ی . او داراکندی هفت پادشاه خدمت م

 جوشدی م یانوس یهمه مال و منال، چون اق نیو از توان ا
)وه چه براهمن پاک   فرستدی م  ه یو به هر هفت پادشاه هد

 هکه تنها ب گذاشت، ی ارج نم هی !!( او به سرمایشیآالیو ب
 .دیشیاندی م یدانهمه

( با دو Vessantaraنام وسنتره )به  یاستوه بُدی  ـ   ۱۳
او( و کنهاجینا ( )پسر Jäliجالى ) یکودک خود به نامها

(Kanhäjinaو بانو )ینام مدّبه یابرجسته ی( )دخترش  
(Maddi در جنگل به )به چهره   ی. آدمخواربردی سر م

دو  کندی شده از او درخواست م کیبه او نزد یبراهمن
از او شده   یدرخواست  نکهی از ا ستوهی . بُدبخورداش را بچه

کودکان   رنگدی و ب  شناسدینم  ی سر از پا  یاز زور خوشحال
  ان یساکا رهبر خدا  دادیرو  نی. پس از ادهدیرا به آدمخوار م

را به   یمدّ  خواهدی از او م   یآمده در چهره براهمن  نیبه زم
  امدرخواست را انج نی تمام ا یبا شاد  ستوهیاو دهد. بُد

»نه   دیگوی و م   شدیاندی م  یداناو تنها به همه   رایدهد، زمی 
 یدان. تنها همهدّیبود و نه بانو م ریمن دلپذ یفرزند برا

آنچه  یدانهمه  شهیدر اند رونیدلپسندم بود و بس. از هم
 کردم«...  شکشیداشتم پ نیرا نازن

ثواب برجسته و بزرگ،   نیا  یآمده که به نشان  انیپا  در
  ی بخششها یرویاز ن شناسدیو غم نم یکه شاد ین یزم

 به لرزه درآمد(.  نیمن به لرزه درآمد! )کره زم 

که  شودی است که گاه گزارش م  ریچشمگ اریبس
شود. بنا به باور ی م  دوباره زاده یوانیح کریدر پ ستوهیبُد

و بد است که   کین  یبرآیند کردارها  نی ا  انییبودا  یهمگان
. در شش  سازدیآن را مشخص م گاهیزادمان دوباره و پا

انسان است   گاهیپا ریدر ز وانیکه ح میدید شی دایپ گاهیپا
بدش بر  یکه کردارها ی( پس انسانتکاریانسان جنا ی)حت

زادمان    وانیح  کریافزون شود در پ  اندازهیب  کین  یرفتارها 
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  ی کیهمه ن نیبا ا ستوهی. در مورد بُدافتیدوباره خواهد 
چگونه او پس  آوردی را به لرزه در م نی که توانش کره زم

از ثوابها   یانوسیاق  یو گردآور  یرفتار   کیسال ن  ونهایل یاز م
است  یستانیچ گردد، ی باز م وانیح کریو کماالت باز به پ

  ستوه یبُد  یآن پردازند. بار  گشودنبه    های سوزوک  دیکه با
دوباره به جهان باز  یخرگوش کریدر اوج بخشش به پ

 .گرددی م
سر خرگوش به کریبه پ یدر جنگل  ستوهیبُد ـ ۱4

. او با کندی م  هیدرختان تغذ یو برگها اهانیو از گ بردی م
همراه است. او   یسمور آب کیشغال و  کی مون، یم کی

کرده و  زیتا از رفتار بد پره  کندی م یار خود را رهبریسه 
 دست زنند. کین یبه کارها

 گرانیبه د  هیبه آنها آموختم که هد  د، یگوی م   ستوهیبُد
که   یدر حال توانمی چگونه م دمیشیاند زیدهند و خودم ن

و   یشکش یندارم، پ یزیو برگ درختان چ اهیجز گ
ساکا   انیفراهم آورم. در آن زمان سرور خدا یاانه یشاد
(sakkaتی( )به سنسکر shaka  در جامه و چهره )

 یاانه یآمد و از من شاد  نیمن به زم  شیآزما  یبرا  یبراهمن
برپا سازد و مرا  یکردم آتش شنهادیخواست. من به او پ

بر پا کرد و من در آن  یکباب کرده بخورد. پس او آتش
که در آب خنک  ییآنکه بسوزم گو یجابه  ی. ولدمیجه

 ی حت ز، یفرو رفتم. همه بدنم آرام شد، چون من همه چ
 نیبرتر  نیبودم و ا  ردهک  شکشیگوشت و پوست و دلم را پ

شد.  کار با من برابر نمی نیدر ا کسچیبخشش بود و ه 
 .۱( Dänapäramitäبود کمال بخشش من ) نیا

 
 

 

خود را    گناهی که کودکان ب  مید یانسان بود، د  ستوهی که بُد  یهنگام ـ  ۱
  ه یخرگوش شده خود را هد که  ن شود. حال اداد تا همه دمی  یقربان

 ! دهدیم
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 ( ShilaPäramitä) یاخالق لتی فض
بود که به   یرومند ین  لیزمان ف  نیدر ا  ستوهیبُد  ـ   ۱۸

( shilagunena) یاخالق تی فیک دیگفته بودا »از د
. چرا؟ چون ۱کرد«ینم  یبا او برابر  نی زم  ی در رو  کسچیه 

خرتوم او را گرفته و بکشد   یچشم به راه بود کس  وستهیاو پ
.« جنگلبان، شاه را آگاه  ردیبه خدمت گ یباربر یو برا

جنگل است.   نی!! در ا یدانشور  ل یف  نیچن  کیکه    سازدی م
که  لی ف نی. اورندرا به شهر آ لیدهد تا فشاه دستور می 

همه  ییبه تنها توانستیا داشت و مر لیهزار ف یروین
اخالق   یپاسدار یو رو کند »برا ریرا ز یپادشاه  نی سرزم

 یپا زدندشی اگر با چوب هم م تا، یپارمالیو کمال س
 زهیو با ن زدندیم بیاگر با تبر بر او نه ی. حتجنباندینم

آنکه مبادا   رساز ت ، شدنمی نیخشمگ ساختند، ی هدفش م
 .۲رساند«  بیخود آس یاخالق  لتی به فض
داتا ی نام بهوراست به  یدانشمند  ستوهیبُد ـ  ۲۰

(Bhuridatta )۳  دراز    یاتپه   یکمال اخالق بر رو  یکه برا
دارند از پوست و گوشت   ازیتا همه جانداران آنچه ن  کشدی م

پانه نام آلمبه  یبرکنند. پس کس  یاو استخوان... او پاره 
(Älampäna او را گرفته در سبد )تا  کندی م  یزندان ی
اخالق و   یپاسدار یکند. » پس من برا یگاریاو ب یابر

 

با   توان ی م ه یرا بر چه پا  ل یف ی اخالق ل یفضا  ست یـ مشخص ن۱
   د؟ یسنج نشمندان یخردمندان و ب

دانش   ه یاست. پا ه یتاچاریسخنان درست برگردان از رساله پارم ن یـ ا۲
گمان  . بی دی سنج  ها یداور   گونهن ی ا  از   توانی را م  سندگان ینو  ن یا   یو آگاه 

 خام است.   اریبس یامروز دگاهیاز د  ی ول ده، ی دوران خود پسند یبرا
  ی و سترگ ی . او در دانش و حکمت به پهناورنی زم یعن ی bhuriـ ۳
  ژهیوو به  یدت یعق یادها یبن پاسداشت داستانها بدون نی بود. در ا نیزم

گوناگون و سپس شاه و   یوانهایح کر یبه پ ستوهی نهاد کارما، بُد 
خرگوش و گاو... به   گر یو دوباره در داستان د  شودی دانشمند... زاده م 

 !!گرددی جهان باز م 
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خود دست برنخواهم داشت،  شهیاز اند تای پارمالی انجام س
 «کنند. یزندان یاگر مرا در سبد یحت

نام پاکدامن بود به اریبس یزاهد ستوهیبُد ـ ۲۰
داشت از طبقه براهمنان،   ی( و زنculabodhi)  یده کوالبُ
زادمان خود  یپوست که در دورانهان یو زر بایز اریبس
بود. آن دو با هم ترک خانه و خانمان کرده و به  همتایب

( در باغ bäränassiو در بنارس ) روندی م یدوره گرد
چشمش   دیآی باغ م  دن ی. شاه که به درندیگی م  ی جا  یشاه 

 پرسد، یو م  شودیم  کیافتاده به او نزد  ستوهیبه همسر بُد
  ستوه ی خواهرت است. بُد ایهمسر تو  ایآ ست؟ی زن ک نیا

 ن ی. پادشاه که دلباخته استیدهد او همسر من نپاسخ می 
دهد زن را به زور  خود دستور می  رانجیشده به ا بایزن ز

که با دست سودن   ی»زن  دیگویم   ستوهی. بُدبرنددر کاخ او  
چون با زور از من   ۱...بود افته ی  وندیبر کوزه آب به من پ
  دن یشیندبا ا یمرا فرا گرفت، ول یجدا کردند خشم فراوان

 یرا فرو نشاندم..... بانو شیخشم خو یاخالق  مانیبه پ
  ن یدلبند راست  یدانهمه  یبود ول  یگرام  اریبس  میبراهمن برا

 کردم.«  ی( را پاسدار!اخالق )! رونیمن بود و از هم
راجه   ـ   یشاه گاوان مه  ستوهی بُد  گریدر داستان د  ـ   ۲۳
räja) -(Mahi۲ سر و بارها به دیزشت و پل یمونیاست. م

گاو بزرگوار از   یول شاشد، یو شانه شاه گاو م  یرو
به  یو دسترس  یاخالق  لتیفض یبرا  مونیم یگوشمال
 .پوشدی چشم م یدانهمه

است  یاشاهزاده  ستوهیبُد یگریدر داستان د ـ  ۲۸
 مهی( که برادر پدرش نsankhapälaهه پاله )ک نام سنبه

 

  ک یکه با دست سودن و در دست گرفتن  ییمراسم زناشو یاـ گونه۱
  ی مرد دستها را در کوزه آب و نمونه، زن  ی . براگرفتی انجام م  ز،یچ
  وند یآب به هم پ ن یا لهیگونه که به وسهمان  دی گوی و مرد م کنندیم
 شد.   م یهم جدا نخواه از  م،یافتی
 شاه.  ی عن ی( rajaگاو، راجه )  یعن ی( mahiـ مهى )۲
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که هوس خوردن است  یانسان آدمخوار مهیو ن وانیح
خواست خود را  نیو او در برآوردن ا کندی م ستوهیبُد
 .کنندی م  شکشیپ

که در هند کهن چنان   افتی در  توانی داستانها م  نیا  از
  ی را انسانها وانهایژرف بوده که همه ح یسیباور به دگرد
 یانسان  یبازگشت به زندگ  یکه برا  ستند، دانمی مسخ شده  

 باشند.  بندیپا کیبه اخالق و رفتار ن یستیبای م

 ( Nekkhamma Päramitä) ایترک دن لتی فض

شاهزاده، فرزند  ستوهیداستان بُد نیدر چند ـ  ۳۰
است که ترک خانه و  یازاده براهمن ایو  فیخاندان شر
 ی داستانها بازتاب انگار زندگ نی. در همه اکنندیخانمان م

در  ستوه ی بُد نیهم که ا ین ی . سرزمنمیبی وتمه را م گ
 پا یاز جامبودو یبخش ستهیزیم  شی سال پ اردهای لیم
(Jambudvipa  نام هند که آن را ناف جهان( )

رساله آمده که بوداها تنها در  نی( است. در همستنددانمی 
  ان یخدا نی)نه در سرزم شوندی زاده م پایجامبودو

devalokaکه  افت یدر توانی م هارساله  ن ی (. از همه ا
هنوز در فرهنگ هندو و سازمان و  یینگارندگان بودا

در چهره   ستوهی. بُداندده یشیاندی م یسازگان جامعه هند
پس از ترک خانه به   یگرید گاهیهر پا ایشاهزاده و 

پرستا  وانَ  ا ی ینینشو از جنگل  پردازدی م یسلوکک براهمن
 .... کندی آغاز م

 ( Adhitthänapäramitä)فضیلت پابرجایی 

 -Temiyapandita) اییتم  میسلوک حک  ـ  ۳۶

cariya ) 
( که Mugapakkha) کهاپنام موگبود به یپادشاه 
ا نام داشت یی او تم نهیزن داشت و تنها فرزند نر ۱۲۰۰۰

 ی. ولشدی ستوه( که با ناز و نعمت پرورانده م )همان بُدی
و رفتار   یو ستمکار ییزورگو زهیانگ ، ییچون فرمانروا
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  ا یی، تم۱است   هیکه برآیند آن دوزخ نارا  گرددی م  ستیناشا
 devatä کیچشم پوشد.  ی از شاه  شودیبر آن م

داشته،   یشیبا او خو نیشیپ یهای( که در زندگتی)الوه 
به او سه    ی خوشبخت  یو پاسدار  یشانیاو از پر  ییرها  یبرا
گاه آگاه و دانا منما. با همه  چی : خود را ه کندی م  شنهادیپ

مغز نادان برخورد کن. بگذار که خشک  کیچون    دگانیآفر
او   یبه شاه   دنیکنند. پس از رس  شخندیهمه مردم تو را ر
. پس دهدی الل و کر و گنگ نشان م  یخود را سبکسر 

تا آنکه  کند، یم یزندگ گونهنیبه ا ییسال با پابرجا ۱۶
هان و براهمنان بر آن و فرماند رانیسرانجام همه وز

از   ایی تم میحک  یاو را زنده به گور کنند. ول شوندی م
دهد تا او را تن می نیاو به  چدیپیخود سرنم ییپابرجا

 !!(. ۲یتیزنده در خاک کنند )وه که چه پاند

 ( Saccapäramitä)  قتیحق لتی فض
 ( Kapiräja- caria)  مونهایسلوک شاه م ـ  ۳9
. بردی سر مبه   یاست که در کنار رود  یمونیم  ستوهیبُد

  ی آب است تخته سنگ  انیم  که در  یاره یاز کناره رود تا جز
 مونی شاه م  نیکه دشمن خون  یدارد. ناگهان سوسمار   یجا

 شیتا پ  خواندی و او را فرا م  شودی م  انیاست در برابر او نما
دهد، هم اکنون آمدم  پاسخ می   مون یکه بخوردش. م   دیاو آ

  سازد ی م یاو را پل  دهیسوسمار پر یو در همان دم به رو
سوسمار من  یا:دیگوی. پس مپردیم رهیکه از آن به جز
 در  نگفتم و آنچه بر زبان آوردم رفتار کردم  یسخن نادرست 

 قتیبود کمال حق  نیمن نبود. ا  یهمپا  یکس  یابی  قتیحق
 تواندی را تنها سوسمار م  قتیکمال حق نی چن کیمن« )

 !(.ابدیدر

 
 

همراه    هایو ناپاک  هایچگونه با زشت  ییفرمانروا  نددانمیوجود آنکه    باـ  ۱
 و...  خوانندی م  گاهی پا  نی و برتر ندیستای است، باز هم شاه را م 

 و داناست.  میحک ی به معن  Panaditi ـ۲
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 ( Vattapotakacariyam) نیسلوک بلدرچ ـ  4۰
بودم که   نیجوجه بلدرچ  کی : »من  دیگوی م  ستوهیبُد

و  بردمی سر م( به Magadhaدر النه خود در مَگَدَهه )
. جنگل آتش  آوردی دانه م  میو مادرم برا  اوردهیهنوز پر در ن

... غرش آتش  شدیم  کینزدگرفت و رفته رفته آتش به ما  
پدر و مادر جوجه به هراس افتاده النه را ترک  زد، یخبرمی

و  افتدی دََهرمه م ادی. جوجه به گذارندی و جوجه را تنها م 
: »پس خواندی م یاریرا با ورد خواندن به  قتیحق یروین

که گام   ییپاها  پرند، یکه نم  ییپرها  نه، یزم  نیابه    یبا ورد
دور شو« با  Jätavedas۱اند، مادر رفته  پدر و زنند، ینم
 ییآتش سوزان بزرگ پس نشست، گو قت، ی حق انیب نیا

با من  قتیدر حق کسچیاست. ه  دهیرس یکه به کنار آب
 من.«  قتیبود کمال حق نیا ستیبرابر ن
 ( Maccharäjacariyam)  یسلوک شاه ماه  ـ  4۲

. کردی م  یزندگ  یابود و در برکه  انیشاه ماه   ستوهیبُد
باز  ی. شاه ماه شودیتابستان آب خشک م یبر اثر گرما

و به  خواندیو ورد م شدیاندیم قتیهم به دََهرمه و حق
است    نی... اشودی باران فرود آمده برکه پر م  قتیقدرت حق 
 !! قتیکمال حق

 ( Mettiparamiti) یمهربان لتی فض

  ی کاش نیاست که بر سراسر سرزم  یشاه  ستوهی بُد ـ  4۷
ک فرمانروا( نام ( )تEkaräjäَ)    داشته و اکاراجا  ییفرمانروا

 ی. ولکندی رفتار م یدستدارد و با مردم به مهر و گشاده 
به  ، ( Dabbasenaنام داباسنا )( بهkosalaشاه کوساال )

و آن را چپاول کرده و  برد، ی م ورشیاو بنارس  تختیپا
در  زیهمه بستگان و خاندان شاه را در بند و خود شاه را ن

پسر   ی: »حتدیگوی م  ستوهی. بُدکندی م   رزنده به گو   یگودال
 

واژه داننده و دارنده   یآتش است. معن  یخدا ینام آگن Jätavedasـ ۱
 وِداها )دانش وِداها(. 
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 کس چ یگرفته شد. پس ه   یکه به بندگ  دمیخود را د  نینازن
بود کمال مهر و   نی برابر من نبود. ا ی در مهر و دوستدار

 .۱من«  یدلنواز

 -Mahälomahamsacariam)  یمتانت و خوددار  لتی فض

päramitä) 
از کودکان   یاست. گروه   یدر گورستان   ستوهی بُد  ـ   4۸
 یهم برا  یدهند. گروه و او را آزار می   کنندی م   ادیداد و فر

 دیگوی. او مآورندی م  شکشیاو گل و بخور و خوراک پ
ا خشم در ی ی. مهربانکردمی رفتار م کسانی»من با همه 

و  شی ستا ، یو آشفتگ یشاد نی ب ینبود. در همسنگ انیم
  ن ی. اکردمی من یکسان رفتار م  یسرزنش، در هر چگونگ

 من.  یو خوددار یبود کمال بزرگوار
رفتار بازگو شد که  لینمونه از زنب یداستانها برا نیا

شده است و در آخر رساله آمده:    انیهمه آنها از زبان بودا ب
خود را روشن   نیشیپ یهایسلوک زندگ گونهن یسرور به ا

 Buddhäpadäniyaدََهرمه  یساخت و در بررس
. )از کتاب  دیگرد تیاز بودا روا یاقهرمانانه  یداستانها
در آغاز هر داستان آمده  هاه ینمره رو ۱/۱۲۶ - 4۸هورنر 
 است(. 

 ی که تا کنون بررس  ییهاو گزارش هاهینظر یبا بررس
و  سندگانیکه با نو میابیدر یبه روشن  میتوانیم میکرد

 یدانش تجرب  یکه دوران کودک  میرو هستروبه   یمکتبداران
  اره اند. برداشت آنها درببوده   شیاندو هنوز خام   مودهیپی را م

 کیبر  زین ، یو معنو  یو روحان یو مکان یزمان یهااندازه 
سو در   ک یو معقول استوار نبوده است. از  ده یسنج  ی مبنا

 

پاسدار مردم باشد به چشم خود   دیآور است، شاه که با ی شگفتـ ۱
و مردم را   رند یگی م ی بندگ  زن و فرزند و همراهان او را به  ندیبیم
کند که خوشحال است  نمی  ی تنها »تک فرمانروا« کارنه . چاپندیم
را   یزبون ن ی زنده به گور کنند و ا ز یخود او را ن ی مهربان لت ینام فضبه

 !!نامدی م  یکمال دلنواز 
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سال چون چند هفته   اردی لیم اردی لیاز م  یزمان یهااندازه 
  ی اخالق  یهایریدر اندازه گ  گرید  یو از سو  ندیگوی سخن م

مشت برگ را   کیساخته و بخشش  یرا کوه  یکاه 
. گذارندی م  انیدر م لتیو کمال فض یفداکار نیتربر

 نیرا برتر یی آور است. کارهاشگفت  اریبس زین ها یداور
 یو زبون یخرد جز پست شگاهیکه در پ خوانندی م لتی فض
سپردن، زن دلبند خود را  گانهی ب غیرا به ت ی. ملتستین

  ی را به آدمخوار شی خو گناهیب کانکردن و کود یقربان
و کمال باشد؟   لتی فض تواندیکردن... چگونه م  شکشیپ

جواهر و  یهادر آن کوه  نکهیا یبهشت، برا شی ستا
 افتی ژرفا  لومتری ک ۲۰پهنا و  لومتریک ۱۰۰با  یرودها

 باشد؟  ریکودکان ممکن است چشمگ یتنها برا شوند، ی م
از پژوهشگران دانشمند   یاریاست که بس  یشگفت   یجا

  ی باستان  یداستانها   نیا  یریگبینی و خردهبدون باریک  زین
 که اعجازِ ستین رادیا یجا نی مؤمن  یبرا. ندیستا ی را م
. آنچه به  رددامیرا روا    نی از ا  شی ب  مانیو ا  رشیپذ  ن، ی تلق

 ندگانیگشته به آ تیو در سنتها تثب شودی ماورا وابسته م 
شده و باور به   رفتهیپذ  قتیمقدس و حق  گردد، ی م   یواسپار

 است. یشکاریخو یاآن گونه
 
 خداگونه  یر یاسات  یو بوداها  ۱یهای نام ستوه و بُدی  بوداها

سخن تنها از بودا  میدیکه دکهن چنان  یگزارشها  در
اندیشی سرانجام به  است که پس از سالها ژرف   ی امونیشاک
 یو بودا شده است و پس از سپر  داریو ب  افتهیدست    ریتنو

  وسته یپ  روانایانسانها مرده و به ن  گریچون د  یکردن روزگار
 یانفرزانگ  زین  نیج  نییبود که در آ  یگاه یبودا پا  نیاست. ا

به چرخش ادوار  انیاند. باور هندبوده  افتهیبه آن دست 
در همه ادوار   نکهیدوباره آن و ا شیدایو پ  یجهان و نابود

 

دوباره   ر یناگز  رون ی است. از هم نیشی بخش دنباله بخش پ نی ـ ا۱
 . شود ی م دهی در آن د  ییهاییگو
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 ستند، دانمی برگردان جامعه هند آن دوران جهان را عکس 
اند و بوده ییرا توان داد که در همه ادوار بوداها انگار نیا

بودا  یامونیشاک َهرمهدَ نیهم ییبوداها ایدر هر کالپا بودا 
 اند. را آموزش داده 

 ت، یو چه سنسکر یشماره بوداها، چه متون پال درباره
گزارشها گوناگون و  ، و چه در مهایانه انهینایچه در ه 
 کی یباورها هی. چون همه گفتارها بر پااندیناهماهنگ

است، درمیان گذاشتن    شیپ  یهاهند هزاره   یفرهنگ   هیسو
 یگاه  انهی متون مها ی. در برخستیهمه آنها آموزنده ن

 رون یرودخانه گنگ و ب یشنها یادیرا به ز داهاشماره بو
باره دارد که ن یا در  ی. شومان گفتارندیگوی از شماره م

 است:   نیفشرده آن چن
 ی امون یاز بودا شاک شیباور دارند که پ انییبودا
 یی بودا گاهیگوناگون به پا یدر کالپاها یگرید یانسانها

اند. را آموزش داده یامونیدََهرمه شاک نیو هم اندده یرس
مردم دََهرمه را فراموش  یچون پس از مدت زمان یول

 نیا ی شده است. برا داریپد یگرید یاند دوباره بوداکرده
بودا  - انسان  ای mänushibuddhaکه آنها را  ا، بوداه 

(mänusha  و بودا )نام   ۲4  نامند، ینما مانسان   ی= انسان
 : ۱اندنیاند که چندرمیان گذاشته 

Mangala  ،Kaundinya  ،Dipankara ، Shobhita  ،
Raivata  ،Sumana ، Sugata  ،Sumedha  ،Padmottara 

 ،Narada  ،Padma  ،Anavamadarshin ، Vipashin  ،
Pushya  ،Tishya  ،Dharmadarshin  ،Arthadarshin  ،
Priyadarshin ، Maitreya   ،Käshyapa   ،Kanakamunic   ،
Krakucchanda Vishvabhul  ،Shikhin  

 

  نیسخن از هفت بوداست که نخست ی از متون کهن پال  ی در برخـ ۱
،  ۲۱. در متون پس از آنها از  دارند   گوتمه نام  نی ( و پسvipassa)  پاسا یو

نمونه    یگوناگون که برا  ی با نامها  ،دهندبودا گزارش می   ۲9و    ۲۷،  ۲۶
(  Tissa) سا یاز گوتمه ت شی ( و پTanhamkaraتانهامکارا ) نینخست
 است.
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 یبرجستگ  یبودا دارا نیو نخست یانیپا ی بودا شش
  ی های ژگیبوداها را با و  ن یترند. همه ای بوده همگان  یشتریب

سر   ینشان )الله گوش دراز، چنبر رو  ۳۲و  یامونیشاک
(ashnisha ) ، یشانیخال پ (urnä)  دهند و ...( نشان می

شده است.   داریخود ب ریدرخت تنو ریاز آنها ز کیهر 
است که دََهرمه را آشکار و  ییبودا نی نخستکاره پنید

اند نام او را نورساز گفته  رونیآموزش داده است و از هم
(Dipa  ،نور =kara که نخست )نور َدَهرمه  بارن ی= سازنده

  یی اپکال یبودا نیرا در جهان روشن ساخته است. نخست
( krakucchandaدر آن است کراکوچاندا )  یامونیکه شاک

که سه بودا  ندیبی پنج بودا به خود م ایکال نی. ادباشمی 
است. از  هیَترینام مَپس از او به   یکیو  یامونی از شاک شیپ

( bhadra- kalpaخوشبخت ) یآن را کالپا رونیهم
َدَهرمه  شودی م  داریپد هیَتریکه مَ  ی. هنگامنامندی م

. اکنون  رساندی م  یفراموش شده و او آن را دوباره به آگاه 
( در بهشت Näthaنام ناتها )است به  یاستوه او بُدی 

 ۸5/۱۳۷ - ۸۷. انیخدا
بدون بودا  یکالپاها کنند، یبه دو بخش م الًرا ک اپکال
(sunna-kappa  و کالپاهایبه پال )شتریبودا و ب  کیبا    ی 
(asunna- kappa  ای  buddha - kappa که به پنج بخش )
با دو بودا .  ،sära- kappaبودا  کیبا  ی. کالپاشوندیم

manda - k،    با سه بوداvara-k.  . با چهار بوداsäramanda 

- k  با پنج بوداbhaddha – k. تی)سنسکر bhadra- 

kalpaشتری( و ب  mahabhaddha – k.  شتریب  ییآشنا  یبرا 
  سندگانینو ی دانش و آگاه  هیو پا دنیشیاند یبه چگونگ
اند( !! دانسته قتی حق نی )که آنها را کاشف سمیکانن بود
(، Buddhavamsaاز رساله برجسته بوداوامسا )  یافشرده 

بازگو  کند، ی م انیرا ب یپندار یبودا ۲4 نامهیکه زندگ
 . میکنی م

( آغاز و به Dipankara)  پانکارهیاز د  نامهیزندگ  نیا  در
  ان ی( پاتیسنسکر  käshyapa( )همان  kassapaکاساپا )
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و  یهند  یها ی ژگیبوداها با نامها و و نی. همه اردیپذی م
 پایچون هندوستان که در آن زمان جامبودو یزادگاه 

(Jambudvipaنام )و  طیو همه در شرا شد، ی م دهی
و خانه را ترک  برندی سر مگوتمه به  رانچون دو  یفرهنگ

به  ری درخت تنو ری. همه زروندیم یخانمانی کرده و به ب
 قتیو همان چهار حق  شوندیبودا م  افتهیدست  یآگاه 
 ی... بوداهاکنندی و راه اصیل هشتگانه را اعالم م ییایآر
  ن ی. نخستکنندی عمر م شتریاند و ببلنداندام  اریبس نیشیپ

( )به اندازه از hathaهتهه ) ای( rattana) هن تَرَ 9۰بودا 
  5۰ ا یراع ذَ کیبه  کینزد انهی مآرنج تا نوک انگشت 

داری ده هزار اندام داشت و دوران خانه ی( بلندمتریسانت
  ی . از بودا۱او صد هزار سال بوده است  یسال و دوران زندگ

( عمر و تیسنسکر vipashyin ای vipassinنوزدهم )
از   شیبودا پ نیو پس رودی اندام رو به کاهش م یبلند

داری  هتهه و زمان خانه  ۲۰ یبه بلند یاندام  یگوتمه دارا
که  یسال، در حال ۲۰۰۰۰ یسال و دوران زندگ ۲۰۰۰

 ی سال دوران زندگ ۸۰داری و سال خانه  ۲9گوتمه تنها 
آن زمان است. در همه  یاوست، و اندامش چون انسانها

باشد،   ده یبه درازا کش   د یبا  سال  ارد ی لی م  اردی لیادوار که م   نیا
فرهنگ   نیو باورها و طبقات... و هم  های ژگیو  یانسانها دارا

چون گوتمه  کری اند و همه بوداها در چهره و پبوده یهند
پسر داشته و در  کیاند، چون گوتمه ازدواج کرده و بوده

گوزن  باغ کیدر  ریاند... همه پس از تنوکرده  یکاخ زندگ
(migadäya به )اختند، همه به چرخ دََهرمه پرد گرداندن

خواهش برهما دََهرمه را موعظه کرده... همه چمباتمه  
در  ری ( و ماه تنونامندی م pallanka)که آن را  نشستندی م

که فصول و  ییگو ...( است وبهشتی)ارد vesäkhaهمه 
 ز یو همه چ  افتهین  یدگرگون  چیو ... ه   یشمارو گاه   عتیطب

 

  ی ( نام دارد که دوران زندگ manuهندو مانو )   ش یدر ک  ن یآدم نخستـ  ۱
 سال بوده است؟  4۳۲۰۰۰۰او  manu-antara  ای
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 یدادهایاست... کوتاه سخن همه رو  هپابرجا ماند  کنواختی
 کین  یآنان چون گوتمه بوده است. ثوابها و کارها یزندگ

 ریچشمگ اریو بودا شدن آنها بوده بس ریتنو زهیآنها که انگ
 ی و معنو یبهره اجتماع  یاز آنها دارا کی چیاست که ه 

بوده  رهادِیو جامه... به  یخوراک شکش یبلکه پ ستندین
 است. 

آنها را نام برده  یو ثوابها ها یک ین یدر فهرست  هورنر
  شیهم ستا  یعطر و بخور... گاه   ا، ی هدا  شکشیاست که پ

 یوانیهم ح یها گاه ستوه اند. بُدیحاضر... بوده یبوداها
بوده است.   یری( که شpadamaاند، چون پادمه )بوده

ثواب او آن است که در برابر بودا سر فرود آورده و سه بار 
  ن یا ی آنکه به معرفت فراعقل یده است!! برایغر
داستان از بوداوامسا را )که  کی م، ی!! آشنا شوشمندان یاند

 :  میکنی م انیبرابرند( ب یاهمه تا اندازه 
 ش، یسد هزار کالپا و چهار دوران برون از شمارش پ  در
و  کیانداز ن( با چشمAmaraنام امارا ) بوده به یشهر
  د؛ یرسی. در آن شهر ده آهنگ به گوش مبخشی شاد

ها، طبلها، عودها، آوازها... و آهنگ فیلها، اسبها، ارابه 
در آن فراوان بود... شهر از هر نظر  یدنیو نوش یخوردن
. هفت گوهر شدی م  دهیها در آن دو همه حرفه  بودکامل 

گونه مردم در آن پر بودند، و همه  شدی م  افتیدر آن شهر  
اهل  یبرا یگاه یو جا انیسرشار و توانگر چون شهر خدا

بود  ی( براهمنAmaravatiامارا ) نی سرزم نیثواب. در ا
( که در سه وِداها و مانتراها sumedhaنام سومدها )به

بود...   ده یرس   و در دانش نشانها و سنتها به کمال   داستاد بو
  نیبودا بود )گوتمه( که در آن زمان چن  نیسومدها هم  نیا

مانند زمان گوتمه و  ییدادهایرو انینام داشت... پس از ب
 یادیبوداها فر گریخام، چون د یدرمیان گذاشتن پندارها

 هدبودا خوا  نی پس از ا  شماریب  یکه او در کالپاها  شودی م
او از  ریدرخت تنو ی شد و پدر و مادر و شهر و ... حت
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است... پس سومدها   دهیمشخص گرد  شی سال پ  اردهای لیم
و   شی ستا ادیفر دند، یسخن را شن نی گاه که اآن د، یگوی م
از همه جا برخاست و باشندگان ده هزار عالم با  رشیپذ
کردند و به  یآنها دستها را بر هم زده شاد انیخدا

ومدها پرداخته گفتند: اگر ما از بخششها و بزرگداشت س
کاره(  پنی)بودا د هانیک یپاسدار کنون ینیآموزش د

رو بودا )گوتمه( روبه ن یدور با ا ة ندیدر آ میبمان بهرهیب
 دیاز او با شیپ گرید یبودا ۲۳که  یشد )در حال میخواه 

 یادر ده هزار عالم فرزانه  د، یگوی !( پس سومدها م ندیایب
در همه عالم  ییهمتا کی. بدون شودینم افتیچون من 

گاه که  . آن افتمیدست  یخوشبخت نیاتنها من به  یروحان
 یادیچمباتمه نشسته بودم، فر یمن با شکوه و بزرگ

از   یکیشد...  یگمان تو بودا خواه برخاست که بی
مانگاال  یبرجسته بودا یها یبزرگ و فداکار ی هایمانداریپ
(Mangala  در دوران )گاه  است: آن  نیبودن چن  ستوهیبُد

فدیه بزرگ انجام داد و دو فرزند  کیبود  ستوهی که او بُد
( که به چهره براهمن yakkhaآدمخوار، )  کیخود را به 

در آمده بود، داد و در برابر چشم خود شاهد بود که چگونه 
. پس با دیار فرزندانش را تکه پاره کرد و بلعآن آدمخو

شده   افت ی در یستگیبه شا هیهد نی که ا الیخ یآسودگ
آن  شکش یآرزو را در برابر پ نیا خوشبخت است، دلشاد و

درخشان   یاز او پرتو ندهیدر دل پروراند که در آ هیهد
پرتو  ی گاه که او بودا شد از او نورپراکنده شود. پس آن 

افکند که ده هزار عالم را فرا گرفت و درختان و سنگها و  
 ی ادر پرده   ییکه گو  دندیدرخشی کوهها و تپه ها... چنان م

  د یاند. نور او درخشش ماه و خورششده  دهیاز زر ناب پوش
و   شیفداکار شگفت  ، یی)عجب بودا ساختیم اثری را ب
 او !!!(...    یمعنو یآمیز آرزوش ی ستا

 Majj. Nik. III/65آنها در  یدرباره بوداها و کالپاها
 آمده:  نیچن
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 یی و دورانها sunna - kappaبدون بودا را  یکالپاها
 asunna kappa شوندیم داریچند بودا پد ای کیکه 
 شوند،یبودا به پنج بخش م  یدارا   یدورانها  نی. انامندی م

اند، که بنابر بودا در آنها نام برده شده  ۲۸هم  یکه رو
 اند: ن یبودوامسا چن

( که sära kappaبودا ) ک ی یدارا یاـ دورانه۱
 آنها:  ینامها

Vipassin  ،Siddhattha  ،Padumuttara  ،Kondana 
 اند(. کالپا بوده کیبوداها در  نیاز ا کی)هر 
( که Manda kappaدو بودا ) یدارا یـ  دورانها۲

 آنها:  ینامها
Sikhin - Vassabha   ،Tissa - Phussa   ،Sugäta 

- Sumedha کالپا(.  کی )هر دو بودا در 
( که Vara- Kappaسه بودا ) یدارا  یـ دورانها۳
 آنها:  ینامها

Amomadassin-Paduma-Narada 
Piyadassin -  Atthadassin - Dhammadassin   

 (.کالپا کی )هر سه بودا در
( säramanda- kappaبا چهار بودا ) یـ دورانها4

 آنها:  یکه نامها
Tanhankara-Medhankara-Saranankara - Dipan-Kara ، 
.Mangala - Sumana - Revata-Sobhita 

( که Buddha- Kappaبا پنج بودا ) یـ دورانها5
 آنها:  ینامها

Kakusandha-Konägamana-Kassapa-
Gotama-Metteya 

 شوند، ینم داریزمان دو بودا پد کی( در یکنون دوران)
چند بودا پشت سر هم به  است کالپا ممکن کیدر  یول

 موعظه پردازند.
چون به   ادند، یبدون بودا ز  یکالپاها دورانها   ن یا  نیدر ب
 یاستوه تا بُدی  گذردی سدها هزار کالپا م ادیز یهاگفته 

بوداست. در  ونهایلی سخن از م انه یدر مها یبودا شود. ول
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گزارشها، گذشته بر آنکه به خام بودن  نیا ژرف یبررس
  یتوجهی فراوان که نشان ب یها یینارسا م، یبریم یآنها پ

نگارندگان بدون . شوندی آشکار م زیاست، ن سندگانینو
که با هم  ندیگوی سخن م ی دراز  یتوجه از زمانها

( sugätaنمونه در شرح حال سوگاتا ) ی. براخوانندینم
 ی هزار کالپا ۳۰۰۰۰تو در  د، یگوی آمده که او به گوتمه م

در شرح حال پدوموتره  یشد. ول یبودا خواه  گرید
.(padumuttم ) گوتمه  گرید یکالپا ۱۰۰۰۰۰ د، یگوی

کالپا   ۷۰۰۰۰سوگاتا و پدوموتره    نیب  دی. پس باشودیبودا م
سوگاتا   نی رساله زمان ب  نیکه در هم  یباشد، در حال  ییجدا

  ۷۰۰۰۰شده است، نه  زگوبا ا پ کال ۳۰۰۰۰و پدوموتره 
 فراوان است.  ها یی نارسا گونهن یکالپا... از ا

. یامونیاز شاک  شیپ  یاز بو داها  یبود فشرده کوتاه   نیا
گوناگون  یپندارها یامونیپس از شاک نده، یآ یدرباره بودا

به  هیاز پژوهشگران تک ی. برخشودی درمیان گذاشته م
و  کنندی م رانیدر ا انتیو باور به سئوش  یزرتشت شیک
دهرمه،   یو نابود  ی سست  شهیاند  شرفتیکه با پ  سندینوی م

  نده یآ   یشدن بودا  داریآن سخن گفته شد، باور به پد  ازکه  
 انتی گرفتن از نهاد سئوشو با بهره  افت، یگسترش  زین

 بودا را درمیان گذاشتند.  هیَتریمَ ، یزرتشت 

 ۱۰۰۰  ـ   5۰۰دََهرمه را پس از    یپس از آنکه تباه کُنسه  
 :سدینویم کند، ی م ینیبش یسال پ

رفته رفته  تیحیاز مس  شیپ  یاست که حت ریچشمگ»
  هیَتری نام مَبه  یگرید یکه بودا افتیباور گسترش  نیا
(Maitreyaی( )پال metteya که از )Maitri   به مفهوم

خواهد   داریگرفته شده، پد  یو دوست  یبرابر  ، ییکویمهر و ن
بودند.  انتیچشم به راه سئوش  ان یرانیگونه که اشد، همان

رخنه کرد،  سمیبه بود انیرانی رهاننده از ا شهیاند نیا
و  یپندار را به  آسان نیزمان بود. تراوادا ا ازیکه ن یپندار
  ن یا یدر کاروند  ینقش بزرگ  هیَ تریو مَ  رفتیپذ شی با ستا
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انگار رهاننده   زیوادا نسَرواستی   روانیکرد. در پ  یمکتب باز
  ۲۱/ ۱۰۸  -  ۱.۱۱۰افت« ی  شیروز افزاروزبه   هیَتریو باور به مَ

  ح یرا با بازگشت مس هیَ تریباور به مَ گرید یدر جاکُنسه 
 هیپا ترانه یمد یهاکه در کناره یی و رخنه باورها سنجدی م
و  خواندی آشکار م سمیگشتند، به بود تیحیمس شیدایپ
 :سدینوی م

بودند   دواریدوران، به بازگشت بودا ام  نیا  انییبودا»
سرچشمه گرفته   دیام نیاز ا زین هیَتریو باور به مَ
  حی به بازگشت مس انیح یگونه که مس بود، همان

  شه یر انتیاز سئوش  زین ح ی داشتند )باور به مس دیام
 5۰/۱۸(.« گرفت

 میدر خواه   م، یکن  ینگربرداشت کُنسه ژرف  نیابه    اگر
را   سمیدر بود تیحیکه او هرچند آشکارا رخنه مس افتی

از   ی. ولاندینمای م  یآن را شدن یول گذاردینم انیدر م
 کی نده یآ یدر نظر داشت که انگار بودا دیبا گرید یسو
 سمیهم زودتر در بود  دیو شا  ت، ی حیاز مس  شی دو سده پ  ای
فرا گرفته شده باشد.    نییآ  نیاز ا  تواندیشده است و نم  دایپ
 ی ریکُنسه و فراگ   نیکه همان برداشت نخست  رفتیپذ  دیبا

 کرد  فراموش   دیتر است. نبادرست  اریبس  انتی از پندار سوش
را به خود  انتی نقش سئوش ترایم ایکه در اوستا مهر 

 ی برخ  میدید  ی رمز  ینهاییآ  یکه در بررس و چنان   ردیگی م
 زیپنداشتند که در گاتاها ن یاز پژوهشگران به نادرست 

به کار برده است. در  ترایم یرا برا  انسی زرتشت سئوش

 

است که در فلک توشیتا، همان    یاستوهبُدی   هیَتریمَ  ان یی ـ به باور بودا۱
دارد و   ی جا ست،یزی در آن م  نی زم از نزول به ش ی که بودا پ یبهشت

  سمیخواهد آمد. در مهایانه بود  نیسال پس از بودا به زم  ۳۰۰۰-5۰۰۰
دهند که در دست چپ  بودا نشان می   ی امونیچون شاک  سهایاو را در تند
(  amrita) ی مرگی ب  یدست گرفته که آن را عصابه یی خود عصا

نام   - shakra -  کرا دَهَرمه شا)که در ابهی  ندرا ی . پس از او انامندیم
 ۱9/ ۱۱۷. ندباشد و برهما می دار
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  ی از رو کانین یو رهنما زیندهش مهر داور روز رستاخبُ
 انتیکه درباره سئوش  یهمان پندار گردد،ی م نواتیپل چ

چنان در   انتی رواج داشته است. همسان بودن مهر و سئوش
  سان ینوخیاز تار  یگرفته بود که برخ  شهیر  ینییآ  یداستانها

نام مهر که به  نددادمی گزارش    ی خ یتار  یمبریمسلمان از پ
 یمهر  نییو آ  بردهی سر م به   رانیدر ا  ح یمس   یس یاز ع  شیپ
بهروز در  حیرا پراکنده است. شادروان ذب ینیمهر د ای

در شب   مبریبرده بود که مهر پ  یبه گمان خود پ  یپژوهش
زاده شده    یااز با کره   الدی از م  شی پ  ۲۷۲دسامبر    ۲4شنبه  
با  ختهیآم ی سیزادمان ع یداستان پندار همان ) است

پندارها بدون گواه    نیا  نکهی(. گو ایروم  سمیی ترای داستان م
 یهااست که از استوره  یمردم یو تنها داستانها یخیتار

  ن یچن کیدهند که نشان می  یاند، ولکهن رنگ گرفته 
  شه یپراکنده شده بوده است، که ر  تیح یاز مس  شیپ  یباور

 یی بودا هیَتری است. مَ یزرتشت انتیآن همان باور به سوش
( گرفته شده و هر دو Mitra) ر تَیگمان از همان مبی زین

  ی و رهاننده زرتشت انتی. مهر سئوش اندت یهو کی یدارا
 زین ه یَتری. مَزدیآمی است، که با بازگشت زرتشت در م

. شودیاست که با بازگشت بودا همانند م ییرهاننده بودا
 هود، ی زرتشت،    ی نهاییگذشته )آ  یدفترها  رگونه که دهمان
از    هوهی   حیشد، انگار مشباخ و مس   یآورگواه   زی( نتیحیمس
رخنه کرد.   تیحیو از آن به مس  هودی  نیبه د  یزرتشت  نید

از   شیبه سده سوم پ کیکه نزد رفتیتوان پذی م پس
تبار خود، و هم  یغرب  هیاز همسا  انیانگار را هند  نیا  الدیم
 گرفته باشند. رانیا یاهایآر

 ی کیاند. گرفته  هیدو انگار در کنار هم پا سمیبود در
 گرددیباز م یدََهرمه از نابود ییرها یآنکه خود بودا برا

آنکه در زمان خود  گریمسیح(، و د Parusie)همسان با 
است که در بهشت توشیتا   یاستوه رهاننده بُدی  نیبودا ا
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مادرش، که در فلک   ریتنو یبود که برا  .۱داشت  یجا
 هیَتریدر آنجا مَ رود، ی داشت، به آسمان باال م  یجا تا توشی
تا پس از بودا به  سازدیخود م نیو جانش کندی م  داریرا د

 . دیآ نیشکل انسان به زم
 : سدینوی ناکامورا م 

از   ژهیوبه Kusuma - sancaya یدر سوترا»
 نیو به کمک ا شودیم یبانیپرستش بوداها پشت

دست  سمیبودسازی گونه ساده کیبه  شیگرا
  ن یپرستش بوداها جانش گری. به زبان دزنندی م

 ین یپیتَکَه چتنها در تری   ...گرددی دََهرمه م  شی ستا
نام بوداها و  شی ستا یسوترا برا  ۲۱به  کینزد

تکرار آنها، نگاشته شده است. بازگو کردن نام 
  یت ینگسَ َها در نام ستوه بوداها و بُدی

(Nämasamgiti به )ه . رفتشودی سفارش م ژهیو  
.  ندیافزایشماره بوداها مرفته به 

  ش یستا Bhadrakalpa - Samädhi sutraدر
 - bhadraدوران ) کیهزار بودا را در  کی

kalpa  دهند. را دستور می   تایپارم  ۸4۰۰۰انجام  ( و
نگاشته  هیدرونما نیسوترا با هم ۱۱به  کینزد
  شیانگار به پ نیاند... سرانجام چنان در اشده 

 کنند، ی م یسوترا پافشار  کیکه در  روندی م
برتر از زاهدان  اریهای خانه به دوش بسستوه بُدی

هشت در ب یینوزا یزمان آرزو نی... در ااندانه ینایه 
  نیچند هیپا نیو بر هم ابدیی م  شی ششم افزا

 

  ی ورارو یو جهانها انیخدا نی در ب هیَ تریمَ گاه ی: جاسد ینوی ـ واردِر م۱
  samudra kacchaنام به  ی ن یسرزم و در  بلکه در جنوب هند  ستین

  ی( فروغهاgarbhaبزرگ که زهدان )  ی پهناور و در کاخ   ی است در پارک 
کاخ چنان سترگ است که بام آن به   نینام دارد. ا  ر یو تنو بیتذه

در   یدر کاخ هیَتر یمَ گاهیدر چند گزارش جا  99/ 4۲۷رسد آسمان می 
 اد شده است. ی جنوب هند 
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پاک  نی . سرزمرندیگیشکل م  انهیمها یسوترا
آورده  شیها پرساله  نیفراوان در هم یبوداها
پاک،  نی سرزم یگونه که سوتراهااند. همانشده 
 ،دهندرا نشان می  تابهایآور امی خوشبخت  روقلم

Akshobhya- vyuha یبودا نی سرزم ای  
Akshobhya و   یشگری ستا ییهادر رساله  زیرا ن

خاور   یبودا را در سو ن ی . اکنندی م یشناسانگر
را در باختر. به همان روش   تابهایدهند و اممی   یجا

 لوفرین ، karunä- pundarika یدر سوترا
  ز یسحرانگ نیسرزم درباره یو مهر خاور  یدلسوز

Padma ی )لوتوس( وابسته به بودا  
Padmattara دوران  یدهد که سگزارش می

سوترا   نیبوداست... در ا نیعمر ا یجهان
که  شوند، ی م شی ستا زین یهای بزرگستوه بُدی

است.  ندهیآ یبودا ه یَتریآنها مَ نیتربرجسته
 väyuvishnu) ستوهیبُد  - شنوی وویوا نیهمچن

- bodhisattvaاو را اوتاره   انی( که هند
(Avatäraو نیشی( )به دفتر پ )شنویمراجعه شود 

 Mahäkärunika و ند، دانمی بزرگ هندو  یخدا

– mahäshramana برجسته   اریبس ینهاد که
. گردندی جانداران است، پرستش م ییرها یبرا

 هاه یما نیدر ا یفراوان ی سوتراها نیگذشته بر ا
  اریکه بس ییهاستوه از بُدی یکیاند. نگاشته شده 
  یی ایآس ینها یدر سرزم ژهیوو به شودینام برده م

  یابرجسته  اری بس گاهیپا نیتا تبت و چ ایمالیاز ه 
  ن ی( است. اAvalokiteshvara) تشورَیکودارد اولُ

  شتر یب یپرآوازه است کم اریچون بس ستوهیبُد
را در آغاز   ستوهی بُد  نی. امییگوی درباره آن سخن م 

Avalokit - asvara  دندینامی م  .asva  ای  ashva 
به  ییاز سو ستوهیبُد ن یبه مفهوم اسب است. ا
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وابسته بوده است.   ( )اسب گونه  نی اشو  ییودا  یخدا
 -Avalokita) شورهیاته کیاو را سپس اولو نام

Ishvaraبه مفهوم خدا و رب   شورهیکه ا  اندده ی( نام
. نگردیو فرمانرواست و اولوکیته، آن که به پایین م

 نگرد،ی که با مهر به پایین م ییپس نام او خدا
که )به بودا(  یینام او را خدا زین ی. برخدباشمی 
فراوان جانداران   یها. او به گونهنددانمی نگردی م

پرستندگانش  به. کمک او رهاندی را از رنج م
م( در دَ Kshana.)(tat - kshanam) درنگیب

کرده تا همه   یاست. او از بودا شدن خوددار
بزرگ  ن یوگیبخشد. او را  یی جانداران را رها

(Mahäyogin معجزه ) گر با چهار بازو که گل
. او به خوانندیرا در دست دارد، م لوفرین

 - ۱۸۱ بخشدی م یویدن یپرستندگانش پاداشها
۱۷۷/59 . 

برابر دانسته و چون  وایاز پژوهشگران او را با ش یبرخ
و کهن هند  یبوم  یخدا او را وابسته به فرهنگ نیا
ه کَاو را پتالَ نیسرزم Candavyuha. در سازندی م
(Potalaka نام برده )پاک، او را در   نیسرزم  نییاند. در آ

  ره یت ان یی. در تبت، بوداخوانندیو همکارش م  تابهایکنار ام 
و  رندیپذی را م  ییواال اریبس گاهیخدا پا نیا یبرا انهیمها

هوم« را تنها به  ـ  پادمِ ـ  یمان ـ م اُرد »وِ میدیکه دچنان 
. شمارندی خدا وابسته و آن را مقدسترین وردها م نیا

  ستوه یبُد  نیو بزرگداشت ا  شی سوترا در ستا  نیتربرجسته
 Saddharmapundarikaلوتوس ) یسوترا ۲4بخش 

بخش آمده: آن که با اراده    نی( است. در اکین  نونقا  لوفرین
بزرگ   وجود  و  ستوهیبُد  ، تشورَینام اولوک   دنیبه شن  بایو شک

آزاد خواهد شد   ها یتوه( پردازد، از همه گرفتارسَها )مَ
(Pramucyeranپس با . )نام او را و در  اموزدیکه ب دی

ه و درخواست او را ندا دهد ذهن خود بسپارد و با البِ 
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(äkrandam kuryuhو گرام )دارد، در او مستغرق  ی
او را به    ، ( pujayatiاو را پرستش کند )  ، ( Smaratoشود )

وجود  ، تشورَی( بدون شتاب. اولوکsmarathäآورد ) ادی
ناگوار، رهابخش   یها یمندی و گرفتارپاک، در مرگ و درد

  ی ( . پاداشtränu , bhotisharanamو پناهگاه است )
او   شی ستا بارک ی یحت ایکه از سپردن نام او در ذهن و 

 یو اندازه است و در کالپاها شماریب د، یآی دست مبه
خدا را   - ستوهی بُد نی(. ا۳4/۱۸... ) ماندی م داریفراوان پا

  یی هند که کاسه گدادنشان می   ی و نقشها رهبان  سهایدر تند
(Pätraو چوب )ژهیو  دست   (Khakkhaya را در دست دارد )

 .شودی م  دهی( نامkalyämitraو دوست و مهربان )

 زی ن ینیی بودا، که آ ینهایسرزم نیتراز برجسته  یکی
پاک است که آن را وابسته   نیسرزم  افته، ینام آن رواج به

 ن یابه  ن یاز ا شی . ما پسازندیم  تابهاینام امبه  ییبه بودا
و  نیدر چ ژهیوچون به یول م، یپاک اشاره کرد نی سرزم
 شفراوان دارد، از پژوه  شگرانی نامبرده ستا نییژاپن آ

 ریدر ز یانوشتار خود آورده فشرده  ن یکُنسه که در چند
 . میکنی بازگو م

 ی ابه گونه  زیبودا ن  نیباور است که انگار ا  نیبر اکُنسه  
 :سدینوی گرفته است. او م  شهیر  انیرانیا  نیاز فرهنگ و د

 سمیبوداها که پرستش آن در بود  نی از نخست  یک»ی
 ای( Akshobhyaآکشوبهیا ) افتی رواج 

و در  بود که در خاور هند ، ناپذیر و استواری سست
گرفت. در باختر   هی( پاAbhirati)  ی راتیابه   نی سرزم

=   Amitä) انیپاینور ب ای تابهایهند پرستش ام
 هک  نییآ نی= نور( پراکنده شد. ا bhä ان، یپایب

 رانیهمگون است، از ا  ان یرانیا  یبا مهرپرست  اریبس
کوشانا  یگمان از پهنه امپراتور گرفته و بی شهیر
(kushana ) ،  و هند بود، به هند رخنه    ران یا  نیکه ب

 ـ ۱4۸به  کینخست نزد شیک نیکرده است. ا
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 یاشکان - یرانیاشاهزاده   کیتوسط  یالدی م ۱۷۰
( )که Negan- che - kao) اونام نگان چه کابه
برده شد.   نیاست( به چ  ینیگمان برگردان به چبی

و  شیکه مورد ستا گرید یریاسات یاز بوداها
  Bhaishajya توانی همگان بودند م یسرسپردگ

( Amitayus) وسیتایشفابخش( و ام  ی)بودا
 یگریآن را چهره د  ی( که برخانیپایعمر ب  ی)بودا
همسان   وسیتاین امی. ادینام ، ۱نددانمی  تابهایاز ام 

  ی بوداها دارا  نیا  شتریاست. ب  یرانیا  ۲اکرنه  با زروان
جهان مرموز   ایو  یی فرمانروا ینها ی سرزم

ما  یکه با جهان ماد ی( بودند، عوالمکالیست ی)م
 یآلودگو پاک و ناب و رها از هر نا  ستندین کسانی

  گر یفراوان د ی. در تانترا بوداهاندباشمی  یو ناپاک
(، Vajradharaهره )جردَشدند، چون وَ انینما

نه چَیرووَ ، (Vajra - sattvaوجرستوه )
(Vairocana و ... ) هم شبح   یامونیسرانجام شاک
 شد.«  یعلو یبودا کی
 

 

دراز،   ی دانش زندگ ای ورودایدانش. آ  vedaدراز،  ی زندگ  äyurـ ۱
 هند کهن.   یحکمت پزشک 

 .  انیپا ی ب a - mita= عمر،  äyah کرانه،- ی به مفهوم ب a-karaـ ۲
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که چون   یفراوان  انیناج  نیتراز برجسته  :سدینوی مکُنسه  

 وس، ی تای سه نهاد ام  شدند، ی و برتر از آنان پرستش م  انیخدا
 ـ  Mahästhamapraptaپراپتا مهاستهامه  ، اولوکیتشورَ

 کیبودند که چون  ( دست آوردهبزرگ را به  یرویآن که ن
مهر   با را    تابهایکه ام   میدی. درفتندی شمار مبه   یهند  ثیتثل

.  ساختندی را با زروان اکرنه همسنگ م وس یتای و ام
که  کردند،یهندو برابر م یبا برهما زیاولوکیتشورَ را ن

 ادیریهشتاد هزار م یبه بلند یسترگ زهاندایانسان ب
که جهان را در دست خود نگاه  شدی پنداشته م لومتریک

 . ندیدو چشمان او دیداشته و ماه و خورش

اولوکیتشورَ  تابها، ی تثلیث را ام نیکُنسه ا گرید یجا در
( kulaتبار ) کی. که سه رهاننده از نامدی ( مTäräو تارا )

  تابها یبهشت ام  ای(  (sukhavati  هاواتیو به سوک  ندباشمی 
 ،۱بردی م  یبود که انسان را به آن سو  ییاند. تارا خداوابسته 

  رونیهم زاست. ا ییو رها یکه به مفهوم کرانه رستگار
که از چکه   دیگرد یاه اله نیشد و در چ ییتارا نشان رها
جهان   یگاه که به همه رنجهاستوه، آناشک بُدی

و رهاننده انسانها از مرگ و زادمان    ردیگی شکل م  د، یشیاند
موجب خواهد شد   مانیکردن نام او با ا  ادی.  شودی دوباره م

(، و täräyishyäniبرد ) یکه تارا ندادهنده را به آن سو
و  ری به تنو یازین گریبخشد )د ییاز همه رنجها رها

چون  یا!!(. سرانجام تارا الهه ستیدهرمه... نبدی
  ان ییبودا  نی نام. پس در کنار ا  ۱۰۸شد با    نهیماد  ستوهیبُد

های ستوه های خداگونه، هزاران بوداها و بُدیستوه و بُدی
 دینبا ی. ولگرفتند قرار شی نام رهاننده مورد ستابه گرید

ها ستوه بوداها و بُدی  نیدر همه ا  زیچ  کیفراموش کرد که  
از  کی چیاست که ه  نیو رهانندگان همانند است و آن ا

 

کرانه  ی به معن ی بردن. کرانه آن سو ی به آن سو ی عنی täräyatiـ ۱
 . یکرانه رستگار ا یسنساره  ی آن سو
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هم در  انهینایه  یکهن آشنا نبودند. حت سمیبود یآنها برا
 شناخت،ی م  یامونیرا که جز شاک ییدوران کهن تنها بودا

  ی نهاییو آ تابهای امبود. پرستش  ندهیآ یبودا هیَتریمَ
به سده پنجم پس از بودا  کینزد توانی همگون را م

 کرد. یابیرد
جدا شدند و  اریبس یادیبن نییاز آ شهایک نیاز ا یبرخ
.  افتندی  شیبودا گرا دََهرمهیوارونه بُد یباورها  یبه سو

 ی خیتار  یباور بودند که بودا نیاکهن به  سمیبود روانیپ
 شیخو ییخود راه رها دینبود، بلکه هر کس با یناج کی

 را آماده سازد. 
 :سدینوی م گرید یکُنسه در جا
در شمال    تابهایشدن پرستش ام   داریاز پد  پس»
  ۱5۰برده شد ) نیهند، از آنجا به چ یباختر

مکتب   ( Hui-yuan) یالد ی م ۳5۰(. در یالدیم
  ه یپاک« را بنا نهاد که بر پا نی »سرزم

Sukhavati - sutra  ی اپرورانده شد و راه ساده  
. زمان  کردی م شنهادیپ ی و رستگار ریتنو یرا برا
( و shih- chia ینی)به چ های امونیشاک یدراز
  ی نی چ  ییبودا  ن یی( هسته آMi- l0  ینی )به چ  ه یَتریمَ

ها چون ستوه بُدی یرا شکل دادند و گروه فراوان
 سیتقد  زی( و... نkuan - yin  ین یاولوکیتشورَ )به چ
 ۶5۰به  کینزد یو گزارشها  تهای شدند... از روا

 o- mi  ین ی)چ  تابهایکه ام  افتیدر  توانی م  یالدیم

- toو  افتی یبرتر گرانی( بر دkuan- yin  را
هند   نیخود گرفت. برخالف سرزم  شیدر ک  کسرهی

  یبرجا یو نه از بهشت او نشان تابهایکه نه از ام
 . شدی م   افتیاو فراوان    کریو پ  سیتند  نیماند، در چ

و   یمصر زارین یاست که کشتزارها ریچشمگ
 یهاره یجز ان، یرانی( اvarر )وَ س، ی ریبهشت از

 دیهسپر یو باغها ونانی دگانیآمرز
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(Hesperidsهمه در باخترند. بهشت چ )انینی 
-kunلون )در باختر در کوه کون زیاز بودا ن شیپ

lunنام داشت، که ما در شاه باختر به  ی( جاHsi- 

wang - um در آن بنا کرده بود. یکاخ 
ارزش   یدارا نیتا امروز در چ تابهایپرستش آم

  ی الدیم 95۰به  کینزد زیاست. در ژاپن ن اریبس
کورا و در زمان کامَ  افتیگسترش  تابهای ام شی ستا
(kama- kuraمکتبها )شکل    هیپا  نیبر ا  یچند  ی

  نی سرزم یکیگرفته بودند. دو گروه برجسته آنها 
  له یبه وس یالدی م ۱۱۷5( بود که در Jodoپاک )
گروه   یگریشد، و د یگذارهی( پاHonenهونن )

 Shinranشونین )   رانی پاک که ش  نیسرزم   یواقع

- shonin(. ۱۲۶۲  -  ۱۱۷۳گذاشت )  انی( آن را بن
 رویپ ونیلیم ۱۶به  کینزد ۱9۳۱در  تگروه نخس

ژاپن  انییاز بودا یمیداشت و ن یروحان ۲۳۰۰۰و 
 مانیپاک ا نیگروه بودند. در مکتب سرزم نیاز ا

و  یو درست یاخالق  لیفضا یحت ز،یبرتر از هر چ
در   ینظر یاست. شعائر و باورها و آموزشها یپاک

،   ۱9۶/۲۱  -  ۱9۷.«  اندارزش ی ب  تایام  شیبرابر ستا
۳۷ - ۳4/۱۸  ،۱4۲ - ۱۳۸/۲۱  ،۷۰/۱۸   
 ری کهن سخن از تنو سمیدر بود م، یدیکه دچنان 

(bodhiو دگرگون )که   شدی گفته م  درست  راه  مودنیو پ  ی
به   یدسترس  زین  انییبود. هدف بودا  یآن رستگار   انیدر پا

بود چون   یبرداشت، انسان  ن یشد. بودا، در ا  انی بودا ب  گاهیپا
پرده   دنیبه معرفت )پرجنا( و در  یابیکه با دست  یامونیشاک
آزاد و  یشده و از رنج زندگ داریب یخبریاز خواب ب ینادان

. پس وستیپیم  روانایو به ن  دیگردی م  هااز زادمان دوباره ر
 گرید روانایشدن در ن دیپس از مرگ و ناپد یانسان نینچ

و نه در سرنوشت انسانها   گشتی جهان باز م  نیانه به 
و  ماندیم یکه از او برجا یزی . تنها چگذاشتی نشان م
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او بود که راه  دََهرمهیبُد کردی م ییانسانها را رهنما
رفته رفته   ی. ولآموختی م گران یدرا به  ی رستگار
 یو کاردانان و کارگزاران، که برا سمیبود تیروحان

مردم  یهاتوده  دنیخود کش یو به سو  سمیگسترش بود
تر داشتند، به ساده  یگرفتن از روشهابه بهره  ازین

که مردم آن زمان به آن  یروش نیترو هموار نیتردلپسند
پانتئون   کی داشتن  پاکردند و به بر یخو گرفته بودند رو

  نیپرداختند. هموندان ا روانیدر پ مانیا دنیبخش رویو ن
  نیاز ا رونیبودند که ب یجاودان یبوداها ان، یانجمن خدا

آنان نام   ییفرمانروا نی که سرزم ییجهان در بهشتها
جهان را   نی اران اداشتند و سرنوشت جاند یگرفت، جا

های ستوه ن بُدییبوداها همچن  ن ی. در کنار انددادمیشکل  
  ن یهمه جانداران ا  یی رها  یخداگونه را کشف کردند که برا

  ی در بهشت زیاز آنان ن یبسته بودند و برخ مانیجهان پ
در سرنوشت جانداران   انیداخاز  رومندتریداشتند و ن یجا

  ن یاز ا شیها پستوه بُدی  نی. درباره اگذاشتندی نشان م
. اکنون  میداداز بوداها  زین یی و نشانها میسخن گفت 

پژوهشگران:    دگاهیاز د  شانیبه بوداها و بهشتها  میپردازی م
 :سدینوی شومان م
وابسته    ین یبر انسان بوداها که به زمان مع  گذشته»

دوباره زاده  )به جهان آمده  ینی بوده و در زمان مع
و   اندنیخود با نما یآورام یو پس از انجام پ ( شده

خاموش  رواناین یشناساندن دََهرمه خود در پار
اند که هم نام برده شده  گرید یبوداها شوند، ی م
و جاودان بوده و به زمان و مکان وابسته   وسته یپ
سرنوشت انسانها و جهان   در توانندی و م ستندین

  نیقوان یبوداها را، که ورا نیگذارند. انشان
جینا   روزیپ یدنت( و بوداهانِ)ترانسِ اندی جهان

(Jina  )ده ید  نی در متون نخست  نامند، ی تَتهاگته م  ای  
 یبه بودا یااشاره  یثانو اتیدر ادب ی. ولشوندینم
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 ژهیوکه به شود، ی( مdhyani - buddhaمراقبه )
آشکارتر    انی)به ب  گرددیدر تانترا به یُگین آشکار م 

  ی بوداها به پنج سو  نی. ا( است  یگیُ   لی توهم و تخ
  ینهایسرزم   ایبهشتها    یاند و فرمانرواوابسته   یتیگ
( buddha- kshetraفرمان بوداها ) ریز

  ی الدیم  5 ـ  4به سده  کیپندار نزد نی. اندباشمی 
  ن یهزاره پس از بودا !!(. ا کیشد ) داریدر هند پد

پنج دندانه، که نشان  ژهیو تاج بوداها را با
  ن یجهان و زمان و قوان یبر پنج سو ییفرمانروا

را  نایج یدهند. پنج بودااست، نشان می  یعیطب
زاده  ـ  Ratnasambhava: برندی نام م نیچن

 ـ Akshobhyaشده با جواهر )جنوب( 
 دگونیخورش ـ  Vairocanaناپذیر )خاور( ی سست
)باختر( و  انیپاینور ب ـ  Amitäbha( انهی)م

Amoghasiddhi  و   زیسحرانگ یرویدارنده ن ـ
 )شمال(.  ریخطاناپذ

)خاور(  دیجهان از برآمدن خورش یها یدر هند سو
.  نامندی م شیپ ای parvaکه آن را  شودی آغاز م

باختر را پشت ( dakshinaجنوب را راست )
(poshcina( و شمال را چپ )uttaraم )ندیگوی 

که   گذارندی م انیم رد زین یانیم  یسو کیو 
mädhya و   نیترکهن  تابهای ماَ. شودی گفته م

 دهیهم نام  وسیتایبوداهاست که ام  نیا  نیترپرآوازه 
بهشت بلند آوازه  ی . او فرمانرواشودی م
(sukhävati  )است.   یو خوشبخت   یبهشت شاد  ای

  زنام خود را ا ( غمیب یکه آشوکا )به معن  ندیگو
  نیشدن در ا ادهز یبهشت گرفته است. برا نیهم

 ست، یبسنده ن ستهیشا یبهشت انجام کردارها
آورد و او   یبا جان و دل رو  تابها یبه ام  دیبلکه با

 نی . زادمان در ابردیبهشت م نیاخود مؤمن را به  
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بلکه به  ردیپذیبهشت از زهدان مادر انجام نم
برگ  کیناگهان درون  دهیبرگز تابهایآم ضیف
از هم   یگرفته و آن برگ به آرام یجا یآب لوفرین
بهشت   نی . در اشودی و او زاده م شکفدی م

کننده  تباه و گمراه  یاز کششها ینشان نیکوچکتر
  هاواتی. آن که در سوکستیآلوده ن یهای و آشفتگ
و به   افتهیبه پرجنا دست  تواندی م شودی زاده م 

 وارد گردد. رواناین
نقش شده و   نایج یپنج بودا نیا ییدر مانداالها

اند )در نوشته شده  ییآنان وردها و دعاها رادوردو
مانداال آمده است(  نیاز ا یدفتر نگارها نیا انیپا

  یکتاپرست ی به  شیکمکم گرا سمیبود انه یدر مها
و   انیب tatvaشدن انگار مطلق  داریپد زهیانگ

پنداشت که با رخنه   توانی. مدیگرد ، ناپذیرشرح 
به سده  کیدر هند نزد یاسالم  یکتاپرستیکردن 
ناالندا  ییانگار در دانشکده بودا نیا ، یالدیدهم م

(Nälandäپد )تنها  انگار نه   نی شد. مطلق در ا  داری
  ی داومایه بن در بُ نیدر نشانها و نمادها، که همچن

  ی شد. زمان  یی ( شناساädibuddhaبودا )ی آد  یازل
وابسته   یبودا در کانون پنج بودا نینگذشت که ا 

 گرفت. یجهان جا یبه پنج سو
مشخص نبود و  یبودا کیتنها  یول یازل یبودا

 نیخود نخست یبودا را برا کی یاهر دسته
  ش یبودا ستای آد  نیکه سرانجام چنددانستند، چنان 

 یجا  انیم  در  ( چونهیرُچَنَجانا )ویروُ. ابتدا وَشدی م
جرستوه وَ  ـبودا  بودا شد. پس از او آدیداشت، آدی

(Ädibuddha - vajrasattvaبودا )ن، ینخست ی 
به   یاکنگره  یآذرخش است، با تاج شیکه هست

و   ، یعیطب  یبر قانونها  ییو فرمانروا  ینشان فرزانگ
در دست   ی( در دست راست و زنگvajra)  یآذرخش
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و   یمردانگ ان. آذرخش نششدی چپ، نشان داده م
نشان مطلق )جاودان و   ای ، ینگیزنگ نشان ماد

است. مرد و زن   ( داریاستوار( و سنساره )گذرا و ناپا
  ن یبودا همچن  نیانشان دو قطب است. به    نیهمچن

Svayambhunätha ، داریکه از خود پد ییخدا 
  بهادره  بودا سامانتا. پس از او آدیندیگو ۱شودی م

Ädibuddha - samantabhadra   است که او
نام پرجنا برهنه به  یکه زن  یرا سراسر برهنه در حال

( او prajnä- samantabhadri)  یسامانتا بهادر 
 دهند... را در آغوش گرفته، نشان می 

شفابخش سخن گفته  ی از بوداها نهایبر اگذشته 
و شش بودا دورادور او   ان یکه گوتمه درم شودی م

 نام دارند:  نیشش بودا چن نیاند. ارا گرفته 
Ashokottamashri   ، Abhijnäräja ، 
Svaraghosharäja   ، Simhanäda ، 
Bhaishajyaguru ،  
Dharmakirti sägaraghosha  .  

ها، که ستوه ی بُد یشمار فراوان نهایبر ا گذشته
و همه در دوران  رومندتریاز بوداها هم ن یگاه 
از آنها نبوده   یاز آن نشان  شی شده و پ  داریپد  انهیمها

( ... که  Mahäsattvasسترگ )  یهایاست، هست
گوش فرا داده و   ن یهمه به دعا و درخواست مؤمن

  یاری زین ار انیخدا یو گاه  کنندی م یاریآنها را 
آنان نشان  gatiدهند و در قلمرو و جنبش می 

 

بود است که  ن یبودا نخستاز متون مهایانه آمده که آدی  یـ در برخ ۱
بودا همگون با برهمن  شوند. آدی ی م از او نمودار  گر ید  ی همه بوداها

شده و به    د یو او از خود پداو بوده    دهیآفر   انیهندوهاست، که همه خدا
پندار خود    ی رویبوداست که با نی ( است. آدsvayambhuخود وابسته ) 
( dhyänibuddhaمراقبه ) یهمان بوداها  که آورد،ی م  دیپنج بودا پد

 .  کسانندیجهان   یپنج سو   یو با پنج بودا ند باشمی
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  ن یاز ا یکیشدند. اولوکیتشورَ  داریپد گذارند، ی م
های برجسته و بزرگ است که او را  ستوه بُدی
 زیارباب جهان ن ای( Lokeshvaraره )شوَلوکِ
 گریبرجسته د  اریبس  ستوهی . پس از او بُد۱اندده ینام

است که  فیلط یبای( زManjushri)  یمنجوشر
( با آهنگ الطیف Manjughoshaمنجوگوشا )

 نددانمی الحکمت که او را رب  شود، ی م  دهیهم نام
  افتیتا آموزش بودا را همه در کندی م یاریو او 

نام تارا  های زن به ستوه بُدی  نهایکنند. گذشته بر ا
(Tärä ) ،  انیخدا  یو سبزند، و گروه فراوان  دیکه سپ  

از  یو گروه  اورند،یها، که چون پاسدار و و الهه 
آورنده،   یخوشبخت انیکهن هندو، پر انیخدا
ترسناک  ، ( krodhaآلود )خشم  انیخدا
(bhairava ) ، را دربند  ییکه استادان بودا یوانید

( Dharmapälasکرده و آنها را پاسداران دََهرمه )
که  نیمقدس  ، sädhitäs یادیاند... گروه زنام داده 

  یاند، شمار فراوانشده  داریسحر تانتارا پد یاریبه 
siddhas ،  یکه دارا  یر یاسات   نیمقدس  siddhi  ای  

 ی... و سرانجام انسانها اندی عیطب یورا یروهاین
... که همه مقدس شناخته  نیگینام ارهت،  به  یادیز

  -۱۲۱.«  کنندی درخواست م  یاری  زیشده و از آنان ن
۸۸/۱۳۷ 

 

نامها و گفتارها   نی از ا ی اشاره شد، برخ ن ی از ا شی گونه که پـ همان ۱
  نیا هی پا ی خام و ب یبرداشتها دادن  نشان یگویی شده است. برادوباره 
  ستهیاند، با پژوهشگران قرار گرفته   شی مورد ستا   جا یپردازان، که بسخن 

همان پژوهشگران را درمیان گذارم. چون    یو باورها  هاه یکه نظر  دمید
.  شودی در آنها بازگو م   ییهایهمگون  ند،ی گوی جستار سخن م   کیهمه در  

  ییبودا ی هاخداگونه و ان ین خدایا یاه یرو 4۰۰دفتر  کیشومان در 
و    یچه کژرو   افتیدر  توان ی اندیشی در آنها مکرده و با ژرف   ی را بررس

 شده است.  دَهَرمه یبُد  ری بانگیگر ی شگفت ی ارزشیب
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که   ییپنج بودا  شیدایپ  یگریبه زبان درکشیته  سنگهه 
.  گذاردیم انیدر م انند، یبه گفته او سرور پنج خانواده بودا

 :سدینوی او م

 کیبودا  انه، ینایمکتب مهایانه ناهمگون با ه  در»
مطلق است و  قتیبلکه خود حق ست، یانسان ن

و  ی( و همدردprajnäشناساننده معرفت )
( است. در َپرجناپارمیتا بودا Käruna) یدلسوز

 یهم پرجنا و کاروناست و برا   یمطلق و رو   قتیحق
 انیگوناگون نما یهاانتشار دََهرمه در چهره 

برابرند و از  قتیهمه آنها با حق که شود، ی م
. زادمان و مرگ بودا تنها اندیی ورارو  زین رونیهم

که او نه هرگز زاده شده   یدرستاست. به  ینمودار
است، که او از  افتهیدست  ریو نه مرده و نه به تنو

 ریو آنچه در ز دباشمی  افتهی ریگاه تنو نینخست
 یدادهایداد، چون رو یرو ایدر گا یدرخت بُده 

 upäya کیاو تنها  ین یزم یزندگ گرید

kaushalya یسازی هنرمندانه برانه ی زم ای  
 ناآگاهان بوده است.«  دنیبخش رویو ن یدلگرم

پس از درمیان گذاشتن سه بدن بودا،  سنگهه
 :سدینوی م

  ندیکانن کهن از زبان بودا آمده، آن که مرا ب در»
مفهوم گفته بودا تنها    نجایاست. در ا  دهیدََهرمه را د

است و  ش یبوده که او نمودار آموزش خو نیا
 یاست. ول نداشتهی کی زیخواسته متاف گونهچیه 

کایه  دََهرمه ایپس از بودا در مهایانه بدن دََهرمه 
 ییهاهم دهرمه یگرفت و رو یکیزیمفهوم متاف 

بودا را مشخص ساخته و پس از مرگ   کیشد که  
 rupa)  ایکاروپه  ای  یاده یاو چون بدن پد  ینمودار

- käyaوجود ندارد،  گریرفته و گوتمه د نی( از ب
است، پناه   قتیحق یکه بودا ، کایهبه دََهرمه دیبا
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 یبدن اله  ، یاده یرفتن بدن پد نیبا از ب یبرد. ول
و نور(  یی( )بدن روشناsambhoga käyäبودا )

ها و نور است و به گونه  کریپابرجاست که پ
 یای)آنها که از در  رشدگانیفراوان به تنو  یهاچهره 

ها و گونه  نی . اشودی م انیاند( نماسنساره گذشته 
شدند که  ادینور چنان ز کریفراوان پ یهاچهره 
به برپا   ازیکاستن آنها ن  یبرا  افتندیدر  هاست یانیمها

گوناگون   یدارند در مکتبها  یداشتن سامان
ها چهره  نیبندی اه یپا یفراوان برا یروشها
بندی به  آنها بخش  نیترشدند که برجسته  دهیبرگز

 کیاز آنها  کیپنج خانواده است که بر فراز هر 
پنج خانواده را با پنج   نی گرفته است. ا یبودا جا

(، پنج حواس dhätusاسکندها، پنج عنصر )
(pancindriya همسان ساخته ...)پنج   نیاند. ا

اند: ن ی پنج خانواده چن نی سرور ا یبودا
Vairocana   ، …Amitäbha   »۲54    ۲4۰/۷9و  

 نگاه شود(  5۳۰ هی)به رو
 می ابیدر میتوانی آنچه تا کنون درمیان گذاشته شد م  از

پنج بودا و پنج خانواده آنها  نیبه هم هاست یانیکه مها
همراه آنها   نی بودا و مقدس  یشماری بسنده نکرده و گروه ب

 .دندیآفر

 پاک  نی سرزم

و اکنون   میسخن گفت  نیاز ا  شیپاک پ  نیسرزم   درباره
مهایانه آن را دنبال  یپژوهشگران و سوتراها یبا گفتارها

 :دیگویبودا به آناندا م Amitäbha Sutra: در میکنی م
همه در   شوندی پاک زاده م  ن یکه در سرزم  ی»موجودات

بوداها  نیچون در سرزم برند، یسر مبه دهیکنار طبقه برگز
 ستی بدسرشت و ناشا یهاموجود که به گروه  چیه 

سرور و  نیآنها که در سرزم یاند، وجود ندارد... براوابسته 
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  ۱.«ستین یپاک( زاده شوند، بازگشت نی)سرزم  یخوشبخت
94/۷  

شاگرد و  یبودا برا Sukhävativyuha۲ یسوترا  در
که فشرده آن  دیستای پاک را م  نیهمراه خود سرزم  اری

 است:  نیچن
  ان یخدا تابهای فرمان ام ریپاک ز نی سرزم در»

و توانگر و   ازینیب ین یو سرزم برندیسر مفراوان به 
است. در    زیبخش، پاک و روشن و سرورانگ ش یآسا

و   دینه از دوزخها، نه اسوراها و ارواح پل  یآن نشان
در جهان ما درخشش    یگوهر  چی . ه وانهاستینه ح

دارا   تواندیپاک را نم نی سرزم یو شکوه گوهرها
فراوان   یهاوهیبو، مگوناگون و خوش  یباشد. گلها 
از جواهر که بر آنها پرندگان  یدرختان ن، یو گوهر
  یرنگها  یدرختان دارا نی . اخوانندی نوا مخوش

پرارزش    یگوناگونند، سد هزار رنگ که از گوهرها
. درختان موز و خرما که همه از اندخته یدرهم آم
که قطر   یآب لوفرین یها گل ند، یگرانبها یگوهرها

 یاست و همه از گوهرها  لومتریک  ۱5از آنها    یبرخ
  ونها یل یم نی. از هر برگ گل گوهرندباشپربها می 

و از نوک هر پرتو  شوندی پرتو درخشان پراکنده م
 نیزر  یکه همه با بدنها  ندیآیبودا برون م  ونهایلیم
)نشان بودا( و همه در  اندن ینشان انسان برتر۳۲و 
و در آنجا  روندی گوناگون م یجهانها یسو ۱۰

 

به    وستهی پ  شود ی ـ در همه داستانها که از زادمان دوباره سخن گفته م۱
انسانها،    ان،یگذشته بر خدا  رای. زانسانها  نه تنها   کنندی موجودات اشاره م

  ان یمدر  نیاز ا شی که پ ،یزندگ  هی... همه جانداران در شش رووانهایح
  ا یو  رند یره چهره انسان به خود گدر زادمان دوبا  توانندی گذاشته شد، م 

 برعکس.  
نظام   ی عن ی وهه یو هاواتی نظام است و سوک ی به معن Vyuhaـ ۲

   یخوشبخت  نیسرزم



۵عرفان 744  

بهشت نه   نی. در ارسانندی م یدََهرمه را به آگاه 
شاه کوهستان، بلکه   چ یاست و نه ه  یکوه 
است چون کف دست هموار و در همه  ینی سرزم
.  شوندیم افتیگوناگون  یآن گوهرها یهاپهنه 
پهنا دارند  لومتری ک ۱۰۰ یپهناور که برخ یرودها

پربها زر   یژرفا.... گوهرها و سنگها لومتریک ۲۰و 
 نیاند و درختان گوهر... همه جا را پوشانده میو س

اند... آب رودخانه به در کناره رودها انباشته شده 
تا زانو، تا   رود، ی خواسته شناگران باال و پایین م 

و آب گرما و   کندی م  لیکننده تنها م یکمر... آب تن
خوش به خود  یهایو بو شودیدگرگون م شی ژرفا
  ینوا ...زدیخاز آن برمی  ریدلپذ یو نواها ردیگی م

و آموزش بودا را درباره  زدیخدََهرمه هم برمی
... به گوش ینشانیب ، تتهتا، پَرجناپارمیتا  تا، یشون
دل را فراهم   ش یذهن و گشا یو شاد رساندی م
  .۱سازدی م

و  شیهمه ستا نی آن است که پس از ا رتریچشمگ
از آن    یکوچک   اری ...، که بخش بسیزیآمو رنگ   ییگوکین

 :دیگویتازه بودا به آناندا م م، یرا ما بازگو کرد

 

  م یدر خواه  ی به روشن  م یکن  ی تمام بررس  ی نیزبیرساله را به ر   ن یـ اگر ا۱
و   شی اندچه اندازه ساده ات  سمیمهایانه و بود  ان یکه داستانسرا افتی

  ش یستا تنها در که نه  دند، یشیاندی خام بودند و چگونه چون کودکان م
  یپربها، موز و خرما  ی و گوهر و سنگها  میسرور تنها از زر و س  یهاهیما

به   زین ی معنو ی افتهایکه در مورد در  دند، ی دی و... خواب م ن یگوهر
آمیز  شخند یر ی هااندازه  ان یاند و با بو درازا و پهنا چشم دوخته ی گندگ

که اگر    ندیگوی م و ربودن عقلها را دارند!! تازه از زبان بودا    فتن ی فر  دیام
  د یبهشت کودکان سنگ تمام گذارند با   ن ی ا  شی ستا  و  ان یبخواهند در ب

  یی شانگویپر نی از ا یبخش کوچک  دی شا ند، یسال سخن گو اردها یلیم
  نی اگوناگون گفتار  ی های از سو کوشمی رسانند!! من م ان یرا به پا 

را به خود آنها   ی استادان را به گوش خوانندگان برسانم و داور
 گذارم. یوام
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 کیبود و اگر  یاآنچه گفتم تنها کوتاهواره  همه»
و   یسرور و خوشبخت یهازه یانگ انیکالپا تنها به ب

همه  توانیباز هم نم میپرداز یسوکهاوات  یلذتها
که   یهمه جانداران  یکرد!!... ول  انیرا ب  هازه یانگ  نیا

خواهند شد،  ای شوندیزاده م  نی سرزم نیدر ا
 ( paranirmitavasavartin) انیمو چون خداموبه

و اندازه و پهنا،   رویخواهند بود، با همان رنگ و ن
.  نیو دانش برتر یرکیو هوش و ز یستگیتوان شا

ها و زینتها، آهنگها، چهرهها، بوها همان جامهآنها  
را دارا خواهند    هایو مزهها... همه آن لذتها و سرگرم

کنند سراسر  ی خوش یبه بو لی که م یبود و در دم
اگر رنگ   ا یخوش پر خواهد شد، و    یفضا از آن بو

 به نی سرزم نیرا آرزو کنند... و در ا یاو چهره 
که  برندی سر مرود گنگ بوداها به یشماره شنها

و سر    شیرا با ستا  تابهای نام سرور بزرگ تَتهاگته ام
و او را بزرگ  آورندیفرود آوردن بر زبان م

 ۲۰۱/۲۰- ۲۰۶.« رنددامی 
 :سدینوی م  یسوزوک

و   افتیسازمان  نیدر واقع در چ سمیبود انهی»مها
 نیپاک بود. ا نی درآمد آن مکتب سرزم شیپ

در کنار مکتب   یالدیسده پنجم م رامونیمکتب پ
( که  دیزنبق سپ ای یآب لوفرین ـ Lotusلوتوس )

 - ۳۳4) (Hui - yüan) وآنی ـ هویش ر گذاهیپا
بودا   نی. انگار سرزمافتی( بود، گسترش 4۱۶

(buddha - kshetraکه آن را جا )بودا   کی  گاهی
بود،   انییبودا  یو زاده شدن در آن آرزو  ستنددانمی 
در  زدهمیدر سده س یشد، ول داریپد نیدر چ زین

  ن ی. دافتی( تکامل Shin) نیژاپن و در مکتب ش 
  ی اریبه  یفرد یرستگار هیکهن بودا در آغاز بر پا

  نیپرجنا استوار بود و هدف آموزش بودا را هم
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نظر  نیبا ا نی مکتب ش ی . ولستنددانمی  یرستگار
(  Amida)  دایام  یمکتب ژاپن  نیهماهنگ نبود. در ا

 ینور و زندگ یا بودایبا هم(  وسیتای و ام تابهای )ام
همه  یبرا  شیخو انیپای از درون مهر ب ان، یپایب

مطلق   مانیتا آنها که ا د، یآفر ین یموجودات سرزم
!( در ی امونیبودا شاک  زشبه آموزش او دارند )نه آمو

 sukhä)  یخوشبخت  نی سرزم   ایپاک    نیسرزم   نیا

- vati ) ، ها یبرتر نیسرزم   نیدوباره زاده شوند. در ا  
  ر یاز تنو کسانیرفته و همه  انیاز م هایو نابرابر
خود در همه خودبه مانیا نی. ارندیگی بهره م
. شودی م  داریب شنوندیرا م  دایکه ام  یموجودات
را   دایام یهمه موجودات جهان ندا نیهمچن

  ی و رستگار ریاو و تنو یو به سو دی خواهند شن
است که    انیپاینور ب  دای ام   رایخواهند شد، ز  دهیکش

دلها رخنه خواهد کرد و  یایبه همه زوا
نخواهد ماند  بهرهینور ب نی از ا یاگوشه چیه 
 رند،یگی سرچشمه م  انیپایاز مهر ب  دایام  یمانهایپ

نور، نام   ن یمهر است و هر پرتو ا یکه او خود نما
جهان   یهاگوشه  نیو به دورتر بردی م او را 

و باور به آن  افتینام با در نیا دنیو شن رساندی م
خود چشمداشت  روانیاز پ دایهمراه است، آنچه ام

از  شتریاست که ب ینییآ سمیبود انهیدارد. مها
تا سخنان   ردیگی م  هیما شی بودا و زندگ تیشخص

  یت یها وابسته به شخصارزش گفتارها و نوشته   ...او
دارد و خود آنها به اندازه   یکه پشت آنها جا  ستا
  ی جنبش روح  هیبوده و کمتر ما  ی رشخصیغ  یادیز
کرد و  هیمهایانه به بودا تک رون ی. از همشوندی م

بودا در کانون    تیوجود آورد که شخصبه  یسمیبود
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آنکه گفتار بودا کامالً داده شد، بدون  یآن جا
 .۱فراموش شود....« 

را  ستوهی بُد مانیپ 4۸گفتگو  نی ا انیدر پا یسوزوک
 است:   نیکه آغاز آن چن کندیم  انیبودا ب نی سرزم یبرا

  نیاگر در سرزم ییبودا گاهیبه پا دنیاز رس پس»
 ی هاده یارواح گرسنه و آفر گاهیکه جا یمن دوزخ

دست   ریتنو  نیبه برتر  دیشود من نبا  افتیخشن است،  
 شوندی من زاده م   نی ..... اگر همه آنها که در سرزمابمی
نشوند، و همه سدها هزار  یو بدون برتر کرنگی

و چشمانشان همه  اورندین اد یگذشته را به  یهایزندگ
... نشنوند  و گوش آنها همه آهنگها را  نندیرا نب  نهای سرزم
 «. ...ابمیست د ریتنو نیبه برتر دیمن نبا

که اصل آن به  ، Sukhävati - vyuha یسوترا در
بودا در کوه   ست، یهماهنگ ن  ین یو با ترجمه چ  تیسنسکر

( نشسته و دورادورش Gridhrakutaکوتا )دهرایگر
اند و آناندا از او  ها نشسته ستوه از رهبانان و بُدی  یگروه 

. کندی پاک( پرسش م  نی)سرزم   یخوشبخت  نیدرباره سرزم 
 ، دهندکه به بودا نسبت می ی. سخناندهدیو بودا پاسخ م
است... بودا   ییابتدا  یهاکودکانه و افسانه   یهمان داستانها

تا آسمان!! با   نی بهشت از زم نی که چگونه ا دیگوی م
 

اکنون تنها به چند نکته اشاره    ی گفت، ول  میباره سخن خواه   ن یدر ا ـ  ۱
وجه چنان    چ یبه ه  ی خینظر تار   از   بودا   تی. نخست آنکه شخصمیکنیم

  توان ی ها نم و بر افسانه   م یقرار ده  ه یآن را پا  م یکه ما بتوان  ستیروشن ن
  گر یکه مهایانه از بودا و د ی تیساخت. دوم آنکه شخص ی استوار یبنا

است که از مرز   ی لی ساخته چنان تخ یری... اسات انیها، خداستوه بُدی
درآمده است. سوم   ودکان استوره هم گذشته و در جرگه افسانه ک

تنها گفتار و آموزش بودا را سراسر  مهایانه نه  یبرخالف برداشت سوزوک
گرفته، که وارونه آنها را درمیان گذاشته است و بدتر از آن همه   ده یناد
  ی اری. مهایانه به دهد ی را به بودا نسبت م  ها ییو خالفگو  ها یکژرو ن یا

کودکان فرود   یهاانه افس هیرا به پا  سمیبود ،یچون سوزوک  یاستادان
 . دهدی م   ی جا  ی سنگ   نه یشامان دوران پار  کیو بودا را در تراز    آورد یم



۵عرفان 748  

و پر شده از جواهرها   نیگوهر  یگلدانها   شماری ب  یهاگونه
خوش و لذتبخش... انباشته شده و درختان و گلها    یو بوها

پربها... )به   یو مرغان خوش آواز... همه از جواهرها
 مراجعه شود(... شیپ یهاگفته 

پست و خوار   یابودن به گونه  نهیاست که ماد  ریچشمگ
نام   دنیفراوان پس از شن  یان همه جهانها. »زنشودی م

 دار یب ریتنو یآنها برا شهیوجودشان پر و اند یبودا با شاد
و در  گردندی م زاریآنها از زن بودن خود ب یول شودی م

زنانه خود را رها کرده و به چهره مرد  کریپ گریزادمان د
نام بودا  دنی.« همه موجودات جهانها با شنشوندی م  زاده
بودا را   دیو ام یو پشتگرم یو با شاد  دهیرا بوس ن یزم

بودا زاده   نی . همه آنها که در سرزمکنندی پرستش م 
 گردندی وارد م  روانا یبه ن  نی گمان در گروه مؤمنبی  شوندی م
شو، با ن ی ش ش یبنا به برداشت ک ی را سوزوک روانای)ن

برداشت خاموش  نی داند و با امی کسان یبودا  نی مسرز
دگرگون  هاواتیدر بهشت سوک یبه زندگ روانایشدن در ن

رخنه  سمیدر مهایانه بود یو بهشت و جهنم زرتشت 
های ستوه اگر همه بُدی د، یگوی (... بودا مکندی م

بجهند و خود   ینام من از شاد  دن یبا شن  گرید  ینها ی سرزم
باشد که من به کمال را به انجام آموزش من وانسپرند... 

نام من به   دن یها با شنستوه ... همه بُدیابمیدست ن ریتنو
که در آن بازگشت به  یگاه یپا ا ی Avaivartika گاهیپا

بند   کیکه در    ی)در حال  افتیدست خواهند    ست، یجهان ن
نام من پس از   دنیها با شنستوه گفته بود: همه بُدی شیپ

 زاده خواهند شد(...   فیشر یامرگ در خانواده
 ده یگذشته آفر یدر ده کالپا دایپاک را ام  نی سرزم نیا

مؤمن به بودا   یوجود دارد و انسانها  زیاست و هم اکنون ن
ترا، سو  نیدر ا انهیمها ی. به گفته بوداشوندی در آن زاده م 

پاک( و  نی سرزم شیاست )ک نیتنها هم یقیحق نییآ
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آورده و در  مانیاصول ا نیاسرانجام همه موجودات به 
 .ابندییو به کمال دست م شوندی پاک زاده م نی زمسر

 برد، ی را نام م  Gandavyuhaسپس رساله  یسوزوک
  انه یمها یهاادمانده ی نیتراز برجسته  یک یکه آن را 

نگاشته شده است.  هاواتی سوک ی و پس از سوترا نددانمی 
خود در حال  یسوترا آمده که بودا در زمان زندگ نیدر ا

بودا داده است   نی گزارش را درباره سرزم  نیجذبه و مراقبه ا
  ۱۳۲  ـ   ۱۳۸  ـ   ۱45است.    دهینام  dharmadhätuو آن را  

   ۱۲9/9۱ ـ 
از  خواهدی هر جا که م یاست که سوزوک  ریچشمگ
که خودش بارها  ییاز داستانها یکیآورد به بوداگواه 

فراوان پس از بودا نگاشته شده و  یهاسده ردیپذی م
وارونه سخنان بودا که  یو حت یاز آنها ناهماهنگ یاریبس

نمونه در  ی)برا ند، باشاند میگزارش شده  سمیدر آغاز بود
و بدون  ته( بازگش9۱کتاب شماره  نیهم ۱۳4 هیرو

کرده و به بودا  نیرا از آنها دست چ ییگفتارها یشرمندگ
  ده یزمان آن نرس  کم، یو    ستیدر آستان سده ب  ای. آبنددی م

دارند آگاه و خردمند  دیکه چشمداشت و ام یپژوهشگران
کننده چشم پوشند  سخنان گمراه  گونهن یخوانده شوند از ا

پردازان و  نهافسا نیآنها، دست ا دنیبرگز هیپا یجاو به
آنها را به مردم  یدرستو به ند یرا بگشا انیداستانسرا
 بشناسانند؟ 
 شگفتار یپ  کیپس از    ییبودا  گریاستاد درکشیته  سنگهه 
  شیبردن و آشکار ساختن ک  ی که در پ  ین یدرباره مؤمن

  شمندان یو او آنها را اند)اند پاک تالش کرده  نی سرزم
 ن یچ  ینها ی در سرزم  شیک  نیا  نهیشیداند(، و پمی برجسته  

و   شی ک نی و ارزش ا ییدرباره واال ی و هند... گفتار
بردن به  یپ یکه ما برا سد، ینوی آن م یروحان هیدرونما
از  یادهندگان فشرده گزارشها و گزارش گونهن ی ارزش ا

که سنگهه   میدید نیاز ا شیپ): میکنی گفتار او را بازگو م
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کرد  دییتأ یگریانگارها را به زبان د نیخود جعل بودن ا
 (.۲4۰/۷9و  ۲54

  ن یسرزم نیادیسترگ مکتب بن یناهمگون کی»
.  سازدی آن جدا م  یرا از شاخه ژاپن  نیچ  ـ پاک هند  

 ریژرفتر و از پشتوانه تفس   اریکه بس  یمکتب ژاپن  نیا
  زان یبرخوردار است، به م شتریب یستیبود

در آن پرستش  ران است، که  ن یوامدار ش  یاگسترده 
و  ییو رسا شرفتیسده پ ۱۲پس از  تابهایام

 ییو رسا  ییواال  گاهیپا  نیسرانجام به برتر  ، یآمادگ
شدن بوداها به   داریانگار که پد نی ... ادیرس دخو

محدود نبوده و در جهانها و   یکنون یدوران جهان
 رشیاند، بنابر پذشده  انیگذشته هم نما یدورانها

 سمیآموزش بود یادیبخش بن کی یکانن پال
و هم  کههی نگسَهاانگار هم مَ نی ا ییاست. با رسا

شدن   داریشدند، که اگر پد یهمرأ کای ساوترانت
گونه بوده است، همان  کرانیب یزمان دیاز د وداهاب

تنها در  باشد. نه  کرانیدر فضا هم ب  تواندی هم م
  ی که در سازگانها ، یدرپیپ یجهان  یدورانها

 یاند. ولشده   داریپد  گوناگون  یهمزمان هم بوداها
بودا  کیفرمان  ریکه ز یجهان یهرچند سازگانها

 ریز یجهان گرید یبا سازگانها توانستندیبودند م
داشته باشند،  یستیهمز گرید یبودا ییفرمانروا

ممکن نبود آنها را هم  ینسب قتیحق دیاز د یول
راه  نیاز ا هاست یانیگره را مها نیمرز دانست. ا

خود  یدانبودا در همه کیهرچند  کهگشودند، 
را که پهنه دانش اوست،  انیپای ب یسراسر فضا

را دربر   انیپای ب  یاو همه فضا  یدانیابد )همهدرمی 
او وابسته به   یروحان یرویارزش و ن ی( ولردیگی م
محدوده سازگان    نی. اگرددی م   یجهانسازگان    کی

 -Buddhaفرمان بودا را کشور بودا ) ریز یجهان
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kshetra )گونه که از . هماننددانمی
بودا از آنچه در   کی د، یآسوترا برمی انه هیوردیتایام

دهد آگاه است، رخ می  گرید یبوداها ینها ی سرزم
او تنها محدود به کشور   ی و سرپرست  یمانداریپ  یول

چند سد سازگان    رندهیتنها در برگخود اوست، که نه 
  یجهان ازگانس ونهایلیناپذیر مان یشماره ب که به
 یکشورها  ی(. ولینظام جهان  ونیل یم  اردیلی است )م

 کیاند: ناپاک و پاک. فرمان بودا بر دو گونه ریز
ناپاک بودا آن است که موجودات وابسته   نی سرزم

در آن   ( و انسانها  انیتنها خدانه )وجود    هی به شش پا
 هاه یپا  نی زادمان در چن  یی. هر بوداکنندی م  یزندگ

...( وانیشکنجه، د ریجانداران ز ه، را )ارواح گرسن
ترسناک دانسته و از آن در هراس است.   دادیرو  کی

ست که ما در ا یناپاک بودا چون جهان یکشورها
 ییکشور پاک بودا  کی. در  میبری سر مآن اکنون به 

های پرشکوه همراه او، که  ستوه جز بودا و بُدی   یول
  کباره یو انسانها با  انیتنها خدا اند، ی ساکنان اصل 

مردانه،  کریشدن )نه زادمان( و همه با پ انینما
 .۱برندی سر مبه

  ن یاز ا یکشور تابهایام  گاهیجا ، هاواتیسوک
 نیهم سرزم رونیبوداهاست، و از هم ینها ی سرزم

  ن یسرزم  کی دید دیپاک نام گرفته است، )حال با
  نی ا  یاست ول  یآنها سوکهاوات   نیپاک، که نامدارتر

 داریچگونه است و چگونه پد ست، ین نیتنها سرزم 
  یامونیشاک ، Dharmakara( در داستان شود؟ی م

 

شد، در بهشت سوکهاواتی زاده   انیکه بچنان  ان،یانسانها و خدا ـ ۱
در   ی. ول گردندی م انینما  لوفرین برگ ی در رو کبارهیبلکه  شوندی نم
  ی م مردان آشکار کر یو زنان هم به پ ستیاز زن ن ی بهشت نشان نیا

 شوند.  
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 ...۱ما آن را الهام کرد   یناپاک کنون  نی سرزم  یبودا
  یدرستبه  دیپاک شا نی سرزم  یادگذاری بن زهیانگ

که همسان با  رفتیپذ توان یم یروشن نباشد، ول
از   یک یباشد که سرور بودا  یازه یهمان انگ

  ه یسنگهه را پا ای ، ییبودا یسازگانها نیآشناتر
بنا  ادیبرهمان بن دیپاک با نیسرزم کیگذاشت... 

بار رنجها و  ریجانداران، که ز یشده باشد. برا
دشوار است که   اریبس اند، ی ویدن ی هاینگونبخت

  کی... ابندیدََهرمه و رفتار به آن را  دنیشن یارای
 مانیپ یو دلسوز یهمدرد یاز رو ژهیو ستوهیبُد

 نیدست آوردن برترتا پس از به بنددی استوار م
را   ییبودا نیسرزم کی( تیی)بودا ییبودا گاهیپا
 نیبه برتر  دنیرس  طیکند که در آن شرا  یگذار هیپا
 وجود داشته باشد...  ریتنو

برآیند دست  نیابه  اریپس از سخنان بس سرانجام
 که: ابدیی م

 ی است ول  ی هانیسنگهه )خانگاه( ک  کیپاک    نی سرزم»
 اش ه ی تر و کاملتر از ساگسترده یریبه اندازه انگارناپذ

افتاده و نام سنگهه گرفته است. آن  نیزم یکه در رو
گردد از همه  داریپد یروحان نی سرزم نی که در ا
 ی ترس  گریآور آزاد است و دو رنج  رهیت یهاسرنوشت

 ری ارواح گرسنه موجودات ز کریبه پ نیاز زادمان نو
 

  ن یاست که ا ی بودا کاف ک یکه خواست  م یکرد ان یـ در گذشته ب۱
  روانایهستند که از ن ییبوداها ز یها نستوه شوند. بُدی  داری بهشتها پد
ستودن   یکالپا را برا کیکه بودا  میدی د ن یاز ا شی. پانددهی چشم پوش

  د ی گوی م  Lokoshvaraندانست. سنگهه از تَتهاگته    ی بودا کاف  ن یسرزم
کاره پنج  کار گرفت... و دَهَرمه به )هزاران سال( را koti کیکه زمان 
را در ذهن خود متمرکز   ن یسرزم ن یسر برد تا همه شکوه ا کالپا را به

  نیو شکوه سرزم هایرکشیته داستان کودکانه برجستگازد. سنگهه س
که ما   کند،ی م  انیخود ب کتاب  ۳۸۰تا  ۳5۸ یهاه یپاک را در رو

   .میدانمی کننده  گویی آن را خستهدوباره 
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ه خوراک، دربار  یی... ندارد و پرسشهاوانهایشکنجه، ح
. سازدی نم شانیاو را پر یپوشش، خانه و ابزار زندگ 

 نیو در ا گرددی متمرکز م ریاو در تنو شهیهمه اند
لذت  شیهاستوه و بُدی  تابهایام یاز دستورها نهیزم
 ست، ین  یگشتباز  گری. او سددرسد باور دارد که دبردی م

 ن ی سال در سرزم ونیلی م ونهایلیهرچند ممکن است م 
 ... ۱او بودا شدن است  یانیسر برد. سرنوشت پاپاک به

به  کینزد یانگار نی از ا شی پ زین انهینایدر مکتب ه 
 suddhävasä. در آنجا به شدی م  دهیپاک د نی سرزم

»زادمان بدون   Anägamiآن با    وندیپاک و پ  گاهیجا  ای
از پنج بهشت   یکی. آن که در  شودی م   شارهبازگشت« ا

 از ی ( زاده شود و نیوی)سطح دن  rupa- lokaدر    نیبرتر
دست خواهد  روانایبه زادمان دوباره نداشته باشد، به ن

 «. ...افتی
 ن یبهشت سرزم  شیدایپ  یچگونگ   انیپس از ب  سنگهه

 راندنیپذ  یبرا  یآوربودا، به گواه  کیپاک، تنها به خواست  
 : سدینوی م نیو چن پردازدی م یاپندار افسانه  نیا

(  Tomo Geshe- Rimpoche)   مپؤچیتوموگشه ر»
 یس  یسالها انیکه در پا ، یمقدس تبت  نیگیُ کی
هنگام سفر در تبت با   ی ( مرده است، روز۱9۳۰)

  یدورنما کیناگهان  ، همراهان یگروه فراوان
  هیَ تریاز مَ  یکننده و پرشکوه پندارج یگ  زیانگشگفت 

ساخت.   داریهای همراهش را پدستوه بودا و بُدی
  ده ییُگین د  گاه ی دورادور جا  لومترهای که ک  ده یپد  نیا
  ن یتنها او نه  افتیساعت ادامه  نیچند شد، ی م

 

در رساله به    تابها یام ض یباور خود در مورد ف راندن ی پذ ی ـ سنگهه برا۱
  ه هویو   -( و سوکهاواتی  Amitäyur - dhyäna)   انهیده  ور ی تایام  ینامها

(Sukhävati - vyuha  را )شده که: »با    ادی که در آنها بارها    بردی نام م
شد، اگر هم   داریاو پد نی در سرزم توانی م تابها یبر زبان آوردن نام ام

 به گناهان سترگ و هراسناک دست زده باشد«!!! 
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فرو رفته بود، که  یعلو یدهکده در تابش پرتوها
از آسمان به  یآب لوفری چون ن ییگلها  نیهمچن

  توانستند یداشتند و مگلها را برمی نی. ادیبار نیزم
ساعت در هوا   میپس از ن  یدر دست نگاه دارند، ول

را، که سدها نفر   دادهایرو  نی . همه اشدندی آب م
  Dungkar Gompa  یهایبرگواه آن بودند، در گچ

(  chumbi) یدر دهکده چومب د، یخانگاه سپ ای
 «اند. جنوب تبت، نقش کرده

روشن   اریگرفت بس  دادیرو  نی از ا  توانی که م  یاجه ینت
آورد  دیرا پد یانداز پندارچشم کیاست. اگر ممکن است 

ممکن   دیکه چند ساعت سدها نفر آن را تماشا کنند، با
فراوان   یهاکرد که سده داریرا پد یاندازچشم کیباشد 

 دتوان آن دار شه یاند یروینفر آن را بنگرند. اگر ن ونهایلیم
رسد   یگی از فراما هیبه آن پا توانی م ند، ی افریگل را ب کی

 . ندیافریبودا را ب نی سرزم کیکه 

چون پرسش نخست    توانی پرسش دوم را م   ی»ول
  تریبه نهاد کل  قتریدق ایبا بازگشت به قانون کارما، 

آن است، پاسخ  ژهیحالت و کیکه کارما  تیعل
 ستیآن ن خواستار ( یمانی)ا یعباد سمی. بود۱داد

  زه یپاک بدون انگ نیکه زادمان دوباره در سرزم
  ن یا تیدر عل زیدستاو نی بلکه نخست رد، یانجام پذ
را  شی ک نی. پس اتابهاستینام ام شی ایزادمان ن

  دهیرا ناد تیعل ادیبدنام ساخت که بن توانینم
  انه ییده  ـ  وریتایام  انیب نی ا یگرفته است. ول

(Amitäyurdhyanaکه اگر کس )یده تبهکار   ی 
و پنج گناه بزرگ )کشتن پدر، کشتن مادر، کشتن  

رهبان...( هم انجام داده باشد، باز هم به  کی
پاک دوباره زاده  نیدر سرزم تابهاینام ام یبانیپشت

 

 ضیبر ف ه یاست که چگونه ممکن است تنها با تک ن یـ پرسش دوم ا ۱
 افت؟ یدست  ی رستگار بهیی کارما یهاهیماش ی و بدون پ تابهایام
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کارما    اگر  شکستن قانون کارماست؟  ایخواهد شد، آ
پاسخ   م، یکن ه یخشک توج یی را به مفهوم فردگرا

 نیچن کی یخواهد بود. ول «یپرسش »آر نیا
 کندی م هیذات بودن فرد تک یکه بر دارا  یبرداشت

تمن ان ا  ی و چرا چونی ب قتی)آتمن( رد حق
(anätman )ای ( شونیاتاshunyatä است، که )
آن    افتیدر  یفرمول برا  نیترو برجسته  تیعل  ادیبن

قانون   ییبرداشت ناهمسو با فردگرا کی. ۱است 
 زیلبر ای  parinämanäنهاد  یار یبا  یکارما، ول

پاداشها( انجام  ها، ی ستگی )شا punyasشدن ثوابها 
با انجام  یرا که کس ییپاداشها ای. ثوابها ردیپذی م

با خواست او   تواندیدست آورده، مبه  کین  یکارها
گرفتن از آنهاست،  که خواستار بهره  یگریبه د
(. ییجابه جا یدگرگون pärinämaجا کند )جابه

که در دوران   تابهایام  یثوابها یهااندوخته 
  ی ااند به اندازه بودن او برهم انباشته شده   ستوه یبُد

آوردن    دیپس از پد  یگسترده و پهناور است که حت
 یناپذیرپاک هنوز به اندازه شمار  نی سرزم

 تابها، ینام ام  شیایمانده است. با ن  یبرجا  یاشتگانب
 یبرابر است، و آرزو تابهای که در واقع با خود ام

همگون   تابهایما خود را با ام یکرنگیو  یگانگی
از ثوابها و  یبخش یهمسان نیو با ا میسازی م

ثوابها که   نی. ا۲شوند یاو به ما منتقل م  یهاکرفه 
 

 ستیوجه قانون ن   چ یکه به ه  ، یاست که چگونه خود قانون  ر یچشمگـ  ۱
  ن یترو برجسته   ند یستای آن را م   خود   و  کنندی است، بنا م   ی و تنها پندار

 !؟  خوانندیم
  ده ینام Parinämanäکه  punyaجا کردن کرفه و پاداش جابهـ ۲
گزارش   نی ج روی پ مرتاض کیدر هند کهن رسم بود. از  شود،یم
  یهمگان ی دست برداشته و به زندگ  اضت ی که برآن شد از ر شود یم

اش انبار کرده بود فروخت خود را که از رفتار زاهدانه  ی بازگردد. او ثوابها
باور ناهمساز با آموزش    ن یتد ساخت )که البته ا داد و سِ  هی)؟!( و آن را ما 
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 ازینی اند چنان ما را باکنون به ما واگذار شده 
تنها گناهان ما را همتراز و پاک که نه  سازندی م
پاک هم  نیکه زادمان ما را در سرزم سازند، ی م

حال قانون کرمه به   نی؟( در ا!؟ )! کنندی م  نیتضم
است   نیا  سود ما شکسته نشده است. آنچه رخ داده

 ناتوانتر را یکارما د، رومن ین یکارما کیکه 
 .۱ارزش ساخته است یب

و   افتی نیپاک شکل نو نی در ژاپن مکتب سرزم
ران باور داشت که سوکهاواتی  ن یآن ش  گذارهیپا

 

از   یکی باور بودند که کرفه  نیا بانیپشت هاستیانیها بوداست(. م
کرد و آن را به کار همتراز   یگردآور توان ی است که م ژهیو یها ییدارا

چون همه   نی فروخت؛ همچن ا یگناهان گرفت، و  یهانه یساختن هز 
را، چون    ک ین  ی داد. کرفه کارها  ی گری به د  توان ی م  ی شخص   ی ها ییدارا

با اراده   توانی به سنگهه، م  یاری و  راتیو خانگاه، خ شگاهیا یساختن ن
  ه یدو سو  افتیدر  ن یجا کرد. اجابه  یگریگروه د   ا یانسان    کیبه حساب  

جا  جابهو امروز  افتی یاخود رواج گسترده خودبه  ژه،ی و ناو ژه یثواب و
که   ستئیی نهایسرزمتنها در نه  ، یرسم مردم پسند کیکردن ثواب 

هم به کار   انهینا یه ش یبا ک ینهایمهایانه حکمرواست، که در سرزم
با فروش بهشت و  ی سوداگر نی . ا 45۲/۷9 شودی گرفته م

Ablassbrief یی برابر بود، که رسوا ک یکاتول یسایبرائت( کل  ی )گواه  
 شد.  ی قرون وسط ی اروپا ری آن دامنگ

  یاستاد را بررس  نی ا  ی برداشتها  ینیزبی آن دارد که خواننده با ر   ی ـ جا۱
استادان و   نیتربرجسته  از  یک یکه کُنسه  ردی کند و در نظر گ

  ه یسرچشمه و کارما  نیترکتاب او را برجسته   نیپژوهشگران غرب، هم
  استهامَه بهیکّو جنابینام برده است. عال سم یبود هیتوج یبرا

  ل یرفالک انگلستان، دالنُدر  سمیاستاد رشته بود  ته،یرکش ویراسنگهه 
  داریپاک و زادمان )پد نیوجود سرزم ی ناپذیر خود را براقاطع و گفتگو 

  ان یآنها، درم  یو رستگار   نیسرزم  نیدر ا  تابهاینام ام  شگرانیایشدن( ن
  میابیاست که در  یاستاد کاف  نی ا اتیکشف  نانه ی. توجه خرده بگذارد یم
دانش و معرفت بر    یجاها را به چگونه افسانه ی استادان داستانسرا نیا

قانون   ،! و بدتر از همه آنکه نام آن را دانش کنندی خوانندگان بار م
 !!؟ گذارندی م  ی...علم 
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 یبرابر نی ا یول کسانند، ی  روانایپاک( و ن نی)سرزم 
بلکه چون  ست، ین روانایبودن ن یوینشان دن

  یی نماد رنگارنگ مطلق و ماورا  کیپاک    ینی سرزم
پاک را   نی . پس سرزمندباشمی  یک یدو  نیاست ا

 رونیمطلق دانست. از هم قتیحق انیب دیبا
 Jodo shinشو )ن یشدُجُ ران مکتب خود را، ن یش

shu  )پاک  ـ   یق یحق)  دینام  یقیپاک حق  نیسرزم  ای 
 ای tsing- tuآن را  ینیکه به چ ( نیسرزم ـ 

ران مقدس . شین ندیگوی م یپاک نی سرزم
(shinran shonin در )9۰زاده شد و در  ۱۱۷۳ 

بود  یاستاد ی( مرد. او سالها در پ۱۲۶۲) یسالگ
را به او نشان دهد، تا آنکه   روانایبه ن  دنیکه راه رس

  نیتر( برجستهHonen shoninنین )وُنن شوُه 
. افتیپاک آن دوران ژاپن را  نیکاردان سرزم 

مانده  یسال برجا ۶۰سپس خانگاه را ترک و 
خود را به آگاه ساختن و اندرز دادن مردم  یزندگ

شین را درمیان   او مکتب جُدُ ۱۲۲5پرداخت. در 
  سمیانی شاخه مها نیترگذاشت، که امروز گسترده 

از همه  شی( و بسمیبود انهیدر ژاپن است )مها
و خانگاه   رید  یدر ژاپن دارا  ییبودا  گرید  یهاشاخه 
است. به گفته   رویو واعظ و پ  یانو روح  شگاهیو ستا
  ریتنو یقیپاک حق نیدر سرزم ییران »نوزاشین 

او باور   نیکامل و بدون هماورد است.« همچن
دوران  نیدر ا روانایبه ن یداشت که چون دسترس

  د یدشوار است، بهتر است کوش اریفساد انسان بس
. آنچه افتیبه آن دست  یزندگ یدمها  نیدر پس

به   مانیساختن ا داری تنها ب میانجام ده  دیبا
  ی دم زندگ  نیدر پس  مانی ا  یدار یب  ن ی. اتابهاستیام
 درنگی خواهد شد که ب روانایبه ن یابیدست زهیانگ

  روانا یو مرگ و ن افتیدم انجام خواهد  کیو در 
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همنوا و همسان خواهد شد. چون زادمان در 
  مان یساختن ا  داریب  ای  روانایبا ن  یقیپاک حق  نی سرزم
  مان یا  نی ران اشین   روانیدارد، پ  یبستگ  تابهایبه ام
  شیخو یمعنو یزندگ یو آسه دگرگون هیرا پا

 یبه دور  ازین  مانیبه ا  دنیرس  یبرا  یول  سازند، ی م
ناب  خودیاست. دم ب ی و خودمدار ینیاز خودب

  یکوشش فرد میابیدهد که دردست می  یزمان
تنها   ریبه تنو یابیدست ی...( براکیبه رفتار ن هی )تک
. در  انجامدی م تیساختن احساس فرد رومندیبه ن

واگذار   تابهایخود را به ام کسرهیحال است که  نیا
و مهر و   یو به همدرد مینهی او گردن م بهکرده 
  ی ستگیتا اگر هم شا م، یکنی م  هی او تک یاریهم

  ی کند. ول یرهبر روانایاو ما را به ن  م، ی نداشته باش
 ژه،یوجود و  کیبودا و نه    کیرا نه    تابهایران امشین 

داند. در می تییمطلق و نهاد بودا قتیکه او را حق
  دای با هم ام وس یتایو ام تابهایژاپن اصوالً ام

(Amida )ی  نی.« )به چشوندی م دهی نام انیپایب ای
omifo fu )۳۷۷-۳۶9/۷9 

از  یگردان یرو یبرا ییاستاد نامدار بودا یسوزوک
کردار و رفتار   ایهشتگانه،  لیو راه اص ی دََهرمه واقعبُدهی

 ،  vidya ) یداریو پندار... درست، دانش و معرفت و ب

prajnä ، bodhiو دعا  یپرستبت  شی( و سرسپردن به ک
و فروش  دیو ورد و سحر و جادو، بهشت و دوزخ، خر

  ی نهاییآ فتگانیاز ش  یاریرا، که بس یگریثواب... پاسخ د
  ان یدر م اند، دهیبرگز نیسوداگران د ای ییسای و کل یمعبد

 :سدینوی و م گذاردی م

که در دانش   ، یامونیشاک دارتاگوتمهی»س
( käruna) یو همدرد یماوراءالطبیعه و شهود

و  افتیشد که در در یداریب یکتایکامل بود، 
  ه یپا  نیا. آن که به  دیرس  گاهیپا  نیبه برتر  یفرزانگ
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  نی در ا زیجهان را ن گری از کمال رسد، موجودات د
جهان  چون سازد، ی انباز م ینی به اندازه مع ییرسا
  ک یجدا از هم ساخته نشده است، بلکه    یکانهایاز  

است. از  وسته ی)سازواره( با اجزاء به هم پ سم یارگان
موجودات  ریتنو زهیبودا انگ ریتنو زین رونیهم
و باور  یداریب زهیشدن او انگ داریو پد شودی م

 ی. بودا خود زندگگرددیم  ی جهان ریداشتن به تنو
ها و  خود را به چهره  که است  نندهیو آفر ایپو
  وسته یپ نشیآفر نی. اندیآفری م شماریب یکرهایپ

او  ادیبن یروین ای ربنایز adhishthänaبودا را 
  ن ی. اشودی مایه او نمودار مکه از نهاد و بُن   نامندی م
دارد، که  یادینقش بن انهیدر مها روبخشین نهیزم
. گرددیخود م  یرویدر برابر ن  یگرید  یروین  یمبنا
( و گرید ی روی)ن tarikiرا  رویدو ن نی ژاپن ا رد

Jiriki  قدرت    یدرون  یروی. ننامندی م  ( خود  یروی)ن(
از مهایانه    شیبود، که پ  ه ینایمکتب ه   ینفس( مبنا

پنداشته   یچون نور درون روین نیشد. ا داریپد
آن به  یاریکرد و به  هیبر آن تک دیکه با شودی م

را  لتیو شش فض افتیدست  یو رستگار ریتنو
 ممکن است، چون بودا، در ییرسا نیدارا شد. ا

 نیابه    دنیرس  ی. براردیفراوان انجام پذ  یهایزندگ
برجسته   اریبس یستگیو شا افتیهوش و در گاهیپا

 یرو یاست، تا ن ازیمورد ن رومندین ار یو اراده بس
به قانون کارما    avidya  یآورد. نادان  د یرا پد  یدرون

نکوهش  یبه سخت ت، یعل یقانون اخالق ای
در   ی. ولستزادمان دوباره ا  زهیچون انگ شود، ی م

مرز   نیبه گذر از ا یادی ز یفتگیدرون ما شور و ش 
است، که  یدرون یروین ـ  تیعل ـ کارما  ی وابستگ
 زد،یری مهایانه را م هیپا یفتگ ی ش نیهم قتیدر حق

 سمیکه در نگاه نخست وارونه و ناهمساز با بود
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  ی . ولشودی آموزش بودا برداشت م یکهن و حت 
بودا  تیو شخص یبر زندگ هیبا تک هاست یانیمها
  ی فتگیاند. آنها به شکرده هی را توج ییناهمسو نیا

و   تیعل ریکه هدف آن گذر از زنج ، یمرموز درون
درون )نفس(  یروین ی ورا ییرویبه ن یابیدست

که از خواستن فراتر رفته    ی کردند، شور  هی است، تک
. در جهان  ۱ما را فرا گرفته است  یو همه هست

بر  تیقانون عل  ایفرمانرواست و کارما  تینسب
در  سمیبود کهی است. تا زمان رهیانسان چ یزندگ

پردازد و خواستار راه هشتگانه    شیجهان به پو  نیا
مو  دیاست، قانون کارما با لتی و شش فض یاخالق

آن همه  یریگیو بدون پ شود یرویبه مو پ
زاهدانه بدون   یمرتاضانه و کوششها  یهایدشوار

ما به پهنه   یهستگاه که آن  یاست. ول ندیفرا
وابسته به   گرید شود، ینامشروط و ناوابسته وارد م 

و  ستیناپذیر کار ما نخشک و نرمش  یآموزشها
. گرددی م نندهیزنده و آفر نده، یپو یخواهان آموزش
پشت دادن به قانون  زهی بسته ما انگ یدرواقع آگاه 

  ی ما را به سو یناخودآگاه  یول شود، ی کارما م
پهنه   نی. در اکشاندیم  ماکار  یناشناخته ورا

پا   شیو پ یهمگان یناشناخته که در فرهنگ زندگ
منطق و   گرید ست، یتوجه ن  انی افتاده ما شا

  ن ی... اباشدیارزش نم یشناسی داراروان 
  یرا، که در همه بخشها  یدوگانگ نیتربرجسته

  یزیدستاو چیبه ه  شود، یم داریپد یبشر یزندگ

 

که   پندارندی م نی چن نیی آ کیبه  نیاست که همه مؤمن  ریچشمگـ ۱
  ی ن ید  التیو تخ  و پندارها  خواستها  از  هانیکه همه ک  نیتنها مردم زمنه

کرده و همسان با   یروی آنها پ  ین ییآ یها ه ی... و نظرهایو قانونها و داور
  هان یدر سراسر ک  زی ... نروهاین ان، یخدا  دادها، ی . روشندیاندی آنها م 
 اند. است که آنها از پدران خود به ارث برده یی همانها 
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 سمیبود انه یآموزش مها گر«ید یرویجز با »ن
 یعنی  گرید  یرویهمنوا ساخت. توجه به ن  توانینم
  تیوابسته به کارما و عل  یمعمول  یسر بردن زندگبه

 یزندگ کیهمراه با  نیهمچن یول ت، یو نسب
و  ی روحان ی با آزاد یهمپا  یزندگ  کی ، ییماورا
. فالسفه  ستین تیعل ر یکه بسته به زنج یزندگ

 به پرسش ادنپاسخ د یرا برا یاه یمهایانه نظر
 transcendence) ب«یو غ حضور»

immanence )کارما و  نیب یوستگ یپ انیب ای
که در  گذارند، ی م  انی( در م akarmaکارما )نه

بخش  ( Ashvaghoshaرساله اَشوه گشه )
مرز  ای( یهتا )چنانتَتَ دهیبا د مانیا یدارسازیب

است که رد و    یچنان  نی. با اشودی م   هیتوج  شه، یاند
. گرددیم ریپذه ی توج های گونه دوگانگهمه رشیپذ

 کیهمانند ساخت که با    یبه کس  توانی را م   یچنان
و  ستادهیپا در زادمان و مرگ که پهنه کارماست، ا

در نه زادمان و نه مرگ، که پهنه نه  گرید یبا پا
هتا  ت است. ت تیعل یاز دسترس رونیکارماست و ب

(tathatäرا ب )تایبا چ شتری (cittaو  شهی( )اند
  ایکادََهرمه  ایو  ، یشناسد روان یذهن( از د

(dharmakäyaبرابر م )نی همچن یچنان. سازندی  
است،   یچیو ه   یرهم پُ  ی( که روتایخأل است )شون

 ار، یکارما، جبر و اختکارما و نه  یو همبستگ  ییهماوا
 گرید  یروین  و  Ji - rikiخود    یروین  ب، یحضور و غ

ta) « ta-riki گر، ی= د Ji  ،خود =riki روی= ن) 
۱۳۷-۱۳۲/9۱ 

به  دنیتوان بخش یگفتار برا نیا انیدر پا یسوزوک
که  اندازد، ی خود در همان بهانه کهن چنگ م یبرداشتها

فراعقلی!! را   یپرسشها ن یا توانی با عقل و منطق نم
 که: سدینوی و م افت، یدر
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  یپژوهشگران و دانشمندان غرب یحت گران، ید»
  دن یشیروش اند توانندیهم، نم سمیبود فتهیش

  هیتوج یچون آنها در جستجو ابند، یرا در ییبودا
  یپهنه که به ورارو   نیدر ا  ی. ولاندی و اصول  یمنطق

.  ستیارزش ن ی وابسته است، منطق و اصول دارا
ناپذیر وصف  anabhiläpyaپهنه ما با  نیدر ا
بودا و  نی . آنچه درباره سرزممیهست روبه رو

  ار یممکن است بس شودی م انیآن ب یهامعجزه 
  یو ذهنها  دیبه نظر آ  یرعقالن ی( و غیالی )خ  یفانتز

آنها را خارج از   افتهیبا اصول معقول پرورش 
برداشت کنند.   قتیحق ی شده برا ن ییتع  یالگوها

 یروحان یکه در پرسشها میریدر نظر گ دیبا یول
انسان   یدرون یمعقول درباره آزمونها ریتفسبه 

 ...  ۱5۲/9۱...« شودینم دادهارزش 

 :سدینوی م گرید یدر جا و

 ردیگی مشخص دربر م ی فضا کی که  یبدن نیا»
دارد، و همه   یو زندگ  یزمان مشخص هست   کیو  

 ۱وههیگیری کرد، در گندواندازه  توانی آنها را م
شود که یم هابدن به گسترش همه جهان نیهم

و سراسر کهکشانها را در   انوسهایهمه کوهها و اق
  ا یما و  یسوراخ مو کی ی. حتدهدیم یخود جا

رسد که  روزنه پوست ما، چنان به تقدس می  کی
 یدر آن جا ندهیگذشته و آ هایهاگته همه تت

خود را درمیان گذارند... به   یتا پرسشها رند، یگی م

 

  ن یتراز برجسته یکی Gandavyuhaشد  انیب شی که در پـ چنان ۱
در حال خلسه و جذبه   بودا است که در آن از زبان  انه یمها یهارساله 

جهان،   نیا Loka - dhätu، که در برابر  dharma - dhätuورود به 
  ن یا هی . درونماشودی آمده و مقصود آن جهان است، درمیان گذاشته م 

است. در  شده    کینزد  انی رساله از مرز استوره و افسانه گذشته و به هذ
 بخش سحر و جادو از آن سخن گفته خواهد شد. 
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 یول چند، و پو یناشدن ییپندارها نیظاهر ا
 یباز شد و نور  یگاه که دراست آن   نیآور اشگفت 

ما  یآگاه  یرگیاز سرچشمه ناشناخته به درون ت
 دیناپد  یو مکان  یزمان  یافتاد، همه مرزها و تنگناها 

 رآسایغرش ش کیو ما با  شوندی م
(simbhanäda م ) من   میاز ابراه   شی» پ  مییگوی

در   ن، ی: »تنها منم برترا ی بودم« )کتاب مقدس(، و 
ز  و زبر و در همه آسمانها« )از زبان بودا پس ا ریز

 هاده یجهان پد یزادمان(..... اگر دانش به بررس
  ی منطق  یهاپرسشها و گره   شیو به گشا  پردازدی م

به  یهست یدر ژرفا سمیبود شود، ی سرگرم م
 نیترواسطه یو ب  نیترو از راست  پردازدی م  یغواص

به ما  نگردی م بآ یآنچه را در ژرفا یراه شدن
 ۱5۸/9۱ ..( دیگوی م

 یپاسخ به پرسشها  یبرا یاست که سوزوک  ریچشمگ
 ق، یپردازان، عهد عت افسانه  دهیآفر یبه سوتراها دهیچیپ

 ی. براکندی م یآورو از آنها گواه  اندازدی ... چنگ م لیانج
به برهان   یازین  گریها باور دارند درساله   نیاکه به    یکسان

 رشیپذ  یها را مبنااستوره   نیو آنها که باور ندارند ا  ستین
از آنها ممکن است احترام   یهرچند به برخ رند، یپذینم

 یکه به گفته خود سوزوک هایالپرور یخ نیبا ا ایگذارند. آ
را واقعاً گشود؟ و  یزندگ یهاگره  توانی است، م یفانتز

جهان و  شماری ب یپرسشها یبرا یخردپسند یپاسخها
 هایگمان نه. چون اگر به روش سوزوک بی  افت؟ی یزندگ

و به وهم چنگ   دهیبا خرد بر دیبا شی از پ میکن  فتارر
 م، ییرا بگشا الیخ یعقل را بسته و پرها یپا م، یانداز

مندی و شه یو اند یو دانش و آگاه  شیدوران آزما
خواب و  نیآغاز یهارا رها گفته و به هزاره  ییخردجو

چند  نیا ای. آمیو معجزه و سحر و جادو ... بازگرد الیخ
چون نگارندگان   یو اسراردانان نان یبروشن که  یهزار سال
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سر که به  یینهایدر سرزم اند، گذاشته  گندویوهه پشت سر
 یرا برا  یریچشمگ  ی هایو بهبود  هایچه دگرگون  اندبردهی م

اند؟ را پاسخ داده   ییستانهایاند؟ و چه چوجود آوردهمردم به 
به   یهم سوزوک  امروز که رآسا، یش  یو جز همان غرشها 

 یها... چه تحفه انیپر  نی سرزم  یهاافسانه   ایو    بالد، ی آن م
در رنج و درد و فشار،  یانسانها یبرا یاسودمند و سازنده 

 هیاند، و تا چه پاشکنجه... همراه داشته  ریو ز ماریب
 ها، یآگاه نا  ها، یماندگنادرستیها، ستمها، واپس  ها، یعدالتیب

ها داستانها، افسانه ن یبا ا ایاند؟؟ آبرده  نی.... را از بهاینادان
و بودا و زرتشت...  یها که به دروغ از دهان موسو استوره 

 انیپر یکودکانه به بهشتها و شهرها یدهایام اند، ده یآفر
 ر یجز س  طانها، یو ش  وانی... و ترس از دوزخها و دانیو حور

و   انده به انسانها رساند  یچه سود  نهایی آ  نیا  انیکردن متول
 اند؟را  آسان ساخته  های چه دشوار

 ی نه رنجها  هایالپروریخ نیبا ا میریبپذ دیکه با غایدر
 ریو ز  ماریو ب  کاریو ب  نیگرسنه و دردمند و مسک  اردهای لیم

  ی تیبغرنج گ ی فشار... درمان خواهند شد، و نه پرسشها
گونه که در چهار هزار سال  و همان  د، یگشوده خواهند گرد

  ت روز مشکالروزبه  نهاییآ نیبودن همه ا رهیگذشته با چ
 افتی خردمندانه  یحلها، اگر راه جهان افزوده شده است

 شتریبا شتاب هر چه ب زین ندهینشود در چهار هزار سال آ 
 یوریها گاه  الپریخ نیخواهند شد. ا تردهیچیها پگره  نیا

بسته   یهاو حوزه  ژهیو طیدر شرا  ییانسانها یبرا
گرفتن  سازنده و سودمند است و بهره بخش و دلگرم آرامش 

از آنها در پرورش کودکان ممکن است   ردمندانهخ
در پهنه گسترده جهان به سکون و  یدهنده باشد، ولی اری

.  دیجامعه خواهد انجام  یفرهنگ  یدرنگ  ایمرگ    یحت  یگاه 
تر از باور ساز کار  یازه یانگ چیه  زیها نتوده  یدر رهبر

 زانندهیبرانگ   ایمهارکننده    یروین  نیترپرتوان   مانی. استین
  نادرست قرار   یبرداراگر مورد بهره   رون ی. از همسانهاستان
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 یهاشه یسازنده به نشر اندپرورش آگاه  یجاو به ردیگ
و  شوندی م یرهبر یروزره یبه ت نیبازدارنده پردازد، مؤمن

مردم  یدرون و گسترش آگاه  ی اگر در راه آرامش و رضا 
 سودمند خواهد بود. اریبه کار گرفته شود، برآیند آن بس

  ی اربردبهره   زهیانگ  اندازه، یتوان ب  نیهم  گرید  یاز سو  یول
  ی نهایی چند هزار ساله آ خیو در تار دهیگرد نینادرست د

  دن یو بال ییبرنا یبرا نیشده که د دهیکمتر د یهمگان
!!  ییهایمردم به کار گرفته شده باشد. سخنان و روشنگر

. هاستیکجرو  نینمونه ا  نیبهتر  یسوزوک  یچون گفتارها
گفت.  میباره سخن خواه  نیدر ا
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 ( Prajnäpäramitä)  پَرجناپارمیتا

و   ی ختگیفره   تاهایکه پارم  میدیگذشته د  یهایبررس  در
راه خود  مودنیپ یبرا ستوهیبُد که ندباشمی  ییهاه ی فراما

از   ییهانمونه زیسلوک ن لی. در زنبابدیبه آنها دست  دیبا
در  یامون یشاک  ستوهیبُد پندارندی آزمونها را که م نیا

انجام داده باشد، درمیان   دیخود با نیش یپ یهایزندگ
 نیترکه برجسته  ، پَرجناپارمیتا یتراها. در سو میگذاشت 

فضیلتها    نیا  شوند، ی خوانده م  سمیبود  نهمهایا  یهاادمانده ی
 ی اتازه   یمکتب فلسف   کی  یایکه گو  یو روش  نینو  یانیبا ب

مکتب و  نیا گذاره ی. پاشوندیاست، درمیان گذاشته م 
 ی نامدار هند شمندیآن را اند یتراهاسو  نینگارنده نخست
شد.   اد یاز او  نی از ا شیکه پ ند، دانمیناگارجونَه 

  ی همه برجستگ ییو دانشمندان بودا سمیپژوهشگران بود
آن را آموزش  یو برخ رندیپذیمجموعه را م  نی ارزش ا

 .خوانندی م  نییآ نیا یادیبن
( hridaya) هیدیهر یترا: »در سوسدینوی م کُنسه 

در  شوند، ی ل( از پَرجناپارمیتا آمده: همه آنها که بودا م )دِ
راست و رسا   ریو به تنو ( ندهیگذشته، اکنون، آ)سه دوران 
آن است که پَرجناپارمیتا را   یبرا گردند، ی م داریو سره ب

بر  نی سخنان چن گونهن ی. از ا«اندخود ساخته  بانیپشت
کردن و آن را چون مادر  ه یکه به پَرجناپارمیتا تک دیآی م

بودا شدن و به   یواسپردن، مبنا  تایمهربان دانستن، بر شون
سوترا، که درواقع فشرده   نیاست... در ا  افتنیدست    رواناین

شده است که موعظه  رفتهیپذ ی به روشن  ، ستپَرجناپارمیتا 
 dharmaکه آن را  قتیبودا در بنارس درباره چهار حق

cakra pravartana  آنچه چرخ دََهرمه را به حرکت(
  گاه یبوده و پَرجناپارمیتا پا نینخست گاهیپا دند، یدرآورد( نام

گردش دوم چرخ دََهرمه   دیدوم و کامل است و آن را با
 نیا  رو نی. از همگذاردی م  انیخأل را در م  نیکه دکتر  دینام
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 رخچ ای dharma cakra vartana sutraسوترا را 
 . ندیگوی م  ینییآ نینو یدستورها

 ه ی پا نیآمده: »بر ا هیدیهر یترابخش هشتم سو  در
دانش   یبزرگ، مانترا  یپَرجناپارمیتا را مانترا  دیاست که با
که  ی، موزون۱همتای ب یمانترا ، یفرجام  یمانترا  ـ سترگ 

ه ناموزون ساخت، کاهنده همه رنجها.. دانست. وَ  توانینم
)دل(  هیدیهر نی . ا svähä!! یر یو چه تنو یداریکه چه ب

چون   می)سواها گفت  ۲۲/ ۱۰۰.  «کندی را کامل م   پَرجناپارمیتا
 است(   نیآم

سخن  نیاز ا شیمفهوم واژه پَرجناپارمیتا پدرباره 
آن  یو آلمان یس یسوتراها به انگل نی . در برگردان امیگفت

. ما با ۲اندرا »کمال خرد« و »کمال معرفت« نام برده 
  «یفرزانگ نیسوتراها نام »برتر نیا یاه ی متون پا یبررس

 رندهی است که در برگ  یا. پَرجناپارمیتا مجموعهمیدیرا برگز
  ن یا ن یمترجم نیاز نخست یکی فراوان است.  یسوتراها

کامل و معتبر است،  یکه برگردان یسوتراها به زبان آلمان
( Max Walleserزر )ماکس والّ  یپژوهشگر و استاد آلمان

کار خود  هیرا پا ی نیو چ یتبت ، ی هند  یکه متنها دباشمی 
  ی تیهشت هزار ب یساخته است. او در برگردان سوترا

 -Ashtasähasrikäپَرجناپارمیتا ) - کایساهسرشته اَ

prajnäpäramitäی پژوهشگران سوترا شتری( که ب  
 : سدینویم ند، دانمی مجموعه   نیا  یاهیپا

که آغاز حکمت  دیآبرمی نیسوترا چن  نی ا از»
در   انهی و مکتب مها تای و فلسفه پرجناپارم  تایشون

  ی برا یبوده است. ول شکا ی کان یدوران پادشاه 
و تاکنون در   ستیدر دست ن یزمان قطع شکایکان

 

است. در   ن ی آفراست که خواندن آن معجزه ی ـ مانترا افسون۱
sädhana mälä  مانترا    نی ا  ی اریکه به    شودی نم   افتی  ز یچ  چیآمده، ه

 ۲۲/ ۱۰۲اگر بنابر دستور رفتار شود.  د،یایدست نبه
2- Perfection of Wisdom . Die Vollkommenheit der 
Erkenntnis . 
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  5۸شده است که از سال  انیب هینظر ۱۱باره  نیا
 شنهادیرا پ  الدی پس از م  ۲۷۸تا سال    الدی از م  شیپ
بر از آنها بتوانند  کی چیبدون آنکه ه  کنند، ی م

 ای  تهای کنند. شماره ب هی تک یگواهان قطع 
در دو  ، ۱۲5۰۰۰کهن پَرجناپارمیتا را  یهاشلوکه 
اند، که پس از نام برده ۲5۰۰۰و  ۱۰۰۰۰۰بخش 

از هم جدا   یفراوان یآن در سوتراها و بخشها 
 « ...ستا  یتنها انگار ز ین هینظر نیا یاند. ولشده 

از برنامه  رونیکه ب یاگسترده ی پس از بررس والزر
که شماره   ابدییبرآیند دست م نیانوشتار ماست، به 

 -Hüenهون چوان ) کهی پَرجناپارمیتا در زمان یمتنها

chwan۱۲( یالدی م ۶45 - ۶۲9) بردیسر م( در هند به 
نام پَرجناپارمیتا سوترا، بوده است که او آنها را به  ۱9تا 

 اند: نیها چنرساله  نی یکجا ترجمه کرده است. ا
۱- Shatasähasrikä – Prajnäpäramitä 

  (shlokas) یت یب ۱۰۰۰۰۰  یپَرجناپارمیتا

 -Pancavimshatisähasrikä ـ ۲

Prajnäpäramitä  یت یب ۲5۰۰۰ یپَرجناپارمیتا  
 – Ashtadashasahäsrikäـ ۳

Prajnäpäramitä  یت یپ ۱۸۰۰۰ یتا یارمی پرجنا   
 Dashasähasrikä – Prajnäpäramitäـ 4

  یت یب ۱۰۰۰۰  یپَرجناپارمیتا
 Ashtasähasrikä - Prajnäpäramitäـ 5

 ی تیب ۸۰۰۰  یپَرجناپارمیتا

 suvikräntavikrami-paripricchäـ ۶
 Satashatika - Prajnäpäramitäـ ۷

   یت یب ۷۰۰  یپَرجناپارمیتا
 Pancashatikä – Prajnäpäramitäـ ۸

 ی ت یب 5۰۰  یپَرجناپارمیتا
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قطعه، سرود  ت،ی( را بshlokaشلوکه ) ایسلوکه ـ ۱
 .کنندی م  یصدا... معن ت، یوزن شعر سنسکر  ش، ی ستا

  
 شکن الماس  یپَرجناپارمیتا Vajracchedikäـ 9

 Ardhashatikä - prajnäparamitäـ ۱۰
   یت یب ۱5۰  یپَرجناپارمیتا
 تاه دیگر. کو یو چند سوترا

 ه ی در چند رو  یسوتراها در ده دفتر و بعض  نیاز ا  یبرخ
 اند. نگاشته شده 

 دیآیبر م نیدهند چنکه به بودا نسبت می یسخنان  از
پَرجناپارمیتا را در قله کوه کرکس  یسوتراها نی که او ا

(Gridhrakutaب )کشوی به 5۰۰۰که  یکرده در حال انی 
فراوان در خدمت او   انی و خدا  ستوهی بُد  ونیلی و سد هزار م

 اند.بوده

هشت هزار  یسوتراها را پَرجناپارمیتا نیا نیترکهن 
 یامکتب از گونه  نیرسد که ا. به نظر می نددانمی یتیب

گرفته باشد   شهیر  یونانی(  Sophistenشکاکین )  یباورها
 چ یبودند ثابت کنند ه  لیخود ما ژه یو ک یالکتیکه با د

   ۱/۱4۱ - ۱9... شودینم افتی یجوهردار یهست
 فته ی استادان ش  یهاهینظر  نیترتازه   زا  یکینمونه    یبرا
  ان یپرجناپارمیتا فشرده ب شیدای را درباره پ سمیبود انهیمها
 ، ( R. A. F. Thurman. پروفسور روبرت تورمان )میکنی م

 یباور است که پژوهشگران نی ااستاد دانشگاه کلمبیا به 
پژوهشگران و ترجمه  نیترچون کنسه، که از برجسته 

عمر در راه  ک یبوده و  سمیبود یهاادمانده ی کنندگان 
است، چون از یُگا   دهیپَرجناپارمیتا قهرمانانه کوش  ییشکوفا 

و عقل ماوراء دست   خردبه    گرفتندیو مدیتاسیون بهره نم
 افت یدر یدرست را به یعرفان یهمتایب امیپ نیو ا افتهین

نظرند که پَرجناپارمیتا   نیپژوهشگران بر ا نیاند. انکرده
شده است.   داریپد  الدی از م  شیسال پ  ۱۰۰به    کیسوترا نزد

و سخت  دهیچیپ یدوران از آموزشها  نیا یستهایبود
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 ی انجیل مردم کی تارخسته شده بودند و خواس یخانگاه 
شدند تا همراه تمدن که   یو همدرد  یمهر و بردبار  هیبر پا

سنت   یشدن بود، گام بردارند. ول  یو جهان  شرفتیدر حال پ
سوترا آموزش خود بودا بوده است   نیباور دارد که ا  سمیبود
  گاه یو اژدهاها واسپرده است تا از جا  انیآن را به خدا یول
سوترا و زمان آن را   نی شدن ا داریبرند. پد رونیب انیآدم
رساند که  یکرده بود. او به آگاه  ینیبشیخود بودا پ زین

 شیو پاال   شرفتی سال پ  4۰۰به    ازیجامعه زمان او در هند ن
کرده   انی در آنچه او آشکارا ب  یو آموزش خانگاه   یو آمادگ

  ن یو بتواند ا ابدیاد دست است دارد تا به عقل و خرد نقّ
  ستوه ی کند. بُد افتیدا را دربو یآموزشها گریسوترا و د

  ادرشنه ینام پروار بود، بهح یمس  یکه قهرمان یجوان
(Priyadarshanaدر شهر وا )یشالی (Vaishali در )

 Vimalakirtiنامدار  میو شاگرد حک ستیزی زمان بودا م 
مقدس  یبود )در سوترا  «یاستاد مکتب »نه دوگانگ 

Vimalakirti   مرد   ن ی کرد که ا  ینیبش ی(. بودا پاست  آمده
در جنوب هند زاده خواهد   نیجوان چهار سد سال پس از ا

اژدها خواهد گرفت )دنیا او را با  ای( Nagaشد و نام ناگا )
  ن یو ا  ( که در نام او خواهد بود، خواهد شناخت  nagaواژه  

همان استاد برجسته ناگارجونَه است، که در سده نخست 
جنوب هند زاده شد و پس از شش سد  رد الدیاز م  شیپ

را ترک گفت. پژوهشگران    ایدن  ی الدی سال در سده پنجم م
و  نددانمی ی الدیزادمان او را در سده دوم م  یباختر

و پس از او   شیپ یرا که در زمانها گرید یهاادمانده ی
 زیکه نام آنها ن  سازندی وابسته م   گرانیاند، به دشکل گرفته 

انسانها به  کریها به پ . پس اژدهاستناگارجونَه بوده ا
  ن یشدند و او را فراخواندند تا به سرزم کیناگارجونَه نزد
از راه سحر و   زیکند. او ن  یها را بررسنوشته   نیآنها رود و ا
از   یمتنها را، که گنج  نیرفت و ا ایدر ریجادو به ز

سال    5۰  ایدر  ر یکرد... او در ز  یمهایانه بود بررس   یتراهاسو 
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آنها به کار برد و سپس آنها را به    یر یو فراگ  خواندن  یبرا
انسانها آورد و در سراسر هند گستراند.   نیو در ب  نی زم  یرو

 یشمال یکوروها نی ناگاها به سرزم با گریاو بار د
(uttarakuruرفت و در  کای( )که ممکن است آمر )باشد

و آنها را به مردم آن  افتی یگرید یهانه یگنج زیآنجا ن
بار به هند نیآخر یگاه که او براآموزش داد. آن نهای سرزم

ناپذیر را آموزش داد. او یبرتر Yoga Tantrasبازگشت، 
  ستوه یو با بُد نددانمی  زیمکتب زن ن گذاره یرا پا

 .سازندی همبسته م یمنجوشر
را همان بزرگ مادر،  یاصل  یپَرجناپارمیتا

که خود بودا آن   نددانمی ج  سد هزار رَ  کیبا    یپَرجناپارمیتا
بینی و  و باریک  یروشن  نیکوه کرکس با برتر کرا در تار
به  دی نگاشتن آن شا یبرا یکرده است، ول انیکمال ب

 نیفراوان از ا یهابوده است. در سده ازیرج ن ونهایلیم
 ی فشرده شده است که از سوترا  یفراوان  یا آموزش سوتراه 

  ی کوچک )دل( و سوترا ی)آ( و سوترا  یوات کی
  ۲۰۰۰۰رج،  ۱۸۰۰۰رج،  ۸۰۰۰ یشکن تا سوتراهاالماس
تراست. در سو  ۱۸هم  یکه رو ند باشرج می  ۲5۰۰۰رج و 

  ار یارزش بس یرج دارا ۸۰۰۰ ی سوترا انهیسنت مها
 که آن را ناز پژوهشگرا یپندار برخ یبرجسته است، ول

urtext که همه  ند، دانمی ( یاه یو پا ی)متن اصل
 .ستیبر آن بنا شده است، درست ن گرید یتراهاسو 

 ن یا ی نشان دادن شکوه و ارزش واال یبرا تورمان 
 شگفتار یرا که در پ یدادیمجموعه در آغاز سخن خود رو

 : کندی م  انیب نی رج آمده است چن ۲5۰۰۰  یپَرجناپارمیتا
  کیکه    گذاردی م   شیرا به نما  یامعجزه   کی  »بودا

آموزش خرد  یرا برا یهانیک شگاهیصحنه و نما
و   یادیبن اری. بسندیآفریم  ، پَرجناپارمیتا ای ییماورا

بازگو   ستهیشا اندازه است که ما آن را به ستهیبا
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را در   یالهام دادیرو نی از ا یفروغ کیتا  میکن
 : می خواننده منتقل ساز

که آن سرور در تارک کرکس )کوه   دمیشن نیچن
  ان یو در م بردی سر مبه  هه یگرکرکس( در راجه 

خود چهار زانو  رسانیش ریبزرگ بر سر یانجمن
شاهانه، که همه  هینشسته بود. او در سماد

حال   نیفرو رفت. در ا  رد، یگیرا دربر م  هایسماده 
 شیشد. در کف پا او درخشان کریهمه پ
کردند و شش سد  ینورپراکن پرههزار  یچرخکها

. دی( پرتو از آنها درخش۶× ۲۶۱۰هزار ترلیون بیلیون )
او به   یمافوق انسان کریسراسر پ نیهمچن

نور سراسر   یفروغها  ن یپرداخت. ا ی پرتوافکن
عوالم و جهانها را در شمال، خاور، باختر،  اردهای لیم

کردند،  یالقدم نورانجنوب... سمت الرأس و سمت
و رسا و  یقیحق ریرا با تنو هایو همه هست

حال سرور زبانش    نی. در اتندناپذیر دربر گرفیبرتر
  ارد یلی م  اردیلی م  نیکار همه ا  نیرا برون آورد. او با ا

پرتو  اردیلی م اردیل یم اردی ل یجهان را پوشاند و باز م
 یپرتوها به لوتوسها نیاز ا کیپراکند. هر  ینوران
هزار گلبرگ دگرگون شدند، که  نی( زریآب لوفری)ن

 ی. بر روندگوهرها ساخته شده بود نی از گرانبهاتر
بودا به آموزش   ات یتجل نیگوهر یلوفرهای ن نیا

  یی االت وراروشش کم قتیپرداخت، آموزش حق
transcendent  ( که  یکه )جانداران  ییهای . و هست 

  ی همه بر رو دندیرا شن ن یراست یآموزشها نیا
متمرکز شدند )در   شتریناپذیر بیکامل و برتر  ریتنو

 ( افتندیکامل دست  ریبه تنو گر، ید یهاترجمه
نشسته   رگونیش  ریکه بر سر  یپس از آن سرور در حال

 یرویوارد شد. با ن «یربازی»ش یبود، به سماده 
جهان پهناور را در شش سو   ونهایلیب نی او ا شیآسامعجزه 
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شدند و  ریپذو نرمش  میبه لرزش در آورد. پس همه مال 
و  نی ریز ی. دوزخها، جهانهاافتندیهمه جانداران آرامش 

شدند.  یرفته و همه ته  انیاز م وانهایح  گاهی جا یجهانها
گشتند. همه  دیهراسناک ناپد یزادمانها  یهاگاه یه جاهم

و هلهله   یبخشها آزاد شدند با شاد نی که از ا یموجودات
 نیدر ب نی انسانها دوباره زاده شدند؛ همچن نی در سرزم

 اردهایل یم نیقلمرو آرزو. در سراسر ا انیشش گونه خدا
گشتند، کران  نایکه کور زاده شده بودند ب آنانجهانها، 

متمرکز شدند،  شانهایشدند، پر ار یهش وانگان ید دند، یشن
  ماران یتشنگان آرام شدند، ب افتند، یگرسنگان خوراک 

از   شیپ .۱برخاستند«  رهاینگیو زم جهایو افل  افتندیدرمان 
 

  ی نیبرجسته در سرزم یاستاد دانشگاه  نیا  یدر برداشتها  یبا بررس ـ ۱
که چرا من در   افت یدر توان ی م کم، ی  و  ستیو در آستان سده ب شرو یپ

  ی قربان ن یعقل نخست ن،ی: در آستان دکنمی بازگو م میهمه نوشتارها
  د یستای استاد کُنسه را م نیکه چرا ا افتی در توانی م نی است. همچن
به درک   ی است، ول یدر سده کنون سمی بود پژوهشگر ن یترکه برجسته
  سم یبود  فتگانی است. تازه کُنسه از ش  افتهیدست ن  سمیبود   انهی ژرف مها
ناهماهنگ با خرد و منطق   ی از باورها ی اریکه بس کوشد ی بوده و م 

  یداور ه یها را پاافسانه  گونهن یکه ا یفتگان یاز فر  ای . آردیرا بپذ یعلم 
کنند،   ه یخرد« را توج ن ی خواهند »برتری آنها م ی اریخود ساخته و به 

سوتراها که    نی از نگارندگان ا  ا یداشت؟ آ  ی چشمداشت خردورز  توان یم
  ونها یل یوحشتناک که در ب  ی و دوزخها  ان ی و خدا  ی بدو  ی هنوز با پندارها
باور دارند که بودا زبانش را درآورده و همه   نیااند، به جهان پراکنده 

همه آنها را   ی سماده  ک یو با  پوشاند ی جهان را م  ارد یلیم ارد یلی م نیا
گرسنه    ر، ینگیو همه جانداران کور و کر و الل و زم  آوردی به لرزش در م 

هر   یو واال  ی. ارزش معنودهدی دم شفا م ک یرا در  ... ماریو تشنه و ب
  ی هازه یگرانبها )که همان سنگر  ین و از جواهرهابود  ن یرا در زر  زیچ

داشت که  دیام توانی و و... م  نددانمی نابخردان آزمندند( ساخته شده 
اند  دان شدهبرده و همه   یپ   نشیبه راز جهان و آفر  شی سال پ  ۲۰۰۰در  
آن است که در سده   رتر یچشمگ ی!... ولاند؟ده یسوتراها را آفر  نیو ا
ها،  افسانه نی ا یی با بازگو کوشدی استاد دانشگاه م کی کمیو  ستیب

 روشن سازد؟!  خواننده در جان  یی از خردجو  یفروغ
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از  یاپَرجناپارمیتا پردازم، فشرده  هیآنکه به درونما
  ش ی)پ  کنمی چند پژوهشگر برجسته را بازگو م یهاهینظر
شد و  ان یب ییپَرجناپارمیتا بخشها یاز برداشتها  نی از ا

  یی هایی دوباره گو  ریکه ناگز  م، یپردازی به آن م  کجای اکنون  
 خواهند شد(.  دهیکش شیپ

 یهاادمانده ی نیترسوتراها را برجسته نیا ناکامورا
 :سدینوی و م نامدی م  سمیمهایانه بود

  یهست  قتیسوترا شناخت حق نیا یکانون پندار»
که تنها از راه  ، پَرجناپارمیتا یاور یانسان است به 

 داریذات پا  یدارا  زیچ  چی . ه دباشمی  ریپذانجام   ینف
 دهیو آنچه آفر الیبا خواب و خ زیو همه چ ستین
. شودیاست، همسان م زیسحرآم یروین ایما
  ی نانخأل است، که چ ا ی تایشون یفرجام  قتیحق
با   انهیرا در مها  یانی. ارزش پاندیگویم  زیتا( نَهتتَ)

،  dharmakäya  ،dharmatäی هاواژه 
dharmadhätu  ،buddhadhätu۱   که همه

دهند. خأل نشان می  شوند، ی با خأل برابر گرفته م 
( حلقه  upäyä) زهی. انگستین ریپذانیخود ب یول
 کسویدر  یزیاست. اگر چ یو همدرد ألخ نیب

وگرنه بد نام  ک،یسودمند است ن هایهست یبرا
الماس   یو بد را در سوترا کی. نسبت نردیگی م

بد مطلق   ودل خوب    یدر سوترا  یاند. ولنشان داده 
شش   ، یفرزانگ نیبرتر ی . سوترا شودیاز بن رد م

مَهاوَستو را فرا گرفت و آنها را    ی تاهایپارم   ایکمال  
  ان یب نی از ا شی )پ اندنی فضیلتها چن ن یپروراند. ا
 ست،ین رواناین گریمجموعه، هدف د نیشد(. در ا
و دگرگون شدن در  تایشون ای قتیحق افتیبلکه در

 

  ن ییجسم حق و آ -( زهایچ قتی )حق ت یئیش - عناصر  ه یوحدت کلـ ۱
 (. ی )در همه هست تییبودا عنصر  – (  ی)تجسم قانون جاودان
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و پاک   شهیذهن و اند  ییو رسا  یدگرگون  آن است.
مجموعه است و ده    نیذهن موضوع ا  یادیبودن بن

آن در نظر گرفته   ی( براbhumi ی)بهوم گاهیپا
 cittasyaپاک است )  ادیذهن در بن  نکهی. اشودی م

prakriti prabhäsvaratäرا   انهی( هسته مها
  ر ی( )تنوbodhicitta) تایچی. بُده دهدی شکل م

  یفرا رفتن انسان به ورا زهیانگ ( ذهنو  شهیاند
و    یهمدرد  هیپا  شیآالیاست. ذهن ب  یماد  یایدن

در  ژهیوشد، و به  ییبودا یاخالق ینهادها یمبنا
و انگار ذهن   افتی  یانقش برجسته   یرمز  سمیبود
 ۱۶۸/۶۰-۱۷۰ کرد«. یرسازیرا ز رکنندهیتنو
. او کندیم یسوترا را بررس نیا یگرید دیاز د فراوالنر

 ان یپس از ب  گرداند، ی بر م  نشیکه پَرجناپارمیتا را به کمال ب
شد(   ان یب  نیاز ا  شیآن )که پ  یسوترا و بخشها  نیمفهوم ا

 :سدینوی م

  یق یرحقیغ بارن ینخست ی مجموعه برا  نیا در»
. شودی گذاشته م  انیبودن جهان نمودار به م

در کانون و  نیبرتر یهست کیباور به  نیهمچن
 نی)هر دو ا شودیداده م یسوتراها جا نیآسه ا

  نی ا  نکهیبر ا  یول  ( گرفته شده  شادهایپندارها از اوپان
  اریناپذیر است بسانیو ب افتیدر نیبرتر یهست

را   یهست نی سوتراها ا نی. در اگرددی م یپافشار
و درخشان  شیآالیب یخرد و گاه  یگاه 

Prabhäsvaram cittam  داریکه نه پد  نامندی م 
 دهی(، آفریو جاودان ی)ازل شودی شده و نه نابود م 

(، avikärah) یبدون دگرگون ، ( akritahنشده )
 و آغازیب همتا، یو اندازه، ب مرزیب ر، یانگارناپذ

از زمان و مکان،... که نه وابسته است   رونیب  ان، یپا
 ،( vishuddhahو نه ناوابسته. سرشت آن پاک )

 ریپندارناپذ ، ( viviktah)  ناتیآزاد شده از همه تع
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(avikalpah است. برا ...)مشخص ساختن آن  ی
عنصر   ، ( dharmatä) ق یگوهر حقا م، یمفاه 
  اتینقطه واقع نیبرتر ، ( dharmadhätu) قیحقا
(bhutakotihول ... )و  یاز همه: آنچنان شی ب ی
(  تایشون ، )تتهتا زهیانگی ب اینشان ی بأل و خ

änimittam یهست  نیبرتر نیمورد نظرند. ا  
 تییو گوهر بودا زهایگوهر همه چ نیهمچن

(tathägatatvamاست، و همه ) دانی
(sarvajnäta ) ، همان پرجناپارمیتاست. در  نیو ا

 یو نمودها زهایهمه چ یهست نیبرتر نیبرابر ا
  ش یب یب یو توهم و فر اندچ یه  یرونیو ب یویدن
 اندژه یو یی و تنها نامها ، ( mäyä) ستندین
(nämadheyamätramکه طب )آنها   عتی
 یذات عتی( و جدا از طبaprakritih) یعتیطبیب

از   یاست. ول( sväbhävah viviktah) شیخو
هم   یهست نیها با برترهمه دهرمه  گرید یسو

است و نه  یبرابر و هم نابرابرند. آن نه دوگانگ
را   یهست نی(. برترdvaita ،advaita) یی کتای
دانست،  skandhähبرابر با پنج گروه  توانینم
  ی جستجو کرد. از سو د یبرون از آنها هم نبا یول
ندارد و آنچه هم   تیواقع  هاده یچون جهان پد  گرید

است، پس  تیوابسته به آن است بدون واقع 
به   دنیهم تنها پندار است و رس  ییو رها  یوابستگ

 یوجود ندارد. حت  زیآن ن  افتیدرو    دنیو د  قتیحق
  تیبودا واقع لهیگرداندن چرخ َدَهرمه هم به وس

و نمودها انجام  هادهیپد افتیندارد. پس چگونه در
و پندار  بیفر کیبر  افتیدر نیا رد؟یپذی م

و همسان با  کند، ی م  هی تک ینادرست انسان جهان
ترفندبازان است.   یساحرها و چشمبند یکارها
رها شده، به آن   ستوهیبُد  کی  مییگوی گاه که مآن
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را که  ییزهایچ یترفندباز ایاست که ساحر  یمعن
 سازد،ی م دیساخته، ناپد داریپد رنگیخودش با ن

و   کرهایپ نی هم از ا ستوه ی گونه که بُدهمان
. پس شودی و پندار، رها م بیزاده فر یهادهیپد
 چیو ه  گونهچیبه ه  دیبا بیفر نی از ا ییرها یبرا
و با  مینداشته باش  یجهان نمودها وابستگ نیا زیچ
. هرگونه میخود را به آنها نبند یدلبستگ گونهچیه 

( و نشانها  nämaزدن به نامها )چنگ 
(nimittam ) ، یبه کار بردن آنها گونها یو حت  

بدون  زهایچ نکهیبه ا دن یشیاست. اند یوابستگ
است،   یوابستگ یاخود گونه اند، ی قی رحقیذات و غ

را با نام و  یهست نیکه برتر یکوشش هرگونهو 
است، و   یو وابستگ   یری درگ  مینشان مشخص ساز

کرد. رفتار درست تنها خود را در  زیاز آن پره  دیبا
متمرکز ساختن است )در   زیکامل از همه چ ییرها

viviktatä  ماندن و در آن    ناتیاز همه تع  ییا آزاد
درک نکردن  چیفرو شدن( و ه 

anupalambhah آنچه درک  نکهی)درک ا
که تنها در مراقبه و جذبه   ( هم وجود ندارد کندی م

  توان ی تنها در مراقبه ژرف مدهد )کامل دست می 
و رها   دهیبر افتهایو همه پندارها و در زیاز همه چ

آن است که در    ستوهیبُد  ک ی  یادیشد(. کار داد بن 
درنگ کند، بدون   مانیانجام پ  یبرا  هادهیپد  یایدن

در  ..را از دست دهد. کسرهی دنیحال بر نیآنکه ا
باور به  یکه حت روندی م شی پ ییرسایل تا جا نیا

  یبکسرسَ یانبود ذات، خأل،.. را نادرست و گونه
  Ratnakutah  ینمونه در سوترا  ی. براانندینمای م

آمده )فشرده(   ۶۳توده گوهرها( بند    ای)کوت جواهر  
آنها  هک شوند، ینم یته تایشون رشیها با پذدهرمه
 شند، یدایبدون پ نشانند، یب اند، یخود تهخودبه
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و   یذات  یآنها چون بدون هست... شندیازیب
چون  وجودند، ی( بasvabhävatäاند )ناوابسته 
. خأل به نبود شخص  وجودندیخود بخودبه

(pudgalaرهبر )یکه خأل خود خال کند، ی نم ی  
گونه که آن را  آن تا، یاست. آنها که به شون

 از دست رفتگانند... شوند، ی پندارند، متوجه می م
  یپاسخ  تای هر پرسش شون یاست که برا درست
باور استوار داشته باشد،    تا یآن که به شون  یاست. ول 

  د ی)نبا  افت«یرا نخواهد    یراه   چیاست که ه   ینادان
 ۱4۷/۱۲۲ - ۱5۰و  ۱۶9چسبید(  یباور چیبه ه 
 :سدینوی در برگردان پَرجناپارمیتا سوترا مکُنسه 

 هادهیباور که همه پد  نی پَرجناپارمیتا ا  یسوترا  در»
اسکندها   نی( و همچنای و زاده پندارند )ما یوهم

(skandhähو همه بی( )عناصر ترک )دهنده وجود
آنچه   یشده است. ول  انیبارها ب  ند، یموجودات پندار

برداشت   نیاست، گسترش ا ینیانگار نو نجایدر ا
  همهبخش  نیاست. در ا یبه جهان ورارو 

 یها، بوداهامقدس، آنچه را ارهت   یزندگ  یهابهره 
اند و دست آوردهکامل به  یبوداها یتکرو، و حت

 ۱۲۷/۱۸. بند«یهم همه وهم و فر روانایخود ن
 ی برداشت را از زبان بودا در گفتگو   نی ا  گری د  یدر جا  و
 :کندی ترجمه م نیپوترا چنی با سار

شناسانده   تایها با شونپوترا، همه دهرمه   یسار   ی»ا
 شوند،ی اند و نه نابود مشده   دهی. آنها نه آفرشوندی م

اند و نه اند و نه پالوده، نه ناقصنه آلوده شده
پوترا. آنجا که خأل ی سار یا رون ی کامل،... از ا

نه  افت، یاست، نه شکل است، نه احساس، نه در
.  ..نه چشم، نه گوش  ...شهیندنه ا  ، ینه آگاه   زه، یانگ

نه  ر، یپذش یسا یزینه چ ...نه تن، نه بو، نه مزه
 ـنه ذهن  انیبه بن می رسی ... تا میپندار یزیچ
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بردن  نیاست و نه از ب ی. آنجا نه نادانیآگاه 
است و نه   ینه تباه   کهییبه جا  میرسی .. تا م ینادان

بردن رنج، نه معرفت،   نی مرگ، نه رنج و نه راه از ب
 ... افتنیو نه نه دست  افتنینه دست 

( .Praj. Parرا )  یفرزانگ  نی: برترکندی بودا باز دنبال م 
نه از   ، یو نه در نه دوگانگ دید توانی م ینه در دوگانگ
. نه با بخشش و نه با نه بخشش، ینشانی نشان و نه از ب

و نه  ینه با آلودگ ، یزیچ قیو نه با تفر یزیجمع چنه با 
نه با دََهرمه   ، یو نه با ناوابستگ  ینه با وابستگ  ،یبا نه آلودگ

 کی)و  ینه چنان نه با و ینچنانیو نه با نه دهرمه، نه با ا
  5۷/۱۱۲ - 5۸. ۱(«یساختگ  یفرازها نیرج از ا
  ی برجستگ  یادیبرداشت بن  کی پَرجناپارمیتا    یتراسو   در

از   شی هند، پ انی بوم شیآن را به ک یکه وابستگ  ابدیی م
  ی اری که بس می دیوِداها د ی. در بررسسازدی آشکار م اهایآر

 ن ییهندو و آ ش یهند در ک ان یکهن بوم ی از باورها
دو اصل  ، یو شاکت وایوارد شدند، که پرستش ش  یبراهمن

. الهه  رفتندی شمار م آنها به نیتراز برجسته  نهیماد و نهینر
شد.  نمی دهید اهایآر نییدر آ ندهیزا یرو یمادر و پرستش ن
. کُنسه  دیگرد  داریالهه مادر پد  نی نشان ا  زیدر پَرجناپارمیتا ن

 : سدینوی باره م  نیدر ا
ماتا   ناناینام جبه  یبودا مادر علو ، در پَرجناپارمیتا»
(Jinanä- mätä  )سرانجام  ابدیی م  ناهایج  مادر  ای .

 ناماتایسوترا، خود پَرجناپارمیتا همان ج نیدر هم
سال گذشت تا بودا   4۰۰. پس از مرگ بودا  شودی م

 

مردم از رنج به    ییرها  ی و برا  خت یگری م   یفلسفه ورارو ـ بودا که از  ۱
تنها به  شد که نه   ییهایباففلسفه   او  سرانجام به نام  د، یشیاندی م  ان ینیزم

دربر   ز یرا ن انینیوابسته نبودند که زبان زم ان ی جهان و جهان یزندگ 
  شند یاندی نم   چیه  ند یستای را م  هایالپروری خ  نینداشتند. پژوهشگران که ا

است،   ی عیطب  ی انسانها  یزندگ   ی برا  و  ش یک  ک یسخن از    نجا یکه در ا 
 .  کینه درس طالب و شاگردان مکاتب اسکوالست
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مایه پرجناپارمیتا یافت. اگر در بُن  یمادر روحان  کی
شده   داریسوترا در جنوب هند پد نی که ا میریبپذ

  یشاه  ادرم شیباور را رخنه ک نیا دیاست، با
 نیهندو پرستش الهه مادر در ا یبوم یدهایدراو

انسان در   شیک نیترکهن  نیمردم دانست. ا
گرفت و در شکل  یسنگ نهی دوران پار یغارها

دگرگون شد    یواقع  نییآ  کیبه    سمیبا بود  وستنیپ
 ۱۲5/۱۸. د«یمنتشر گرد ایکه در سراسر آس 

 ی سنگ  نهی دوران پار  یباورها  نیاست که هم  ریچشمگ)
  ی که نام آن را فلسفه فراعقل  گرددی م   ییهای الپروریخ  انیبن

 !!( پردازندی آن م  شی و کورکورانه به ستا نهندی و ماورا م

 ش ی که مورد ستا  ، یاز سخنان سوزوک  یفشرده بخش  با
  ان یجستار را به پا نیاز پژوهشگران است، ا یگروه فراوان 

  یی پَرجناپارمیتا و شناسا هیدرونما انیرسانده و سپس به ب
 . میپردازی ( ملی فضا)  تاهایپارم

 :سدینوی م  یسوزوک

 نیتراز کهن   یکی  رنده، یخرد دربرگ  ای  »پَرجناپارمیتا
ترجمه شده    ینیاست که به چ  ییکانن بودا  لی وسا
راه( نام گرفته  مودنی)آزمون پ  Tao-hsingو 

مجموعه مهاپَرجناپارمیتا   تیاست. در سنسکر
(MahäPrajnäpäramitä ) ۱۲5۰۰۰ یدارا 
رساله در واقع    نی. ا  ۱( استshloka)  اشلوکهی  تیب
 bodhisattvaاست ) ستوهی بُد یزندگ انیب

caryä ) ، برتر و  گرانیرا از د ستوه یآنچه بُد
(  نشی )ب یمعرفت الهام ا ی. پرجنا سازدی م دهیبرگز

  انهیدر مها ستوهیبُد یبرا  تایاز شش پارم یکی
  اد یفضیلت بن  نیدر پَرجناپارمیتا ا  یاست، ول  سمیبود

است و آن پنج  گرید لت یکننده پنج فضیرهبر

 

  ت، یوزن شعر سنسکر  ش، ی قطعه، سرود ستا  ت،یکه را بشلوُ  ا یکه  ـ سلو۱ُ
 . کنندی م ی صدا،... معن
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  یپرجنا توانمند به ماندگار یو رهبر یاریبدون 
 ی. آنها چون کورانستندین قتیدر پهنه حق یفرجام
  ییرا به تنها قتیشناخت حق ییکه توانا ندباشمی 

  یاست که زندگ نیندارند. پس پرجنا چشم راست
را   ستوهیکند و بُد ییرهنما دیرا با ییبودا

  ان ی ب نیاز ا ش ی)پ اندنی چن لی فضا نیبشناساند. ا 
چشم همه   انیم نی(. پرجنا در ا49۶ هیشد رو

است که بدون آن  نیدر زم هیآنهاست و چون ما
  ییارای  گرید لی. بدون پرجنا فضادیروینم چیه 

 دیدر آنها ناپد یبالقوه خود را از دست داده و زندگ
  تاهایرم پا گریپرجناست که د یاری. با همگرددی م

  ی ابدون پرجنا چون پرنده   ستوهی. بُدشوندی زنده م 
پرواز ندارد، و  ییتوانا دینرو ش یاست که اگر بالها

که خام مانده و پخته نشده باشد   یاچون کوزه 
 یدانا همه سوتر نی )سفال خام(. در ا

(Sarvajnatäزمان )که پرجنا  دیآیدست مبه  ی
  یی بودا گاهیاپ نی باشد و ا افتهی ییو رسا یبالندگ

از   شی ( همراه است. پbodhi) ریاست که با تنو
در مهایانه   یبا هم برابر بودند ول  لت یشش فض  نیا

 یادیشرط بن یدانشد و همه یادیبن لتیخرد فض
  ل یفضا گرید لتی فض نیبودا شدن. بدون ا یبرا

  ن یا  ...ندباشبدون قطب نما و ناخدا می   یچون کشت
توجه   انیشا اریبس سمیبود یدوران در دگرگون

پنجگانه را داراست و از   ل ی است... آن که همه فضا
upäya  یول  د، باشبرخوردار می  ی( رگیو چ  یی)کارآ 

است و به   بهرهی ب  شیکوششها  ست، یپرجنا ن  یدارا
است   ی. پرجنا نورابدییدست نم  ریو تنو یدانهمه

  شی ... )ستاسازدی م  یرا روشن و نوران  زیکه همه چ
 دامنه دار(...  
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همه بوداها  ی این Janayitriو  ندهیمادر و زا ناپرج
و گنج و انبار همه  تایشون نیهاست. استوه و بُدی

و قشر دََهرمه که  هی)رو dharmakosha قیحقا
( است. در سوترا  کندیترجمه م  ق یحقا ی سوزوک

فرزند  یادیاست که شمار ز یچون زن نیآمده: »ا
 نششود همه پسران و دخترا ماریدارد. اگر او ب

را   شیخو یاو هرچه زودتر تندرست  کوشندی م
که او مادر آنهاست و  شهیاند نیدست آورد. در ابه

و بزرگ کرده  یپرستار یماردار یآنها را با مهر و ت 
کنند و   ی پرستار یکیکه از او به ن  دیاست... با

فراهم سازند تا از درد و رنج   شی گونه دارو براهمه
از او کوشا    یگهداررها شود. پس همه فرزندان در ن

ها ستوه هم بودا و بُدی گونهنیخواهند بود. به هم
از او   شیپرجنا چون مادر خو یپرستار یابر

بهره   یازهیو از هر چاره و انگ کنندی م ینگهدار 
  ند ینما  یتا او را از گزند ارواح شرور پاسدار  رندیگی م

کوشش   رون یو در جهان استوار و پابرجا سازند. از ا
 ، و گسترش آنان در مشاهده پَرجناپارمیتا  یسانرام یپ

سپردن،  ادیبه  ان، یب ، یبررس افت، یبرداشت و در
زمان،  انیو موعظه آن تا پا ونیتاسیمراقبه و مد
 ... داشت« ادامه خواهد

  
 :سدینوی سپس م  یسوزوک

 sambodhiکه خود  ر، یتنو زهیتنها انگنه پرجنا»
تتهتاست،  رواناست، یکامل( است. پرجنا ن ری)تنو
 anupalabdhaاست،  Buddhatä است، تّیچ

 (ناپذیردرک ) acintyaاست،  ( ریناپذ)دسترس 
هاست.  شه یو اند قیهمه حقا ی است، که مبنا

معجزات    زهینگارندگان پَرجناپارمیتا سوترا آن را انگ 
  روانیو پرستش. پ شی ستا سته ی و شا نددانمی 
وابسته به پرجنا  یبه سوتراها یستیبای م سمیبود
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  س یآموزش دهنده آن با نظر تقد هیو درونما
 ، ( paryaväpti) یریادگیو  یتنها بررسبنگرند. نه

 ، ( dhäranaسپردن ) اد یبه  ، ( väcana) انیب
استنتاج( آن سفارش شده  - lekhanaبرداشت )

 زی( و پرستش آنها نsatkäraاست، که بزرگداشت )
گل و تاج    ، ( pujäتقدیم صدقه و نذورات )  لهی به وس

گل، بخور، روغن، شمع و چراغ، پرچم... دستور 
 مانیادر پَرجناپارمیتا  دیاست. با

(abhishraddhäپشتگرم ،)ی (adhimukti با )
( adhyäshayata) یصداقت و وفادار نیبرتر

 ۱داشت... 
 دهد که:می  انیفراز پا نیابه   اریپس از شرح بس و

گونه که هست جهان را آن  تواندیم »پرجنا
(yathäbhutamبنگرد. پس بُد )که به   ستوهی

. دیجهان را خواهد د  یقی حق  یرو  افتهیپرجنا دست  
همه موجودات را   شهیاو با چشم پرجنا ذهن و اند

 -  4۱هستند«.    اًقت یگونه که حقآن  کندی مشاهده م
۳4/9۱ 

 ش ی در ستا هیرو نیپس از آنکه چند یسوزوک
  ی مقدس و مادر همه آموزشها یسوترا نی ا ، پَرجناپارمیتا

 :سدینوی م کندی م ی! سخنور ی معنو
( و نه astitvaبودن ) دیاز د یهست تینسب در»

 در شود، ی درمیان گذاشته م ( nästitvaبودن )

 

کرده    ان یدرباره ارزش و عظمت پرجنا ب  یاز آنچه سوزوک  یمن بخش ـ  ۱
با   یخرد و فرزانگ ن یکه چن پنداشت بازگو کردم. خواننده خواهد

از آن    د یدست آمده و نگارندگان، که بابه  ی روحان  ی تالشها  نیدشوارتر 
درک و   ن ی کنند، به برتر ف یبرخوردار شده باشند تا آن را بتوانند توص

  ی های ریگجه یسوترا و نت ن ی ا ی با بررس ی . ول اندافتهی شعور دست 
 تیپندارها واقع نی که وارونه ا دی د میکاردانان، خواه  گری و د یسوزوک
 است.
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همراه  Aنه  کی A زیهر چ یهنوز برا کهییجا
  ی »ته محال است که به پهنه دید نی است. از ا

 بودن« رخنه کرد..

  ی آنها ته یهست  رایز اندی جهان نسب ن یا یزهایچ
 یکه آگاه   شودی م  افتی در  یتنها زمان  تایاست. شون

 یو ذهن جهان یشده و به انبار آگاه  داریب یدرون
(Älayavijnänaدگرگون گردد. تنها پس از ا )ن ی  

  توان ی جهش است، م کی نیبرگشت، که همچن
 شیدایپ ریدر زنج زیگفت که همه چ

(hetupratyayaپ )زیشده، پس همه چ دهیچی 
 زیهمه چ است، یما زی همه چ ایاست  یته
چنان است، که هست   ز یهمه چ تاست، یشون
(yathäbhuta ) ، ۱... ستین زیو سرانجام همه چ  

است و به برون    یو باطن  یدرون  شتریب  یذهن شرق
 ریاز کانون وجود او به تأث ییگو کند، ی عمل م

 یذهن ممکن است چون ذهن غرب نی. اپردازدی م
و روش است.   ستمیو دوستدار س ینباشد که منطق 

  ی ژرفتر پرسشها  تواندیهم م   زهیانگ  نیبه هم  یول
را درک کند. آنان که نقطه آغاز   یزندگ یادیبن

اند، قرار داده  یجهان دوگانگ کیحرکت خود را 
کنند و به بن و  رانیسازواره را و نیا توانندینم
 ۱۱. ست«ین یاه یپا قعباز گردند که در وا یاه یما
- 5۸/9۱ 

 

  ، یو باطن  ی رمز  یشهایک  روانیچون همه رازوران و پ  ز،ی ن  یـ سوزوک۱
  ن یاست که ا  ن یآماده دارد و آن ا  پاسخ  ک یژرف    یهمه پرسشها  یبرا

در   سد، ینوی م ی سوزوک  ز یاست. درباره پرجنا ن ی دسترس  ی پرسشها ورا
ناپذیر  پندار و وصف  تا یوجود ندارد و اصوالً شون ی چشم پرجنا دوگانگ

(acintyaو چ )یدسترس یورا ی زی (aparämrishtä است. با )به   دی
 4۰/9۱خواست.  ی آورد و از آن پشتگرم  مان یآن ا
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و  هیپای آنکه بتواند هر سخن و پندار ب یبرا  یسوزوک
به خواننده   «یمعرفت ورارو»و    «ینام »فرزانگموهوم را به

چنگ انداخته  یشگیهم زیبار کند، باز به همان دستاو
 :سدینوی م

و تضادها را   هایبا چشم پرجنا همه دوگانگ دنید»
او وجود نخواهد  یبرداشته و نامعقول برا انیاز م

و   لسوفانیاز آن ف   هایرمنطقیها و غداشت. نامعقول 
پرجنا. آموزگاران   روانیخواهد بود، نه پ ونیمنطق

 ( ستگاهی)ا Sthäna یماندگار  یپَرجناپارمیتا جا 
 تینسب  هانج  نی( اpäram) ی خود را در آن سو

که  نددانمی بیو فر ایجهان را ما  نیدارند. آنها ا
 است...  یتنها خواب و بازتاب

 شنوندی را م  تایشون نی...آنها که بدون هراس دکتر
 یشک و دودل نیو بدون کمتر درنگیو آن را ب

  نی شیپ یهایهستند که در زندگ یکسان رند، یپذی م
 Sarvamاست )  یته  زیاند. همه چبا آنها آشنا شده 

shunyam ) ، ی ته نیاست، و ا یته زین یو ته  
( . atyanta - shunyatäبودن هم مطلق است )

مطلق است و  یمطلق است که تنها  یخأل زمان
 یدانگاه که همه. آنکندی م یرا نف یریاستثناء پذ

و  شودی م داریپرجنا ب د، یدست آکامل به  ریو تنو
 ....«. ( )شهود گرددی مشاهده م تایشون

 نی از ا  شیپ  اوادایگفتارها در جستار شون  نیاز ا  یبخش)
 یسخنان سوزوک وندیپ افتیدر  یشده است. برا انیب

 ( شودی دوباره گفته م  ریناگز
است پس  یته زییابد اگر همه چکه درمی  یسوزوک

  ی ذات یخواهد بود و چگونه آن که دارا یته  زین نندهیب
دان شود و مطلق را مشاهده مطلق و همه تواندی م ستین

و   دهی از زبان بودا پاسخ خود آفر شه یکند؟ پس مانند هم
 :سدینوی را درمیان گذاشته و م دهیخود پسند
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خواستار عمل به پرجناپارمیتاست،  ستوهیبُد اگر»
ذهن و   کیبا  زهایهمه چ عتیطب  یدر بررس دیبا
درک کند   بودن آنها را  یو استوار ته   وستهیپ  شهیاند
 ...د«یبدون آنکه در خود احساس خأل نما»

 ، رسدبه نظر می  یناشدن  یا مشاهده   نیچن  کی  معموالً
  ی در خود احساس ته  یول  ندیب  ی را ته   زیکه انسان همه چ

 :دهدی پاسخ م  نیپرسش چن نیابودا به  یبودن نکند، ول

بنگرد   نیرا چن زهایهمه چ ستوهی که بُد گاه»آن
او در   ند، یبودنشان را در خود آنها ب یته زهیکه انگ

  یعمل یریگجه ینت یاستدالل برا نیدنبال کردن ا
داند که زمان در  میچون  کند، ی از آن درنگ م

کند، بدون   تیترب تایاوست تا خود را در شون  اریاخت
 ...  ۱د«محقق دان شیآنکه خأل را در خو

 :سدینوی سرانجام م  و

در پَرجناپارمیتا   ستوهیبُد  زیانگشگفت یزندگ»
 یو برون یبر دو متضاد درون دهیچنان است که د

را  شیخو یرو در رو زندگ یدارد. او در دو سو
به  ییو از سو تایبه شون کسویاز  کند، ی م یرهبر

Sarvasattva انوسی(. او در اق های)همه هست  
اگر شود، و  ینم  ( واردروانای)ن  یسکون و آرامش ابد

 یا. او خود را به گونهستین ستوهیکند بُد نیچن
تا بتواند چون  رددامینگه  انوسیاق  نیا هیدر رو
 یآب خروشان شناور است، زندگ  یکه در رو  یبرگ

 نشیخود را در گز  نکهیرا بر خود هموار سازد. او از ا
سنساره گذارد   ایزادمان و مرگ  یدادگریب
 تواندی راه م نی ا داند که ازمیچون  هراسد، ینم

همنوعان خود باشد، که چون  یبرا  یکیدوست ن
 افتیدر ی. براشوندی شکنجه و آزار م اندازهیاو ب

 

  چون ی ب  توان ی را نم  ی فراز از همه سخنان سوزوک  ک ی  ی گمان حتـ بی ۱
 درست است.  شتر یب آن و چرا به بودا نسبت داد، که وارونه



 پرستش بودا 787

« چشم   ییسو نی»ا دیکامالً از د دیپَرجناپارمیتا با
  نیا دی. ددیاز یدست  «یی»آن سو  دیو به د دیپوش
و  هایژگیماست که در آنجا و یایاز آن دن ییسو
  یبه سو ییآن سو دیفرمانرواست، و د هاییجدا
( و  ییورارو  viviktatä)  تاکتَیووی  هَتا، ت تَ تا، یَشون
و   ازی بدون امت یکه زندگ ی( دانروجناتاست )همهسَ

( چون  ی( )بدون چندگانگavikalpa) یناهمگن
  کی  یدگرگون  نیزنبق دشت است. چن  کی  یزندگ
همه   نیا رونیبزرگ است و از هم یواگرد
 ۷۰/9۱ - 95. « رسدبه نظر می  هایدوگانگ

 ی و بزرگداشت و حت شیهمه ستا نیپس از ا حال
تاج گل و نذورات... که ما تنها   شکشیدستور پرستش و پ

  نینگارندگان ا دید دیبا م، یاز آن را بازگو کرد یبخش
پرجنا چه  دیمقدس با د یرازها نیا نیدستورها و کاشف 

پَرجناپارمیتا    ییرا در الهام ورارو  ستوه ی بُد  لی و فضا  انددهید
گفتم که  نیاز ا شیاند. پچگونه درمیان گذاشته 

( Päramitäs) لی فضا هیپَرجناپارمیتا در واقع بر پا
 نیبه برتر یابیخود و دست مانیانجام پ یبرا ستوهیبُد
 آراسته شده است.  گاه، یپا

 ا ی( Pärmitä caryä) ه ی کار تای پارم یبررس در
چگونه به  سمیکه بود میدید تا، ی پارم یاریبه  یدگرگون

فضیلتها    نیابه    یاب یو راه دست  ستینگری و کمال م  لتی فض
. در مجموعه پَرجناپارمیتا مبنا همان پنداشتی را چگونه م
 شیپاال ، ( däna) یبخشش و نوع دوست لتی شش فض

  یبردبار ، ( virya) یمعنو یروی اراده و ن ، ( shila) یاخالق
(kshänti ) ، ( مراقبهdhyänaو خرد و فرزانگ )ی  
(prajnäاست. ول )ارزش پرجنا  میدیگونه که دهمان ی
و برابر با همه آنهاست.  گرید لتی از همه پنج فض شیب

انجام    دیپرجنا با  یاریبه    شتریب  یسوترا دگرگون  نیپس در ا
 یبرا ینیدر پَرجناپارمیتا روش نو رونی. از همردیپذ
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که بر پرجنا  شودی م  گذاشته ان یبه کمال درم یابیدست
گذشته   یاز همان پندارها ییهااستوار است، هرچند نشانه

 مانده است.  یهنوز برجا

 نی بخش از ا  کی   یبرگردان حت  ینوشتار جا برا  نیا  در
بر   یدفتر دوم  یستیبای م  در آن حال  رایز  ست، یمجموعه ن

 یدر اظهارنظرها نیدفتر افزود. گذشته بر ا نیا
سوتراها آشنا   ن یا هیبه درونما یاپژوهشگران تا اندازه 

نگارش ماکس والزر   ی کی. پس ما از دو ترجمه که  میاشده 
(Max Welleser است و او با در نظر گرفتن مفاه )می 

از لکس    یگریدکهن را برگردانده است، و    هیدرونما  یکنون
  ون یتاسی( که به گفته خود با مدLex Hixon) کسونیه 

سوترا را درک  نیو ا افتهیدست  ییبه خرد ورارو دهیکوش
 . میکنی م یبردارترجمه کند، پاره یو آن را به زبان عرفان

یادآوری کنم   دیگفتارها با  نی از درمیان گذاشتن ا  شیپ
فراوان بارها   یهابه گونه   وستهییتا فرازها پکه در پرجناپارم

 گونهن یبه ا انیآشنانا یبرا کهییتا جا شوند، ی تکرار م
از   یبرخ رون ی. از همگردندی کننده مخسته  ار یآموزشها بس

و  میکنی پوشی مگویی چشمگفتارها را کوتاه و از دوباره 
 پرداخت. میخواه  هیبه درونما شتریب

 ه ی آن را پا یار یبا هشت هزار رج، که بس پَرجناپارمیتا
 رندهی دربرگ یادی تا اندازه ز ند، دانمی سوتراها  نیهمه ا

تر و گفتار پخته   انی ب  کیمجموعه است و از    نیا   هی درون ما
  نیبرخوردار است. ماکس والزر به ترجمه ا ترسته یو شا

سوترا با آموزش  نیبخش ا نیسوترا پرداخته است. نخست 
سخن با  یو رو شودیبودا در کوه تارک کرکس آغاز م

گفتگوها   نی شاگرد برجسته بوداست که او را در ا  یسوبهوت
. پس بودا به کنندی م  یپَرجناپارمیتا شناسانگر  ژهیکاردان و

sthavira subhuti  د،یگوی ( م خیش ای)سوبهوتی ارشد 
به  ( جود بزرگو)مهاستوه  ستوهی که بُد یاست راه  دیام

 روشن و آشکار باشد.  تیبرا ابدیی معرفت دست م لکما
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 گریارجمند )شاگرد نامدار د یپوترای دم سار نیا در
سوبهوتی بزرگوار به توان   نیا ایآ شد، یاندیبودا( با خود م
  ه ی با تک ایراه را نشان خواهد داد  نیخود ا یمعرفت درون

 دا.بو یرویبر ن

 شه یبودا به اند یرویبر ن هیتک بزرگوار که با سوبهوتی 
 ی پوترا یسار ای برده بود به او گفت یپوترا پساری 

روشن    ح، ی تشر  ان، یارجمند، آنچه شنوندگان واالجاه )بودا( ب
مردانه تَتهاگته   یرویبه ن یهمه متک کنند، ی م یو آگه

دا، بو ی رویگرفتن از ن یبانیاست. پس سوبهوتی با پشت
 گفت:  نینچ

 واالجاه )بودا(  یا

 ن یا ایستوه، آه، بُدیو ستبدی شود، ی گفته م  آنچه
را که   ی( ارمه )ده  یز یاست؟ من چ یزیچه چ ستوه یبُد

. کنمیم  افتینه در  ابم، یینه م  نم، یبی ستوده باشد نه مبدی
آموزش   دیرا در چه پَرجناپارمیتا با  ستوهیبُد  پس من کدام
 کیگذاشتن  انیکنم؟ حال اگر با درم ییدهم و راهنما

 کی ، ییو بازگو یواشکاف  ، یآموزش  ، یگفتار  نیچن
و درهم فرو نرود، به هراس  فتادهیبه لرزه درن ستوه یبُد
 نی... ازدیو ستون فقرات شعور و درک او فرو نر فتدیدرن
در پَرجناپارمیتا رهنمون شد   توانی را م  وهمهاست  ستوهیبُد
 دانست...  ستوهیکمال معرفت بُد توانی را م نیا

که در راه پَرجناپارمیتا  یاستوه بُدی  دیبا نی بر ا گذشته
  شه یاند نی گونه ممارست کند که بر ادارد به آن گام برمی 

ه ن یا شه ی. چرا؟ چون هر اندنگاردیرا ن یزیچ چیه  ریتنو
. در ۱است شیآالی ( بcitta) شهیاند عتی است. طب شهیاند
 . افت ی توانیالوجود م کیوجود و نه  کینه  شهیاند

 

و   شهی هم ذهن و اند ی ( روcitta) تا یکه چ م یدید  ن ی از ا ش یـ پ۱
  شگفتار یدر پ یکند ولی م  ترجمه شهی است. والزر نخست اند  افتیدر
شعور و ذهن آگاه است.    ،ی هم آگاه  یرو  تایچ  سم یکه در بود  سدینویم

و   رد یگی بهره م  س ی در پانو simhabhadraاز تفسیر  ز ین یاو جمله 
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و  ست؟یچ شه«ی»نه اند نی که ا پرسدی مپوترا ساری 
 .زیبدون تم ، یدهد، بدون دگرگونسوبهوتی پاسخ می 

و  شوندیروال بارها بازگو م نیسخنان بر ا نیا
و نه  ستوه ی که نه بُد کندی م هی گفته تک نیسوبهوتی بر ا

 هیکرد... و درونما افتینه در د، ید توانی پَرجناپارمیتا را م 
 ی ادهرمه   چیاستوار است که ه   هیپا  نیبر ا  شتریگفتگو ب  نیا

و پَرجناپارمیتا    ستوهیو بُد  ستی ن  هلِیَ و    داریپا  یهست   یدارا
برداشت جدا کرد. و سرانجام پس از    نی از ا  توانینم  زیرا ن

 کیکه:  رسندی م نجایفراوان به ا یپرسشها و پاسخها 
 رد دامیمهاستوه  که در راه پرجناپارمیتا گام بر  ستوهیبُد

( پابرجا ماند، نه rupaدر نمودار ) دینبا کندی و ممارست م
( samjnäمفهوم ) درنه  ستد، ی( باvedanäدر احساس )

و نه در   ستدی( باsamskära)  باتینه در ترک ستد، یبا
 ان یکه ب یعناصر زندگ پنج) ستدی( باvijnäna) یآگاه 
نمودار   ریپس در تأث  ستدی. چرا؟ چون اگر در نمودار ا( شدند

گام بر خواهد داشت نه در پَرجناپارمیتا. اگر در احساس 
احساس گام برخواهد داشت که در   ریپابرجا ماند در تأث

یتا... پس تالش نخواهد کرد که به کمال معرفت پَرجناپارم
. در افتیدست نخواهد  یدانهمه به رون یو از ا ابدیدست 

پوترا سوبهوتی و ساری  نیب یباز سخنان فراوان  هیما نیا
( )که sugataسوگته )  ای  تَتهاگته   زین  یو گاه   شودی گفته م 

انباز  ( در گفتگو گرددی به بودا باز م می گفت نیاز ا شیپ
بودن همه   رنگیو ن  بیتا آنکه چندبار بودا به فر  گردد،ی م

که همه پنج   ردیپذی و سوبهوتی م  کنندی م رهنمودارها اشا
 –upädäna) یپنج گروه وابستگ ای یعنصر زندگ

 

 عتیچون در اثر رها شدن از برداشت وحدت و کثرت، طب سد،ینویم
  م یلکه خواهی شدن پس پاک و ب  دهیشدن و آفر  داری را رها از پد  شهیاند
. از  گردندی م د یناپد  یالوجود( ی)انگارها یهایرگی پس همه ت افت،ی
در   cittamäträاست. )به  شهیآزاد درواقع نه اند شهیاند  کی رون یا

 توجه شود!(. زین ش یپ  یگفتگوها 
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skandhaمهاستوه    ستوهیو خیالند. پس بُد بی( فر
چون  دیدهد بامی  می گاه که خود را در پرجناپارمیتا تعلآن
پنج عنصر   نیباز ممارست کند و با ا رنگیساحر و ن کی

با شش ادراک. در   نیهمچن  د، یبرخورد نما  یچون ترفندباز
 یسخن از نفی وجود است و گاه   وستهیگفتگو پ  نیسراسر ا

 مفاهیم ...  یفن

 ی ازه یجاه، به چه انگواالای  پرسد، ی م  یسوبهوت  پس
دهد، بودا پاسخ می  نامند؟ی را مهاستوه م ستوهیبُد یکی

از   یاز موجودات و شمار فراوان  یگروه بزرگ کیچون او 
 نی. سوبهوتی اکندی م  یرهبر  گاهیپا  نیجانداران را به برتر

واگذاشتن   یبرا د، یافزایو بر آن م ردیپذی آموزش را م
آتمن )خود(   کی( در  ایو رؤ  الیخ   نجای در ا  drishtiاشتباه )

نابود   کیوجود،    ک ی(  pudgalaشخص )  کیجاندار،    کی
( svakäya) شیبدن خو کیبودن،  یجاودان کیشدن، 

 نها، ی چون ا ینادرست یهادگاه ید ی(... و برایشخص  کری)پ
هم او   رون یو از ا آموزاند، یها را م دهرمه  ستوهیبُد
 ... او وجود بزرگشودی م دهیستوه نامامه ستوهیبُد
( است چون با ساز و برگ بزرگ آماده شده، بر مهاستوه )

 ن یدارد. در ا یارابه بزرگ سوار شده و بر ارابه بزرگ جا
وجود بزرگ  نیا ، مهاستوه ستوهی. بُددیگویحال بودا م

 روانای او به ن لهیبه وس دیبا یشماریکه گروه ب شدیاندی م
اصوالً وجود ندارند! او  یگروه  نیچن یول شوند،  یرهبر

کامل(   یروانای)ن رواناینیرا به پر یشماری جانداران ب
که وجود ندارند چگونه  یجانداران ی . ولکندی م یرهبر

هم که  یکرد؟ و کس یرهبر یبه نبود و خاموش توانی م
شوند وجود   یرهبر  یگروه به خاموش  نیا  دیاو با  لهیبه وس

 زهایچ تیئیندارد )خود مهاستوه(. چرا؟ چون ش 
(dharmatä - dharmähوابسته به ک )و  بی فر تیفی

ترفندباز و افسونگر و آن  کیگونه که فسون است. همان 
چهار راه  کیدر  برد، ی سر مافسونگر به ک یکه در کنار 
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  سازد ی م انیاز مردم را با افسون نما یگروه سترگ کبارهی
 ایدهد، آمی  شیشدن آن گروه را نما دیو سپس ناپد

کشته    یکس   انی م  نی که در ا  یپندار ی بزرگوار، م  یسوبهوت
 شدن وادار شده است؟ دیبه ناپد اینابود گشته و  ایشده 

واالجاه. پس بودا  یا دهد، نهپاسخ می  یسوبهوت
شماره   مهاستوه  ستوهبُدی کیهم  گونهنی: همدیگوی م
کامل در   ی از جانداران را به خاموش ی مرزی و ب شماریب
 ...آوردی م

 انایتری( پسر مpurnaزمان پورنا ) نیا در
(Maiträyaniن )ینف نیو باز هم شودی وارد گفتگو م  زی 

که  رودیم شیپ ییو تا جا گرددیدنبال م ینف یو نف
ارابه   ن ی. از کجا اشودیم ینف زیارابه بزرگ ن ای انه، یمها

ارابه   نی(؟ بر چه ارودی م رونی)ب کندیبزرگ حرکت م
است؟ به  ستاده ی ارابه بزرگ ا نی کجا ا ؟دارد هیبزرگ تک
بر کماالت  ایخواهد رفت؟ آ یرابه بزرگ ا نیا یچه سو

(Päramitäتک )خواهد رفت؟...    رونیدارد؟ از سنساره ب  هی
گمان به بی یخواهد رفت ول رون یمهاستوه  ب ستوهیبُد
 ستاد، یخواهد ا یداننخواهد رفت... او در همه رونیب ییجا

 رونی به ب انهیمها لهی به وس ی... نه کسستادنیبه گونه نه ا
خواهد رفت. چرا؟  رونیستوه( بنه او )بدی شود، یبرده م

 رونی به ب یز یچ لهیسرفتن و هم به و  رون یچون هم به ب
 افتیهستند که وجود ندارند، و در ییهابرده شدن دهرمه 

ها وجود نداشته باشند، پس چه . اگر همه دهرمهشوندینم
 ... شود؟ی برده م  رون یبه ب  یاچه دهرمه   له ی به وس  یادهرمه

تنها نه  نکهیها و او دهرمه  م یمفاه  یگفتگو با نف  نیا
ستوه، نه که نه خود بُدی  ستین  ش یدایپ  یدارا  یانسان  چیه 

او( نه معرفت کامل نه   یتها یفی او )ک یهادهرمه
دنبال  اند، ش یدایپ یمعرفت کامل... دارا یهادهرمه

  ی برداشت کل کی توان ی بخش م نی ... از سراسر اشودی م
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 - 54دست آورد. سوترا به  نی ا یآورگواه  وهیدرباره ش
۳۳/۱4۱ 

گشوده   انیسرور خدا  Shakraنام شاکرا )دوم به  بخش
 هندوست(. یندرا ی)شاکرا مانند ا  شودی م

انجمن در  ن یدر ا انیخدا ریزمان شاکرا ام نیا در
چهار   ان، یخدا ۳۳سپاه  انیاز خدا  4۰۰۰۰ یهمراه 

سپاه  انیاز خدا ۲۰۰۰۰و  ، ( lokapälaنگهبانان جهان )
  ۱۰۰۰۰چهار خدا شاهان بزرگ، برهما شاه کل جهان با 

 ساکن در خانه پاک... فرود آمد.  انیاز خدا
دهها هزار   نیکه ا  دیگوی به سوبهوتی بزرگوار م  شاکرا

اند و با آمده نجایبه ا ( انی)در ترجمه پسران خدا انیخدا
اند که از سوبهوتی  چشم به راه  اری بس یفتگیو ش شیگرا

باره به مشورت    نیدرباره پَرجناپارمیتا بشنوند و در ابزرگوار  
که  وندو آموزش داده ش ندیجو ییپردازند و از او رهنما

در پَرجناپارمیتا پابرجا  دیمهاستوه با ستوهیبُد کیچگونه 
در آن  ینگرگشته، خود را در آن آموزش داده و به ژرف

 ی برا  انیخود را بپروراند... )گزارش درباره آماده نبودن خدا
 کامل...(  ریتنو

 ن یچن انیسوبهوتی بزرگوار به شاکرا ارباب خدا پس
  ستوه یبُد کی چگونه گفت: اکنون به تو خواهم گفت

ماندن  داریپابرجا گردد، با پا دیاپارمیتا بامهاستوه  در پَرجن
مهاستوه  در  ستوهیبُد کی دی( باshunyatäدر خأل )

 گونهن ی. و اابدی ییشود و در آن راهنما داریپَرجناپارمیتا پا
مهاستوه مسلح با ساز و برگ بزرگ  ستوهیبُد کی دیبا

 ، vedanäماند نه در احساس    داریپا  rupaرفتار کند؛ نه در  
از راه چشم، نه در  ینه در آگاه  ر، یپذافت یدر شهینه در اند

از راه گوش... )همه حواس و همه آنچه به حواس   یآگاه 
  ی هایاند، آگاه ( وابسته indriya)   یحس  یو اندامها  روهایو ن
 Smrity)یادآوری  یهاهیپا(، manovijnäna) یاشه یاند

- upasthäna )، ماورا  یروهاین(riddhipäda ) و همه ...
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 که شوند، ی به زبان آورده م هیرو کیآنها در  یهابهره 
در  هی رو کیسپس  ..ماند(. داری در آنها پا دینبا ستوهیبُد

که  شودی و پندارها، تا پندار بودا شدن شمرده م میمفاه 
پوترا حال ساری   نیدر آنها پابرجا شود. در ا  ستوهیبُد  دینبا
استوار نماند پس  زیچ چیدر ه  ستوهیاگر بُد شد، یاندی م

اصوالً   دیو چه با  ونهماند و چگ  داریپا  ییدر جا  د یچگونه او با
 رد؟یگ ادی

 خواندیپوترا را مساری   شهیبه قدرت بودا اند  یسوبهوت
، آن تَتهاگته  ایارجمند، آ یپوترای سارای  د، یگوی و به او م

  دار یدر کجا پا افتهیکامل  ر یو تنو شیستا ستهیشا
است   یبدون وابستگ یروح ... چرا؟ چون تَتهاگته ماند؟ی م

شده و نه در عناصر بدون  ریپذاو نه در عناصر رنگ
... پس زدیخو نه از آنها برمی ماندی م داریپذیری پارنگ

ممارست کند و  نیچن دیبا زیمهاستوه  ن ستوهیبُد کی
 ستادنیا  کوی... نستدیو نه، نا  ستدیبا  یینه جا  چون تَتهاگته 
  ان یاز پسران خدا ی... پس گروه ستادنیبه روند نا

( با هم یاله  مه ین موجودات) yakshasپنداشتند، آنچه 
 ند، یگوی به نجوا سخن م  یحت  ای مشورت و    کنند، ی گفتگو م

 د، یگوی بزرگوار م یآنچه را سوبهوت ی. ولافتیدر توانی م
. شودیدهد، درک نمو آموزش می  گذاردی م انیدر م

را   انی پسران خدا یهاشه یاند نی سوبهوتی به قدرت بودا ا
 شود،ی درک نم یزیچ چیه  :دی گویو به آنها م خواندی م

و  شودیدرمیان گذاشته نم یزیاصوالً چ نجایچون در ا
 ...گرددینم افتیدر ای دهیهم شن یزیچ چیه 

بودن همه  ایو رؤ بیدرباره فر یتکرار   یاز گفتار پس
  ان یها، سوبهوتی به پسران خداجانداران و همه دََهرمه 

 :دیگوی م

 کیسنساره وارد شده چون  انیکه در جر »آن
  کیورود هم چون    نیاست و بهره و برآیند ا  بیفر
چون  گرددی باز م گرید بارک یآن که  است، یرؤ
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 شیب یبیورود هم فر نیاست و برآیند ا بیفر
 ریتنو  کی(  کندی را بازگو م  گاههای... )همه پاستین

  بیفر  ک ی  چون  استیرؤ  کیشده کامل هم چون  
است. پس   بیاو هم چون فر یاست، و چگونگ

واقعاً   ایآ ندیگوی باز به سوبهوتی م انیپسران خدا
 تییاست و بودا  بیفر  کیکه بودا هم    ییگویتو م

 یدهد، آراست؟ سوبهوتی پاسخ می  ییایهم رؤ
و اگر از آن  ناممیم یبیمن فر زیرا ن رواناین

شود باز آن هم چون  افتیبرتر هم  یادهرمه
 کسانندی روانایو ن بیاست... فر ییایو رؤ بیفر

 ...  یبدون دوگانگ
بودا و هزاران  گریگفتگوها شاگردان د نیدر ا
برهما،  ندرا، یچون ا گرید انیو خدا ستوهیبُد

که   یو همانند سخنان شوندی ... وارد م یپراجاپات
بر زبان  میکرد انیاز آنها را ب یتاکنون اندک

 ادیو آوند فر زهیبدون انگ زین هو هم آورند، ی م
چه   ، ییهمتایو ب  نیآورند که چه آموزش برتربرمی

... و در  یرینظی ( آموزش بdharmatä) تیفیک
آغاز    شیبودا خود به ستودن خو  شهایستا  نیا  انیپا
  ی او از سو نشیدر گز یو فصل مفصل کندی م
 یهمتایب گاهیو معارف و پا لی کاره و فضاپنید

دهد که می  انیفراز پا نیاو به  دینمای م انیخود ب
انسانها و   مانندی کننده بشناس و رام جهان  کیاو 

  bhagavän)  هگوانب  کی و    انیو آدم  انیاستاد خدا
ستودن(   یعن ی bhäj شهی از ر شی ستا انیشا -

 54/۱4۱ - ۶۶است. 
از پندارها )که بخش  رونیکتاب ب زدهمیس بخش

 است(  یکوتاه 
از پَرجناپارمیتا و    یفراوان سوبهوت  شیاز ستا  پس»

  ن یکه ا دیگوی آن، بودا می آسامعجزه  یکارساز 
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.... که در پندار  کرانهیو ب مانندی ب یپَرجناپارمیتا
از پندار را   رونیب یزیآن است که چ ینگنجد برا

ها، تَتهاگته  ینشان گذارد. چگونه؟ چون چگونگ
)از خود  svayambhu یبوداها، چگونگ یچگونگ

  رایاز پندار است. ز رونیب یدانها( و همهآمده دیپد
. به  دیشیدر آن اند  شهیکه بتوان با اند  ستین  یشدن

و ذهن  شهی)اند citta نه  نجایچه آوند؟ چون در ا
آگاه شدن(   دن، یشی)اند  cetanaکننده( نه    افتیدر
 - caitasika) یاشه ی اند تیف یک کی ایو 

dharmaیپَرجناپارمیتا برا نیا ا( راه دارند. و چر 
از سنجش را نشان گذارد؟    رونیب  کیآن است که  
 یکه بتوان درباره هست ستین یچون شدن

 دیاز خود پد یبوداها، هست یها، هستتَتهاگته 
 ..برآورد کرد.  ایو    دیشیدانها، اندهمه  یها، هستآمده 

چون   یگرید یها یروال چگونگ نیبه هم)
  ، یاشماره یب ، یاکرانه یب ، یریبرآوردناپذ

به بودا  ی...( پس استهاویراسوبهوت ییهمتایب
ها، تَتهاگته  یتنها هست  ایواالجاه، آای  د، یگوی م

 ،ناپذیریریگاندازه  پندار،  از رونیبوداها..... ب
 زهایآنکه همه چ ا یاند ناپذیر...سنجش 

(dharmasب )از پندار... اند؟ بودا پاسخ   رونی
)با شرح و   اندنیها چنهمه دهرمه  یدهد که آرمی 
  تیئی ش  ها، ی فراوان و در نظر گرفتن چگونگ  لی تفص

dharmatä ،  که همه   ... می مفاه  ها، ینمودها، آگاه
 از پندارند(.  رونیب

از برآورد،   رونیاز پندار بودن، ب  رونیب  نیگاه که اآن
 یاز اندازه... بودن به آگاه   رونیاز سنجش، ب  رونیب

و دو هزار   کشویپانسد به یهاشه یرسانده شد، اند
راهبه( و شش هزار اوپاسکه   - )رهبان  یکشونیبه

ناپاک  یبه تراوشها ی)هموندان عام( از وابستگ 
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(äsrava آزاد شدند و دو )به  ستوهیبُد هزار
. و همه  افتند ی یها بردباربودن دهرمه  شیدایپیب

 یکالپا یواالجاه )بودا( برا یاز سو  نجایآنها در ا
 ۱شدند...«  دهیو کامل برگز همتایب ریو تنو کین

۸4-۸۱ /۱4۱ 
هشت هزار رج  یسوترا یاز آموزشها  یبود اندک نیا

که آنها را   ییبه گفتگوها ییآشنا  یپَرجناپارمیتا که برا
 ی افشرده  خوانند، ی م  های گیو فراما های ریفراگ نیتربرجسته

گزاره   نیادادن به  انیاز پا ش ی کوتاه برگردان شد. پ
را که در همه  سمیبرداشت بود یاز روال آشنا  یانمونه

گذاشته   یبرجا یفراوان یهانشانه نییآ نیا یهاادمانده ی
 : میکنی م انیب یاست، به کوتاه 

نام سوترا، کتاب الهه گنگ به  نیبخش نوزدهم ا در
Bhagini  :آمده 

پوترا درباره  بودا و ساری   نی پردامنه ب  یگفتگو  ک یاز    پس»
از آن  ییهاستوه، که نمونهُبدی یداریو ب ریتنو یچگونگ

 ی در انجمن بودا و همراهان زن  م، یبازگو کرد  ن یاز ا  ش یرا پ
برخاسته   ی. سپس از جاندینشیم  نیو بر زم شودی وارد م

و در برابر   اندازدی شانه م  کی  یباال تنه جامه خود را بر رو
زده و دستها را به هم  ن یخود را به زم یزانو کیبودا 

مکان نخواهم  نی: ای واالجاه، من در ادیگویو م نهدی م
دََهرمه   یو بدون هراس و بدون دودل  دینخواهم ترس  د، یلرز

زمان واالجاه  ن یرا به همه جانداران خواهم آموخت. در ا
خنده او  نیا. با ۲ساخت  انیرنگ را نما نیزر یلبخند

را روشن و درخشان کرد   یجهان  انیپا  یب  و  شماریعناصر ب

 

. تنها با  افتیدست  ر ی به تنو توان یکه چه  آسان م شودی م  ده یـ د۱
کامل    ری شده، تنو  یگذاره یپا  موهوم  که بر چند پندار  ی چند فراز  دن یشن

 !!  ردیگی انجام م
رنگ   نی اند. با بدن زرفراز ترجمه کرده  نی ا شی آرا یبرا ی ـ برخ۲

 است.  یمعنی ب رنگ  ن یشد. چون لبخند زر دای هو یاخنده 
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و نور آن تا جهان براهما باال رفت و دوباره بازگشت و 
شد.    دیراست واالجاه گشت و در سر او ناپد  یبار به سوسه 

  ی گشت، آن زن گلها انیلبخند نما نیدر همان دم که ا
  ن یساخت و بر سر و بدن سرور افشاند و ا داریرا پد ی نیزر

ابر  کی کنند در فضا و در  هیتک ییجا بهگلها بدون آنکه 
برخاست و در برابر بودا  یماندند. پس آناندا از جا نیزر

خنده چه بود؟ بدون  نیا زهیسرور انگ یا دیزانو زد و پرس
. بودا پاسخ  کنندیها خنده نمو آوند هرگز تَتهاگته  زهیانگ
  نده یاست، که در آ   ینیگنگ بهاگ زن الهه   نیآناندا، ا  یا  داد:
 ر یارهنت کامل تنو  کیگل نام خواهد گرفت.  ن ی زر  تهاگتهتَ

 sugata کیشده خواهد بود با دانش و معرفت آراسته، 
 کیو انسانها،  انیجهان، استاد خدا یرفته( شناسا کی)ن

 تیاو جنس گرید شماریب یواالجاه... در کالپاها کیبودا، 
)چون تنها مرد  شودیخود را دگرگون ساخته و مرد م

فرود آمده و در  نجایبودا شود( و سپس از ا تواندی م
ناپذیر اکشوبهیا هراس  ی)فلک( بودا  یدشتها 

(akshobhyaتَتهاگته به کمال تنو )شده، در عناصر  ری
وبهیا، تَتهاگته  کشُاَ. پس در کنار  د یخواهد گرد  داریپد  یجهان
گام برخواهد  یشده در سلوک براهمن ریکمال تنوبه 

  ن یسرزم کیاز  دیفرود آ زین کفل  نیداشت. و چون از ا
گونه خواهد گشت... همان یگرید یبودا نیبودا به سرزم

کاخ  ک ی( از cakravartinمدار )شاهنشاه جهان  کیکه 
 یبدون آنکه در سراسر زندگ رود، ی م گریخود به کاخ د

و بدون آنکه تا دم مرگ   د، یبسا  نیبر زم  شیکف پا  شیخو
گنگ  الهه   ینهاگیهم ب  گونهنیگذارد. هم  یپا  نیزم  یبر رو

بدون آنکه   رود، یم  گرید  یبودا  نیبودا به سرزم  نی از سرزم
و سروران او را ترک گفته باشند و سرانجام   رشدگانیتنو

. در افتی و معرفت کامل بدون همتا دست خواهد    ریبه تنو
و  نی نخست یکاره، بوداپنیخود با د داریبودا از د انیپا

 گریفراوان د  یدر کالپاها  شدنبودا    یشدن او برا  دهیبرگز
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( شیسال پ  اردیل یم  اردیل یم) زمان  نی . در ا..دیگوی سخن م 
و  ندیبی را م دادیرو نیدر آنجا بوده و ا زین ینیبهاگ نیهم

: کندیو آرزو م  افشاندی م  نیزر  ی کاره گلها پنید  بر تَتهاگته 
و از آنجا  .!.. افتمیی دست م گاهیپا نیاآوه، اگر من هم به 

برداشته شد.   ین یگام تَتهاگته شدن بهاگ نینخستبود که 
 )تَتهاگته شدن چه  آسان!(. 

  ن یچگونه ا  یکه به راست   دیگوی م  نیآناندا آفرپس  
را به انجام رساند و   یو پختگ  ییگنگ رساالهه 
آه  کیشد« )تنها با  دهیتَتهاگته برگز گاهیپا یبرا

 ۱۱۳/۱4۱-۱۲۳ بودا؟!(  یگفتن وگل افشان

 
 الماس شکاف  ی تای درباره پارم یفراز چند

(Vajracchedika Prajnäpäramita ) 
برجسته   اریبس یسوترا که از بخشها نیا در

  ی آشنا درباره نف یباز همان گفتگوها ست، پَرجناپارمیتا 
بدون آنکه   شود، ی آنها درمیان گذاشته م  قتیها و حقدهرمه

گویی دوباره  شتریکنند و ب انیب یو برهان زهیفرنود و انگ
نمونه، سخن   ی. براگرددی گفتار آوند جستار برداشت م  کی

 است:  نی سوترا چن نیآغاز ا دربودا 
خود را بر ارابه   نجایهر کس ا ، یسوبهوت  ی»ا
دهد، می  ی( جاbodhisattvayana) ستوهیبُد
را در خود بپروراند که آنچه جاندار   شهیاند نیا دیبا

  یرو  یو مفهوم جاندار  ی ( زندگ dhätuدر عنصر )
 رونیآنها که از تخم ب رند،یگیهم نام جاندار م

که از  آنها شوند، ی آنها که از مادر زاده م ند، یآی م
  داریگون پدآنها که معجزه   ند، یآی م   رونیماده لزج ب

با نام و  اند، شکل یب ایدار ... شکل شوندی م
جهان جاندارانند،  ن ی... همه آنچه از آن ااندنامیب
بدون   ی روانایمن در عنصر ن یبه رهبر دیبا

کامل رسند. و پس از آنکه   یمانده به خاموشپس
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کامل   یرا من به خاموش یشماری جانداران ب
  یرهبر یبه خاموش یجاندار چیرهنمون گشتم، ه 
  کی یاگر برا ، یسوبهوت یانشده است، چرا؟ 

 دیباشد، او را نبا یمفهوم یجاندار دارا ستوهیبُد
را   کسچ ی ه  ، یسوبهوت ی ا دانست، چرا؟ ستوه یبُد
اگر مفهوم جاندار در او  د، ینام ستوهیبُد توانینم

زنده و مفهوم شخص   فهوم م ای گذارد، ی نشان م
(pudgala در او نشان م )گذاردی ». 

 که:  دیگویبودا به سوبهوتی م  سپس
به   ای Vastuرا که به  ی بخشش دینبا ستوهیبُد»
  ت یوابسته است )والزر آن را گرفتار واقع یزیچ

 ،(rupaرا که به نمودها )  ی(، بخششکندی ترجمه م
...  شهیبه شکل، به بو، به مزه، به لمس، به اند

 یبخشش دیبا ستوهیوابسته است انجام دهد. ُبد
 وجودعامل به  nimittaنشان ) چیکند که به ه 

 ...«. آورنده( وابسته نباشد 

 : دیگوی ارزش پرجناپارمیتا بودا به سوبهوتی م  درباره
  نی ( اکیدختر واال )از خانواده ن ایپسر  کی اگر»

  ی ( عنصرها۱۲۰۰۰۰۰۰سه هزار در چهار هزاربار ) 
را با هفت گوهر گرانبها پرکند و به تَتهاگته    یجهان
و در برابر اگر  د، ینما شکشیپ افته، یکامل  ریتنو

چهار پا   ی که در سرود یآموزش کی یشخص 
(padaب )و   ندیرگزسوترا ب  نیشده از ا  انی( )مصرع

و روشن سازد، به ثواب و   یواشکاف یگرید یبرا
پسران   نی تا ا افتیتری دست خواهد کرانه یبهره ب

ها، رهنتاها، و دختران واال. چرا؟ چون تَتهاگته 
اند و از  شده  داریپد ریتنو نیها از اکامل شده  ریتنو
 واالجاه برخاستند...  یبوداها نجایا
گسترده به سوبهوتی  یگفتگو کیبودا در  پس

وارد    انیدر جر)  shrota - äpanna  کیکه نه    فهماندی م
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 گرید کباریکه  ی)کس sakrid - ägämin کیشده( نه 
ارهنت،   کینه    گردد،یباز نم  گری( نه آن که دشودی زاده م
خودشان به   یاریادعا کنند که به  توانندی بودا م  کینه 
 هیدرونما نیابه  یاچون دهرمه اند، افته یدست  گاهیپا نیا
که به  ستین یاو دهرمه ابد، یکه او به آن دست  ستین
 گاههای همه پا  یگفتار برا  نیرسد. ا  گاهیپا  نیاآن به    یاری

ارهنت را   گاهینمونه فشرده پا یبرا شود، ی م ان یبه درازا ب
 : میکنی بازگو م

ارهنت  گاهیکه پا شدیاندیارهنت هرگز نم ک»ی
وجود ندارد   یااست. چرا؟ چون دهرمه  یدست آمدن

که به   دی. اگر او بگودیکه بتوان آن را ارهنت نام 
 کیدست آمده است، او به  به  گاهیپا  نیمن ا  لهیوس

 کیموجود، به    کیجاندار، به    کینفس )اتمن( به  
  rupaکرده است. او به    هی( تک pudgalaشخص )
است،  افته یاست، او به آهنگها دست ن افتهیدست ن

 کیوگرنه او  ( شوندی م انیاو... )همه نمودارها ب
کرده   افتیشخص را در کیجاندار،  کیاتمن، 
 است...« 

 ، یاستوه ی بُد ، یجاندار ، یااز بن دََهرمه  نکهیا
 .شودی سوترا بارها تکرار م نی... وجود ندارد، در ایآموزش

که درباره ارزش  یپس از آنکه همان گفتار بودا
سوترا   نیدر ا) کندی کرد، بازگو م انیپَرجناپارمیتا ب

 ایآ پرسد، ی ( از سوبهوتی مشودی گویی مبار دوبارهن یچند
شود که  افتی ی( ا)دهرمه  یزیکه چ یپنداری اکنون تو م

رسانده باشد؟   ینام پَرجناپارمیتا به آگاه بودا آن را به 
 که تَتهاگته  ستین  یادهرمه   چیدهد، ه سوبهوتی پاسخ می 

 رساند.  یبه آگاه 

  
که  شودی نشان تَتهاگته دنبال م ۳۲تا نبود  ی نف نیا
آموزش بودا هم »نه آموزش«   شوند، ی م  ( »نه نشان  زیآنها ن

  ی که او هرگز از بودا آموزش دیوگیو سوبهوتی م گرددی م
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 نجاستیاست... اصوالً مفهوم نه مفهوم است... و ا  دهینشن
  ت اس ن یا ، است پَرجناپارمیتا نی : ازدیخی بر م نیکه آفر

 !!  یکمال فرزانگ
سوترا سخنان و  ن یدر ا میکه در آغاز گفت  گونههمان

و  شوندی گویی مفراوان دوباره  یهاجستارها به گونه 
که   یان یسال پا 5۰۰پَرجناپارمیتا از  شی بار با ستا نیچند

گفتار   کی. در گرددی م ادی د، ی گرای م یدََهرمه به نابود
 : دیگویآمده، بودا م

هشتاد  شی پ شماری ب یکه در کالپاها آورمی م ادی به  من»
( اردی لی م ۱۰۰۰۰۰در  ۸4)  اردیلی سد هزار م ک یو چهار در 

اند من آنها را  کاره آمده که پس از تتهاگته دیپن  ۱ییبوداها
از من نداشتند...   ی تینارضا گونهچ ی خشنود ساختم و آنها ه 

  ن سال، در زما 5۰۰ نیدر پس ن، یهرگاه در زمان پس
نگاه   رند، یگ ادیسوترا را  نیا گرانیدهرمه، د یسرنگون

را آگاه سازند...   گرانید  ابند، یدر  ی درستدارند، بازگو کنند، به
گذشته   یبا همه ثوابها آورندیدست مکه به  یانبار ثواب

 ۱۰۰۰/۱نه    ۱/ ۱۰۰گذشته نه    ی. و ثوابها۲د ی سنج  توانینم
 ن یا ( میاردیلیسد م کی)  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۱ . نه..نه

شمارش کرد  توانی ها را نه مبهره  نیهاست. اصوالً ابهره 
و نه  دیآنها برآورد کرد و نه سنج یبرا یاو نه شماره 

 .افت«ی یهمانند
سوترا انجام   نیا  انیدوباره در پا  یارج نه  گونهنیهم  و

 :دیگویو بودا م گرددی م

 

  اگر  .۸،4۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰یا  ۸4× ۱۰۰۰۰۰×۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ـ ۱
شوند و    داری بودا ممکن است پد  5تا    کی که در هر کالپا    میر گی  نظر   در
...  ارد یل یم ارد،ی لیم ارد ی لیم ارد، یلیبودا م د یبا  ند،یها بدون بودالپا کا شتریب

برآیند   ن یو گوتمه بودا شده است!! ا ی امونیسال گذرانده باشد تا شاک
 است.   گفتن  سخن هیپا یب
از ثواب همه بوداهاست. آن    شی دوران ب  نی ـ ثواب خواندن سوترا در ا۲

 !!هاییگوپریشان   نی ا سپردن  گرفتن و  اد یهم خواندن و به  
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همه عناصر جهان را با   یامهاستوه  ستوهی بُد کی اگر»
کند،   شکش یهفت گوهر گرانبها آکنده سازد و به تَتهاگته پ

 کیدختر واال از پَرجناپارمیتا  ای پسر  کی گرید یو از سو 
 افتیگویی کند، دررا بخواند، دوباره یچهار مصرع تیب

  به  یدوم  نی . ا..دینما ان یب گرانیسپارد و به د ادیکند، به 
که در برابر آن  ابدیها دست بهره از ثوابها و  یاخزانه

 ان یب دی. و او چگونه بااست اندازهی و ب شماریب ستوهیبُد
نور،  ک ی ، یرگینمونه در آسمان: ستارگان، ت یکند؟ برا

پرتو آذرخش،   کیخواب،    کیحباب آب،    کی  ب، یفر  کی
 بیترک - samskrita) هتَینسکرسسَ دیبا نیابر. چن کی

را بنگرد، و به  ( و گرد هم آمده وستهیشده و به هم پ
درمیان    دیشود، بای گفته م  رونی درمیان گذارد. از ا  گونهن یا

( و سپس  دههایبودن همه پد یگذارد. )همان ته
 ، یکشونیو به  کشویگروه فراوان به ، یاستهاویراسوبهوت 

 ان، یها، همه جهان خدا ستوه برادران و خواهران عام، بُدی
کرد شاد   انی ها از آنچه بودا به روَ َهنها، اسوراها، گندِانسا

 ۱4۱/۱4۱ - ۱5۸. شدند«
پروفسور   میدی. دکسونیبه برگردان ه   میپردازیم  حال

باور است که »او با مدیتاسیون به مفهوم   نیتورمان بر ا
برده و برخالف پژوهشگران بزرگ   یسوتراها پ  نیا  یواقع
او به  اندسته ینگر هیچون کنسه، که تنها به رو سم، یبود

که  ی تخته سنگ بزرگ نیدرون فرو رفته و توانسته »ا
گنج پَرجناپارمیتا را بسته بوده است با اهرم  اردهانه غ

 ان یبرکند«... تورمان در پا یاز جا  شیخو ینگرژرف
 :سدینوی خود م شگفتاریپ

  ی تایتجسم ساداپرارود ک ی دیبا ونسُکیه  سک»لِ
خود را معموالً   یا. هرچند او الهام جذبه۱مدرن باشد 

 

ای  ستوهنام بُدی   ان، یگر  شه یهم  ای (  Sadapraruditaـ ساداپرارودیتا )۱
  رود ی در پَرجناپارمیتا چنان فرو م  او  و  دی گوی است که بودا از آن سخن م

  آمده ی در م  ه یفراوان به گر... او از شور کندی را فراموش م ی که زندگ 
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 انیفراوان، نما یسرشاد کیکه با  ه،ینه با گر
  شی ایمن به درگاه مادر پَرجناپارمیتا ن ...سازدی م
نور او   نیدرخشش زر  هاه یرو  نیباشد که ا  کنم، ی م

 سازند«.  ندههم پراک یگر ید شماری را به کسان ب

که برگردان   سندینوی م   کسونیتورمان و چه خود ه   چه
 کیبا  کسونیبلکه ه  ست، ین نیترجمه نو کیاو 
رج(  ۸۰۰۰ ی)از سوترا  گرانید یهااز ترجمه ونیتاس یمد
را در   دهیو چهل قطعه برگز دهی کش رونیرا ب ینینو انیب
 کتاب آورده است نیا

 م، ی کتاب پرداز نیچند نمونه از ا ان یاز آنکه به ب شیپ
  ون یتاسیکه من نه به ممارست مد میآشکار بگو دیبا
 افتیدر یآزمونها برا گونهن یا ی سازو نه به کار پردازمی م

 یبردن به رازها ی و پ یمعرفت  یهاگشودن گره  ات، ی واقع
. متأسفانه  دارم باور عت، یطب یهادهیپد یوندهایجهان و پ

و جادوگران رفته   یسنگ  نهیپار یروش که از شامانها نیا
فراوان جادوگران   یهاو گونه ش ی رفته به گوروها و دراو

هزار سال گذشته   نیشده است، در چند یواسپار شرفتهیپ
 ریجلوگ  یرا نگشوده است، که گاه   یگره معرفت   چیتنها ه نه
فرو رفتن و از   خودو در    بوده است. مدیتاسیون  زیراه ن  نیا

دست آوردن آرامش و  به  یجستن برا یاری الهام درون 
و  شی اندیشی در آنچه از راه آزماژرف ، یدرون یهماهنگ

  ار یبس  ، یدست آمده و متمرکز ساختن آگاه دانش و خرد به
 ی. ولردیگی از آن بهره م  ینو آور  مندشه یسودمند و هر اند

  ی نهاییگیری با آنچه تاکنون در آاندیشی و الهام ژرف  نیا
گاه اشاره  باره گه  نی. در استین کسان ی م، یدید یهند
 گفت.  میو باز هم سخن خواه  میاکرده
 نجا یخواست من در ا  سد، ینویدر آغاز کتاب م  کسونیه 

  ی ونهایتاسیفشرده و با روش مد وهیاست که به ش نیا

 

همان ساداپرارودیتاست که در   کسون ی است. تورمان گمان دارد که ه
 دوباره زاده شده است. ن یجسم نو
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  دگانی گونه که در داز جهان به آن  یاچهره  کی یکنون
 ینشان دهم. ول شود، ی م دهیالهه خرد، مادر پَرجناپارمیتا د

نام  ریکه در ز ییهاهیها و درونماواژه د، یگویدر ضمن م
وابسته، و  یهمه ساختارها انیب یبرا شوندیم دهبر

خود مادر پَرجناپارمیتا   ایآنچه به کمال خرد  نیهمچن
 ،ناپذیرانیب ، ناپذیری : دسترس ندباشمی شوند، ی وابسته م 

 ،ناپذیرپندار ، ناپذیرافتیدر ر، یهنجارناپذ ، ناپذیریگشودن
  اندازه، یب  کران، ی... بریبرآوردناپذ  ، ناپذیرسنجش   ر، یانکارناپذ

 بدون راه..  گاه، یپایب شمار، یب
 چ ی از ه   رساندیکه م  کندی م  انیواژه را ب  یاز س   شیب  او
پنداشت.  یحت  ایو  افت، یدر توانی پَرجناپارمیتا را نم یراه 

دهد که فرزندان پس از آن از زبان مادر بوداها پند می 
 هیست را، به قاعده در آورند، تجزاو نکوشند چه َه نینازن

  یی اکنند، شناس  یکنند، واشکاف هیکنند، توج لیو تحل
ژرف و  تی... چون واقع نهیزم نیدر ا فیرد کیکنند... و 

... است. سرانجام سفارش  مرزیب کرانه، یو ب یافتن ینادست
آزمون   کی یاریبه  دیبا تیدرک واقع یکه برا کندی م

 نیاز خود سوترا کمک گرفت. در آن زمان ا یجهان یورا
 کی  ودنشده، بلکه خ  ختهیها درهم آمسوترا که تنها از واژه 

بخش  یستگیشا یزنده است، به انرژ یروحان یانرژ
همه جانداران  ریوقف تنو تواندی دگرگون شده، که م 

   ۱۳/۱4۲. ۱گردد
ام، پس بنابر بهرهی ب یجهان ی چون من از آزمون ورا

  ی اری سخنان او را که به    افتیتوان در  کسونیه   یروشنگر
 ممدیتاسیون و فیض مادر بوداها، کشف کرده است، نخواه 

  ی ایدر نیفرو رفتن در ا یبه خود پروا دیداشت و نبا
را در  هشدارها نی چون ا یرا، دهم. ول کرانهی و ب انیپایب

 یرمز نشیو ب یکه نام دانش وراعقل  یتوهمات شتریآغاز ب

 

  یو آزمون ورا  ون یتاسیاز مد   تواندی کرم چگونه م  ک ی  ستیـ روشن ن۱
 !رد؟یگ  یاریخود  ر یتنو یجهان برا
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(esotericبر آنها نهاده )و خود  افتی توانی اند، م
است  کرانیب یایدر نیا مودنیپ یهم که مدع کسونیه 

و از  اندازدی چنگ م انیها و خداهنوز در دامان الهه 
راه   بهاکشوبیا.. شاکرا... چشم  ه، و اولوکیتشورَ  یمنجوشر

  ی واقع نشیبوده، پس از عرفان و خرد و ب ضیو ف یاری
نوشتار را مورد  نیچند گفتار ا دیدور است، خواهم کوش

 قرار دهم.  یبررس
است از ترجمه   یشیرایو  کسونیگفتار ه   نیکه ا  میدید
و خود انجام نداده  ا رج و به نوشته تورمان  ۸۰۰۰ یسوترا

بهره گرفته است. پس ترجمه  گرید یهابلکه از ترجمه 
دارد.   یهمگن  شتریشد با اصل ب  انیب  نیاز ا  شیوالزر، که پ
همانندند با هم   یاکه تا اندازه   یی بخشها  دیکوش   میما خواه 
 : میبسنج
 
 شهیاز اند رونیو ب یافتن ی: ناگفتار

 : یسوبهوت
درباره   یعاد ۱گاه که ذهنسرور بودا، آن  ی»ا

متعهد  یجهان یآگاه  ریستوه، آن که به تنوبُدی
و ناوابسته    یذات  یبه چه هست  د، یگوی شده، سخن م 

پس از  شود؟ی اصطالح بازگشت داده م نیا
 کیام ژرف من هنوز نتوانسته یپژوهش و بررس

 کی توانمیو نه من م ابم، یرا ب یاستوه بُدی  نیچن
( ویو سوبژکت وی)ابژکت ی درون ای یرونیب اختارس

 رون یکنم. از ا دایوابسته به اصطالح پَرجناپارمیتا پ
  یی در چه پرجنا پارمیتا دیرا با یاستوه چه بُدی

که درون سوبهوتی   ییروین زهیآموزش داد؟ به انگ
درون( به گردش  ی)بودا یاز بودا سرشت  کسرهی

 

همان ذهن آگاه و باشعور است که مغز و   ی آلمان Geist ای mindـ ۱
 .  میآن ندار یبرای استه یو واژه شا ردیگی فهم را هم دربر م 
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  دیاو آشکار گرد ودخ انیافتاد، پاسخ از زبان و با ب
 .۱و گفت

ناپذیر بودن ان یو ب شهی از اند رونیب قتیحق اگر
لرزه ستوه( به ی)بد یالماسوجودآشکار شود، دل

  مانیو پ ابد، یی نم یآرامنا  نی کمتر یو حت افتدینم
 رنده،یدربرگ یهمدرد یاو برا گون سخت الماس
به هراس   ستوهی. ذهن بُدشودینم  رهیشکسته و ت

موجود  کی ودنب زهیبه انگ یحت ایافتد و  یدرنم
ستوه، به نام بُدیبه  یو بافتن  ریپذان یب ، یشناختن 
  ی درست. بهگرددیاندازه هم نگران نم نیکمتر
 قتیحق دنیگون که با شنموجود الماس نیهم
  دیهمان است که با شود، یو سست نم لرزدینم

 یبزرگ شرفتیآموزش داده شود و اوست که به پ
  ی ریدل نیا. افتیدر پَرجناپارمیتا دست خواهد 

و    انیپای ر گسترش بدر براب  ستوه ی بُد  زیانگشگفت 
 یانجیمی ب هیهد قتیحق  اندازهیب یناپذیران یب

با   یگاه که خواهانمادر بوداهاست. آن  ، پَرجناپارمیتا
و  یناشناختن ، یافتنیپَرجناپارمیتا را نا نیا یاستوار

درباره   یاشه یاز اند کند، یم افتیناپذیر دران یب
 تواندی نم ینیخودب چیه  ستوهی بُد یالنقش وا

و  یدرون یو نمودها هاشهیچون همه اند زد، یبرخ
 

هم   رون ی بودا« سخن گفته شده، و از هم یرویـ در ترجمه والز »از ن۱
خود   ی به توان معرفت درون  ی سوبهوت ا یآ د، یگو ی پوترا با خود مساری 

  عتیطب» که مقصود رساندی م نی بود. ا یرویبه ن ایپاسخ خواهد داد 
وحدت همه   ری بودا« که در همه موجودات جهان است و زنج

جدا نبود. گذشته بر    یوگرنه از معرفت خود سوبهوت   ست،یانسانهاست ن
پوترا  ساری   دانست،ی م   سرشت بودا  یرو یپاسخ را به ن  یاگر سوبهوت   نیا

بپرسد در ترجمه   ینداشت که سوبهوت  ی ازیبود و ن روین ن یا  یهم دارا
  یروی ن یاری . من اکنون به د یگوی م ی که بارها سوبهوت  نمیبی والزر م

  ی جز بودا ن یو ا  دهم، ی بودا، آموزش م  ی بان یبودا، درخشش بودا، پشت
 است.  ی درون
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شفاف )درون آشکار(   یزهایآنها تنها چ یرونیب
 یخودآگاه   ای  یخودبود ذات  نیبدون کوچکتر  ینوران

 55/۱4۲ - 5۶. شوند«ی ناوابسته شناخته م
درمیان گذاشته  زیسخنان در آغاز ترجمه والزر ن نیا

ابداع است تا  شتریکه ب یشیرایو یدگرگون کیشد، با 
و نه  ستوه ی است که نه بُد نی اکتشاف و جان سخن ا

و  ندیذات خودبود یدارا یادهرمه  چی پَرجناپارمیتا و نه ه 
که  ی ناپذیر است، سخنانیو ب یپَرجناپارمیتا ناشناختن

پرداخت   میبه آن خواه   انیتکرار شده و ما در پا  ار هزاران ب
 . میپردازی م گریبسنده کرده به بخش د نیو اکنون به هم

 
 است یناپذیرش ی مایپ انهیمها

 : یسوبهوت

نقطه حرکت  ست؟یسرور بودا، ارابه بزرگ چ ی»ا
چه   از و هدف و خواستگاه آن کجاست؟ ستیچ

ارابه   نیکه در ا  یو چگونه کس  گذردی م  ییقلمروها
  یی ارایو آنکه    شود، ی بزرگ رهسپار است شناخته م

 . ست؟«ی راه را دارد ک نیا مودنیپ
 :دهدی پاسخ م بودا

با  یکرانهمسان است، بی  یکرانگی با ب انهی»مها
. یناپذیران یبا ب یانیپایاست، و ب  کسانی یانیپایب

شش کمال ورارو   یبا پرورش بدون خودخواه 
  ون یتاسی، مدانپیم  ، یبردبار  ، یکی)برتر( بخشش، ن

در ارابه بزرگ رهسپار  یالماس یآگاه  نش، یو ب
  ه یماقلمرو ن ایگانه سه  یایاست. نقطه حرکت دن

است و   ه، ینمای متعال، قلمروب هیآرزوها، قلمرو نما
همه نمودارهاست. خواستگاه، نبود  رندهیدربرگ

مشخص است. هم   ینشان خودبود نیکوچکتر
  ن ینقطه حرکت و هم خواستگاه مهایانه از کوچکتر

( ینی)ع یرونی( و بی)ذهن یمکان درون ای انیبن
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ستوه،  بُدی  ای ر، یدل یالماس ی آزاد است. هست ، یذات
 رون ی رهسپار است، از ا یاه کرانارابه بی  نی که در ا

هم در    یی جدا  نیسرنش  ک ی.  رودی نم  ییجا  چیبه ه 
  ک یاز درون    ریمحتواناپذ  ةاراب  نی و نه ا  ستین  نجایا

کامل    یبا آزاد  انهی . واقعاً مهاگذردی قلمرو مجسم م
در  ت، یمکان ذات و محدود افتیاز هرگونه در

 , omniscience) یبودو همه جا  یدانهمه

omnipresentی . نه شخص جدابردیسر م ( به  
هرگز  ای کند، یارابه بزرگ سفر م نیخودبود در ا
ارابه بزرگ سفر خواهد کرد.   نی در ا  ایسفر کرده و  

  ی مسافر و نه ساختار فلسف یو نه ساختار شخص 
 یو خودبود تیاتم از ذات  کی یحت یمهایانه دارا 

 توانی را م   نه عامل و نه عمل  رون ی اند. از اناوابسته 
مجسم کرد. چه ساختار   ایشکل داد    افت، یهرگز در
در چه ارابه   تواندی هسته و ذات( میب) یینمادرون 
  ش یگرا  نیچن   کیسفر کند؟ با پرورش    یینمادرون 

با   ستوهیبُد  ، ی( و گشادگیی)درون نما  ۱ت یبه شفاف 
ناپذیر خرد کامل آماده خواهد  ساز و برگ شکست 

که  یدر حال رد، شد و در ارابه بزرگ سفر خواهد ک
را  یانیپای روش ماهرانه موشکافانه و آزادسازنده ب

 داریآگاه را ب  یهر هست  تواندیدهد که ممی   شینما
 و کامل سازد...«. 

ناوابسته و  انهیو مها ستوهیدرباره بُد یاز گفتار  پس
 : دیگویخودبود سوبهوتی م

همه تنها   نهای ا تا، یستوه، پرجنتاپارمبُدی »بودا، 
  که از آهنگها و  ندباشمی  یانتزاع  یمفهومها 

و وابسته به انگارها  اندخته یدرهم آم  ژهیو ییواتها
اند. آنچه را آنها  مرسوم شده  یهمگان ی افتهایو در

 

آنچه بدون ذات و گوهر است  ی ـ واژه شفاف و درون آشکار را برا۱
 . دهی برگز
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و آنچه   اند، افته ین  ی ذات  یدهند هرگز هستنشان می 
 رون یاند. از انشده  دهیآفر سازندی م انیرا آنها نما

. رندیناپذیر و انکارناپذافتیدر یآنها نمودها
 خود و جهان...   ارهاست درب گونهنیهم

داد و دلگرم   ادیرا  ییدانشجو توان ی چگونه م
است، در  امدهیوجود نهرگز به ساخت که
است؟   افتهین ی هست گاهچ ی که ه  ییپَرجناپارمیتا

از استاد پَرجناپارمیتا سخن گفت،  توانی سان مچه
 یها هرگز هستستوه که نه بوداها نه بُدی یدر حال

 اند؟ افته ین یذات
 کی یبرا قتیحق نیتری ادیبن نی گاه که اآن

هراس  نیمشتاق آشکار شود، بدون آنکه کوچکتر
تمام  یبا استوار توانیآورد م دیپد یآشفتگ ای

 کیاست با  ستوهیبُد کیدانست که آن مشتاق 
سخت و درخشان که همان پرجناپارمیتاست.  یآگاه 

درباره  ستوهی بُد افتیو در  شهیبا هر نفس، اند
 ...«. کندی و مراقبه م یپَرجناپارمیتا بررس 

پوترا، شاگرد ی شار  نهی زم نی در ا ییفرازها انیاز ب پس
 :پرسدی م یبودا از سوبهوت  گرینامدار د

برادر  رکانهیعرضه ماهرانه و ز  نیمن بتوانم ا  »اگر
  رمیبپذ دیکنم، با یریگی ارجمند خود سوبهوتی را پ

ناپذیر و ساده بخش  زیهم همان چ ستوهیکه بُد
نشده است و از   دهیباشد که هرگز آفر ریانکارناپذ

پا   یبه هست یرو چیو به ه  گاهچ یهم ه  رون یا
چگونه   اشددرست ب نینخواهد گذاشت. پس اگر ا 

  شیکه به پ  مییای سخن گوستوه از بُدی  میتوانی م
و   نیفتریکه ما آن را شر یدر راه  رودی م

  د یکه با یسفر م، ینامیسفر مقدس م  نیدشوارتر
را بر خود هموار سازد و با مهر به  ییدر آن رنجها

و   ییرها یبرا ها یمانداریگذشتها و پ نیچن
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  انآگاه جه یها یهمه هست ریو تنو  ی رستگار
 پردازد؟«.

 : یسوبهوت

  کی ی کشف حت یبرا یدیام  ن یکوچکتر من»
و   فیسفر شر کیکه به  یکس  نیاز چن  ینشان

 شیکه به پ یاصوالً کس ایو  رود، ی سخت م
پندار  نی که کوچکتر یندارم. آزمون گرم  رود، ی م

  کی پروراندیدر خود م یشرافت و دشوار 
که با پندار   ی. هرگز کسستیشده ن  داریب  ستوهیبُد
دم  کی یحت تواندیمحدود شده، م ی«دشوار»

  کی ی داریو ب ی بود و خوشبخت کین ی برا یکار
در دام   یدیکه با نوم یی موجودها شماری گروه ب

برآیند آن  ی و رنجها ینیو خودب یخودخواه 
  وهیشده ش  داریهای بستوه اند، انجام دهد. بُدیافتاده 

 ۱بندند...ی م  درست وارونه آن را به کار
 ون یتاسیمد نیستوه( چنی)بد  یالماس یهای هست نیا

  د یاز رنج و درد تنها ام ییرها یما برا  ی: آرزومند کنندی م
 م،یتوانیرها ساختن همه جانداران است... ما هرگز نم  یبرا
. ما  می را رها کن  نینازن  یها یهست  نیاز ا  یکیدم    کی  یحت

بدون   ار   نینازن  یهای هست  نیهمه ا  نکهیا  یتنها برا  میازنده 
خودشان  ۲ی الیخ یهراسناک رنجها  یجدا کردن، از بارها

از   یا شه یاند نیکوچکتر میتوانی. ما هرگز نممی رها ساز
در خود  نان ینازن نیدر برابر ا ی آزردگ ینفرت و حت 

 

پوترا از بود و نبود  باشد. شاری  تواندی نم  ن یاپوترا ـ پاسخ شاری ۱
او پاسخ   دن یشیاند  چگونه درباره  یو سوبهوت  پرسد ی م  ستوهیبُد
 !!  دهدیم
و برده و بنده   ی فشار و گرسنگ ریمردم ز اردها ی لیدرد و رنج م ای ـ آ۲

گونها  الماس  نی ا ی است؟ برا ی ال ی خ ...اهایبزهکار و رهبران ماف یمشت
  دار ی ... درد و رنج پدیپندار نادرست درباره هست  ای  یخودخواه تنها 

  ن یآرنده همه ادی پد ی زندگ ی برا یو تشنگ  یسازد؟ رنج نادان یم
 دردهاست؟  



۵عرفان 812  

پشت سر  یسدها زندگ یاگر هم آنها در درازا م، یبپروران
 4۷ ۱هم ما را شکنجه دهند و بدن ما را پاره پاره کنند...« 

- 4۳/۱4۲ 

 ستی ن افتنیدر یبرا زیچ چیه 

 ی اپیبرگردان پ ون یتاسیمد ن یفراموش کرد که ا  دینبا
گوناگون  یبلکه از جستارها ست، یو پشت سر هم سوترا ن

  سنده ینو  لیو به م  ختهیشده و با هم آم  دهیبرگز  ییهانه یزم
 ی نشیگز  نیبا چن  ژهیوبخش، به  نینگاشته شده است. در ا

 : میرو هستروبه 
( یو آسمان ی)علو ینوی م یکه موجودها گاه»آن

پَرجناپارمیتا گوش فرا  یبه کندوکاو سوبهوتی بر رو
 ن یدر ذهن ناب برتر زیانگشگفت یاشهیاند ند، دادمی 
را  یپنهان یشد، که ما رازها داریپد ینو یم یهایهست

با هم   یآسمان  یژرف موجودها  اریبس  یهانه یکه در زم
 ینویدرک و هوش و خرد م  یهابا روش  کردند، ی نجوا م
 آنچه  اکنون ی. ولمیابیدر میتوانیم یدر دمخود 

 د، یگوی سخن م یو روشن ی سوبهوتی واال به آشکار
 !«. م یبفهم میتوانینم

گری در شهیاند نیسرشت بودا ا یرویبه ن یسوبهوت
 :دهدی پاسخ م  نیو چن  شنودی را م  یعلو  یذهن موجودها

سخنان مرا   دیتوانیشما نم ، یدوستان گرام  ی»ا
. شما  ستین  افتن یدر  یبرا  ی زیچون از بن چ  دیابیدر

در   یول  د، یکم ندار  یزیهوش و خرد چ  یدر پالودگ
  افتی  یو ذات ژهیو یزی چ ی پَرجناپارمیتا به سادگ

آن بتوان عقل را به کار برد.  یکه برا شودینم
و   یشدن افتیدر نیدکتر کیچون کمال خرد 

 

  ی و مدیتاسیون راه و روش ال یـ در سراسر پَرجناپارمیتا جز آرزو و خ۱
   شود؟ی ها نشان داده نم ستوهبدی ی الی خ یمانها یانجام پ یبرا
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روش   کیو  گذاردینم انیرا در م ریپذشه یاند
 .کند«ینم شنهادیپ زیرا ن یمراقبه در خور واشکاف 

همه با هم با شور   یلوعُ  یبرتر و واال   یموجودها  پس
 ریشاگرد مقدس تنو نیفراوان آرزو کردند، باشد که ا

 نجایا  نکهیخود را درباره ا ضیضد و نق هینظر دارسازیب
گسترش دهد. آموزش  ست، ی ن افتن یدر یبرا یزیچ

ور  خرد منّ زهیبزرگوار به انگ  یکه سوبهوت  یاموشکافانه 
 ش یو با همه وجود خود نما سازدی آشکار م ش، یخو
و ژرفتر از ژرف   رّیاز س  تری و سرّ  یاز رمز  تریدهد، رمزمی 

 است. 

و پاسخ   خواندیآنها را م  یعلو  شهیدوباره اند  یسوبهوت
 :دهدی م

 می هر درجه از تفه تواندی نم یدرستبه  کسچیه »
پرورش  انیدل در جر کیرا، از نقطه آغاز ورود 

کامل، تجربه کند،   ریتنو  ایهدف    انیتا پا  یامراقبه 
کامل   یابیتمام دور از دست یمگر آنکه با بردبار

  توان ی. سرشت آنچه هست را مردیرا بپذ قتیحق
 یپَرجناپارمیتا روشن و استوار نشان داد، ول  یاریبه  
و  ان، یب یو ورا یآموزش معمول یورا  وستهیپ

 شیآالی و شور فراوان و ب دیبا ام  ن ییو تع  حیتشر
همه    یآموزش رمزی، ورا  نی رخنه کردن در ا  یبرا

با   یبه آهستگ  ۱و سه آسمان  یس  نی آموزشها ساکن
خود را متوجه   دیما با  یشیبه چه گرا  دند؛یشیهم اند
ژرف و دور از  قتیحقکننده افت یتا در میساز
آن را درمیان گذاشته،  یکه سوبهوت  یابیدست
  .م«یگرد

 

  میاز آنها سخن گفت ن یشیپ ی را، که در دفترها یی و سه خدا ی س ـ ۱
  ان یکرده است. در پا برگردان  و سه آسمان ی س ن یساکن کسونیه

 کرد.  م یگفتگو خواه
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و پاسخ  دیآهسته را شن یگوش خیب نیا یحت یسوبهوت
 داد:

تا  اندافته ی ستهیشا ییآگاه که رسا یهایهست »آن
کنند، خود را    افتیپَرجناپارمیتا را در  یادیآموزش بن

 یبدون خودبود ، ییجادو یروین شینما کیتنها 
  ی رسوب شیگرا گونهچ یه  دی. آنها نبانددانمی یذات
کردن گفتار آموزش را چون    افتیو در  دنیشن  یبرا
 هی و نه درونما د ناوابسته داشته باشن تیواقع  کی

داده و نه آنها را چون    تی جسم  ایآنها را جدا کرده و  
 جدا و ناوابسته آزمون کنند«.  تیواقع

که  پرسندی از سوبهوتی م یعلو یموجودها نجایا در
 ایبدانند آ  ییجادو  یروین  شیآگاه خود را نما  یهایاگر هست

 یخود را از بن توهم یکه هست ستین نی برابر با ا نیا
همه  نکهیدرباره ا ییپاسخها  زیدانند؟ و سوبهوتی ن

 ایرؤ کیو چون  اندیی جادو شیها در جهان نمادهرمه
 - ۶۷. میدیهم د نیاز ا شیکه پ کند، ی ان میب ندباشمی 
۶5/۱4۲   

 ی برگرداندن برخ کسونیبرآیند مدیتاسیون ه  نجا یتا ا
در   یگفتارها، ول   ختنیآنها بود و درهم آم  شیرایفرازها و و
او از    ریشد. در بخش زنمی   دهید  یدگرگون  یادیبرداشت بن

 .ندیآفری نام بودا و پَرجناپارمیتا م به ینیخود برداشت نو
 سرور   یا  راستیگ چه

 : شاکرا

 میباشکوه، خواهشمندم برا یسرور بودا ی»ا
ثواب  ریپذی واگذار  یسازی نسبت توان انرژروشن 
. آورندی م  دیکه دو عامل )به دستورها( پد  یاو بهره 
دختر پابرجا از خانواده  ایپسر  کیکس  نینخست

  ک یبوداست که با تمرکز روشن و بزرگداشت ژرف  
. سدینوی پَرجناپارمیتا را با دست م  ینسخه از سوترا

گرفته و   نهیپوش  بایز اری نسخه گرانبها که بس نیا
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مقدس    حیضر  کی  یشده، بر رو  شیبا زر آرا  دیشا
و با   زهیپاک وستهیو آن را پ شودی داده م یجا
نماد زنده   کیو چون  کنند ی م ینگهدار شی ستا

خوشبو  یسرشت بودا بر آن بخور و گل و عطرها
و  هاپردهتاج گل، گرده چوب صندل،  اب، یو نا

 نیرنگ یشمهایو ابر دیسف  یهااز پارچه یپرچمها
 یچراغها  ن، ی میس دهیبه نخ کش یپرارزش، زنگها

. دکننی م میتقد ، یعال یشکشها یپ گریو د یروغن
 یهاامپراتور، پرستشگاه  کی دی کس، شا نیدوم

  ی اادماندهی کیو در هر  سازدی م یباشکوه فراوان
 یرویبودا را که از آن ن ی آسامعجزه  یماد کریاز پ

  ارتیز یبرا شود، ی منتشر م ی شفابخش و نوران
را مردم   اضیف یهاشگاه یستا نی. ادهدی م یجا

و درست   کنندی م یبار دورگردهر ساعت هزاران 
  ن یگونه که عامل نخست به همان اندازه و همان 

 نیا کند، ی م  شی پَرجناپارمیتا را ستا یسوترا
ای سرور، کدام  . شوندیپرستشگاهها بزرگداشت م

  ی( انرژایری و ب کرنگیدو عامل برابر )  نیاز ا کی
همه   یزدارسایب یرا برا یبزرگتر یروحان
 خواهند ساخت؟«.  داریآگاه، پد یهایهست

 :بودا
( سرشت بودا پاسخ تو را  انیشاکرا )سرور خدا  ی»ا

به  یتوانیکه تو مخواهد داد، چنان  نهیزم نیدر ا
آن که در تو به گردش در  ی الهام یرو ین زهیانگ
توجه کن و    یاری. با هوشیو آگاه گرد  داریب  دیآی م

کران بی   انوس یها در اقگاه که تَتهاگته پاسخ ده. آن 
 دیناپد یمعمول اندازهرگونه چشم یحضور ناب ورا

همه   یو آموزش روحان  یروبخشیدر چه ن  گردند،ی م
 رند،یگیرا به کار م شیو گفتار و ذهن خو کریپ

 .برند؟«ی سر مبه یداناگر در همه یحت
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 شاکرا 
ممارست پَرجناپارمیتا  لهیتنها به وس هاتَتهاگته »

 هاهاگته و چون تت شوندی م داریدان و بهمه
و به همه  کنندیخود را دنبال م بخشینشان

تنها با   شوند، ی جانداران با نور پرتوافکن م
از توان مادر پَرجناپارمیتا که درون آنها  یروبخشین

دهد، آنها آموزش می  لهیو به وس گرددی م یجار
 .کنند«ی عمل م

 :بودا
خواهان کمال. بودا،   یلوعُپادشاه  ای    ک، ین  اریبس»
 یواال  اریبس گاهیپا نی اشده، به  داریآنکه ب ای

آسا  معجزه  کریپ کیچون  ابدیی دست نم یروحان
 داریدان بهمه کیآورده است، بلکه چون او  دیپد

مادر   ، پَرجناپارمیتا زمانی شده است و از بطن ب
 آمده است.  رونیبوداها، ب

مقدس  یبا انرژ یفراوان یآسامعجزه  یکرهایپ
  گر ید ینامها ای یامونیاند و به شاکگشته  داریپد

  شیزنده در پ یاند و چون بوداهاخوانده شده 
و در   اندده یزده شاگردان آشکار گردشگفت   دگانید

انباز   یو رنج ماد یکوشش روان یانسان طیشرا
  کی( تنها  ی)خاک  ین یزم  یکرهایپ  نیا  یاند. ولشده 

است که از  یاآزادسازنده  یهمدرد یابرآیند گونه
. او تنها آموزگار است و  شودیکمال خرد روان م

بدون شک  ۱بوداها ینمودار یماد یکرهایبس. پ
 یاز پندار ارزشمندند. آهنگ و انرژ رونیب

 یهاچهره نیاز درون ا یپَرجناپارمیتا به روشن 
همه   ریتنو دی و شا شرفتیتحول و پ یبرا یانسان
 داریپد زهیو انگ شوندیآگاه، آشکار م  یهایهست

 

از سه بدن بوداست، که در    ی کی(  nirmäna - käya)  یـ بدن نمودار۱
 .  شود ی م ان ی و در آن نما ردیگیجهان آن را به خود م نیافرود به  
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 یشدن سازواره رهاسازنده جامعه و آموزشها 
بو و  خوش ر، یدلپذ نیزر کری. پگردندی م یروحان

 یاجرا یابزار برا نیزنده برتر یاستوار بودا
  ها یکمال خرد است که همه هست  نیدلنش  یقی موس

و آنها را    سازدیم  شاددل  یزندگ  یرا در همه ترازها
 یدانهمه  یکامل برا ی داریب یبه سو درنگیب
بوداها، و  ینمودار یکرها یپ رون ی. از اکشدی م

مقدس   یآنها، ضریحها  یمقدس ماد  یهابازمانده 
با    یگذارپرستش، درود و ارج   ستهیکه شا  گردندی م

پرستش، طواف و به  ینها ییگونه آپاسداشت همه 
  ش یدر ستا ینید رستاست. مما ۱خاک افتادن 

و   یش یاین رومندین یانهایبوداها جر یهابازمانده 
  دگاه یگاه که من از د. آنآورندی م  دیرا پد یش یستا

گردم،  دیناپد کسرهی یانیپا یروانایدر ن یهمگان
من در پرستشگاه    یبدن ماد  یهاگمان بازمانده بی

  ی و پرستش خواهند شد و برا شوندی نهاده م
خواهند آورد.  دیپد ریو تنو اکنندگان شفش ی ستا
  یآن کس که پَرجناپارمیتا را خوانده، بررس یول

 انیب  گرانید  یکرده، با دست نسخه برداشته و برا
آن را  شیبا ستا گریبه هر روش د ایو  کندی م

از ثواب و بهره   یانبار بزرگتر د، ینمای پخش م
کس   نیچرا؟ چون ا ۲آوردیم دیپد ریپذی واگذار 

و سر راست پَرجناپارمیتا را، که   ی انجیبدون م
 

است که از دور در برابر    انییبودا   ش یستا  ژهیبه خاک افتادن روش و ـ  ۱
  ک یرا به پرستشگاه نزد خود  کشنهیبودا به خاک افتاده و س کریپ
که دانشمند، خردمند   کسونیاست، ه یشگفت  یبس ی. جاکنندیم
  ا یرا برآیند آموزش »پرجنا«    ی بدو  یرسمها   ن یا  خوانند ی م  نشمندش یب

د را  رمفهوم خ  توان ی برداشتها م نگونهیا  داند!! از میو خرد  ی فرزانگ
 !!  افتیدر
  یگری به د  توان ی که م punyaدرباره ثواب و بهره  ن یاز ا  ش ی ـ پ۲

 واگذار کرد سخن گفته شده است.
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و   شی است، ستا شیو پاال سی تقد نیراست  یروین
 یدر حال سازد، ی و منتشر م کشدی خود م یبه سو
پَرجناپارمیتا  یرویها را که از نبازمانده  یگریکه د

. پرداختن کندی م  شیدر آنها رخنه کرده است، ستا
به سوترا سرراست و به خاک افتادن و طواف  

 ۷۲/۱4۲ - ۷4. است« یانجیبا م اهپرستشگ
ها، ستوه یبودن بُد ابیگفتگو از نا نیدر هم کسونیه 
 یول د، یگوی از زبان بودا سخن م م، یدید نی از ا شیکه پ
گفتگوست که در   ستوهیبُد  اردهایلی دفتر هم از م  نیدر هم

 دهند!! برابر بودا به سخنانش گوش فرا می 
. پس با دیپَرجناپارمیتا سخن به درازا کش یبررس در

 کسون یمدیتاسیون ه  نیآشنا سخن درباره ا یگفتگو کی
 . میرسانی م  انیرا به پا

 ۱گنگ  الهه

الهه اکنون وارد انجمن تابناک بودا شد و به   کی»
. ناگهان وستیگروه خوشبخت پ نیابه  یآهستگ
خود را  یخود برخاست، ردا ونیتاسیمد گاهیاز جا

 یکه شانه راست او با فروتن چاندیپ یابه گونه
)بودا( سر  ریبرابر تجسم تنوبار در برهنه شد، و سه 

و بدون  ادفرود آورد و کف دستها را بر هم نه
سرور بودا، من سرانجام به  یا گفت:  نیهراس چن

  ی پهناور روحان تیو به مسئول رسم، ی درک ژرف م 
و   یخودپسند نیو بدون کوچکتر ابم، یی دست م
را به همه جانداران نشان خواهم   قتی حق یآشفتگ 
 داد. 
شده که بدنش چون زر فروزان   ریتنو  دم آن  کیدر  

خنده  نیرا پرورد. پرتو ا ریلبخند دلپذ کیبود، 
ساخت و    ی را نوران  یتیهمه عوالم گ  یاندازهاچشم

 

 . نامندی م  زی( نGanga mataاو را مادر گنگ )ـ ۱
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 یقلمروها نیتا باالتر ی موج درخشان حت کی
بازگشت و  درنگیموج ب نیبرخاست. ا یروحان

و   دیرا درنورد یسراسر سلسله مراتب ظهور روحان
در   ن یبار به دور بودا گشت و دوباره موج زرسه 
  نیالهه خرد ا هگاه کفرو رفت. آن نیزر یبودا

  ن یزر ییوار گلهامعجزه  کند، ی م  افتیلبخند را در
 کریبر پ  ش یو ستا  یو آن را با شاد  آوردی م   دیرا پد

 یهاغنچه  نی. اافشاندی( مریبودا )تجسم تنو
تنها بدون  و نه اندیخودبود یپرشکوه، که نه دارا

 ند،یآیانجمن فرود نم ن یزم یبر رو اند، یهست
 کری در هوا معلق دورادور پ ن یزرابر  کیبلکه در 

حال آناندا  نی. در امانندی شده، م ریاستوار تنو
 یانجیشاگرد سرور م نیترنیو نازن نیکترینزد
به دََهرمه رفتار   ندهیتا همه آنها که در آ شودی م
لبخند نادر و واال را   نی درست ا زهیانگ کنندی م
 . ابندیدر

  ی هست نی. انینازن یآناندا یا :دیگویسرور بودا م
 کی. در  شودیم  انیخرد اکنون چون الهه گنگ نما

  دهیگون نامکه دوران بزرگ ستاره  یهانی ک ندهیآ
و   افتیخواهد  دست کامل ریاو به تنو شود، ی م
 کیگل، نینام زرخواهد شد به ایهاگته تت
ناپذیر است، یبرتر  یرورا و  نشیکه در ب  یروزمندیپ

شده و به سرشت همه    دیآن که در حضور ناب ناپد
  یهایکننده بردبار آگاه رام  کیآشناست،  هادهیپد

 کیو انسانها،  انیآموزگار ماهر خدا کی ، یوحش
 ۱4۲/ ۱54 - ۱5۶... فروتن ریسرور تنو کیبودا، 

گونه که در ترجمه والزر افسانه کهنه به همان نیا
دنبال  کسونیبه پسند و روش ه  یشیرایبا و م، یدید
 . ستین ستهیآن با ییبازگو  رونیو از هم شودی م
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 ی سوترا، که بخش برجسته آموزش  نیا یبررس با
  ی داور کیبه  میتوانی م گذاردی م انیپَرجناپارمیتا را در م

ان ـ سوتراها بر  نیا یادی. آموزش بنمیابیدست  یکل
درباره آنها   نی از ا  شیاستوار است، که پ  تای و شون  ای، ماآتمن

  ی برداشتها گریچون د ه، ینظر نیا یایم. ولسخن گفته 
  ی خواستها نی. همچنستیهمراه ن یبا آوند سم، یبود

و گذشت در برابر  یو مهربان ی انسان دوستانه و همدرد
شدن،  داریآگاه شدن و ب یآنان برا یاری همه جانداران، و 

متأسفانه در   یاست، ول  کیواال و ن  اریبس  ییهرچند هدفها
ها و با فرازها و واژه   یو تنها باز  یلیتخ  اریبس  زین  هی ما  نیا
  ان یباره در پا نیاست. در ا ییابتدا  یهاافسانه  رشته کی

گوشزد بسنده    نیگفت و اکنون به هم  میدفتر سخن خواه 
 .۱پرداخت میخواه  گرید  یو به جستارها میکنی م

 دوزخ و بهشت  ـ سحر و جادو  ـ  انیخدا

جستارها کم و   نیتا کنون به همه ا  سمیبود  یبررس  در
 ازیجستار ن  نی ا  نانهیزبیگسترده و ر  یاشاره شد. بررس   شیب

با چند نشان    دیمن خواهم کوش  یدفتر تمام دارد، ول  کیبه  
 را درمیان گذارم.  یبرداشت کل کی

در  سمیبود شیدایکه گفته شد در دوران پ گونههمان
در سراسر جهان باور به  مییبهتر بگو ایجامعه هند، و 

  ی بود. در پژوهشها یهمگان یافراوان تا اندازه  انیخدا
که پس از آنها  مینشان داد زین یموس  زرتشت و ینهاید

  ننده یشد و آفر  یکتاپرستی نیجانش یپرستدوباره چندگانه 
سرور    نیگزیپانتئون جا  کیدر    ایناپذیر  ان یو ب  دهیناد  گانه، ی

فراوان به انجام    یگانهایدر کنار آن خدا  ایو    دیگرد  انیخدا
 

منتشر شده است، پس از به   ۱99۳که در سال  کسون،یـ نوشتار ه۱
ناچار شدم در    رون ی. از اد یرس  من  به دست  سمیکتاب بود  دنیرس  انیپا

کامل    ی آورم. اگر هماهنگ   یجارا به   ییهایکتاب دگرگون  ان ی پا  یبخشها
  ها هیکتاب هم در فهرست کارما   نی. نام اخواهمیپوزش م  شودی نم   ده ید
 است. مده آ  از رده رونیب
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و   انی جهان پرداختند، و در هر حال عرش خدا یکارها
. دیگرد  یگر یبازتاب د  یکیهمگون شدند و    سانهاجامعه ان

 دند یکوش یشادیاوپان یپس از دگرگون زیدر هند ن
 یکنند. ول ییودا انیهمه خدا نیرا جانش رگونهینبرهمن

 یهمگان  یشیاندو فشار خام   دینرس  ییبه جا  زیتالش ن  نیا
وارد ساخت و سپس   شادهایسگونه را در اوپانابتدا برهمن

  ی با نامها ای کهن و  یبه نامها ییودا گبزر انیهمه خدا
 ی در پهنه زندگ وایو ش شنویو ان یخدا یهاو اوتاره  ن، ینو

  گاه یپرداختند و پرستشگاهها را جا یمردم به نشانگذار
  ن یساختند. در کنار ا ییو درخواست و کارگشا شی ستا
 - سم یتئی )پول ییو انسان خدا ییخدا نیچند
دعا و ورد و طلسم... در  و( سحر و جادو سمیورفومُوپُآنترُ

امروز در دوران سفر به فضا   یهمه جهان رواج داشت. حت
از پرسشها،  یار یو کشف کهکشانها و گشوده شدن بس

در  یگرید یهاکهن به گونه یباورها و روشها  نیهنوز ا
اگر امروز  ستین یشگفت یاند. پس جاجهان پراکنده 

 . نمیبی باورها م نی با ا ختهیرا هم آم سمیبود
سازمان  ای تیاست که روحان تیواقع کی نیا

توان و    ینگاهدار  یبرا  نهاییآ  نی و گردانندگان ا  یسرپرست
مردم دارد.  یهاتوده  یبانیسخت به پشت ازیخود ن ییکارآ

  ی پسند سازد تا بتواند مردم را به سورا مردم   نید  دیپس با
و   شانیانداز خام  یریگبهره  ن ی خود کشد. گذشته بر ا

و  شمندانیاند یآسانتر از رهبر  اریبس سندانپخرافه 
که   کنندی م  یاری  هازه یانگ  نیاست. پس همه ا  انیخردگرا

سازان  ش ی و ک ن یکارگزاران د یبا رهبر  ی همگان یشهایک
همراه با سحر و جادو و  یشعائر ینها یی به آ ها، ی انجیو م

 . ابندی شیدعا و ورد... گرا

برکنار نبود و بودا  یهمگان ی فرهنگ  ن یاز ا زین سمیبود
بزرگ  افته، یآمده و پرورش  ایفرهنگ به دن  نیدر هم زین

و  هاادماندهیاز همه نشانها و  یبود. ول دهیشده و بال
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  ان یخدا  شیکه بودا با ستا  دیآیبر م   نی کهن چن  یگزارشها
و معجزه از آنان،  ضیو چشمداشت ف یاریو درخواست 
استوار    هیپا  نینداشته است. آموزش بودا بر ا  ییهرگز هماوا

 دیبا  ش یخو  شهیو اند  گفتار  بود که انسان با کردار و رفتار و
را   یو رستگار  یسرنوشت خود را بسازد و راه خوشبخت

  ی پرستبا سحر و جادو و بت یاشه یاند نی هموار سازد. چن
کارساز   یروهایو ن ینجایو شامان و ساحر و کاهن و م

بر  هاادمانده ی نی از ا نهایندارد. با همه ا یماورا... هماهنگ
 یبه نبرد و دشمن  یکه بودا با سنتها و سامان همگان  دیآی م

 هیپا  را   یادیبن  یدگرگون  کیبرنخاست و هرچند آموزش او  
سرنوشت خود  دنیمردم را آزاد در برگز گذاشت، ی م

  نیبا دنبال کردن ا روانشیداشت پ دیو ام ستدانمی 
 . نندیآموزش راه راست را برگز

 یی کهن از برداشتها ینها یینادرست درباره آ یها یداور
  ی نیزبیاندیشی و رکه بدون ژرف  رندیگی سرچشمه م 

و   نیی به آ نیمؤمن کسو ی. از شوندی دست آورده م به
 یو مرادها ینیرهبران د یرمز و راز به نادرست فتگانیش
  ی که دارا رندیپذی دان مخود را خداگونه و همه ینییآ

و گفتارشان   اندی اله افتیدر ایو  یعقل  یورا یبرداشتها
به آن  توانینم یکه با خرد همگان یاست جاودان یقت یحق

به  یبا نگرش سطح یاریبس گرید ی. از سو افتیدست 
  نها ییآ  نیکه ا  یطیکهن، بدون در نظر گرفتن شرا  ینهاییآ

و  یارزش یبر همه آنها مهر ب کسرهیاند آورده  دیرا پد
هر   دیام با گونه که بارها نوشته . من همانزنندی م   ینادرست

و فراموش   د یزمان خود سنج  طی را در شرا  یسخن و آموزش 
را با دانش  یاخالق یو آموزشها ینید ینکرد که باورها

 د ینبا یو دگرگون شرفتیدر حال پ یافتها یو در یتجرب
 دیزمان پد طیدر شرا یهمگان ینها ییگرفت. آ کسانی

 ینشان دادن راه زندگ  یبرا  انآمدن آنها و با زبان آن دور
انسان    چیاند. در جهان ه بخش اعالم شده درست و آرامش 
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 افتینشده و هرگز هم    افتی  یدانش اله   یدان و داراهمه
و برجسته، به  نشمندیواال و ب ی انسانها ینخواهد شد. ول

گذشته   یدر دورانها ابینا یگوناگون و گاه یهاهیپا
 طیشد، که همه در شرا واهندخ زین ندهیشده و در آ داریپد
در همان  دیاند، و باداشته  انیب یزمان خود سخنان طیمح
و  نید یژگ یو نیشوند. ا یو داور  یبررس زین طیشرا

در ناخودآگاه  یریگیاست که با پرورش و خو ییباورها
. در گذارندی ما نشان م  یو در داور رندیگی م  هیانسان پا

پرداخت و از   تهایبه واقع دیخردپسند با  یبررس کی
  ی نهاییآ یکرد. در بررس زیشتابزده و خام پره  یها یداور

و  نی مؤمن یتا شاخ و برگها د یکوش دیبا ژهیوکهن به
 نشمندیب یانسانها نیا یواقع ی افتها یرا با در فتگانیش

 . ختیامیدرهم ن
ابزار  نیترفراموش کرد که برجسته دینبا نیهمچن

  نش یپژوهانه اوست. ب دانش  یسنجش انسان خرد و آگاه 
کارساز است که بر خرد  یزمان ز یانسان ن یو شناخت درون

درباره   ییهاو دانش و تجربه بنا شده باشد. افسانه 
 یدانانجام شعائر به همه ایتنها و  اضتیکه با ر ییانسانها
پشتوانه    یها داراتنها در همان جهان افسانه   اند، افته یدست  

 ا ی ژهی گروه و کی الیهم که تنها در خ یانیو ارزشند. خدا
سخن   یدگانیشده و با برگز  داری پد  ژهیو  گاهیو جا  نی سرزم

دارند. در  یها جادر همان افسانه  زین ند، یگوی گفته و م
و با  ی ریگبهره هاهیاز درونما دیپژوهش خردپسند با

... و تابها، ی ام ، یکرد. منجوشر  یداور  یردمندخ
ندارند.  یکارساز گونهچ یه  نهی زم نیدر ا شانیهمگونها

 دازیم: پریر پژوهشگران ماکنون به فشرده چند اظهار نظ
کرده  انیرا ب ییهاهیپژوهش نظر نیدر چندکُنسه 
 است:   ن ی از آنها چن یک یاست که 
سازه   وپژوهشگران د شتریب سمیبود یبررس در»
که در   یخ یتار طیشرا رند،یگی م دهیرا ناد یادیبن
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 یمعنو  یشکل گرفته، و قانون زندگ نیی آ نیآن ا
ماند  داریپا یمردم بین در سمیبود ...جامعه آن روز

به سحر و رمز باور داشتند که   یکه با همان راست 
. بر دارندبه دانش باور  شرفته یپ یامروز در شهرها

باور به  ی(، براReliquienبودا ) یهامانده  یجا
ارزشمند بودند. همه  اریبس  زشانیسحرآم یکارساز 

آسمان، رودها، جنگلها، درختان و   عت، یطب
. ستنددانمی را پر از ارواح و اشباح  ها...چشمه

گران در هند هنوز هم  جادوگران و معجزه 
بهره  انو همه کیشها از آن دارندیپا یتها ی واقع
 ندی آنها نییاز آ رونیرا که ب ییتا آنها رند، یگی م

 شینما ییخود سازند. در هنر بودا شیهمک
مورد پسند بود. اگر هم رمز و راز  اریها بسمعجزه 
باز  رفت، ی منشمار مقدس به یاز آموزشها  یبخش

  یاجتماع   طیشرا  ی( براسای)کل   ی نید  یهم سازمانها 
از آن  توانستیمن بردیسر م که در آن به یطیمح

آزمونها در سراسر جهان   ن یچشم پوشد. گذشته بر ا
 یزندگ کی تواندی اند که انسان کمتر منشان داده 

  ی روهایرا بدون آنکه ن یروحان ش یو ک یمعنو
  ی اریرا به  ( شناسیروان ی)ورا ۱ی کولوژیپاراپس
  ی دادهایرو یمردم را برا رشیو پذ دیجو

 ...«. دینما یتبخشد، سرپرس روین کیکولوژیپاراپس
را باور   یرمز  یدادهایرو  نی از ا  یاریکه خود بسکُنسه  

 :سدینویدارد، در دنباله گفتار خود م

  کیکولوژیپاراپس  یها یستگیو با ییچند توانا هر»
با  یاند، ولناچار وابسته  ی از کمال روحان ی مراتب با

  یاخالق و کمال معنو  ی آنها برا  وستهیپ  نیوجود ا
 زین یادیز یبا خطرها شتریسودمند نبوده و ب

 

  یروان یدادهایکه درباره رو یشناس. روان  Parapsychologyـ ۱
 .کندی م  یاز روال بررس  رون یو ب یرعادیغ
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به   یروبخشین زهیانگ توانند یهمراهند. آنها م
و  گردندکارگزاران  یینماو خودبزرگ ییودستاخ

بردن  نیاز ب یبرا روین یدر جستجو نیهمچن
 یروهایانسان را در برخورد با ن ، یازینیب

هم رفته با وجود آنکه  ی فسادبخش درآورند... رو
  شها ینما نیبا ا سمیبود ن، ینخست یهادر سده 

  ش ی هم نبود گرا لیما یول ، دادنشان نمی  یناساز
  ارزش ی ب یشهایگشته و نما ادیز زهایچ نیابه 
شود. در  باورمندان نادرست از یریگبهره  زهیانگ
برخورد  ی بودا به مرتاض یآمده که روز  تهایروا
است.  پرداختهیم اضتیسال به ر ۲5که  کندی م

به   یآزار و سخت نیا رشیاز پذ پرسد، ی بودا از او م
ای؟ مرتاض با غرور تمام افته یدست    ییهاچه بهره

 یشده که بر رو ابیپاسخ داد که او سرانجام کام
کناره رود به آن کناره رود.  نیا زآب راه رفته و ا

همه رنج و  نیکه پس از ا فهماندیبودا به او م
 یابیاندک و کام اریدست آورد بسنجه آنچه بهشک

با پرداخت چند سکه هم  رایز ستین ریاو چشمگ
رود  یسوار شده به آن سو یبر کلک توانستی م

 ۱۸/ 9۷ – 9۸رود«. 

 
 
 

 .سدینوی م گرید یدر جا او

مورد توجه نبود،  نیآغاز سمیو جادو در بود سحر»
  ی روحان یروین ژهیومرموز، و به یروهایهرچند ن
از  نیرفته رفته  یداشت. ول ن یادیقش بنندهرمه، 
با آن   شهایکه همه ک  یسازه باستان   نیابه    یهمگان
توده مردم هرگز آن را  ژهیوداشته و به  یوابستگ

  سم یدر بود  ادوشد تا سحر و ج  زهیترک نکردند، انگ
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  ی ردهاوِ یالدیم ۳۰۰. پس از افتی یاه ینقش پا
 ای dhäranis( که mantraنام مانترا )به ییجادو

  سمیدر بود رفتند، ی شمار مبه  نید روبخشین
  یالدی م 5۰۰از  سشدند. سرانجام پ ریگیجا

گوناگون   یگونه سحر و جادو و روشهاهمه
 طلسمها، ژه، یو یهاوه یبا شعائر و ش یجادوگر

  ی ... و حتیرمز ینمودارها و نشانها و نقشها
شدند. در   رفته یپذ سمیدر بود یشناسی رمزستاره 

...  وانیگونه اشباح و ارواح و اجنّه و دحال همه  نیا
 رخنه کردند...  سمیدر بود زیفراوان ن

را به خواست و پسند و  سمیبود دیکوشی م  انهیمها
 نیبزرگتر اآنه رایدلخواه توده مردم در آورد، ز

شمار  به  نیو گسترش د  شرفتیو کارساز پ  بانیپشت
  یرو  زین گریبه دو سازه د رون ی. از همرفتندی م

پاداش بود. در  یگریو د ریتنو یکی آورده شد که 
چند  ای کیو بودا شدن در  ریکهن تنو سمیبود
بلکه سدها هزار دوران   آمد، یدست نمبه یزندگ

درمیان    درنگی ب  ریتنو  هداشت. در مهایان   ازی)کالپا( ن
انگار   نیا سمین بوددر زِ ژهیوگذاشته شد، که به 

در آغاز تنها با . پاداش هم که افتیگسترش 
در  یجهان پردرد و رنج ول نی زادمان دوباره در ا

و زادمان در   دیگرد راتریبود، گ ترسته ی شا یگاه یپا
ها، که همان ستوه بوداها و بُدی ینها ی سرزم

  نیاز ا  یداده شد. در برخ  دیاند، نوییبودا  یبهشتها 
بودا دست    ینوران  کریپ  دار یبه د  انیفردوسها، بهشت

. در بودی درخشان م اریکه برآیند آن بس افتندیی م
گسترش    نی مقدس  گریزمان پرستش بوداها و د  نیا
گل و   شکشی( با پنpujپوجا ) ایو پرستش  افتی

.  افت«ی   یادیشمع و چراغ... ارزش بن  و  بخور و عطر
۸۳ - ۸۱/۱۸ 
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گسترده از سوتراها و  ی بررس کیدر کُنسه 
دهد که چگونه در نشان می  سمیکانن بود یهاادمانده ی

 ، ینام، هزاران الهه و پر  ۱۰۸( الهه با  Taraکنار الهه تارا )
  ان ی( خداHayagriva) نیخشمگ انی از خدا یسپاه 
  ان ی... خداVajrapäni ، Sarasvati چون یفراوان

  Gandharvas  ،Yakshas  ،Nagas  ،Räkshasasاژدهاگونه 

که غش و جنون و مرگ  ی، ارواحPisacas(، منانی)اهر
 دهند،ی که انسانها را در دوزخها شکنجه م  یوانید  آورند، ی م

Dakshinis  ،Maras  ، Pretas  ،Tarakas  همه در ...
گوناگون  یبه روشها دیسرنوشت انسان نقش دارند و با

و دعا و ورد   انیکرد. پناه بردن به خدا  یراض  ایآنها را راند  
...  ازیو ن  یقربان  ه، ی فد  شکش، یو طلسم و مانترا و مانداال... پ

   ۱99/۲۰ -۲۰۲شد.  یهمگان یرسم و خو
 ی( دانشمند هندkrusna chandra jenaچاندراجنا )

را   سمیبود انهیو نو آور، مها شرو یپ سمیبود شیدر ستا
که  سدینوی م نیهمچن یول دیستای جنبش م  نیپرچمدار ا

گسترش   Vajrayänaاز    یی( بوداانی»پانتئون )جرگه خدا
نبود.  ینشان انیاز پانتئون خدا انهینای. در مکتب ه افتی

هند رواج داشت،  رگونه که دآن انیبودا خود نه به خدا
 انهیدر نها ی. ولیبود، و نه به سحر و جادو و قربان بندیپا

و   سی تند  یو حت شوندی پرستش م  یادیز  انیخدا سمیبود
 9۸/۱۳. گردند«ی م سی فراوان تقد یلهایشما

که پس از بودا  افتیدر توانی کهن م یهاادمانده یاز 
رخنه کرد و  سمیهندو در بود یکه باورها دیینپا یرید

بودا بود که ما در جستار   سی بازمانه آن تقد نینخست
  ی نشانها یپرداخت. ول میخواه  دهیجداگانه به آن پد

  ی پرستبت  یاکه از دوران آشوکا گونه  رسانندی بازمانده م
دََهرمه   -بودا    ایبه نشان سه پناهگاه    کریبا برپا داشتن سه پ

 . افتیسنگهه گسترش  -
 ( آمده: pandaپاندا ) اردر گزارش چاندراداس از گفت
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پرستش بودا و   سم، یبود  نیهمان دوران نخست   در»
  هایبودا وارد شد. هند نیی در آ یپرستبت یاگونه

تنها از بودا که خو گرفته بودند، نه  یپرستکه به بت
بت ساختند، که   رفت، یپذیمطلق نم یرویخدا را ن
. در دندیآفر زیرا ن ییبودا ثیگانه و تثل بت سه

به دوران آشوکا    وانجام گرفته    یکه به تازگ  یکشف
  - سه چهره از بودا  یسنگ یوابسته است، در رو

سنگهه نقش شده که در آن دوران   -دََهرمه 
اکنون در موزه    ادماندهی  ن ی است. ا  شدهی پرستش م 

 ...  شودی م  ی( کلکته نگاهدارAshutosس )آشوتُ

 -بودا  یزمان نهادها کیکه در  ستین یشک امروزه
. اندشده ی سنگهه، در سراسر هند پرستش م  -دََهرمه 

هندو دارد، از دوران کهن   ثیتثل شهی که ر ، ییبودا ثیتثل
در  انهیپس از گسترش مکتب مها ژهیورواج داشته و به 

از بودا و َدَهرمه   ییهاچهره   نییآ  نیفراوان ا  یهاپرستشگاه 
ر چهره  د شتریو دََهرمه را ب شدندی پرستش م هه و سنگ 
 ۱۳/ ۳5...ساختند«ی زنانه م
 پژوهش آمده:  نیهم در

 کریپ ۱۳۰( شمار Banpurپور )در بان ۱9۶۳ در»
 کیکشف شد، که به نزد ییبودا انیاز خدا یبرنز
  کرها، یپ  نیا  نیوابسته بودند. در ب  یالدی م  ۱۰تا    ۶

 یهابودند، چهره ییبودا یهاو الهه  انیکه از خدا
وجرستوه   ه، مردانه از بودا، اولوکیتشورَ

(vajrasattva ) ، لوکیا ویجیه )ترىTrilokya 

vijaya ) ، ( هروکاHeruka ) ، یمنجوشر  
(Manjushri ) ، جم( بهالJambhala ) ، 
( ... و  Amoghasiddhi) یده یهاسگ اَمُ

 ، ( Häriti) یتیهار ، ( Täräزنانه از تارا ) یهاچهره 
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(، Marichi) یچ ی( مارKurukulläکوروکوال )
 ۲۲9/۱۳. ۱شدند« یم  افتی( ... Cundaکوندا )

 Upendraتاکار ) یکنگره اُریسا دانشمند هند در

Thakarدیگویم نی( چن : 

شناسی هند سازگار  بودا با ساختار روان  آموزش»
. ماندینم داریدر هند پا ینید نیچن کینبود و 
بنا شده   sadapramäna۲ ایبر وِداها  سمیهندوا

 یهاه یکارما از کی چیکه بودا ه  یبود، در حال
  هیهند بر پا  نیی و معتبر هند را باور نداشت. آ  ی سنت
که بودا در برابر آن   یبنا شده بود، در حال  کیزیمتاف

بودا  یداد. بود و نبود خدا برامی نشان  ی تفاوتیب
  ندهآی هرگز ارزشمند نبود و او انسان را سازنده

برداشتها    نی. روشن است که با استدانمی   شیخو
نبود.    یو رسمدار   شیاین   یهاوه یو ش  ائرشع  یجا برا

او در وادار ساختن شنوندگان و   نیگذشته بر ا

 

است که انسان را به   ییگذر است و تارا خدا  یبه معن  Tärاز  Täräـ ۱
  ی ایو از در  یی ، که به مفهوم رهاtärayati  گذراند ی م   ای   بردی م   ی آن سو

و در    ستند دانمی  یی تارا را نشان رها  رون ی سنساره گذراندن است. از هم
  یگاه که به رنجهاستوه، آن شد که آن را از اشک بُدی  یاالهه  نیچ

کننده انسانها از زادمان و مرگ  و او را رها  خواندند ی م د، ی شیجهان اند
آنکه انسان را به آن   ی است برا یازه ی . بردن نام او انگپنداشتندیم

   ۳۷/۱۸برده و از همه رنجها رها سازد.  یسو
بر سه   ره یچ ایلوکی . ترستنددانمی  انهیده ی بودا ن یوجرستوه را ششم

جنگجو،    ریدل  یروکا خدااست، هِ  ییبرجسته بودا  انی از خدا  یکی جهان  
  ی، و توانگر یی دارا ی خدا بهالَمجَ  طانها، یو ش وها یدشمن د 

و مورد پسند مردم   یاالهه توده  یت یحکمت، هار یخدا ی دهیهاسگاَمُ
سر و کار   شتریکه چون الهه مادر در پانتئون هندوست و با کودکان ب

  هر  الهه با شش دست و سه چهره با سه چشم که بر دارد. کوروکوالّ 
 دم است.  ده ی سپ ییالهه بودا یچ یدارد. مار ی زیدست چ

به شناخت   یاب یدست یبرا ی انگاره، نهادا اندازه و ی Pramänaـ ۲
 درست.  sata  ای  sadaدرست.  
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  یبرا  شیگرا  کی دنی به برگز شی خو روانیپ
  یابیکام  یمعلق درباره سرنوشت فرجام یداور
  ی برا زی. درک او از دََهرمه ناوردیدست نبه

  نیا  امدیپ دنبوروشن  ی لی خ یعمل یپرسشها
. بودا رفته رفته به  ستروشن ا  اریبس یندارییآ
  سمیهندوا سمیو بود دیرس ییخدا گاهیپا

 افت..  یپذیری کامل رنگ
گیری بر وام  انهیکه مها ستین نیدر ا یشک  چیه 

  یریگ ید پینفرا نیبنا شد و ا سمیدواهنکامل از 
از   حتی سمیبود دیالیتا در سده ششم م  دیگرد
  ن یتریو رمز  نیتریدرون  (،Shaktism)  ۱سم یشاکت

  ن یرا وام گرفت. برآیند ا  ییادهایبن  و، هند  یپندارها
بود،   Vajrayänaو    tantarismش  سترگها  رخنه 

در پانتئون  ییاه الهه  افتن یراه  یکه راهگشا
( یا. پَرجناپارمیتا )در چهره الهه  دیدگرسمیبود

درست با  نیو ا شد ستوهیبُد یهاتجسم فروزه 
گونه    نیخدا به بهتر  که بهدارد    ی باور هندو هماهنگ

 ونچ د، یگرد کیالهه نزد یگریانجیبه م توانی م
)وحدت وجود( هندو.  سمیاپانته در  شاکتی نقش

  ده یکش  یشپ  سمیکه در بود  یجنس  وندیو پ  زشیآم
 یپردازبود. نشان   ودایکشد همسان با انگار کهن ر

یز  مآسحر زمیسی ستیبا م ختهیآم یجنس یوندهایپ
 زیسحرآم یرویبه ن یابیشد و دست اندهینما ننوی
به  کی. نزددیان گردمآذرخش آر ای( Vajra) جرَوَ

نام وَجرَیانه به یمکتب سوم یالدیسده هشتم م
(vajrayänaدر خاور هند پد )یشد و به تند  داری  

برجسته در    انیکرد. خدا  شرفتیو بنگال پ  اریهدر ب
 ،( Mätangi)  یماتنگ ، ( Täräمکتب تارا ) نیا
داکینیاس   ، ( Yogini) ینیوگی(، Pishäci) یشاچیپ

 

 مراجعه شود.  ن یشیبه دفتر پـ ۱
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(Däkiniasاند. در ا... ) و    سیاست که تند   نییآ  نی
ددمنشانه نشان  یهابودا را با چهره کریپ

 ۸4/۱۱4 -۸۶. «دهندمی 
و گوهر ماوراء  سمیبود فتگانی از ش یک یکه خود  دریل
که  ردیپذی اوست، نخست م  ی رمز  یروها یو ن یعیطب

  ی معجزه بودا، گذشته بر آموزش او واالمنش نیتربرجسته
که بودا  کندی او بوده و هست. سپس از کانن بازگو م

  :دیگوی م
  ی . نخست کارهاشودیم  افتیگونه معجزه »سه 

 وارهایشدن، از جلوبندها و د دیچون ناپد زیسحرآم
آب راه رفتن...، دوم خواندن  یگذر کردن، رو

که   یراه رستگار  انی. سوم معجزه بیگرید  شهیاند
. او از دو گونه  کندی م  یبه شناخت رهاسازنده رهبر 

. به ستیاست و با آنها دمساز ن  گردانیرونخست  
  یراه رستگار  کی انیاو تنها ب گریزبان د

 داند و بس«.میرهاسازنده را معجزه  
 Dig. N. XXIV/1.4   ،Dig. N. XI/13در    نیهمچن  او
.  کندیدار و ناپسند برداشت م نهاد شک  ک یرا از بن    معجزه
  یچهاوینام لاز شاگردانش به یکیبخش  نیدر هم
 ردیگی ( به او خرده مLicchavi sunakkhattaه )تّکَسونا

به او پاسخ    ابود  ۱ی انشان نداده  یامعجزه  چیکه تو به من ه 
 :دهدی م

و   آی من  شی من به تو گفتم پ ای، آهَتّ سوناکَ ی»ا
نشان دهم؟ او   یاکن تا به تو معجزه یرویمرا پ

 یتو به من گفت ایپاسخ داد نه سرور من. خوب، آ
 ؟ینشان ده  یتا به من معجزها کنمیم تیرویپ

 

  نی د ک یاست. ارزش  ی بررس انیبرجسته و شا ارینظر بودا بس ن یـ ا۱
  ی و سالمت مردم به آگاه  سعادتی است که برا  ی در آموزش درست

کرده است   هیسخنان تک  گونهن ی کانن بارها به ا  ن ی. بودا در همرساند یم
 !!سازندی گر ممعجزه ی خدا ک یباز هم از او  یول
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درنگ درد و رنج   یبرا ی نه سرورم! اگر من آموزش
 اآموزش پابرج نیا یدرست  یزمان کنم، ی م انیب
نشان دهم؟ نه سرورم،  یاکه من معجزه  شودی م

نشان   یااست که تو معجزه  ارزشی مورد ب نیدر ا
 .نه ای یده 
 د یگویبودا م پس

، ۲9۰.  «ینادان که تو تا چه اندازه گمراه   یا  ریبپذ
۲۸۲/5۰ 

کرد که هدف  یپافشار توانیچگونه م  نیروشنتر از ا ایآ
بوده نه کشف اسرار   یبودا نشان دادن راه درست زندگ

ماوراء   یروهایو نه معجزه و از سحر و جادو و ن نش، یآفر
گرفتن، که نه بر آنها باور داشته    یبانی پشت  یانگار  انیو خدا
 ریگچشم ی است. ول ستهدانمی باورها را سودمند  نی و نه ا

را بازگو  تهایواقع نیکه خود چن یاست که پژوهشگران
بودا را در   یالیخ  یهامعجزه   ه، یپایب  یهابه گونه  کنند، ی م
 پندارها   گونهن یآوند آنها در ا  نیتر. برجسته گذارندی م  انیم

را از راه معجزه و   نیخود آنهاست که د یتنها باور درون
 کیو ارزش آموزش  اندرفته یپذ یاافسانه  یهایشگفت

گون که از او  معجزه  یدادهایاندیش را به رومصلح نیک 
 شیستا  ی اند. پس ناخودآگاه برااند، وابسته کرده ادی

به   ند، ی برجسته او را بستا  شهیآنکه اند  یجاقهرمان خود به 
 .کنندی م  هی او تک یالیخ یهامعجزه 
و   نی نشتایکانت و ا  نگریتحس  ، یاستاد آلمان  دریلَ  نیهم

از بودا  یسخنان نی چن ییماکس پالنک... که به بازگو
و   یو موس   یسیع  یاافسانه   یهاچون با معجزه  پردازد، ی م

است   افتهیپرورش    هاه ی ما  ن یکتاب مقدس خو گرفته و در ا
کرده است  یقربان یموروث نیو عقل و خرد را در آستان د

 :سدینوی م
خود که به   افتیدر یآسامعجزه یروهایبا ن »بودا

  نی را که چن ییواقعگرا انیآنها توانست بن یاری
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پابرجا و استوار شده بود، در هم شکند و از 
گذر کرده،   یو زمان واقع  یواقع   یفضا   یجلوبندها
آنها سازد و زمان و   نیرا جانش ی هست ییانگارگرا

...  درآوردذهن و روح  یهاده یمکان را به گونه آفر
( که همه سمیدالی... )ایینهاد انگارگرا نیاز ا
نام آنچه به  توانیم  زاند، یری جهان را فرو م  اتی واقع

 شوند،ی م  دهیو معجزه نام یعیوراء طب  یروهاین
بینی است که بودا به  روشن نیکرد. هم ییشناسا

را در   یتنگ مکان و زمان واقع  یآن مرزها یاری
ا گذاشته و تنه  سرهم شکسته و آنها را پشت 

 یاریاست. و به  دهید یو روح یذهن یهاه یرو
گسترده   یبینی که پهناتنها روشن نه روین نیهم
او را   ییسترگ روشن شنوا یرویبودا و ن یروهاین
 « ...افتیدر توانی م

خود را به پرواز در  شهیاند در یلَ شگفتاریپ نیا انیب با
  ی به او واسپار  نیخود درباره د  اکان یو به آنچه از ن  آوردی م

شده و با پرورش در ناخودآگاه او اندوخته گشته است، 
 ییبازگو نی بودا را چن یپندار یهاچنگ انداخته و معجزه 

شهر   یداستان بنا Digh. XVI/1,2,8. در کندی م
آن  یو بودا نابود شودی م انی( بPätaliputtaپوتا )یپاتال
  ییجهان و شکوفا ینابود ینیبش ی. پکندی م  ییشگویرا پ

و دوران   داریپد هیَتریبودا مَ شرفتیدوباره آن که در اوج پ
( آماده sankhaهه )کشاه سن  ییرا در فرمانروا نیزر
از همزمانان را پس  یاریسرنوشت بس یی شگویپ سازد، ی م

و با آنها  ندیبی را م  انیخدا گذارد، ی م  انیاز مرگ در م
  ا ی مرگ مرتاض برهنه اوناکهات ینیبشیپ د، یگوی سخن م

 پس از هفت روز... 

 یرو ین یها، آنها را نشانهاافسانه  نیا  انیپس از ب دریل
گرفتن از  بهره  با و سپس خواندی بودا م یع یطب یورا

 که:  سدینوی کانن م یداستانها
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 نیخود را تا چند یزمان زندگ توانستیم بودا»
اش کالپا دراز کند، او هر چه را در هر جا درباره

... بودندی هرچه هم از او دور م  د، یشنی م  گفتندی م
کرده که به آسمان باال رفته و از   انیبودا خودش ب

  انیاز خدا یاریبس یهاو گروه  Aviah انیخدا
گر و سرنوشت ید  یکالپاها  یبوداها  یچگونگ  گرید

vipassi -Buddha   بر فراز گنگ ۱است  دهیرا شن ،
است.  دهیپر هان یپرواز کرده و به تارک کوه شاه 

او چون زر درخشان بوده، آب آلوده را پالوده  کریپ
... در مرگش همه درختان شکوفه  ساختهی م

اند و بر اند و در فصل زمستان پرگل شده کرده
اند، آسمان به بزرگداشت او کرده زانیگورش گلر

 ۲۸۸/5۰نواخته است... یقی موس ینوا
در سراسر کتاب خود به آنچه  دریاست که لَ ریچشمگ
 کند، یبرخورد م  ییابتدا  یهاافسانه  نیاز ا  سمیدر کانن بود

 ی دادهایرو ییکه گو گذاردیم  انی آنها را چنان در م
 گونهنیبا ا یدا ناسازوو هر جا هم از زبان ب ند، ی واقع

 جزه و سحر و جادو رابودا مع ایو  شوندیم ادیداستانها 
به   توانستهی م  ا»در واقع بود سدینویم شمارد، ی م اناپذیر

  ی و نه از رو ازیتنها هنگام ن یانجام معجزه دست زند ول
 دریلَ ن ی )و ا 5۰/ ۲۸9. است پرداختهی به معجزه م  لیم

بودا را ناهمساز    شیپ  هیاست که در رو  ییهمان خردمندنما
و باورمندان به معجزه چون سوناکته را )لیدر   یگربا معجزه 
 (.خواندی نادان گمراه م  ( آن دوران

از  یاریخود نشان دادم که بس یدر پژوهشها من
مانند  یداستانها  ، ینید یهادانشمندان دلبسته به افسانه

و آنها   دهیبرگز  نهاییمقدس آ  یشب را از کتابها   کیهزار و  

 

  گاه یآسمان و جا د یپرس دی با کمیو  ستیسده ب یاستاد آلمان  نی ـ از ا۱
وجود بوداها و  و چگونه به  است؟ی کجاست و باال کدام سو انیخدا

 برده؟   ی پ  گرید  یکالپاها 
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که به   ستین دریتنها لَ نیو ا سازندی خود م یبررس  هی را ما
 . ۱دچار است یخو نیا

که، بودا به   کندی م  یسو پافشار   کیاز  رکشیته  سنگهه 
  سمیاز بن آتئ سمیبود رایباور نداشته است، ز تیالوه 
(atheism  را آموزش می )دهد، نه باور نداشتن به خدا
 :سدینوی م گرید یاز سو ی(، ولیخدا پرست) سمیتئ

بوده   هانیدر همه ک یهست نیبودا برتر چون»
  ش یخدا ستا نیاست )چرا؟( پس او را چون برتر

برداشت نادرست را   نیا دیاند. در هر حال باکرده
  ا یآموزگار اخالق چون سقراط  کیکه بودا تنها 

 ستیو هومان ستیالنویراس کی ایو  وس، یکنفوس
  ی و مصلح بزرگ اجتماع ( انساندوست ی)خردگرا
ناخردمندانه دانست  یگستاخ کی ت، بوده اس

 شناخت«.  اناپذیرو

 Samy. Nik. V/420از  ی اباور به افسانه  نیهم بر
 :سدینوی کرده و م  هیتک

گاه که چرخ دََهرمه را سرور به گردش در آورد، »آن
 نیبرتر نیبرآوردند، ا ادی فر نی ساکن زم انیخدا

پاتانا ی سیچرخ دََهرمه را سرور در بنارس در ا 
(Isipatana ،در باغ غزال به جنبش درآورد )

 یمرتاض و براهمن، خدا، مار، خدا  چیکه ه   یچرخ
در جهان آن را به  گرید یهست چیه  ایبرهما 

آسمان، چهار  انیبود. پس خدا اوردهیگردش درن
 

  قتیکه به حق  ندیستای م در، ی ل ژهیودانشمندان، به ن یـ بودا را همه ا ۱
خدا را از بن رد   ا یجهان  ذات  نیو هرگونه ذات، همچن افتهی دست 

بدون ذات    یهااز دهرمه   یک ی... و بودا هم  ی و موس  ی سیکرده است. ع
  ارد یلی م اردی لیم ن یا ن یچگونه بودا در ب دی د دی است. حال با ر یو فناپذ
که قانون و نظام جهان را در   افتهیآن را  یی جهان، توانا یهادهرمه 

مورد   ی منجوشر ه، یَتریوجود او، مَ برد ی م  ی پ ی کدام ذات رد؟ یگ اریاخت
  میبه آنها خواه  شتر یب  ان یاست؟ و چرا؟ پرسش فراوان است که در پا  ازین

 پرداخت. 
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 ادیجهان که فر ( بزرگ انی شاهنشاهان )خدا
برآوردند...،  ادیفر زیآنها ن دندیرا شن  نی زم انیخدا
  یماناراتی( و نYäma) امای انیخدا

Nimmänaratiجهان   انی( و.. و سرانجام خدا
برآوردند: آنچه بودا  ادیرعالم( ف نیبرهما )برتر

برهما،  یحت ، ییخدا چیاالرباب انجام داده، ه رب 
  ن یو ا . ..توان به کار بستن آن را نداشته است

را پشت سر  انیهمه خدا یمعجزه شکوه و بزرگ
 ۲۳/۷9گذاشته است«. 

 افت یدر آن دوران در رساندی کانن م تیروا نکهیا گو
 دََهرمهی خام هم معجزه بودا را تنها همان آموزش بودا و بُد

آن  ی برا زیدستاو نیبرداشت بهتر نیو ا اند، سته دانمی او 
  ی و اخالق  ی استاد بزرگ اجتماع  کیاست که امروز بودا را  

 رگاو را مصلح بز نکهی از ا فته یاستادان ش م، یبشناس
دهند بودا را  می  حی شده و ترج نی بخوانند خشمگ یاجتماع

و  یو پندار  نیدروغ انیبا ترفندبازان و جادوگران... خدا
به هوا پرواز کرده و  پندارندیکه م  ی گوروها و مرتاضان

 ... برابر بدانند.روندی آب راه م یرو

 ی پافشار کسویهم از  یژاپن ییاستاد بودا کوگن
 :کندی م

و چراست که در دوران   چونی ب یت یواقع نی»ا
نه   و  از او ساخته شد  یسیو تند  کریبودا نه پ  یزندگ
سده   انی. تازه در پادیآماده گرد  شیستا  یبرا  ینقش

بود که از او  یالدیآغاز سده دوم م اینخست 
هند با  یدر شمال باختر ژهیوساختند. به  یاکره یپ

از بودا  یونانی ان یخدا ی سهاینمونه ساختن تند
  ی به روشن کرهایپ نیدرست کردند. در ا ییکرهایپ

. تا آن زمان  دید  توانی را م  ونانیرخنه و نشان هنر  
پس از    یول  ستند، دانمی از بودا را کفر    کری ساختن پ
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شد، در سراسر هند رواج  رفتهیانگار پذ نیآنکه ا
 5۶/ ۱44. افت«ی

 :گرید یباز هم در جا و

به آناندا دستور داد، همه   یدم زندگ  نیدر آخر  بودا»
داشته   یتنها به خود پشتگرم د، یچراغ خود باش

آموزش بودا   دی. شما باگرید کسچ ی نه به ه  دیباش
 گرید زیچ چیو به ه  دیخود ساز  بانیرا نور و پشت

 5۶/ ۱۸۰. د«ینبرپناه 

 باور است که: نیبر ا نیهمچن او
خردمندانه است که به   انیبن  کی  یبودا دارا  نییآ»

را در  ینیبهرگونه خرده ییارایدهد آن پروا می 
  سمیونالیداشته باشد. راس ینظر ینهادها
مجرد  قتی( آن تنها متوجه به حقییگرا)عقل 

است.    ینی باور د  نیراست  هی رو  انیبلکه آن بن  ست، ین
  ی فتگیبودا تنها ش نیبه آن مفهوم است که د نیا

  کیاست با    ی عمل  ینیبلکه د  ست، ین  هیپای و باور ب
و  ینظر ی. باورهایخردمندانه و اخالق  انیبن

 چیه  سمیاست. در بود یک یبودا  یعمل یدستورها
که به عمل توجه نداشته   شودی نم افتی یاهینظر

را  ینظر ییکه بازنما ستین یعمل چیباشد، و ه 
 ۱59/5۶. باشد«نداشته 

او را وادار کنند تنها به  دیسخنان با  گونهنیا هرچند
کند و بنا  هی معقول تک یخردپسندانه و دستورها یادهایبن

داند،  بانیبودا تنها دََهرمه را پشت یبه دستور و پند فرجام
او  کریخود بودا، که پرستش بودا و پ یو نه حت انینه خدا

باز هم در سراسر نوشتار خود از  یکفر است و... ول
 یامونی. هنگام مرگ شاک دیگوی بودا سخن م یهامعجزه 
  ان یشاه خدا  ندرایا  ناگارایکوش  کی( نزدsalaساال )  شهیدر ب
برهما  د، یسرای م یااو چکامه  یبزرگ هندوها( برا  ی)خدا
... بودا دیآرای م  یگری( در سوگ او سرود دنشیآفر  ی)خدا
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ده   یا از جهانه  یشماری ب  انی»خدا  دیگوی به شاگردانش م
  ی به درازا یااند و در ردهگرد آمده نجایدر ا هانیک یسو

)!! گفتار خردپسندانه( دور درختان ساال گرد   لومتریک  هشتاد
  ی کیشب  ن یا یدمها نیدر پس کنند، ی اند و زمزمه م آمده 
 دیشده با داریجهان پد نیکه در ا ینادر یهاهاکته تاز ت
تا در پسین دم او را  میادور آمده  یها!! ما از راه ردیبم
 . ۱شوندی ... در مرگ بودا همه جهانها سوگوار ممینیبب

خود را به کار برد و با ناندا  یرمز یروین ی امونیشاک
. پس او را باالتر دیپر ایمالیبه کوه ه  شیخو یبرادر ناتن
 یحور 5۰۰فلک. ناندا در آنجا  ۳۳ انیخدا گاهیبرد تا جا
برخوردار،   یجهان  یورا  یبیو دلفر  ییبایکه از ز  دیباکره را د

و سرور بودند...  یو رامشگر یو در حال دست افشان
از   زگانیدوش نیا یخواه ی م ایآ  دیاز ناندا پرس  ی امونیشاک

 کسره یشود من خود را    نیآن تو باشند؟ او پاسخ داد اگر چن
 !!( یامرتاضانه  یوقف دََهرمه خواهم کرد... )چه اشتها 

که شاگردانش هم از برکت توان او معجزه  ابود تنهانه
( مرد Ragaguhaنمونه در راگاگوهه ) ی. براکردندی م

  ی بلند  یاز چوب صندل پربها را بر نوک ن  یجام  یدولتمند
 یو به آگاه  گذاردی م یمیدان همگانکرده در  زانیآو
بتواند آن را پایین آورد  یمرد مقدس  ایت ه اگر ار رساندی م

گوناگون   ینها ییآ  روانیپ  نیاز آن او خواهد بود. همه مقدس
از شاگردان بودا  یکی. شوندینم ابیکام یول کوشندی م
( از Pindola- Bharadvajaبهاردوجه )  ندوالینام پبه

. در دم به هوا پرواز  دیسخن را شن  ن یو ا گذشتی آنجا م
بار دور شهر پرواز برداشت و سه  ین ککرد و جام را از نو

  ن ینشست. مرد دولتمند و خانواده او که چن  نیکرد و به زم
دستها را به آسمان بلند کردند و از او خواستند به  دندید

 ۱۷۰/5۶دنبال او رفتند.  هپس همه شهر ب  ..آنها افتخار دهد.

 

  هگایپا ن ی کامل با برتر یروانای او که به ن رد؟یمی ـ مگر تَتهاگته م ۱
 ؟ یچرا سوگوار ، رسدمی
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 ه یخردمندانه و بر پا نیرا د  سمیکه بود کوگن
  ی داستانها نی از ا ، داندمی ینو آوند عقال یآوربرهان

 ژه یبخش و کیدر  یو حت کندی م  انیکودکانه فراوان ب
بودا را درمیان گذاشته   یعیطب ی ورا یروهایها و نمعجزه 
  نیکه کوتاه و فشرده آن چن پردازدیآنها م نیبه تحس
 است:  

  ونیتاسیاو که هنگام مد نیزر کریبر پ گذشته»
را   رهیو شب ت افکندی درخشان از آن پرتو م ینور

آور او شگفت یرویپنج ن ساخت، ی روشن م
 بوده است.  ریچشمگ

کامل در عمل: چون پرواز در هوا، به  یـ  آزاد۱
 هر  گذر از  آمد، یدر م  کردی که اراده م  یاهر چهره

و برآمدن هر جا که  نی فرو رفتن در زم ر، یجلوگ
شدن...   دیآب، ناپد یراه رفتن رو  کرد، ی م لیم
رود  یاز شاگردانش از رو یاز مرگ با گروه  شیپ

 گنگ پرواز کردند.
بانها. او  زهمه  افتیهنگ و درآر ه  دنینشـ  ن۲

 هرتوانست از میبود که  یل فلک یژهوش وگ یدارا
را  انینگ خداه آهنگها را بشنود. او آ ریدو
و   پرندگان بانز. دیفهمی بان آنها را م زو  دیشنی م
 ... افتیی جانداران را درم گرید
 توانستی م   نی. او همچنگرانید  شهیـ خواندن اند۳

 در ذهن همه جانداران رخنه کند.  
گذشته خود و  یهایهمه زندگ توانستی ـ او م4
 ارد، یلیم، اردیل یم یدادهای آورد )رو ادی را به  گرانید
 ... سال را در نظر آورد!!؟(  اردی لیم
را در  زیبود و همه چ یهانیچشمان ک یو دارا اـ  5

  ک یاز    روهاین  نی . او گذشته بر ادیدی م   ندهیحال و آ
ت دسبه آن    یکس  چیبرخوردار بود که ه   زین  یژگیو

 «.بود نیت برترحکمو آن سه  یافتنمی
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و  دگاری، او که نه به آفررسید ن پگاز کو دیبا حال
را   یو جهان یدهنده جهان باور دارد و نه آتمن فردسامان 

از   ختهیو آم داریناپا ییهارا دهرمه زهایو همه چ ردیپذی م
 سمیاست، او که بود  نیو بودا هم خود چن  ، داندمی اسکندها  

  ی و عمل  هینظر  چیداند که »ه میخردمندانه    انیبن  یرا دارا 
با چه برهان  رد«،یپذیخردمندانه نم یآوررا بدون برهان

و  هیپایب یهاافسانه  نیا تواندی معقول و خردپسند م
را پابرجا سازد؟ چرا بودا و شاگردان او تافته جدا  یانگار

و   یبدن خاک  یادهندهساز و سامان بافته شد. ند، و چه کار
آنها  (skandhah)ی بیترک یهااز گروه  ختهیو آم داریناپا

ها جدا ساخته است؟  دهرمه ری از سا هایگفت ش  نی را با ا
اشاره کرده بود، بودا با  تیواقع نیاکوگن که خود به 

( metaphysies) عهیوق الطبفدرمیان گذاشتن ما
دلخوش کردن خود و  ینداشت برا یسازگار گونهچیه 

 زندیرکشیته چنگ مسنگهه  زهیهمفکرانش به همان انگ
  ش یآنکه ناهمراهان را به ک ی»تَتهاگته برا سدینویو م

 نشان داد...«.  یادیز یهاخود در آورد معجزه
( که از استادان kashyapa)   پهیسه برادران کاش  درباره

 یهاشد معجزه ریناگز یامونیبزرگ هندو بودند، شاک
  گاه یدر پا یبراهمنان نیسازد تا بتواند چن انینما یفراوان
بود  ی امونیشاک یاز روشها یکی  ن یکند... ا اریپذ را  یبلند
راه    زکه ا  ییداد تا آنهامی مرموز خود را نشان    یروهایکه ن

 .نو در آورد شیبه ک ند، شدنمی اریپذی نظر یآموزشها

که با گفتگو و   یامونی: »شاکسدینوی بخش م  نیهم  در
دست آورد از مردم را به نیا شی نتوانست ستا یآوربرهان

نشان داد تا  ییهاخود بهره گرفت و معجزه یرمز یروین
را وادار کرد در برابر  سرسخت یاهای شاک یسرانجام حت

 - 9۱او سر فرود آورند و او را پرستش کنند«.  یروین
۶۳/5۶ 
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پرستش شدن بود  آسانتر   فتهیاندازه ش  نیکه تا ا  ابود  ایآ
رخنه در ذهن جانداران  یروینبود اگر از ن تردردسریو ب

بهره گرفته و همه بزرگان جهان را به فرمان خود در 
و  گرفتیم یاری نیبرتر حکمت و از سه آوردی م

بودا   ی آرزو  ایآ  ساخت؟ی م  رایرا پذ  په کَشَیچون    یدانشمندان
با در هوا  ایمردم؟ آ ریآگاه ساختن و تنو ایبود  ییفرمانروا

انسانها   توانی م یفرو رفتن و ترفندباز نیو در زم دنیپر
دانشمندان   نیکه به گفته هم ییرا آگاه ساخت؟ بودا

است که به آموزش   نیدر دم مرگ ا  شپند و دستور  نیبرتر
  ی سخن  چیو ه   ندیجو  یبانیباشند و تنها از خود پشت  یاو متک

معجزه   ابند، یمگر آنکه خود در  رندیودا گفته، نپذرا، اگر هم ب
 است؟  ساختهی م  یروشنگر زهیرا انگ

 ش یی دانشمند بودا نیتربرجسته  میدیکه د یسوزوک از
 انیب نهیزم نیدر ا یسخنان ن یاز ا شیپ شناختند، ی م

کُنسه   یخود که با همکار  یاز نوشتارها یکی. در میکرد
از بخشها از  ی اری نگاشته است در بس گری استاد نامدار د

 ییبودا نیبوداها و مقدس یها و کرامتهامعجزه  ها، یشگفت
درباره بهشتها و دوزخها و جانداران   ییهاو گزارش 

  ی ورا یروهایو از ن کندیمکانها بازگو م نیا زیانگشگفت 
که در  ، یاو استوره  یاافسانه  یدادهایو رو یعیطب

سخن   شوند، ی م افتیکهن فراوان  ینهاییآ یداستانها
 :دیگوی م

 یکاخها  ن، یگوهر  اهانی با درختان و گ  ی»بهشتها 
هناور پ ی گلها اب، ینا ی انگیز از گوهرهاخیال

که هر گلبرگ آن سدها متر پهنا  نیگوهرنشان و زر
( ی الی)خ انیخدا ، ( Garudas) یدارند، مرغان بهشت 
پاسداران  ان، یسروران خدا ندرایفراوان با شاکرا و ا

و  ، ( Nägas) ییاژدها انی( خدا Lokapälasجهان )
اسوراها  ، ( yakshasچون یکشاها ) یالیخ یهاده یآفر
(Asurasک )َراهاین (kinnaras ) ، ورگاها هُم
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(Mahorgasو بس ... )که  ی الیخ یاز نامها  یاری
گذشته پنداشته بودند، شاهان   یهاهند در هزاره   انیبوم

و  ن یزر یها... که با جامه ی هانیو خداشاهان ک
رنگارنگ،  ینورها با شاندرخ  یو بدنها نیجواهر
و  درخشندیو ماهها م دهایکه در آنها خورش  ییبرجها

 ی گرانبها و گوهرها ی برجها با سنگها نی ا یوارهاید
هراسناک که   یدوزخها ...۱اندشده  شیآرا ابینا

ددمنش که انسانها را  یو غولها وانیو د منانیاهر
پر از  یهاجوشان و سوزان..، تپه  یرودها درند، ی م
که  یدرختان ز، یت یخارها یبران، جنگلها یغها یت

  بران است...« یرهایشمش  شانیبرگها
 (.۱۸9/9۱ - ۱9۳ ژهیواز بخشها به  یاریبس در)

که   دیگوی داستانها چنان سخن م  نیدر همه ا  یسوزوک
است. در بیان رساله   دهیخود همه آنها را به چشم د ییگو
اشاره شد و   نیاز ا شی( که پGandavyuhaویوهه )ندَگَ
در واقع آن  ـ Dharma - dhatuدهاتو ) ـ دََهرمه  انیب
( باز ایدن  نیا  ـ   Loka- dhatuدهاتو )  -( در برابر لوکا  ایدن

کشور دََهرمه  نیهمان پندارها بازگو شده است. بودا در ا
جهان   ان یای از پاستوه . بُدیدهدی نشان م ییهامعجزه 

کشور بودا   یگهایعوالم به اندازه ر  انوسی اق  کیکه    دیآی م
فراوان به   یاشماره  زیاز آنجا دور بوده است. همراه او ن

 یو ابرها ندیآی م یتماشاچ ا کشور بود یگهایاندازه ر 
. بودا کنندی م یدرخشان آنها را همراه  یو پرچمها ینوران

 یگرمعجزه   یرویگوناگون و ن  یروهاین  زیها نستوه به بُدی
(vikurvitaو ن )ییفرمانروا یروی (anubhäva ...)
( Jetavanaرا که جتاونه ) نیسرزم نی... خود ابخشدی م

آورده   دیپد  شیخو  شهینام دارد، بودا در حالت جذبه و با اند
 است... 

 

  ی و حت ی گرانبها... نشان برجستگ یو گوهرها  میهمه جا زر و سـ ۱
 . ند یو ارزش انسان ییواال
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 ن یا ایکه »آ آوردیبر م ادیهر فراز فر انیبا ب یسوزوک
ناپذیر انی( و بacintyaناپذیر )افت یدر یفرازها

(anabhiläpya خود )و  زیانگشگفت  دادیرو کی
 یهاها از همه معجزهمعجزه  نیا ست؟یآسا نمعجزه 

  ی آب و شفا یبرتر و هرگز با راه رفتن رو گرید ی نهاییآ
 ۱5۱/9۱-۱5۲ ست«.ین ریپذسنجش  مارانیب

سخنان  نینوشت ا  یکه سوزوک میدید نیاز ا شیو پ
با عقل و  دیآنها را نبا یول رسندیم یبه نظر پوچ و ناشدن

است  نیا ای. آافتیدر  یو منطق یآزمون خرد و دانش
هر  توانی نم یمنطقی منطق ب ن یبا ا ایخردگرا؟  سمیبود

  یسنگ  نهیو وابسته به دوران پار  یهرقدر هم بدو  ، یپندار
کرد که  یپافشار یو چون سوزوک  دینام قتی حق نیرترا بر

برون آورده و با خرد و دانش و  یهست یآنها را از ژرفا
 رفتیپذ دینخست با افت، یآن را در توانی نم یعقل آزمون

 ( ۱5۸/9۱! )د؟یشیو سپس درباره آن اند
و  انیخدا یاه یچهارسد رو یبررس  کیشومان در 
 دههی گران س معجزه   و  نیمقدس  سم، یبود  ینمادها و نشانها

(siddhasو س )هیدی  (siddhis( و سادهیتا )sädhitas )
  ان یاز آنها را در پا  ییها... آن را درمیان گذاشته که ما نمونه 

  ی فراوانند و به بردبار هایبررس گونهن ی . از امیاکتاب آورده 
در چه  ابدیدر ندهیاست تا خواننده و جو ازیفراوان ن

چه  افت یفرو رفت تا در دیبا های از پندارها و فانتز یانوس یاق
  جز بستن یابهره  گونهچیکه ه  یاو خردکننده نی بار سنگ
آنان نداشته، بر  یو گمراه  نی خردمندانه مؤمن اندازچشم

 انباشته شده است.  سمیبود روانیدوش پ
درباره پرستش  یاپس از آنکه گزارش گستردهکُنسه 

 گریبودا و د یپا یجا ن، ی مقدس یهامانده یبرجا
 caityasو  stupas شی ستا نییاو، آ یالیخ یهاادمانده ی

چون دندان،   ییهابازمانده   ی)آرامگاه و پرستشگاه( که گاه 
)در   شوندی م  یگوناگون... در آنها نگاهدار  یردا، استخوانها 
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( و ییاو و در پشاور کاسه گدا یردا - Hadda -هده 
puja یخوراک شکشیبا پ نیو مقدس انیخدا شیستا ای ، 
چتر که نشان   ن، ی زر یبرگها ی گل، پول و گاه  یتاجها

  رامون یو با پ ردیگی بوداست... انجام م یشکوه شهنشاه 
و  نی و نقش مقدس کریو پ سی به دور معبد و تند یگرد

دهد و نشان می  پردازدی است... م   راه... همازیدعا و نماز و ن
 نیبا ا ختهیسراسر آم زیامروز ن ان ییبودا یکه چگونه زندگ

 :سدینوی باورهاست... او سپس م

آمده که چگونه در جنگ    یکولس ی گزارش مور  در»
 یروهایبدون ابزار جنگ با ن  ییکشاورزان بودا  نیب

با ساز و برگ، کشاورزان با طلسم در دست   یدولت
در   خواندندی م  زیسحرآم  یردهاوکه دعا و    یدر حال

و با انگشت به  ستادندیای برابر مسلسل و توپ م
داشتند  دیام و خواندندیاشاره کرده دعا م مایهواپ

نبرد با کشتار   نیکه سرنگون شود... که البته ا
. کُنسه بر د«یرس  انیکشاورزان و شکست آنها به پا

شکست آنها  نی: »با وجود ادیفزای گزارش م  نیا
 ۷۷/۲۱خود را از دست ندادند«.  مانیا

 ن یابه   ی باورمند با خرد و آگاه  روان یاست که پ روشن 
از آنها چشم  یاند که با خرد و آگاه نشده  بندیها پاخرافه 

سخت و شکستها و  یزندگ بودی م  نیپوشند. اگر چن
داده بودند،   دیوارونه آنها را نو  نی و... که به مؤمن  های روزه یس

 هدرست که در هم افتیناساز با خرد و در یادهایو بن
به ذهن آنان بار  یزندگ ییآمدها شی پرسشها و پ

. ساختی تر سست مرا زودتر و ساده  مانشانی... اشوندی م
 مان، ی ام، در آستان اگونه که بارها درمیان گذاشته همان

 میدی شود. د شکشیپ دیاست که با یقربان نی عقل نخست
  ن یابه  ، یاستادان آنها، چون سوزوک  نیترکه برجسته 

راه داد و   دینبا  مانیآموزند که خرد را در پهنه ای م  نی مؤمن
 سمیبود یراند، که پرسشها دی پهنه با نیا از رونیبه ب
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آورد و سپس   مانیا دی. نخست باندناپذیران یو ب یافتنیدرن
جست،  یار یاز عقل  دینبا زین ندیشیاند نی. در ادیشیاند

 به دل بازگشت.  دیبلکه با

 ضی و ف  ازیباور به طلسم و دعا و ن نی بر ا گذشته
 .ستیبا قانون کارما سازگار ن انیخدا

  
برده بودند و   یپ  یناهمگن  نیابه    یین بوداکهن  تادااس
. در ابندیهماهنگ با فرهنگ خود ب یپاسخ دندیکوش

 : پرسدیشاه میلیندا، او م   یگفتگو
و  Sattanipäta ۳9مقدس چون  یهاادماندهیدر 

Khuddakapätha VI    109و/Vin. II  از    یآمده که کس
ادا پامده   ر. دشودیا هم رها نمیدر  انیدرم  یچنگ مرگ حت

شکاف   نه در س، انوی اق انینه در م در هواآمده، نه  ۱۲۷
د از نوا تب ی شود که کسمیافت نیدر جهان  ییجا کوهها

و  یتندرست  یپس طلسم و ورد برا ..دام مرگ رها شود.
 ،که پاسخ این است دارد؟  یااز آفت چه بهره ینگهدار 

درست است که هم گفته دهماپادا از آن بوداست و هم او  
 یجویی براپناه  یو دعا را دستور داده است، ول لسمط نیا

و در دوران   دهینرس انیکه هنوز عمرشان به پا ستیآنها ن
آنها  یو نه برا ی( و دوران جوان یانسالیم vaya) ندانیجو

 یآنها همه داروها ی. برادهیرس  انیکه عمرشان به پا
  ی اجهان سودمند نخواهد بود و طلسم و دعا هم بهره

 . داشتنخواهند 
 کینزد  انیبه پاعمرش  دوران  که  اگر آن:  سدپریم  باز
دارد بر  شی در پ یو آن هم که هنوز زمان ردیمی شده م 

 اد یعا..( از بند  وم  لس )ط  هاییجوچاره   نی پس ا  ماند، ی م  یجا
 .اندبهره یب

 شودیها بازگو ماز رساله   یالیخ  دادیرو  نیپاسخ، چند  در
 یرینمونه مارگ  یکه طلسم برآیند سودمند داشته است، برا

گزنس نجات داده   یجا   دنیرا با طلسم و مک  دهیکه مار گز
طلسم   زهیبه انگ یرا بگزد ول یخواسته انسان یاست، مار
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 باش برد ولی یورخواسته  شیه. فیل وحتدهان خود را بس
( mettäمتا )  یرویبا ن  بودا  vin II/194شده...  ام  ر لسم  ط
ا  ترا که دوادا  نیخشمگ  یلیمهر( ف  یروین  یعنی  پالما به  تّ)م
 مالهی. انگولدگردانی کشتن او رها کرده بود، باز م یبرا
(Angulimälaآدمکش چماقش را برا )انابود کردن بود  ی 

ارج    وداطلسم پایین آورده و به ب ویریبه ن  یول  بردیباال م
که هفتسد    یطاووس  ...vin II  ،  vin II/191/191...  نهدی م

ا در دام ینتوانست او را شکار کند  یشکارچ چیسال ه 
خود  یپاسدار یطلسم و ورد برا کیاندازد، چون هر روز 

 کی... افتدی و به دام م کندی فراموش م یروز خواند، ی م
dänava    از فرزندان(Dänu  برا  ای  وانیمادر د )ی آسوراها 
و در   بلعدی گذاشته م   یااو را در جعبه   شیزن خو  ینگهدار 

نام به ی. جادوگربردی شکم خود همسرش را همراه م
ر باد است، از دهان پس( که  vayussa Puttoپوتو )  اسّویوا
پس از   کندی م یوارد شکم او شده با زن همخواب وَنَدا
و آن  کندی م یاز شکم دانو، او جعبه را ق ویرفتن د رونیب

 ...شودی م دیسحر ناپد یروین. و جادوگر به دیگشای را م
 ی با همسر شاه بنارس در کاخ او همخواب یجادوگر

و به  دیگرد دیناپد جادو یرویبه ن یریکرد. پس از دستگ 
 Jät/III/303و 304و  528 .۱آسمان رفت 

 زه یطلسم و جادو انگ یروین دادهایرو نیدر همه ا
گفت طلسم و جادو به چه درد  دیشده، پس نبا ییرها
 ۱۲5/ ۲۱۱ -۲۱۶. خوردی م

 ی پ  توانی استوار و خردمندانه!! م   یهایآوربرهان   نیاز ا
دارد. طاووس  وندیبا خرد پ سم یبرد تا چه اندازه بود

و  کند، ی م یسال زندگ ۷۰۰بندی که ردخوان و طلسموِ
 یول خوردیکه همسرش را در جعبه کرده م یوید

در شکم او به جعبه وارد شده با زنش همخوابه  یجادوگر

 

است که استادان   ییدادهای بلکه رو ست،ین یشوخ  یداستانها نهایـ ا۱
 !!کنندی م بازگو ات یآنها را چون واقع  ییبودا
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  ی ریو چشمگ یمنطق اریبس ی!! البته آوندهاشودی م
 !! ندباشمی 

 ن یابودا هم به  ایاست که آ نی ا ی ادیبن پرسش
 باور داشته؟  بندند، ی که به او م ییپندارها

بودا را   یواقع شهیکه اند یا ادمانده یکه  میآور شدادی
 یهاادمانده یاز  میتوانی و ما م ستینشان دهد در دست ن
اند برداشت پس از او نگاشته شده  یکهن که زمان دراز

آن که انسان را   افت، یدر توانی هم رفته م  ی. رومیکن
به سحر و جادو و  تواندیداند نم شیسازنده سرنوشت خو

به همه   کیکند. نزد  هیتک  یعیطب  یورا  یروهایان و نیخدا
بودا به شاگردان  رندیپذی پژوهشگران و دانشمندان م

 ی. ولندیپناه نجو زیچ چیپند و دستور داده از ه  شیخو
ممکن است در  افتهیچون بودا در فرهنگ هند پرورش 

 آنان بهره گرفته باشد.  یاز زبانزدها  شیگفتار خو
 :سدینوی مباره  نیواردِر در ا

  ی هاینه چون هست  یباور داشت ول  انیبه خدا  بودا»
در   .و سامان جهان نشیو کارساز در آفر یجاودان

باور    نینشان ا  توانی م  ییبودا  یهاادمانده یسراسر  
به چهره انسان فرود   یکه گاه  افت، یرا  ان یبه خدا

وارونه   ای . و شوندی آمده و در جهان ما از نو زاده م
بسان آنان زاده  انیآن انسانها در جهان خدا

 گرگونید یع یجهان را سامان طب ی. ولشوندی م
 یدگرگون نیا ادیبن تی عل یو قانونها سازدی م

قانون کارما   رویانسانها پهم چون  انی است... خدا
برخوردارند. در  یبرتر ی و از الگوها اندت یو عل

. شودینم افتیخشن  زیچ چیه  انیجهان خدا
است،   فیلط نو بدنشا ستین یخوراک آنها ماد

 زیسرانجام آنها ن  یعمر دراز دارند. ول  ندی بایز  اریبس
بنابر  شوند، ی از نو زاده م  گرید یو در جا رندیمی م

 یروین گونهچ یه  یدارا انیخدا ی. ولشانیکارما
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... بودا باشندیاندازی در سرنوشت انسانها نمدست
  ی داور نی چن Majhima 90 در انیدرباره خدا

شاه پرسناجیت   داری. بودا به دکندی م
(prasenajitدر سرزم ) نی ( کوشاالkoshala )
جهان   نیابه    انیخدا  ایآ  پرسد، ی . شاه از او مرودی م
هاد د نَدهد، اگر آنها بَنه؟ بودا پاسخ می ای ندیآی م

جهان   نی( باشند در اSavyävadhyaو ستمگر )
وگرنه نخواهند آمد. شاه دوباره    شوند، ی از نو زاده م 

جهان  نیابرهما هست و به  یخدا ایآ پرسد، ی م
 د،یگویپاسخ بودا چون گذشته است و م د؟یآی م

  سته یچون انسانها اگر رفتارشان شا زین انیخدا
تری فرو  پست  یبه زندگ تینباشد بنابر قانون عل

 ۱5۲/99 - ۱59. افتند«ی م
کانن  یهاادمانده یاست که واردِر از همان  روشن

  ی سنت یها و داستانهاکه بر افسانه  ردیگیبهره م سمیبود
 نیاز هم مینیبی م  نیبا وجود ا ی و خودساخته استوارند. ول 

 افتیدر توانی هند م یوابسته به فرهنگ سنت  هاه یکارما
که   یع یطب  یماورا یروهایبه مفهوم ن ان یکه بودا به خدا

دارند، باور نداشته و  یدر سرنوشت انسان و جهان نقش
 یو بس. برا  شماردی م  هایهمه دگرگون  ادیرا بن  تیقانون عل

استوار  یگاه یرا بر پا فیبتوان راه هشتگانه شر نکهیا
انسان را به تالش و  یو رستگار یساخت و خوشبخت 

به سامان و   دیکوشش درست خود او وابسته ساخت، با
  ل یو م ضیباور داشت، نه ف یگانهم یسازمان جهان

و سحر و جادو و طلسم و دعا... وگرنه چگونه  انیخدا
که کردار و گفتار و پندار... خود انسان   رفتیپذ توانی م

هم که خدا را   یکتاپرستیسازنده سرنوشت اوست. آن 
به سازمان و سامان   دنیشیدر اند داندینم یانسان سترگ 

از  یکی تیکه عل ن، ساما  نیا رویپ یهایجهان و شگفت
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 یپ  ییو هماوا  یگانگیو    ییکتایآنهاست، به    نیتربرجسته
 . ندیبی سامان و سازگان و سازمان م   نی و خدا را در ا  بردی م

 :سدینویبِک م

  یبرتر است و برا  انیآموزش بودا انسان از خدا  در»
  گاهیپا  نیکه برتر  ، ییبودا  گاهیبه پا  زین  انیآنکه خدا

از فلک خود فرود  دیبا ابند، یاست دست  یجهان
و   ستوهی آمده انسان زاده شوند و از راه انسان بُد

(  Itivuttakaووتکه )یتیسپس بودا گردند. در ا
  ک یانسان  رهبه چه ان ی آمده که زادمان خدا

 ۱۸۰/۷.  ۱است«   کیجنبش ن  ای(  Sugati)  یسوگات
آور مرگ، امیپ  نیکه همچن  طان، یچون ش  ینهاد  ای  منیاهر
  یی ایکهن آر  ینهاییمرگ و نماد مرگ است، در آ یخدا

  وابسته به آن زبانزد مردم شده   اینام مرگ  به  شتریبوده، و ب
  ی، خداyimaو    yama  ییکهن ودا  ن یی. در اوستا و آاست

و جهان مردگان است.  نیریجهان ز یمرگ و فرمانروا
( به Mara( از مارا ) Maritu) توی ارماو  یاز نامها یکی

نگهبان مرگ   ایخدا    نیمرگ است. در دوران کهن امفهوم  
 گرید  یرا نداشته است. در دورانها   طانیو مردگان، نقش ش

مارا، که همان نماد   سمیو در بود  منیاوستا اهر  دراست که  
. در شوندی دهنده را دارا م  بیاست، نقش فر  یمرگ و زشت

  ن ی( شاه مردگان، که همچنyama)  امایباز هم به    سمیبود
بوده است.  زیباور داشتند. او شاه دوزخ ن زیداور آنهاست، ن

آن را   دری(، که لDevadutasuttaَسوتا ) -در دوادوتا 
آور مرگ برگردان کرده، نقش یاما در دوزخ ام یپ یتراسو
و سوترا   یسوتا )سوتا به پال تکهی. در دودهاوشودی م انیب

  نقش  ژهیو( به Dvedhävitakka Suha( )تیبه سنسکر
سوترا آمده مارا   نیمارا درمیان گذاشته شده است. در ا

 

بد. پس   ی عن ی  duجنبش.  ی عن ی gati ک، ین ی عن ی ت یبه سنسکر suـ  ۱
  ی برتر، و دوگات گاهیبه پا پست   زادمان از ا ی ک یحرکت ن ی عن ی ی سوگات 

(dugati )تربرتر به پست   گاهیزادمان از پا  یعنی. 
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سازنده ژ و تباه کَاست نماد شرارت و فساد، که راه    یطانیش
. بنددیرا به او م  ک،یبه انسان نشان داده و راه راست و ن  ار
و  گذارندی راه کژ را در برابر راه هشتگانه راست بودا م نیا

گفتار ناراست...  ، ، کردار ناراستستبینی نادرجهان  :آن را
 یمر ای( Marار ) م . ما را از نامندی راست مناو تمرکز 

(mriبه مفهوم مردن و کشتن ر )و آن را   ردیگی م شهی
از پژوهشگران با   ی. برخخوانندیم  یمرگیمرگ در برابر ب

 یادانن زهیمارا را آنچه انگ سمیبینی بودبازگشت به جهان 
داند، برداشت   قتینمود را حق یایکه دن گرددی انسان م

 .دننامی مارا م  زیجهان احساس را ن رون ی. از همکنندی م
مرگ  تیمارا عفر سمیکانن بود یهااز بخش در برخی

  ی رات تشنگی و (Trishna) تریشنا است که دخترانش 
(Pati )( و راگا آژ )شهوت(Räga )اند و فراوان  یلبستگد

 ی اری. در بس۱گرددی م   روزیبا آن مبارزه کرده و بر آن پ  ابود
بودا را    کوشدی طان م یکهن مارا در نقش ش  یهاه یاز کارما
. در داستان  داردباز  کیاو را از کار ن ایدر کند و از راه به 

و پس از آن به هر  ریاز تنو شی مارا پ ، یامونی شاک یداریب
  اب یکام یبودا را گمراه کند ول تا زندی دست م یرنگین
و زمان   سازدیاو را رها نم یزندگ انیتا پا یول شود، ینم

 یاو را به مرگ راض کوشدی از مرگ بودا م شیپ یکوتاه 
. او ردیخواست بم بوداآمده، مارا از  .Ang. Nikکنند. در 
من نخواهم مرد تا رهبانان من   طان، یش یا پاسخ داد

کنند،  یرویکاردان و آموزنده شوند و از دََهرمه من پ
آنها بتوانند دََهرمه را بشناسند و آموزش دهند و   کهی زمانتا

  پندارشان را آشکار  ی کرده و نادرست رندهیناباوران را پذ

 

  ی ول ند، یگو ی ( مalagaddaخزنده ) وان ی به مار ح ی در زبان پالـ ۱
  ی اریاژدهاست که در بس  ای ( به مفهوم مار بزرگ Nagaاگا )ن نی همچن

مارگونه   وانیبه شیطانها و د Devatä- samyuttaاز سوتراها، چون 
  ی. روشوندی در بدن مارها زاده م  زیبدکار ن  ی. انسانهاند یگوی ناگا م   زین

 . شودی م ده ی د  زین ن یی آ  نی در ا  طانیمار و ش ن یب ی وندی پ ک یهم رفته 
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( آمده که  Mahäparinibbanäبانا ) یسازند. و در مهاپاران
 کیخود را به  یزندگ توانستیگته بود مبودا چون تتها
دهد می  خبراز مرگ به مارا    شیسه ماه پ  یکالپا دراز کند ول

 خواهد مرد. گریکه او در سه ماه د

بهشت و دوزخ،  طان،یکهن که درباره خدا، ش یپندارها
  ...آمیزطلسم و دعا و ورد و شعائر سحر

 زین سمیشدند، در بود داریپد نیآغاز  یشهایدر همه ک
 یاهم نقش برجسته  انییرخنه کردند و در سرنوشت بودا

کهن در آغاز  سمیکه بود میشد ادآوری نیاز ا شی . پافتندی
 نیا  سمیدر مهایانه بود  یول  نهادیبه بهشت و دوزخ ارج نم

  یتوده مردم به سو دنیکش یبرا  یازه یباور به گونه انگ 
جستار   نیدرباره ا رایشد. اک ینییآ یهاهیاز پا سم، یبود
 انیاز آن را ب یادارد که ما فشرده  یاگسترده  یرسبر
 : میکنی م

  اما یدارد و  یجا نیرزمیح که در زدوزه ب اور»ب
(yamaفرمانروا )هندو به  شیمردگان، از ک ی

به شانزده دوزخ   سمیوارد شد. در بود سمیبود
(Niraya ا یNaraka باور دارند که هشت دوزخ )

کوه بس  نی زم انی. در ماندخیداغ و هشت دوزخ 
 یگاه ) ( sumeruنام سومرو )است به یرگزب

meru  یاneruجای  چهار قاره رامونشی( که پ  
( Sambulvipa) پایمبودوسَدر جنوب  یکیدارد. 
  دها یووورَپدر خاور  یکی است. ه انسان گاهیکه جا

(Purvavideha ،)اگُدانیه  در باختر اور یکی
(Avaragodäniya ) ،  رو کو ارَدر شمال اوتّ یکی و
(Uttarakuruدورادور آنها را اق .) گرفته فرا    انوسی 
رشته   کی انوسیاق  رامونیبه جهان پل. در ستا

 اهآبشدن  زیلبر ریاست که جلوگ ییکوهها
ه و نُ ایکوه سومرو هشت در رامونی. در پگردندی م

 نیکه آخر  شوندیم  افتی  زین  گرید  یهاکوه   رهیزنج
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بزرگ نام دارد.  نیآنها مرز جهان بوده و کوه آهن
  کا جهان جانداران است که بهاجنه لو نیا
(bhäjana- loka در .)( نام دارد )جهان نمودها

  گاه یدارد که جا یها جاشتآن جهان به یباال
 زیها نشتبه نی. ااندی اله یهایهست گریو د انیخدا

و بهشت   الیبهشت ام  شوند، یبر دو گروه بخش م
  ن ینتریی که پا ششگانه است الیاشکال. بهشت ام

دارد و در آن   یآنها بر فراز تارک کوه سومرو جا
 کیدارند و هر  ییروابهشتی  فرمان هشت شاه 

 ۳۲بهشت  نیجهانند. در برتر یسو کینگهبان 
که در  گریدارند. چهار بهشت د ی جا ی وداییخدا
 ما: بهشت یاشوندی م  دهی نام نیان شناورند چنآسم

(yämänäm sthänamجا )بهشت   اما، ی گاهی
 یزندگ  نیپس  ندهیآ  ی( که بوداهاTushita)توشیتا  

از زادمان در جهان جانداران و بودا  شیخود را پ
در جهان انسانها   هانت) برندی سر مشدن، در آن به 

 رَتَیامانا ـ ریبودا شد( بهشت ن توانی م
(Nirmäna- ratayaبهشت )که ساکنانش   ی

 rata) ندیآفری را خود م شی خو یو خوش یشاد
 para)  نیوارت  ـ   تایرمین  ـ رَشاد و خوش( بهشت پَ 

- nirmita - vartinآرزو نی( بهشت برتر. 
 ۱۷که به  rupya dhätu ایاشکال  یبهشتها 

 یهازادمان گروه  گاهیو جا شوندی بهشت بخش م
آنها بهشت برهما  نیتراند که برجستهگوناگون

(Mahäbrahman ) ، برهما  روانیبهشت پ
(Brahmakäyika ) ،  بهشت همراهان برهما
(Brahmapurohitaهستند. در چگونگ )و   ی

کامل نبود.   یهماهنگ زین بهشتها نیشماره ا
( Akanishtha) شتایبهشت اشکال را آکان نیبرتر
( همه bhavärgaکه در تارک بهه وارگه )  نامندی م
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 شودی م افتی زین یگری دارد. جهان د ی جهانها جا
( که با ärupya- dhätu) یشکل ی نام جهان ببه

  ده یو اشکال آنها را »سه عالم« نام   الیدو جهان ام 
اند. در همه زادمان دوباره جانداران شمرده   گاهیو جا

است جز جهان   یلذت و خوش یجهانها جا  نیا
را دارد   گاهیپا  نیتربرهما برجسته   سمیبرهما. در بود

 - Catväry که ون یتاسیمد نیو برتر

apramänäni  نام برهما، چهار ذهن نام دارد به   ای
( brahma- vihärasبرهما ) یهاگاه یجا

دست   انه یده  نیااند، و آن که به کرده  ینامگذار 
 در بهشت برهما دوباره زاده خواهد شد.  ابدی

  ن یداشتند. ا یجا نیزم ریگرم و سرد، ز یدوزخها
و ماه، چهار بهشت   دیدوزخها با چهار قاره، خورش

 آورندی م دیجهان را پد کیو بهشت برهما  ال یام
ناصر از ع ییهاحلقه  که در فضا شناور است و

حلقه   نی. نخستکنندی م یگوناگون آن را نگهدار
است که بر آب و آن  نیحلقه آهن کی نیزم ریز

 väyuنام از باد چرخان به یاحلقه بر حلقه 

mändala حلقه  نیو ا کندی م هی)چنبره باد( تک
. در دوران رددامی باد جهان را در فضا شناور نگاه 

باور داشتند که هر  یجهانکهن به هزاران سازمان 
بهشتها و دوزخها بودند و بودا در سراسر   یکدام دارا

 ۱۷۰/۱۱۳ - ۱۷۳داد...«. می جهانها آموزش   نیا
 نانه یبخرده  یاز پژوهشگران شیفته، بدون بررس یبرخ

و  ابندیی خودساخته دست م یها یبه داور یهند ینهاییآ
  ن یکهن هند به کهکشانها و قوان ان یکه رازگرا پندارندی م
اند برده بوده ی مکان و زمان پ یورا   یهای و دانستن کیزیف

که نام  یاز انگار  رون یب یها و زمانهاو اندازه  هایو دور
خود  ی برداشتها هیکه پا یرمز یو نهادها برندی م
 ی عرفان نشی و ب یشناخت درون نیهمه نشان ا سازندی م
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و  نی شیپ یباره چه در دفترها نی وده است. ما در اآنها ب
 میو باز هم به آن خواه   میاکرده  ییهادفتر اشاره   نیا  چه در

 ا یفراز  کیکه از  میشوی آور مادی نجایدر ا یپرداخت، ول
کرد. با  یباورها داور نیدرباره همه ا توانیواژه نم کی

 هاه یکارما  نی که در سراسر ا میابیی در م  ینگرژرف
دانش و   یوابسته به دوران کودک یهاشه یاز اند یینشانها

 ن یا  یهادگاهیکه هرگز با د  م، یکنی انسان مشاهده م  نشیب
برجسته    هی . در کارماستندین  یپژوهشگران شتابزده هماهنگ

: جهان برهما به چه پرسدی شاه م  ندای لی م  یپرسشها  ییبودا
 دور است؟  نیم زاندازه از 
خانه بزرگ   کی  یبه بزرگ  ی. اگر سنگ ادیز  اری: بسپاسخ

در راه باشد پس  زافتد و شب و رو نیزم یاز آنجا به سو 
  جَنه یَ( )هرyajanaه )نَجَچهل و هشت هزار یَ مودنیاز پ

  ن ی زم ی ا پس از چهار ماه به روی( لومتریک 4برابر با 
 رسد. می 

گفتار بر  نیاز ا سد، ینویم ه یکارما نیمترجم ا رنهور
زمان و  یکه ماورا  ستین ییایکه برهمالوکه دن دیآی م

بلکه   ( کنندی برداشت م فتگانیگونه که ش مکان باشد )آن 
به  کی)نزد رذیپسنجش  یو دور نی زم یباال ییدر جا

 دارد.  ی( جاینور  هیثان  ۳/۲به    کینزد  ای  لومتریک  ۱9۰۰۰۰

بدن که از چهار عنصر   نیبا هم  ای: آپرسدی شاه م  سپس
)باور کهن که همه  ختهی( درهم آمmahäbhutaبزرگ )

  ن یبه سرزم  توانی از چهار عنصر آب و خاک... است( م  زیچ
 مود؟یرا پ ادیز اریبس یدور نیبرهما رفت و ا

به  تواندی گونه که انسان م . همان توانی م ی: آرپاسخ
است و  یروح ستهیشا یروین ی که دارا یهوا بپرد، رهبان
  سازدی م  یشده بدن را با ذهن هماهنگ رهیبر ذهن خود چ

و بدن هم با آن به   آوردی و سپس ذهن را به پرواز در م
 ... رودیباال م
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که  شودی سخن گفته م یگفتگو از جانداران  نیهم در
   ۱۲5/ ۱۱4  -  ۱۱۸...  دارند  یدراز  لومتریک  ۲۰۰۰به    کینزد

جهان سوار بر  یستانهایکشف چ یگمان اگر برابی
ما  یبرآیند جستجو میشده و با ذهن خود پرواز کن الیخ
 ش یبوداها پ ینخواهد بود. درباره بهشتها  ن یبهتر از ا زین

 م، یآن را درمیان گذاشت یها یو شگفت می سخن گفت نی از ا
...  یلومتر یک  ستیب  یبا گلبرگها   نیگوهر  یدرختان و گلها

کرده و   انیرا هم درباره دوزخها ب  یااکنون گزارش فشرده 
 :میده ی م انیجستار پا نیابه 

 ( آمده:Devadutta suttaسوتا ) دوادوتا ـ  در

  ی به زشت ... که در کرار و رفتار و گفتار ییانسانها»
و   داشته بینی نادرستو جهان اندده یگرو یو تباه 

بوده است، پس  دگاهید نی رفتارشان هماهنگ با ا
به جهان انسانها   یجسمان یزندگ انیاز پا
 ی... و برخروندی م وانهایگردند و به بدن حیبازنم

جانداران پست و  که از آنِ یگاه یاز آنها به جا
. در آنجا روندی به دوزخ م ایشدگان است، رانده 

آورده و   یروپاسداران دوزخ از هر سو به آنها 
کشان برابر شاه  و کشان رندیگی را م شانیدستها

و گناهانش را  برندیم  امایجهان مردگان، 
او را  فریک کنندی و از شاه درخواست م شمارندی م

انسان، ای  پرسد، ی م یروشن سازد. یاما از دوزخ 
به  یبردی سر مها به ساننا نبی در  تو ه ک یزمان

 یجاندار ؟ینکردآور مرگ برخورد ام یپ نینخست
  ی اکنو نم ینکیچر انیکوچک و نزار را در م 

خداوندگار   یا دهد، چراپاسخ می  خی؟ دوزیدیند
 ،یریمرگ، پ گریآور دامیهار پچاما ی... دمیآن را د

  نیقی و  گذاردی م  انیدرد و مرگ را درم ، یماریب
و باز فراموش کرده    دهیهمه را د  یکه دوزخ  کندی م

زاده شود. پس به فرمان  وباره و د ردیبم دیاو هم با
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شکنجه و آزار   یکشان برانگهبان او را کشان  امای
دوزخ   نی. در ابرندی پنجگانه« م یرهایبه »زنج

 واریآتش برخاسته و در برخورد با د  یهابزرگ زبانه
آتش   زین وارید نیو از ا گردندی باز م یباختر
 یخاور  واریو در برخورد با د زدیخبرمی  یسترگ
آتش درهم   یهاگردد، از پایین و باال زبانه  یبازم

گرفته و   انیو انسان گناهکار را در م روندی فرو م
  اد یبه درد و رنج هراسناک و شکنجه و ناله و فر

تا حساب او   ردیبدون آنکه او بم سازند، ی دچار م
دروازه   یدراز یاربسپاک نشود... پس از زمان 

به   اببا شت یو دوزخ شودی دوزخ باز م  یخاور
  ی اکه چون فروزانه  یدر حال رود، ی آن م یسو

و پوست و گوشت و   کشدی سوزان زبانه م
در   یرسد. ولبه دروازه می   شود، ی استخوانش دود م

و او در شکنجه و   شودی همان دم دروازه بسته م 
باز  ی... پس در باخترماندیدرد سوزان پشت در م

باز  یر(... دوباره در خاودادی... )همان روشودی م
 رودی م رونیاز دروازه ب یبار دوزخ نی و ا شودی م
و  هایدیاز پل یدر پشت دروازه گودال یول
با پوست و گوشت  زخیکه دو هاستینیرکچ

 نی. در اگرددی م در آن سرنگون زانیسوزان و آو
که در   ندیزی م  یآورگودال جانداران شگفت 

دارد و آنها را در گوشت   یزت  یخود سوزنها  یهاپوزه 
و مغز   کنندی و پوست و استخوان او فرو م

فراوان    یو شکنجه و رنجها  مکندی استخوانش را م
که   یفراوان یوزخهاد ... او درسازندیبر او وارد م

به شکنجه و   شوند، ی گزارش مه یمابی گونهنیهم
  نیابه  ای ما ایحال شاه  ن ی. در اگرددی رنج دچار م

که چه   نندیبب دیکه تبهکاران با رودی در م شهیاند
ای   د، یگوی در انتظار آنهاست و م ییهاشکنجه 
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و در  شدمی چون انسان زاده م  بارکیکاش من 
  شدی کامل آشکار م  یبودا  کی  ، هاگتهتت  کیجهان  

به من   او و نشستمی و من در برابر آن بزرگوار م
آنچه را   دیای رهبانان باور کن داد.... می آموزش 

 گرید  ینهمبرا  ای  گرید  یسامانا  کیاز    کنمی م  انیب
ام، من بلکه من همه را خود آزمون کرده  ام، ده ینشن

 5۰/ ۱۲5 - ۱۲9 دهم«.می   نانیبه شما اطم
درباره   سمیبود  نییآ  یاز برداشتها  یشد اندک  انیب  آنچه

تنها با نهاد کارما  بود، که نه   فریبهشت و دوزخ و پاداش و ک
آن هم نشان کامل خام بودن  انیکه ب ست، یسازگار ن

دانش و  یهنوز دوران کودک رساندی م که است ندگانیگو
  یو در آغاز راه فرزانگ اندگذرانده ی خردمندانه را م  یآگاه 

 اند.رهسپار بوده 

 و ا سی و تند کریبودا و پ پرستش

 سمیکه در بود میکرد انیگذشته بارها ب یبخشها در
 گونهچیو ه   ستودندیاستاد برجسته م  کیکهن بودا را چون  

است که همه  یت یواقع نیاز پرستش او نبود، ا یسخن
 یهاادمانده یکه در  میدی. درندیپذی پژوهشگران آن را م

زاهد برجسته    کیبودا را تنها    ، Sattanipataکهن، چون  
سازی و کری. در آغاز پاندده یبزرگ نام یاو سارامان

چون مردم   یول  ستنددانمیکفر    یرا ناروا و گاه   یپرستبت
خو کرده بودند،   سهایو پرستش تند  ییخدا  ـ هند به انسان  
و  افتیرخنه  زین سمیرسم کهن در بود نیرفته رفته ا
گوتمه بودا، و  ژهیوپرستش بودا، به نییآ نی سرانجام در ا

 یدر کانون باورها یپندار یهاده یو آفر نیمقدس گرید
 گرفت.  یجا ینید

بود که در گذشته بازگو شده  ییهافشرده گزارش  نیا
گویی شود باز است، هرچه دوباره یادیبن یو چون گفتار

 یباورها را انسانها، حت گونهن ی است. ا ستهیهم شا
و با خرد و دانش  یدانشمندان و پژوهشگران، از راه آگاه 
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 ی و در ناخودآگاه جا  رندیگی م  یبلکه به آنها خو  رندیپذینم
 یدانش و خودآگاه  یکه کارساز روستنیدهند. از هممی 
که بتواند بازمانه ناخودآگاه  ستی پرسشها چنان ن شتریدر ب

 از دانشمندان:    یبردارد. حال چند گفتار انیرا از م 
  ن یاز ا شی از آنها پ یبخش یسخنان و گاه  نیاز ا یبرخ)
 یواننده در جستجوشده است. از نظر کاستن دردسر خ  انیب

 (.گرددی یادآوری م بارهآنها دو

 :سدینوی مکُنسه 

از  یبه سخت انییسال بودا 5۰۰به  کینزد»
هرگز   را  و او  کردندی م  زیبودا پره   شی و ستا  یکرساز یپ

که چرا  ستی. معلوم ننددادانسان نشان نمی  کریبه پ
باور   سمیبود  انهیروش و باور را ترک کردند. در مها  نیا

 یهامانده  یو برجا کریو پ سی تند ی رمز یرویبه ن
که بودا با آنها در برخورد  یاژه یو یجاهای بودا.. و حت

را  ییگونه که پانتئون ودات گرفت همانآمده بود، قوّ
 ۷5/۲۱. رفتند«یپذ زین

 :سدینوی م سمیبود شگرانیاز ستا کوگن
و چراست که در دوران   چونی ب ی گزارش نیا»

از او ساخته شد    یسیو نه تند  یکریبودا نه پ  یزندگ
سده    انیو تازه در پا  دیاز او نقش گرد  یاو نه چهره 

از او   یحیدر آغاز سده دوم مس اینخست و 
هند   یدر شمال باختر ژهیوساختند. به  یچهرها

کرها یرا نمونه ساختند و پ  یونانی  انیخدا  یکرهایپ
  نیاز بودا همانند آنها برپا داشتند. در ا  ییسهایو تند

 دیرا د یونانیرخنه هنر  توانی م  یبه روشن کرهایپ
(. در زمان بودا و پس از Gandharvaدر  ژهیو)به

او را کفر  سیو تند کریاو فراهم ساختن پ
  یکار در بخش نیپس از آنکه ا  یول ستنددانمی 

رفته رفته رواج   ددر همه هن د، یگرد رشیمورد پذ
 5۶/ ۱44. افت«ی
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ا داشتن پآنکه نشان دهد پرستش بودا و بر    یبرا  کوگن
شده است   یپس از او نو آور یفراوان  یهااو سده  سیتند

 یهامانده  یکه پرستش برجا  کندیم  ادیاز چند گفته بودا  
دستور و پند بودا در  نیپس نیخود را ناروا دانست. همچن

  ه یتنها به خود تک د، یدم مرگ که: »همه چراغ خود باش
  بان ی را پشت انیتنها خدا)نه گرید کسچید نه به ه یکن

 دی( شما بادیالما... هم پناه نبرییکه به گورو و داال  د، ینساز
 زیچ  چی و به ه   دیخود ساز  بان یدََهرمه را نور خود و تنها پشت

 ۶5/ ۱۸۰. ۱دیپناه نبر گرید
 نی و شکافاندن ا یپس از بررس یجاش استاد هند

 که: ابدیی برآیند دست م نیاپرسش به 

در دسترس    یهاه یو کارما  هاادمانده ی  یبانیپشت  به»
 هیکه بودا در پا رفتیو چرا پذ چونیب توانی م

بوده و   یمصلح اجتماع   ک یتنها    ینخست، به راست
 ینیمکتب د ای نید کیهرگز آهنگ به پا داشتن 

  ی است ول یکی  نیراست نیرا نداشته است. د نینو
  یرویرا پ نیکه آن د یزمان مردم  یدر درازا

. پس ناصح شوندی از راه راست دور م کنندی م
  ی را نشان دهد و راه راست را برا  ها یکژرو  تا  دیآی م

هم چون . بودا اندیبنما قتیبه حق دنیرس
و به مردم   رفتی م ییبه جا ییاز جا انیی سوفسطا
 یزیچ چی. او ه کردیخود را بازگو م یآزمونها

  ی مردم را بررس افتیو در یسزاوار یننوشت ول
و چون به  ، دادمی یو به آنها آموزش زبان کردی م

داشتند، مردم به دنبال او   ادیاعتماد ز واو باور 
 یبرجسته و زندگ  هی مادرون  یاری. بودا به  رفتندی م

انسان   نیترخود چون برجسته غشیساده و ب
 ۲۳۷/۱۱4. کرد«یم  ییخودنما شیدوران خو

 

هم آمده، بودا دَهَرمه را تنها استاد   انایب ن یمهاپار یدر سوترا یحتـ ۱
 ۲5/۷. خواندی شاگردانش پس از مرگ خود م  یو رهنما
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 :سدینوی م رایاک
خود دستور داد بدن و   روانیهنگام مرگ به پ  بودا»

نکنند، بلکه   شی( او را ستاsharira) یکالبد ماد
 تی( )به سنسکرsadattaناب ) یکی بکوشند به ن
shuddha  دستور داد که   نی. او همچنابندی( دست

  ک ی  نیدانند که ا  شیانجمن خو  یشوا یاو را پ  دینبا
ست«.  ین یسرو سَروَر ی و دارا یسازمان همگان

۳۶/۱۱۳ 

 : سدینوی م گرید یاو در جا
  روانایوادا باور داشتند که نمکتب سَرواستی   روانیپ»
 - Samskrita)محدود( ) یبیدََهرمه ترک کی

dharmaدانش به آن   یار یبودا به  رای( است، ز
انسان   کیچون  یسالگ ۸۰. بودا در افتیدست 

وارد شد. پس   رواناینیبه پر رَگَن یدر کوش یعیطب
نشده )نامحدود(  بینه بدن او و نه دانش او ترک

(asamskrita- dharmaبوده ) .»۱4۷/۱۱۳اند 
شده   بیاست و ترک  ینشده اشاره به جاودان  بی)ترک

 (  داریناپا یعنی
 چیه  شیپرستش بودا و ستا یپروا هیپا نیبر ا

 ، یالیخ ان یو بودا انیو خدا ستوهی مقدس و بُد
 .ستین گرید

. دست ندیبرآ نیابه  یارنده یدربرگ یبا بررس ناکامورا
 که: ابدیی م

  ک یزمان رفته رفته شکل  یدر درازا  سمیبود»
را به خود گرفته است. در آغاز  افتهیسامان  نییآ

  ی گرام هیانسان گرانما کیگوتمه را تنها چون 
  ی سازی او پس از زمان دراز و خدا شتنددامی 

آموزش   یعنی سمیپابرجا شده است... اصوالً بود
به آن پرداخت.  زیکه گوتمه ن یبودا شدن، آموزش

است که گوتمه تنها   ی نه به آن معن  نیا یول
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فراوان   استادان یامونیآموزگار بود، بلکه جز شاک
 ینید یهاه ی هم بودا نام داشتند. در کارما یگرید
  انیخود را به پا یآنها که ممارستها ن، یج نییآ
  یسالک نی. همچنشدندی م دهیبودا نام رساندندی م

. گرفتی بودا نام م افت، یی دست م ریکه به تنو
 هابی س ینام را به ارث برد. بنا به رساله ا  نیا  سمیبود
 نیی از آ رونیب مانی( حکIsibhäsiyaim)  میائسی
( Udälaka. اودالکه ) شدندی م   دهیهم بودا نام  نیج
  شادها ی( فالسفه اوپانyajnävalkiya)  جناوالکیهیو  

هم نام بودا گرفته بودند.  گرید انمیاز حک یو برخ
آغاز گردد، همه   یامونیشاک  یاز آنکه خداساز  شیپ

.  دندینامیرا »بوداها« م ییمرتاضان برجسته بودا
( نام Suttanipätaپاته )نمونه در سوتانی یبرا

نه   شد، ی برجسته داده م یبه زاهد ی بودا به سادگ
و پرستش گردد... از   شی که چون خدا ستا یکس
  ی آموزش م، یابییرآبند دست مب نیاگواهها به  نیا

تنها همان   سازدی بودا شد م  یکه انسان را توانا برا
. تنها  سازندی م ستهواب ی امونیکه به شاک ستین

  نیابه  گرید یبودند که آموزشها نیچن دادهایرو
...(. شوندشناخته  سمیتا بود افتندیدست ن یابیکام

۶۰-59 /۶۰ 
 شاوند یبه گزارش ناکامورا درباره خو نیاز ا شیپ

هزار سال    کیکه تا    میودته اشاره کرددَ  یامونیهماورد شاک
. به زبان دندینامیبودا م  زیاو را ن  روانیپ  یامونیپس از شاک

ه نگرفت که  جهینت توانی ناکامورا م یهایاز بررس گرید
او    مانز  روانیو نه پ  ستدانمی دان  همه  یبودا خود را خدا

 یهاسده  انییبودا نیبلکه ا کردند، ی م ییگوگزافه  نیچن
  ان یهمراه با خدا ییبودند که از او خدا یامونیپس از شاک

 نینو ینیبا د نینو یبودا کی قت ی ساختند و در حق گرید
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  ی همساز گونهچ یو آموزش او ه  یامونیکه با شاک دندیآفر
 نداشت. 

که  ابدییبرآیند دست م نیابه  یبررس کیدر کُنسه 
 ش یکه امروز ستا  یانیوجه با بوداها و ناج چیبه ه  سمیبود
را که    یی هم تنها بودا  انهینایآشنا نبوده و مکتب ه   شوندی م

بود. از  هیَتریمَ ندهیآ یبودا شناخت، ی م یامونیجز شاک
  ی نهاییو آ شهایو ک تابهایام ش ی ستا قتیدر حق رون یا

سال    5۰۰دانست که    نینو  ینهاییآ  توانی همسان آن را م 
 ریشدند و با جهان غ  انینما  سم، یبود  گذارهیپس از مرگ پا

 نیاز د نهاییآ نیاز ا یداشتند. برخ یوابستگ زین یهند
.  افتندی شیمخالف گرا یجدا شده و به سو اریبس یادیبن
 کی یخ یتار ی باور داشتند که بودا کهن سمیبود روانیپ

را  شتنیخو دیبر خود با هینبود بلکه هر کس با تک یناج
را رها سازد. کُنسه   یگرید تواندینم کسچ ی رها سازد و ه 
 bhikkhu Walpolaال رهوال )والپُ  ککویاز زبان به

Rahulaدیگوی ( م  : 

آزاد ساختن خود را از همه بندها   یرویانسان ن  کی
داراست.    یتالش و کوشش و درک شخص   یاریبه  

 دید نیتنها از ا د، یاگر بودا را بتوان رهاسازنده نام
 نی در ا  یرا آشکار ساخت. ول  ییاست که او راه رها

رساندن با خودمان است.   انیراه گام نهادن و به پا
  ی به درک شخص انانس یبنا به گفته بودا، آزاد

 کیو رحمت  ضیوابسته است و نه به ف قتیحق
 ...از او یو فرمانبر یبرون یروین کی ایخداوند 

  ن یق یو باور و  مانیا یبر رو انیبه همه اد کینزد
در   یکور است. ول مانیا شتریاند، که ببنا شده 

و »دانستن«   دن«یت بر »دسخ یپافشار سمیبود
... در  مانیو ا وربنا شده است، نه با افتن«یو »در

است که   یبودا تنها آموزگار نهاییآ گذارانهیپا نیب
 زیداشته و چ یناهمگون گرانیادعا نکرد با د
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باشد،  گرید یانسان مانند انسانها کیجز  یگرید
آن است که بودا    تی... واقع۱غشی ساده و ب  یانسان
  یی خورند و توانا ی را به کار برد که ورا ییهاه یما

به آنها را   یو همه کس توان دسترس دانسانها نبو
  ی عیطب یورا رون یتنها از ا روهاین نیداشت. ا

اخالق برتر و   شیکه بر پاال شوندی برداشت م
 ۳۸/۱۸ - ۳9اند«. بنا شده  یتمرکز روح

 ن ی تنها برتربودا را نه   میدیکه د  یاستاد آلمان  دریلَ  کورت
  ی گر و داراجهان، که معجزه  ی همه دورانها مندشه یاند
را   ییهاگاه معجزه و گه  شناسدی م  یع یطب یورا  یروهاین

 د،ینمای بازگو م شیآمده با باور و ستا ییکه در کانن بودا
سم به یبود روانیپ نینخست یهادگاه ینشان دادن د یبرا

Digh. Nik. ییآموزش بودا نیترکه او آن را کهن 
  ه یکارما نیا یتراسو  نی. در نخستکندی م هیتک خواند، ی م
 شودی سخن گفته م  یاز سفر  Brahmajäla Suttaنام  به

( و نالندا  Räjagriahaراجاگراهه ) نیکه بودا ب
(Nälandä انجام می )نیب یی سفر گفتگو  نیدهد و در ا 

( و شاگرد suppiya)  اینام سوپبه  یریگخرده  اضبودا، مرت
که  شودی ( گزارش مBrahmadattaبودا برهماداتا )

  نیاو بر زبان آمده چن هیمافشرده آنچه درباره بودا و درون 
 است: 

 یکس  شودی م  ادیتَتهاگته که با فرنام بودا    نجایا  در»
خود  یو آرزوها لهایو بر م مودهیاست که راه را پ

  افتهیرا در  یبر مرگ و زندگ  یروزیشد و راز پ  رهیچ
برده  یرنج و راه نابود ساختن آن پ تیو به واقع
درباره بودا و آموزش او   یاگر کس  ی است. ول

و سرور  دیبه خود بال دینبا  دیآمیز سخن گوش ی ستا
جلوبند   یشاد نینشان داد، که چن جایب یو شاد

 

  ن یی در آ نیو مفهوم د  ییـ به کتاب زرتشت مراجعه و به ارزش دانا۱
 او توجه شود! 
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 یبا خونسرد دید. باخواهد ش یدرون ییشکوفا 
است    قتی و آنچه حق  دیرا شن   شها یو ستا  هاینیبخرده
 وند و برهان!!( آ. )با رفتیپذ با آوند

که چرا مردم سخن   یادیفرنود و برهان بن یول
است که او جانداران    نیا  شوندی م  رهیتَتهاگته را پذ

و  زاریسخت ب یکار نیو از چن دهدیرا آزار نم
دارد و نه  یاست. او نه چوبدست زانیگر

  زه یو تنها انگ  ی. او خواهان صلح و آشتی افزارجنگ 
او بهبود همه جانداران جهان است او هرگز آنچه 

به خشم  لیاز م رد، یگینم شودیرا داده نم
و   یو درست یو دلش انباشته از راست زدیپره ی م

را رها کرده و از آژ و از  ایاست. او دن یوارستگ
  وسته یو پ زدیپره ی . از دروغ مکندی م  یدور

و   بیاست. از فر یراستگوست و پاسدار راست
و دروغ بستن   یادیو زشت    ینیسالوس و سخن چ

است و به همساز و هماهنگ ساختن دشمنان    زاریب
 گرانید ییو هماوا یو از همبستگ کوشدی م

از سخنان تند و  . کندی م یو شاد یاحساس شاددل
و گرم و دوستانه    م یمال  یو با زبان  زدیپره ی خشن م

  یو دلگرم ندیبخش، که بر دل نشو با ادب و آرام 
و  ی. از پرحرفدیگویمفراهم آورد، سخن 

 قتیکرده و تنها راست و حق یدور ییگوهوده یب
بازگو   دیآی به کار م   یرستگار  یو آنچه برا  دیگوی م
و دشمن    زاریزدن ب  رنگین  و  ی... از سوداگرکندی م

گری و ستم و له یو ح یهرگونه رشوه و دزد
 ۸۲/5۰ - ۸4است...   ییزورگو

 ی روها یسخن از معجزه و ن  کی  یکه حت   شودی م  دهید
و آنچه بودا را   ستیو همانند آنها ن یع یطب یماورا 

 کیو خرد اوست. او  یاخالق لی فضا بخشدی م یبرجستگ
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که آموزش درست و  شودی شناسانده م ستهی انسان شا
 . گذاردی م  انیساز را در م انسان 

که با وجود  ستندی.. نته یرکشکوگن، سنگهه  در، یتنها ل نیا
 رندیپذی و خداگونه ساختن بودا، م یگربه معجزه  شیگرا

بلکه    اند، شناخته ی بزرگوار م  یکه در آغاز بودا را چون استاد
 یکه درباره باورها  ییو اظهارنظرها  هاییبازگو  میاگر بخواه 

که بودا را  ییهاادمانده یبودا شده و  هیکهن درباره درونما
 کی دیبا م، یسیبنو شناسند، ی آموزگار برجسته م کیتنها 

 ن ی. اکنون به هم۱م ییفزا ینوشتار ب نی بخش جداگانه بر ا
  ی بررس مورد بودا را نییآ یدگرگون زهیبسنده کرده و انگ 

 کیپرستش بودا چه شد که  م ینیداد، تا بب میقرار خواه 
 ی و معبد یپرستبت شیآموزش سازنده و آشکار به ک

 دگرگون شد. 
به   نید  نشیجهان از دوران کهن تا کنون در گز  مردم

  ش یگرا  شتریب  یشیو نما  یمعبد  ینهاییافسانه و استوره و آ
آن . در هند یو اجتماع  یاخالق یاند تا آموزشهاداشته 

 هیبود، بر پا یهمگان شیهندو که ک نییآ ژهیودوران، به 

 

در   ژهیو. به میکنی برخورد م اد ی ز ی هایی دفتر به دوباره گو ن ی در اـ ۱
  شتر یب  ها ییدوباره گو  نیا   پژوهشگرانی  و اظهارنظرها  هایبررس  ییبازگو 

شوم که ما با   ادآوری د ی . با پوزش از خوانندگان باند یآی به چشم م 
  ی معمول برا ی آورکه برهان  میرو هستروبه  یاژه یو ی جستارها 

  یفراوان  ی به نشانها  د ی با  ر یو ناگز   ستی شناختن درست از نادرست بس ن
خواننده خو   دی کرده تا شا ی را بررس یادی ز ی هاادماندهی بازگشت و 

و   ینیی آنها با وراثت و پرورش آ شتریکه ب  ، ین ید ی گرفته به آموزشها
  یندارند، کم  یوندی پ  گونهچ یه   دانش  همراهند، و با خرد و  وستهی پ  ن یتلق

  یشداوریآزاد شده و بدون پ ی موروث ی باورها ن یا ی سیاز حوزه مغناط
روش    ن، ی پردازد. گذشته بر ا  ی به داور  ش یو خرد خو   ی بر آگاه   ی و متک

تا هر چه   شودی نظر پژوهشگران کوشش م  انیپژوهش، که با ب نیا
گویی  دوباره یراب یازه یانگ م، یجستار پرداز ی به واشکاف شتریب

خواننده بر   ی و گزارشها خواهد بود. در هر حال بردبار ها ه یدرونما
 خواهد افزود.  سندهینو ی سپاسگزار
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و طلسم و ورد و  یو شعائر و آداب قربان انیپرستش خدا
باورها خو کرده  نیامردم به   نی شتریدعا... بنا شده بود و ب

 بودند.

 شمندیو پس از او چند فرزانه اند یامونیاز شاک شیپ
را که بر پرورش    یو معنو   یدرون  ینهاییآ  دندیکوش  یهند

 یاستوار بودند، نه بر باورها شه یاند یو بالندگ  یاخالق
  ش یک نیجانش ، یکهنه و شعائر معبد یو ستها ییابتدا

و رشد مکتب  شادهایکهن مردم هند سازند. جنبش اوپان
شدند، نمونه برجسته    یبررس  نیشیپ  یدفترها  درودانتا، که  

  د یاز د  ژهیوبودا، که به  گوتمه بودند. آموزش یدگرگون نیا
داشت،  یهند برتر ینهاییآ گریبر د یو اجتماع یآزمون
گونه که همان یراه بود. ول نیو برجسته در ا نینو یگام

مکتب ودانتا نتوانستند   گذارانه یهندو پا شی خردمندان ک
 یهاادماندهیو    یو مردم  یبوم  ی را از باورها  یهمگان  نییآ

 یاحرفه  تیکه روحان یفات معبدیرسمها و تشر کهن و
اند، پاکت سازند و داشته  یادر پاگرفتن آنها نقش برجسته 

جامعه    زیهنوز پس از چند هزار سال در دوران سفر به فضا ن
 کیبودا هم رفته رفته به  نییآ فشارند، ی هند را درهم م

و   های و گرفتار همان دستکار افتی شی گرا یمعبد  نید
دچار آنند،  یهمگان ینهاییآ نی شتریکه ب ییهایینماوارونه 
آنکه  یبرا نیام، دکه بارها گوشزد کرده. چناندیگرد

 یروهاین  یبانیشود، گذشته بر پشت  یو همگان  ابدیگسترش  
و به  ابد ی شیبه پسند و خواسته مردم گرا دیفرمانروا، با

 نیشتریپسند شود. توده مردم هند، چون بمردم  گر، یزبان د
گونه و همه یو استوره و فردپرست سانهمردم جهان، به اف

خردپسند.   ینهاییتا آ ( داشتند )و دارند شیگرا یپرستبت
نبود و از  رشیبودا هم در آغاز چندان مورد پذ نییدرباره آ

آن در   روان یکه پ دیآی بر م ن یکهن چن  یهاادمانده ی
 ن ییآ  ن ی. ااندبوده  کهندو اند  شیا وابستگان به کسنجش ب

سو به  کیپرداخت که از  ریبه گسترش چشمگ  یزمان
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 ی کرد و رنگ آن را گرفت، و از سو یرو یهمگان شیک
چون آشوکا و  ی رومندین انیفرمانروا یبانیپشت گرید

چون هنوز   یدگرگون  نیدست آورد. با وجود ارا به   شکایکان
و توان فراوان بود،  روین یهندو در هند دارا  شیک
به مردم  شتریکه ب دندیکوش انه یجنبش مها گذارانهیپا

به  رون یآنها پاسخ دهند. از ا  یشوند و به خواستها  کینزد
بودا شتاب فراوان داده و آن را وارونه  نیآرام د یدگرگون

  ییگراو استوره  یپرستبت یا گونه کهیی ساختند تا جا
 یهندبودا شد. سخن تاکار دانشمند  دََهرمهیبُد نیجانش

بجا بود که: »آموزش بودا با  اریبس نیشیدر بخش پ
در هند  ینید نیشناسی مردم هند سازگار نبود و چنروان 

ساختن آن ناچار  داریپا یبرا پس «ماندینم داریپا
 دگرگون گردد. یستیبای م

در  م، یدیهندو هم د نید ی که در بررس گونههمان
که مورد  ینیرهبر د ای مبریپ کی از  یهند سخن نی سرزم
  ان یباشد نبوده است. خدا یهمگان یو فرمانبردار شی ستا

 کیدر  زیبودند که سرانجام ن ی ریاسات یهندوها نهادها
  ی که همان برهمن بود، متمرکز شدند. انسانها  یروح جهان

بود،  ریزناپذیگر یشکار یآنها خو داشتیرامبرجسته که گ
بودا  یگاه  میدیگوروها و مانند آنها )سادهو...( بودند که د

 کی شی که ستا یاده ی. پدگرفتندی شده هم نام م داریب ای
ه  تارَوَاَباور به  کردی م  هیفرد انسان را در مذهب هندو توج

.  شدیدانسته م  گورو کی یبود که نزول خدا در کالبد ماد
و پس از    ستین  دارینهاد پا  کیحال هم اوتاره    نیدر ا  یول

  ن یینه اوتاره او. در آ ماندی م داریخدا بود که پا نیمرگ، ا
  ان یخدا ایباور به خدا  میدیکه دکهن چنان سمیبود

که در سرنوشت انسانها نشان گذارند وجود نداشت    یجاودان
تنها از   یستیبای را م  یبانیو پشت ضیو به گفته بودا ف

ام  گونه که بارها یادآوری کردهدََهرمه انتظار داشت. همان 
دست  یو معنو یروح گاهیانسانها هنوز به آن پا شتریب
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رو کنند و در روبه هی تک شیا بر خوکه بتوانند تنه اندافته ین
و  ند، ی جو یاریاز خود  یو بدبخت یشدن با هر سخت

پردازند.  یکیبه ن اشبدون چشمداشت پاد نیهمچن
رفته رفته در کنار  نیآغاز یهااز همان سده زین انییبودا

که سرانجام   م یدیو د رفتندیپناهگاه پذ زیدََهرمه بودا را ن
کردند. با  یسنگهه رو ـبودا  ـمقدس دََهرمه  ثیبه تثل
همان استوپا    ا ی  یمعبد  یادبودهایبودا برپا داشتن    شی ستا
(stupaرسم شد و د )که در دوران آشوکا شماره   میدی

 شیاستوپا در سراسر هند ساختند و به ستا  یادیز اریبس
کهن که پرستش   یهاادمانده یاز  یآنها پرداختند. در برخ

)نمونه روشن   شماردی بودا را ناروا م یهابازمانده 
141/Dig. Nik. II .) 

دهند که او دستور را هم به بودا نسبت می نیوارونه ا
  :دیگوی م

  انیکن که شا شیبودا را ستا یهابازمانده » 
 کی  نجایکار تو از ا نی اند. با انجام ابزرگداشت 

 یدر بعض   نیرفت«. همچن  یراست به بهشت خواه 
دستور و پند بودا را  نیکه پس هاه ی از همان کارما

از زبان   کنند، ی م انیدرباره پناه بردن به دََهرمه ب
( را هم روا Buddha- pujaبودا پرستش او )

که در همان  دیآبرمی یواشکاف  نی. از اشمارندی م
 کهیی است، تا جا  گرفتهی م  هیپا  یدوگانگ  نی زمان ا

در  ی دوگانگ نی ا پرسدیشاه م  ندا، ی لیم  یدر گفتگو 
بودا چگونه است؟ پاسخ   یهابازمانده  شی ستا
رهبانان   یاست که سخن نخست برا نی سنه اناگه

شاگردان عام، که رهبانان   یاست و سخن دوم برا
 روانایبه بهشت چشم نداشته و تنها به ن

داد به رهبانان دستور نمی. بودا اگر اندده یشیاندی م
کاسه    شی و به وسواس ستا  ساختندی م   زهیآن را انگ 

او هم دچار گشته و خود بودا را هم   ی و ردا ییگدا
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گفتگو را ترجمه کرده   نی . هورنر که ادندیپرستی م
  نیکه به هم دیآگفته برمی نی: »از اسدینوی م

از   سیو تند کریبود پس از او پ دواریبودا ام زهیانگ
 ۱۲5/ ۲5۰ - ۲54نکنند(.  شی او نسازند و ستا

که بودا هرگز  میدیخود د یها یدر بررس گرید یسو از
 یبرا ی نکرد و سخن میآموزش خود را به دو بخش تقس

گفتار از بودا   نی نداشت. پس ا  ژگانیو  یبرا  یمردم و گفتار 
هنوز پرستش    ندای لیکه در زمان م  مینیبیم  نی. همچنستین

  ی پندار یهابازمانده گریو د ییکاسه گدا شیبودا و ستا
همان  مینیبی م  نینشده بوده است. همچن یمگانبودا ه 
دستور   شمارد، ی سنه پست مزشت که ناگه  یرسمها 

 گریاو و د  یپا   یکه جا  یی تنها ردا و کاسه گداو نه  شودی م
 یکرهایاز دندان و استخوان پا... تا پ یالیخ یهابازمانده 

  ی اری. و به گفته بسشوندی گوناگون و رنگارنگ پرستش م
وارونه دستور بودا، پرستش بودا و  ن از پژوهشگرا

حلقه گل، پول   ، یخوراک  شکشی با پ  شی پندار  یهابازمانده 
 ی همگانشد رسم    انیب  نی از ا  شیها..... که پ  هیهد  گریو د
 ...(  ۲54/۱۲5،  ۷5/۲۱. )گرددی م

بودا و فراموش کردن  ن یی چون وارونه شدن آ
 نیتراز برجسته  ، ییایو راه هشتگانه آر یواقع دََهرمهیبُد
رخ داده  سمیبود یدگرگون خیاست که در تار ییدادهایرو

 :  میکنی است، چند پژوهش دانشمندان را بازگو م
دارد که فشرده  یاباره پژوهش گسترده  نیدر ا رایاک
 است:  نیآن چن

کهن   یمکتبها  گریوادین و دمکتب سرواستی   در»
 یهابودا و سرودن چکامه  شی رفته رفته ستا

درباره او رواج    ریچشمگ  ی دادهایرو  انیو ب  یش یستا
نام »راه آنها که بودا  به ی اژه یکه راه و چنان  افت، ی

  ن یا هیشد. بر پا داریپد کنند«ی م  شی را ستا
  افتینگارش  ییهانامه یزندگ یپندار  یدادهایرو
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آنها مَهاوَستو  نیتراز برجسته  یکیکه 
(Mahävastuنام داشت. گمان م )نیا رودی  

گرفته   شهی( رvinaya) هینا یو اتیاز ادب نامهیزندگ
رساله   نیباشد. در آغاز مَهاوَستو آمده است که ا

از مکتب لوکاتر وادا   یاه ینایو وستیپ
(Lokattara-väda) نی بوده است. فرنام ا 

بودا در آغاز  نامهیمَهاوَستو... )به زندگ ای نامهیزندگ
گزارشها و   گونهن یدفتر بازگشت شود!(. ا نیا

و گسترش مکتب مهایانه و   شیدایداستانها در پ
  یانقش برجسته  نیمقدس گریپرستش بودا و د

پرستشگاهها و   شی ستانقش  ن یاند. همچنداشته 
  د یمهایانه نبا شرفتی( را در پStupasاستوپا ) 

مهایانه،  یاز سوتراها ی اریگرفت. در بس دهیناد
  کایسددََهرمه پوندار ژهیوبه
(Saddharmapundarikäو سوکهاوات ) ی  
نشان   شیگرا نی( اSukhävativyuha) وههیو

 کیکه بر  انهیمها نی. گذشته بر ا شودی داده م
  ز یرا ن  یپرستش معبد  کند، ی م  ه یرهاننده تک  یبودا
که بودا تنها   میدید سمیبود هی کایرد. در نیبپذ دیبا
  کیاستاد دََهرمه است و هرگز او را نه برتر از    کی

و از زبانش هم،  ستنددانمیانسان و نه رهاننده 
 ستودندی و اگر او را م  کردندیبازگو نم  یسخن  نیچن

بود که او دََهرمه را آموزش داده بود.   رون یتنها از ا
را بر دََهرمه  خود دگاهید سمیبود هی کایپس ن

  ن ییآ رون یو نه بر بودا. از هم کردی متمرکز م
و  هاوه یسخت دستورها و ش یریگیو پ یخانگاه 
 کرد. شرفتینهادها پ

با مردم سر و کار داشت و  سمیمهایانه بود یول
 رونیبود. از هم سمیآنها به بود شیخواستار گرا

و خانگاهها و  رهایکه وابسته به د ییهاستوه بُدی
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نقش  انهیکهن مها  ینبودند در سوتراها رهبانان
و تنها پس از دگرگون شدن   افتندی  یابرجسته

برجسته  گاهی پا یمهایانه دوباره رهبانان دارا
  ی نییآ یدستورها توانستندیردم نمگشتند. چون م

کهن را انجام   دهیچیپ ی و روشها  ونیتاسیو مد
بودا  یهمدرد ختنیو برانگ یشیایدهند، به آداب ن

آوردند. پس سرانجام   یخودشان رو  ییرها یبرا
و دهش بودا   ضیمردم آنها را به ف یروح ازین

 ازین نیو دلبسته ساخت، نه آموزش او و ا ستهیگرا
. از زبان  شودی م  دهید  کی قانون ن  لوفرین  یدر سوترا

وجه   چیگانه به ه سه  یبودا آمده: جهانها
در حال   یا. آنها چون خانه ستندیبخش نآرامش 

جهانها همه از   ن یا یسوختنند پر از درد و رنج. ول
 . ندباشآن منند و جانداران همه فرزندان من می 

مردم بود، نه  یدر آغاز تنها برا  زیاستوپا ن شی ستا
مانده    یجادستور به   نیرهبانان، چون از بودا ا  یبرا

او نپردازند.    یهابازمانده   شی بود که رهبانان به ستا
گاه که بودا در  آن  آمده،   ی به روشن  باناین  یدر مهاپار 

به آناندا  بردی سر مخود به یزندگ انیپا یدمها
او   یهابازمانده   یبرا  دیها نباگفت، رهبانان و راهبه 

 شی )ستا  sarirapujäپردازند و    ژهیو  نییبه انجام آ
آورند. پس از مرگ بودا   یبجا ( بدن یهابازمانده 

 کمکم  یکار را شاگردان عام او انجام دادند. ول  نیا
مردم،   نیتنها در بآن نه  ش یبرپا داشتن استوپا و ستا

تا  افت، یرواج  زیها نرهبانان و راهبه  نیکه در ب
و   ینگهدار زین ینید یهاه ی در کارما کهییجا
  هینذر و هد  شکشیآرامگاهها و معبدها و پ  شی ستا

رفت که در   شیپ ییسنت تا جا نی دستور شد و ا
هند( آمده،  رگبز یرساله واسومیترا )از حکما

( Dharmaguptakaپتکه )گومکتب دََهرمه 
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استوپا را با ثواب و بهره فراوان    یدادن برا  شکشیپ
گلباران کردن و   نی. گذشته بر اسازدی همراه م
همراه با  شیایدعا، ن یخوشبو، درفشها یبخورها

از  شیآنچه پ افت، یرواج  زیو رقص... ن یقی موس
بود و با  ستیناروا و ناشا اریدر خانگاهها بس نیا

با  یسازش نداشت. ول گونهچیه  یرهبان یزندگ
روا   نهایاستوپاها و پرستشگاهها همه ا شی ستا
ارزش   گاههایجا نیاستوپاها، ا شی. با ستادیگرد
 یشدند. مردم برا یاموال و امالک یو دارا افتی
و گل و بخور و  میو ثواب، زر و س ضیف افتیدر

و  آوردندی م ازین گاهپرستش نیاو... به  یخوراک
و  کردندیم افتیرا در شکشهایپ نیپاسداران آنها ا

  یپاسداران با مردم عاد نی. ابردندی به کار م
 دهیاز رهبانان هم برگز ینبودند ول کسانی

  ن یبلکه خود را از کارشناسان و آگاهان د  ند، شدنمی
 یزندگ   یو داستانها  دادهایرو  شتریکه ب  ستند، دانمی 

و  کردندیم انیها را بجاتاکه  یذشتهابودا و سرگ
با  نیشیپ یهایرا در زندگ یامونیشاک یکردارها
نشان دادن توان   یو برا ستودندی م ییگوگزافه 

 ییهاخود افسانه  روانی پ ییبودا در رها اندازه یب
استوپا   یبرا  یشتریب  یشکشها یتا پ  کردندی م  انیب
با  نیپنداشت که مؤمن  توانیدست آورند. مبه
فراوان هنگام زانو زدن در برابر پرستشگاهها    نی لقت

. دندیدیم  انیبودا را در برابر خود نما  اد،یو تمرکز ز
با همان  دی( شاsamädhi) هیتمرکز سماد نیا

 -pratyutpanna) هی پراتیوتپانا سماد

samädhiیبرا انهیمها یهاه ی( که در کارما  
شده، وابسته باشد. امروز   انیشدن بودا ب انینما
 کریبرابر پ ها، یتبت ژهیوبه  ن، یکه زائر شودی م دهید
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( سدها بار خود را  Buddhagayäبودا و گور بودا )
 . افکنند«ی به خاک م

که گرد آمدن   ابدییبرآیند دست م  نیابه    رایاک  سرانجام
  نیا زه یپرستشگاهها انگ نیپرارزش در ا یزهایمال و چ

  گاهها ی جا نی ا رامونیپ ینیاز کاردانان د یشد که گروه 
درباره   ییهاه یکارانند که نظر ژه یو نیهم خانه کردند و

بودا منتشر ساختند و   یانسان یورا  یرو یتقدس و توان و ن
 گریبا خود هماوا ساختند. به زبان د  زیرفته رفته رهبانان را ن

 انهیکه در مها  ین یمایه ددرون  ن ی با ا یی ن کهن بودارهبانا
و  یرفته رفته کاروند یاند ولگرفت، هماهنگ نبوده  یپا
جلب مردم بودند نه  شهیکه به اند یکاردانان یریگیپ

 یآموزش بودا، آنها را ناچار کرد با آنان همراه و در سوداگر
   ۲9۲/۱۱۳  - ۲۷4شوند.  انبازبا آنان 
  ی در چگونگ یی( پژوهشگر بوداR. K. Sahooسوهو )

 :سدینوی سه پناهگاه( م ایپرستش سه جواهر )

  ی رواناین یکه پس از مهاپار شودی م گفته»
 یپوراز او در راج  یبودا، دندان یخداوندگار

(Rajpuriدر زیکنون ی( )پور )یبر رو یارتگاه ی 
  ی ( نگهدارNilachal)  الچالینام نبه یاتپه 
بودا   یخداوندگار ی. در زمان زندگشدی م

پس از   رون یناروا بود. از هم یبه سخت یپرستبت
  ارت یسرور را با ز  شیستا  انییروانا، بوداین  یمهاپار 

آرامگاهها در سراسر کشور هند آغاز کردند.  نیا
  شیفربودک توانیکه آنها را م ن، ینخست انییبودا

و   sthavirabadisو همان  دی)ارتودوکس( نام
Therabadis   ندباشمی   (V    راb  آورندیبر زبان م )

تا   یرا در پور شگاههای ستا نی نخست نیا شی ستا
کردند، سپس   یریگیپ ی الد یسده سوم م کیزدن

  انه یمها یستهایآغاز شد. بود انهیان مهادور
سته  گروه کژراهان بودند که پرستش بدی  نینخست
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(bodhisatta هاستوه ( )بدی )  گذاشتند. آنها   هیرا پا
دگرگون رواج دادند و  یارا در جامه  یپرستبت

 یهندو برا  نییآ  روانیبه روش پ  ییآداب و رسمها
هم    دیشا  ..خود، برپا داشتند.  یمردم به سو  دنیکش

به پرستش بتها آنها را به پابرجا  یشور و دلبستگ 
که نشان   کیسمبل  کری کردن و پرستش سه پ

Triratna   یی رهنما  یدر پور  ند، باش)سه گوهر( می  
که به مفهوم    ، یدر پور  Triratna Bediکرد. پس  

ضریح سه جواهر است، مرکز پرستش بودا شد و 
همه گروهها و  ارتگاهیز ای( pitha) تایپ نجا، آ

 شی)در گو هایانیچون بجر ، ییبودا یهافرقه 
 هایانیتانترا ، ( Bajrayanis( )یانیجرَوَ تیسنسکر

(Tantrayanis ) ،  و( شوایبیشواها( )Baishavs ... )
  س ی سه تند ح یضر نیو سرانجام هم در ا دیگرد

 ، ( Shrijagannathجاگانات )ی مقدس شر 
( Balabhadra) باالبهدرا  ، ( Subhadra) را سوبهد

سنگهه بودند، برپا شدند  ـدََهرمه  ـ که نشان: بودا 
 . دندی( نامRatnabedi( )ی)ود یدو آنها را رتنابِ
به آن  زیه بودا خواندند و هندوها نارَتَواَجاکانات را 

 وای( شونینکارناس یا) داشته و آن را تجسم مانیا
اند را که از چوب ساخته شده   کریسه پ  نی. انددانمی 

سوار کرده   یاگوناگون بر گردونه ی در جشنها
  ین ید شیو نما هیو چون تعز گردانندی م
(Passionرسمها )یدهند. هندوهاانجام می  یی 

و    نینخست   یکه از کانونها  ، ( Orissaساکن اُریسا )
با پرستش  رود، یم ارشمبه ییبرجسته بودا اریبس
برپا داشتند.    یهند  یشهایک  نیب  یلسه چهره پُ  نیا

است امروز    یینهاد بودا  ک ی  یجاگانات که به راست
  س یهندو تقد یدر اُریسا  ینهاد اله  نیچون برتر

  شی گمان بودا را ستاو با پرستش آن بی شودی م
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بخش به ظاهر  نیدهند که او نشان می کنندی م
 ۲۰۱/۷  -  ۲۰4است«.    ییبودا  هیو پا  هیهندو، در ما

 ی درست  دهد که بهنشان می  یبررس  کیدر  ناکامورا
از تمدن  ییمقدس بودا یهاگاه یپرستش آرامگاهها و جا

 افتیهند آن در جنوب  یکه نشانها ۱ک یتی کهن مگال
به   نیج  روانیو پ انییگرفته شده است و بودا شوند، ی م
( دادند که  caitya)  سگاهی مقدس خود نام تقد  یهاارتگاه یز
دانست.   نهاییآ  نیاز ا  شی پ  ید در زمان درازیآن را با  شهیر

پس از او   یمکانها روا نبود ول ن ی در دوران بودا پرستش ا
  گاه یجا ـ  رگاهیتنو ـ نخست چهار مکان مقدس )زادگاه 

گردش چرخ دهرمه( و سپس هشت  گاهیجا ـ  رواناینی پار
هشت  شی نام سرود ستابه  یاو رساله  دندیبرگز ارتگاه، یز

 - Ashta - mahästhäna - caityasبزرگ )  سگاهیتقد

stotra سرود  ـ  سگاهیتقد ـ بزرگ  گاهیجا ـ ( )هشت
  داریپد یفراوان یهاارتگاه ی ( نگاشتند. رفته رفته زشی ستا

)که  نیدر ژاپن و چ یبودا، حت یپا یجا کهییشد، تا جا
...  دیپا ننهاده بود( پرستش گرد  نهای بودا هرگز به آن سرزم

بزرگداشت بودا و پرستش    یگوناگون برا  یتراهاکم سوکم
آراسته شد... در کوسوما    ، ییبودا  انی بوداها و خدا  گریاو و د

( Kusuma- sancaya - sutraسوترا ) ـ یا چسن ـ 
به   سمیسازی بودساده  کی پرستش بوداها ستوده شد و از 

پیتَکَه  ... تنها در تری دیگرد یبانیبوداها پشت شی ستا یاری
نام بوداها و  داشتی سوترا در گرام ۲۱به  کینزد ینیچ

  یتیسنگ نام آنها نگاشته شد و در نامَ ییبازگو
(Nämasamgitiبر زبان آوردن پ )نام بودا و  یدرپی

برداشت در  نی. اگرددی م یرستگار زهیها انگستوه بُدی
پرستش   گونهنیو با ا ابدییگسترش م انهیمها یسوتراها

 نیاز بوداها در ب ضیف افتیزادمان در بهشتها و در دیام

 

  یاژهی و ش ی سترگ را به آرا ی که سنگها ی از دوران نوسنگ  ی ـ تمدن ۱
 . شتنددامی برپا  
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  ن یها و بوداها و مقدسستوه ُبدی.  شودی م  یهمگان  انییبودا
و  گردندی و مددکار انسانها م اریفراوان رهاسازنده و 

 ی ترا. در سو شوندی نام آنها نگاشته مفراوان به  یتراهاسو 
بودا  نی( سرزمAkshobhya -vyuha) وهایو ـ  اهیاکشوب
 - Karunäسوترا ) ـ  کایپوندار ـ کارونا  و در ا، هیاکشوب

pundarika - sutraن یرحمت( سرزم لوفری( )ن  
پادماتره   ی( وابسته به بوداPadmäپادما )  زیسحرانگ

(Padmattaraیدوران جهان یس ی( )با دوران زندگ )!!
 سوترا از شرامانه بزرگ نی. در همشودی درمیان گذاشته م 

Mahäkärunika – mahäshramana گفته   سخن
. در پردازدی جانداران به معجزه م  ییرها یکه برا شودی م

 ه، اولوکیتشورَ یهالوتوس )پونداریکه( از معجزه  یسوترا
نام او را به  نیسرزم  canda vyuhaو در    ندیگوی سخن م
 گرید یو سوتراها کنند، ی م شی ( ستاPotalakaپوتالکه )

( شاه  Bhaishajyaräja) اراجهیشاجیدر بزرگداشت بها ا
  درمان  ییرا با ورد جادو اران م یهنر درمان و شفا که ب

   ۸4/۶۰ -۸۶و  ۱۷9 -  ۱۸۳. نگارندی ... مکندی م
باور است که پرستش بودا از فرهنگ هندو   نیبِک بر ا

  ش یگورو را چنان ستا شیک نی گرفته و چون در ا شهیر
بودا را   ست، ین ریپذدرک یغرب شهیاند یکه برا کنندی م

و پس از مرگش   ستنددانمیگورو    کیهم شاگردانش چون  
و سرانجام بودا با  دیاو به پرستش رس  شی ارفته رفته ست

 انه یده   ی(، و بوداÄdibuddha)   یازل  یبودا  یهاهیدرونما
(dhyänabuddha )در یُگا افتیهویّت خداگونه  ک ی .

 ـ( )رب Ishvara) روَشَیگورو با ا تیهندو شخص  یسوترا
گونه که بودا هم برابر شده است، همان ( قادر متعال

 ۷/ ۱۳۰خداگونه گشت. 
هند  ی نهای( استاد دPranabananda Jashجاش )

 :سدینوی م
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هندو حل شد   شیدر ک  سم یهند رفته رفته بود  در»
.  افتی  وندیپ  نییآ  نیاهندو به    انیخدا  رفتنیو با پذ

 هار، یبنگال و ب( در Pälaپاال )  یها یدر پادشاه 
  ت هی( و مجاپSinghasari)  ینگاساریس
(Majapahit  در جاوه... در سده دوازدهم )
شد و رسم و  یکیو بودا  وایپرستش ش یالدیم
  یو به گفته توچ دیآنها درهم گرد شپرست  وهیش
(Tucciبود )در چهره   یانیخدا رفتنیبا پذ سمی

فراوان بودند، به  یدست و پاها یانسان، که دارا
  ی بتها از یهندو پرداخت.برخ شیاز ک یرودنباله
ه  هالوالوکیتشورَچون هاله کیتانتر

(Hälahalävalokiteshvara و )
 ( Nilakathavalokiteshvara)  الکتاولوکیتشورَهین
 سمی... بودندباشمی   وایاز ش  یدنباله رو  یبه روشن  ...
و آنها را چون  رفتهیرا پذ سمیهندوا انیخدا شتریب

 نی ... اسازدی خود وابسته م انیبه خدا یارانیدست
همزمان   اتیو ادب ینگار کریدر پ نینو بیترک

در  یآب لوفرین کیشوره تِ است. اولوکی  افتهیبازتاب 
را   یاسه شاخه  زهیاست و ن سوار یریدست بر ش

 رمّیدر دست نگاه داشته است. به نوشته ز
(Zimmerبا لوتوس الکشم )زه یو ن ردورگایش ، ی  

  ی بت و حت نیا یادیبن ینهادها وا، یشاخه ش سه
 ، یچهره و ظرافت زنانه دورگا و الکشم

 یاله نیبرتر یروهایاز ن ییاولوکیتشورَه را نما
در سده دوازدهم  زیهندو ساختند... و سرانجام ن

( بودا Gitagovinda) ندهیتاگوویدر گ یالدیم
 ۲۳۶/۱۱4-۲۳۷ .شود«ی م  شنویو ونینکارناسیا

 ی به سو  شیگرا نیهم یبررس کیدر  زین شومان
  ی آموزگار به خدا  کیباور به بودا از    یهندو و دگرگون  شیک
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آموزش  یجابه  انهیشدن مکتب مها نیو جانش یمعبد
 :سدینوی را درمیان گذاشته و م ...کهن

تنها   یول شود، ینم هیرو ۲۰کمتر از  یپال »کانن
  ی توده سترگ تیبه زبان سنسکر انه یمها اتیادب

 نی اند. اشناخته نشده  زیآنها ن  سندگانیاست که نو
به  ن، ی و مقدس انیرا در کنار بوداها و خدا اتیادب

  یرمز زیسحرآم یروین کی یخود دارا یخود
رهادهنده    یروین  یو باور دارند که آنها دارا  نددانمی 

بردن  نی و ازب هایماریو رستگارسازند، و در درمان ب
گونه که بودا دهند. همانمی  یار ی هایدشوار

که بر فراز جهان   یرهابخش است و چون ابر
 زیاو ن رد، یگی را دربر م زیپراکنده شده و همه چ

 ییرا رها انیجهان بوده انسانها و خدا یفرمانروا
  ی روین یز دارا ین هاه ی کارما نیا بخشد، ی م

 «. ...ندباشآسا می معجزه 

هندو چون  شیک یبه سو سمیبود شی در گرا شومان
)که از   شودیم ادآوریرا  یپژوهشگران گواهان گرید

 :سدینویو م ( می پوشی آنها چشم م ییبازگو

  ون سینکارنا یبودا را ا زیسده هشتم هندوها ن در»
  یی خواندند و امروز پرستشگاهها شنویو ینهم خدا

پرستش   ی( براMahäbodhi) یمانند مهابده 
در   زین  یدرخت  یکه حت  شوندیم  افتیبودا    ـ   شنویو

( کاشته شده  bodhi) ینام درخت بُدهکنار آنها به 
  تهوَدرخت را که از همان خانواده اش نیاست. ا

(Ashvatha( )Assattha مییپال )ادبودی دباش 
 افتهیدست    ریآن به تنو  ریکه بودا ز  نددانمی   یدرخت

-Bodhi-Gäya   .»...۱۳۲)است )مانند پرستشگاه
۱۱۲/۸4 

دارد و  یگزارش نهیزم نی( در اParrindar) ندریپار و
که  کندی اشاره م  دادیرو نیابه  یپرسترخنه بت  انیدر ب
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  ۱994( انگلستان به سال chiswick) کیزوی»در چ
  هیکَباندرانا   النیس  ریشد و نخست وز  بنا  ییپرستشگاه بودا

نام استخوان را که باور داشت از آن بوداست، به   کیشخصاً  
  ن یا)بازمانده مقدس( در اروپا، به  relic نینخست

قرار  یی اروپا انییبودا شی پرستشگاه آورد تا مورد ستا
   59/۱۳۲ «....ردیگ

فشرده  نیاست که ما به هم اریبس نهیزم نیسخن در ا
 . میکنی بسنده م  اهکوت

 ن ی شتریکه ب مینیبیبودا م ن ییدر آ نانهیزبیر یبررس با
 ی هاادماندهیکه  رندیپذیم ان، ییبودا یپژوهشگران، حت
گر، خدا و اند که هم بودا خود را معجزهکهن هماهنگ 

در آغاز او   روانشیو هم پ دانسته، یانسانها نم یانسان ورا 
. آنچه اندرفته یپذی آموزگار برجسته و واال م  ک یرا تنها 

  ی نینو نیشد، د ینام بودا و از زبان او نو آوربه رفته رفته 
رو با آموزش بودا همساز نبود و  چی آورد که از ه  دیرا پد
 ،یسحر و جادو و ورد و آداب رمز ، یپرستبت ژهیوبه
از    یبان یو درخواست پشت  یفراوان پندار  یروهایو ن  انیخدا

 هب شی تالش و کوشش درست و گرا نیگزیآنها جا
و شناخت درست... وارونه  یآگاه  ، ییوو خردج یخردورز

 آنچه بودا آموزش داد، شده بود.

 ی چه بود؟ مردم یپرستدو هزار سال بت نیابرآیند 
مانده که و دانش و خرد پس شرفتیو از کاروان پ یخراف
 هایو گرفتار  های برداشتن دشوار  انیدرمان دردها و از م  یبرا
  شهیآنکه به سفارش بودا به اند  یجابه  یزندگ یازهایو ن

کنند، به  هیو گفتار و کردار و کوشش و تمرکز... خود تک
دعا و سحر و جادو و مانترا  یهاو جغجغه و فرفره  پرچمها

.. پناه یتراخوانو سو  یپندار انیو مانداال و شامانها... خدا
 یول ند، یگوی سخن م  ییو رها یاز آزاد وستهی. پبرندی م
بنده و  وستهیو خود پ ندیجوی ها مرا در استوره  یآزاد نیا

 اند. برده شاهان و فرمانداران بوده
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 گل یاشپ یاز هفته نامه برجسته آلمان یگزارش در
(Spiegelآمده که چگونه نخست وز )ی و فرمانروا ری  

نام ( در جنوب هند به Tamil-Naduنادو ) لی تام
گاه که به  و آن ساده بود    شهیهنرپ  کیراماچاندران نخست  

چون  یزمان دراز افت، یدست  یریوزنخست گاهیپا
مردم فرمان راند و  ونیل یم 5۰خودکامه بر  یفرمانفرما 

رد دسامبر مُ  ۲4که در    یاندوخت. او هنگام  یفراوان  هیسرما
  ش یو هنوز هم گور او را ستا شد ی چون خدا پرستش م

 یاست برآیند پرورش نادرست مردم برا نی. اکنندی م
  ۱( ۱9۸۸ لی آور ۱۱. )شماره یپرستبت

 

گالزناپ   ی پژوهشگر نامدار آلمان یریگ دفتر گواه خرده نی در آغاز اـ ۱
را با   سم یکه او چرا بود  میبِرگ بوداُلدِن  خود  همکار دانشمند  ن یبر مه

  انیب  سم یو آنچه را درباره بود  داندی نم  کسانی   دَهَرمهی بُد   ای بودا،    ن ییآ
  میشوی م  ک ینزد انیاکنون که به پا  سازد؟ ی به بودا وابسته نم  کند یم

  ی پژوهشگران، حت نی ا شتر یتنها خود گالزناپ، که بنه  که میابیی در م
  رندیپذی م م یرمستقی غ ای  م یمستق اند،سمیبود  فته یو آنها که ش ان ییبودا

درمیان گذاشته است و  سمیبودا با آنچه بود نیکه آموزش راست
از   ی. شمار ستندین کسانیشده،  دار یفراوان پس از بودا پد  ی هاسده

  زنند، ی و دور از خرد چنگ م   هیپای ب  زی دستاو  نیا  به  زی کورباور پروران ن
پس از خود،   یهادانشمندان هزاره  ی را بودا برا نی نو نیی آ نیکه ا
شاه   شی نوشته و پ  اند،افته یآنها را  افتی در یستگ یمردم شا  کهی زمان

  یواسپرده است، تا در دورانها ی ... به نگهدارانیدر کاخ خدا ا یماران، 
 آورند و آموزش دهند!!    جهان  نیابه   ستهیشا

برخوردها، جنگها، دشمنیها و   ی چگونگ یبه موشکاف ی درستاگر به 
مردم   یهاتوده  نیکه در ب یبزرگ یهایورزیها... دگرگوننهیک

فراوان   یهاجامعه  شرفتیگوناگون رخ داده و جلوبند پ  ینهایسرزم
آنها کم   شتر یکه ب افتی م یبرآیند دست خواه نیابه   م، یاند... پردازشده
  ز یمردم دستاو ی هاباور ا یبوده و  ینی د زه یو انگ شه یر ی دارا ش یو ب

برد   می خواه یپ  یبررس  نیآنان شده است. از ا ختنیبرانگ یبهانه برا
مردم    ینادرست از باورها   یی سودجو  ، ین ید  یدر آموزشها   یکه دستکار

  ی حتو    انبخش یجامعه ز  ی برا  ه یساختن آنها تا چه پا  ستهیو کژراه و گرا 
 سهمناک بوده است.  
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با سحر و جادو  سمیبود وندی درباره پ نیشیبخش پ در
که در   ییهافرقه   نیتر. از برجستهمیو رمز و راز سخن گفت
 سمیتانتر افتند، یسازمان  سم یکنار مهایانه بود

(Tantrismو )  سمیالمائ  (Lamaism  بودند که ) هر دو را
خواند. چون  ییو جادو یرمز سمیبود یاگونه  توانی م

نه  دباشمی  سمیبود یکل یدفتر بررس نیبرنامه ما در ا
 انیخواننده به ب یآن، تنها برا یهاهمه شاخه  یواشکاف
 . ۱میکنی بسنده م  یینشانها
 

 

و باورها و   نهاییو افسوس که دانشمندان و پژوهشگران آ  غیدر
  ی هادگاه یسخنان و د   ییمردم در گذشته تنها به بازگو  ین ید  یهاشهیاند
  ه یو درونما شه یبسنده کرده و به ر  نهاییآ یی سا یکل ت یو روحان ساها یکل

درباره    یتاکنون که جستارها ۱9و  ۱۸اند، و از سده  آنها کمتر پرداخته 
با   اریهمراه گشته است، باز هم بس  یو آزمون ی علم ی هایبا بررس نها ییآ

اند. من چون  گذشته   هایروراهه یاز کنار واگردانیها و ب  یش یو دوراند  زی پره
رو، و  و دنباله  نیبانبوه مردم دهان   یرا برا  زیو پره   یش یدوراند  گونهن یا

ندارند و   یپژوهش و بررس یواکه زمان و پر یشمندانیاز اند  یاریبس
که   انبخش، یتنها زنه  ست، یدمساز ن های بررس گونه ن یبا ا ز یآنان ن شهیپ
  ام،دهیکوش  ش ی خو یو پژوهشها  های. در نگارش بررسمدانمی رانگر یو

پردازم.    ینیبرا پشت سر گذاشته و به خرده   یو سنت   ی علم  ز ی پره  ن یکه ا
باز هم   نهم،ی ارج م  رانپژوهشگ نیاز ا یار یپس هر چند به دانش بس

فراتر   یو روال بوده است پا  وه یخود از آنچه ش یریگدر روش خرده 
از دوستان و همکاران بحق بر من خرده   یشمار  کهیی ام، تا جا نهاده 
عمر خود به   کی یباشد که از ارج تالشها ی روش ن یاند با چنگرفته

درخواست  با. زمیبرانگ زیبکاهم و خشم پژوهشگران را ن اد یاندازه ز 
به هدف    یدارم که خوانندگان گرام  دیپوزش از پژوهشگران دانشمند، ام

آنها به کار برده شده   ی برا ی که عمر ها، یبررس ن یو خواست من از ا 
  ها یریگ خرده  نی ا هیو درونما  زهیبه انگ شتریکرده و ب ینگرکیاست، ن

 و روال بوده است.  ه یپردازند تا روش آنها و آنچه تاکنون رو
 به چند دفتر دارد.  از یآن ن  یهاو فرقه  سم یکامل بود یبررس ـ ۱
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 تانتریسم 

 ی کشها گریچون د سمیکه در بود میدید نیاز ا شیپ
نقش   ، یرمز  یسحر و جادو و طلسم و روشها ، یهند

سحر و جادو با  سد، ینوی اند. کُنسه مداشته  یابرجسته
 یرا زمان سمیدارد. همه عملکرد بود کینزد وندیپ سمیبود
 شرفتیدر استوار شدن و پ میبر  یکه پ افتیدر توانی م
گروه سوم از   کیتنها رهبانان و شاهان، که نه  نییآ نیا

 سمیکه بود  ییشماره فراوان در همه مکانها مردم که به
گروه سوم    نیکارساز بودند. ا  کردند، ی تالش م  دیدوان  شهیر

 ندیگوی م  gaingsگروه  نیابه  یساحرانند. در برمه کنون
 ا، یمیو س ایمیسحر و جادو، کگوناگون  یکه همه روشها
... را به کار ۱ک یبالست ک یو نشانها یمانتراها، پزشک

 انه یمها یستهایتانتر ینها یگروه جانش نی. ارندیگی م
به پادشاه را زنده نگاه   شیکه گرا ندیهان یو هم ندباشمی 
 یمردم عاد یدوست ایدن نیب ندباشمی ی. آنها پل..رنددامی 
بوده است.  نیچن زین شهیرهبانان، و هم یزیگر ایو دن
9/۱۸   

برآیند رفتار و  شودی م افتیآنچه در ودر سحر و جاد
وردها،  یسازبلکه کار  ست، ین رندهیبد گ ای کیکردار ن

جادوگر   زیو توان سحرانگ  رویو ن  یرمز  یهاینشانها، کاروند
 یها و نشانها و رفتارهافرازها و واژه  رون یاست. از هم

به    یوابستگ   آنها و تنها در  هیبدون توجه به درونما  ... یرمز
.  ندباشارزش می  یخود داراشان، خودبهزیسحرانگ یژگیو

 

  نده ی آ  ی است که در دفترها  ی هودی  یمکتب رمز   کیقباال    ا یکباال  ـ  ۱
 گفت.  م یاز آن سخن خواه
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  ی انگار نیچن کیبر  یادیبه اندازه ز سمیبود یتانترا
 شده است.  یگذار هیپا

( به مفهوم تاروپود، رشته، سامان و نهاد Tantra)  تانترا
شاستراها  ا یمقدس  لی که رسا م یدیهندو د نییاست. در آ

(Shastrasرا به چهار گروه بخش م ) ی : شروتکنندی  
(Shruti )   (اسمرو الهام شده   هاده یشن )ی تیها  (Smriti به( )
( puränaها، آنچه بر ستها استوارند( پورانا )سپرده  ادی

  ژه یوبه ان، یکهن و مقدس( تانترا )الهام خدا ی)گزارشها
 (.شنویو

 ی که تانترا در اصل برا  میکرد انیب نیشیدفتر پ در
( به Karma Kändaوِداها ) یبخش شعائر یواشکاف

 یالهام معنو نشیآفر نیسرانجام برتر یسامان درآمد، ول
( ägamaمعتبر ) یهندو نام گرفت و سخن الهام  نییآ

( با مهر سکوت به وایش شتری )ب ییدانسته شد که خدا
  ی از گفتگو شتریسخنان را ب نی سپرده است. ا یادهیبرگز
کننده جهان( با همسرش ران یو و  نهینر  یروی)نشان ن  وایش

 ـ  یشاکت نشان) ( Pärvati) یپاروت  ای( Durgaدورگا )
Shakti  آن  ننده یمادر جهان و آفر ای نهیماد یرویکه ن ـ

از استادان ودانتا، تانترا را   ی. برخزندیآمی است( درهم م
قانون و سامان   ای Sanätanadharma یهاه ی از پا یکی

 شوندی م  افتی  یفراوان  یخواندند. تانتراها  یو سنت جاودان
اند به کار برده  اگونگون  یبندی آنها روشها بخش  یکه برا
 است.   نیآنها چن نیتراز برجسته  یکیکه 

 kriyäکه آموزش درباره شعائر ) Kriyä Tantrasـ ۱
پرستشگاهها و  داشتن = به کار بستن و اجراکردن( و برپا

 است.   انیخدا سیتند
که آموزش درباره رفتار  Caryä Tantrasـ ۲

(Caryä  .است ) 
 سم یتانتر یگایُآموزش درباره  Yoga - Tantrasـ ۳
 است.  
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 ی رمز  یگایآموزش  Anuttara- yoga – Tantـ 4
 . نددانمی یُگا   نیترکه آن را بر
 اریبس یجنس زشینقش زن و آم نییآ نیدر ا چون
 یمتقابل بدن و لذت بدن ریو تأث ابدیی م یبرجستگ

(bhukti  )یو رستگار  یبا آزاد  (mukti( )bhukti  mukti )
رهبران مکتب ودانتا را بر  رد،یگی مورد توجه قرار م 

 ی با آموزشها  ی ناهماهنگ نیا یاتا به گونه  زاندیانگی م
  نییکه آ   میدیگذشته د  یکنند. در دفترها  هی گذشته را توج

  ستند دانمیتن را پست و خوار  شادهایهندو در دوران اوپان
  ی جلوبند راه رستگار نیرا بزرگتر یبدن یو لذتها

. ستودندی را م ایاز دن یو دور یگیرو گوشه شمردندی م
  سلوک از شیو پ یتنها در دوران جوان یجنس زشیآم

 روا بود. یو ورود در راه معرفت و رستگار یبراهمن
داشت   یادی مردانه ارزش بن  ی رویهندو ن  انیخدا  نیب  در
 ی انه ینر انی و سرنوشت جهان در دست خدا نشیو آفر

  وا ی( شnäräyana) شنوی... و سرانجام وندرایچون وارونا، ا
در تانترا، که آن را روش الهى  یبرهما، بود. ول ـ 
(divyabhäva( روش قهرمانان ،)Virabhäva و )

تن و  نامند، ی( مPashubhäva) یوانیروش ح نیهمچن
کهن،  یو وارونه آموزشها افتهی یادیارزش ز یلذت بدن
 زیسحرآم  یروهایو آن را سرچشمه ن  شودی م  شیبدن ستا
 ی ادی بن یروین نهینهاد ماد. نامندی م بخشی و زندگ

کهن    ینهاییاز آ  یار یاست و الهه مادر، که در بس  نشیآفر
و  عتیو مرگ طب شی داشت و نشان زا یانقش برجسته 

به  ییایآر نیمهاجر نییدر آ یبود، ول یو زندگ نشیآفر
و پرستش   افتی نی ادیبن گاهینداشت، دوباره پا یهند نقش

شد. در تانترا  یشیشعائر ستا هیفراوان پا یهاآن به گونه
که نشان برجسته آن  نه، یو ماد نهینر یروهاین زشیآم

آلت  -  Linga) نگایمردانه که ل یروین وا، یش یهماغوش
 نهیماد یروین یشاکت ای یتمردانه( نماد آن است، و پاروَ
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آلت زنانه( نماد آن است، در کانون باور  ـ  yoni) ینوُیکه 
که خدا   ییهابه چهره  زشیآم نی . در اردیگی م یجا ینید

  ی شوارهِ مَ یهادر چهره  زیهمسر او ن رد، یگی به خود م
(Maheshvariالکشوایر، نام ششوَهِمَ نه ی( )ماد ،) مى 
(Lakshmi ) ، ( اوماUmä ) ، یگائور (Gauri )، یکال 
(Kali ) ، ( دورگاDurga )۱ ه یباور پا نی . اشودی م دهیبرگز 

هندو را واژگون  نییمقدس آ ی از اصول اخالق یاریبس
  ی گیر فرارآن گوشه   گریو عارف و مرتاض تانترا د  سازدی م

است که در  یباشد، بلکه او کس تواندیاز زن و شهوت نم
( چون روانیبه باور پ)تا از آن    شودی و لذت غرق م  وتشه

 .دیآ رون یدست نخورده ب رودیآتش فرو م زر ناب که در 

از رسمها  یاریکه بس مینشان داد نیشیپ یدفترها در
شد و نخست در نمی  دهیکهن د  یکه در وِداها  ییو باورها

پس از آن وارد  ینید یهاه یاَترواوِدا و سپس در کارما 
فرهنگ  یهاادمانده یهند که  ان یبوم یشدند، از باورها

جان  ات یاند. کشفگرفته  شهیبودند، ر نیسرزم نی کهن ا
را آشکار   یریمارشال در موهنجودارو و هاراپا آثار چشمگ

از  یار یبس شهیبه ر توانیآنها م یساختند که با بررس
نبوده و رفته   یکهن هندو و براهمن نییکه در آ ییباورها

  ی خدا ژهیوبه هاده یپد نی برد. از ا یاند، پآمده  دیرفته پد
الهه مادر و پرستش او و نقش   ، یت و همسرش پاروَ شنویو

 

دگرگون   Maheshvaraکه به  ربّ  -بزرگ  ای  Mahä - ishvaraـ ۱
  ،یی بای به مفهوم ز  یالکشم  همسر اوست.  یو مهشور  واستیشده نام ش
و شکوه نام   یفراوان ا ی( shri) یو رفاه است و او را شر ی خوشبخت

اند.  ( که همان شهوت و لذت است خواندهkämaاند و مادر کاما )داده 
 اند. دانسته  ن یو مقدس  ان ی از خدا  ی مقدس و فرنام برخ  ن یرا همچن  یشر

  نامندی است م  بسته( را آن که به هیماالیا واuma - Haimavätiاوما )
  ی حال اوماپات  ن ی در ا وا ی. شخوانندی م  ی تارک هست ن یو او را برتر 

(Umapatiشوهر اوما نام دارد. گائور ) گرش ی باکره، که نام د ا ی ی  
. دورگا  رانگریالهه خونخوار و و ره،یو ت  اه یس ای  یاست. کال  یپاروت 

 . ریناپذ دسترس 
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و  شیکه بر نهاد زا نه، یو نر نهیماد یرویدو ن زشیآم
از  یاریاستوار است، و بس یو بارور  شیو رو نشیآفر

هندو وارد شدند، را  اضتیکه در یُگا و ر یشامان یرسمها 
 ی الدی به سده چهارم م کینزد رانام برد. تانت توانی م
آن   یر دو سده پس از آن در همه کنشها شد و د داریپد

 ی شیو ستا  یاخالق  نیچهره نو  کیدوران هند رخنه کرد و  
 یباستان یآورد و رخنه باورها دیپد نی سرزم نیرا در ا

 آشکارتر ساخت. نیسرزم  نیا   ینهاییهند را در آ انیبوم
بخش شد. دو شاخه  ییهارفته رفته به شاخه  زین تانترا

 اند: ن یچن اندافته ی  یبرجستگ شتریاز آن که ب

   (dakshinäcära)ـ راه دست راست۱
 .۱( vämäcäraراه دست چپ )ـ ۲
 ش یو پاال  ژهیگرفتن از شعائر وروش نخست با بهره   در

  ی و سرسپار شیایکه با ن ی، دهنده و انضباط سخت روحان
 نه یماد یرو ی( و نوایاز الهه مادر )همسرش یو فرمانبردار 

شوند  یکی  یاله یرویبا ن کوشندی همراه است، م یجهان
 نهیروش نهاد نر ن ی. در اابندیراه به کمال دست  نیو از ا
 است.  ی ادیارزش بن یدارا انجه

سرراست  یگرفتن از دگرگونروش دوم با بهره در
به   ند، دانمی همراه    ییکه آن را با خطرها  ، یجنس  یروهاین

جهان   نه یماد یرویروش ن نی. در ا ابندیی هدف دست م
 است.  یادی ارزش بن یدارا

 ، Kundaliniyogaو    Shaktiyoga  روشها  نیهر دو ا  در
است. دو  یادی بن یدارند، از دستورها یکه با هم وابستگ
 ای( Mi-tsung ـ تسونگ ی )م  ینی چ یکیمکتب پر آوازه 

 یگری وابسته به روش دست چپ است و د  یمکتب اسرار 
وابسته به روش  ی( گردونه آذرخشVajrayänaیانه )وجرَ

آن را ناگارجونَه دوم در   گذاره یپا  که دباشدست راست می 
 اند.نام برده  یالدی م ۶۰۰-۶5۰

 

 چپ. Vämaراست،   dakshinaو دستور،  یرفتار، خو ا ی äcäraـ ۱
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 ی روی( به پmaithuna) یعباد  زشییُگا آمی شکت  در
زن و مرد انجام   یهماغوش ، ی و شاکت  وایش زشیاز آم

که گوهر آزمونگر  شودیتکرار م ییو تا جا ردیگی م
( در kundalinishakti) یهانی ک یروین و دگرگون گردد

 شود.  داریاو ب
در  دهی چی( به مفهوم چنبره و پKundalini) ینیکوندال

 یرویو آن را نماد ن ( مار چنبره زده چ، ی خود است )مارپ
 ی هاه مهرهچنبر زده در تَ یکه چون مار نددانمی یشاکت

 زین رو«یآن را »مار ن رونیاست. از هم دهیپشت خواب
 روین  ن یا  ژهیروشها و شعائر و  یار یگاه که به  . آنخوانندی م
  ی و از کانونها  کندی شود، باز شدن و باال رفتن آغاز م   داریب

 یپشت جا یهادر ستون مهره  ژهیو یندهاکه در بَ چند
 ، یروین  کی  گاههایجا  نیدارند، گذر کرده و در برخورد با ا

 ایبندها  نی. اسازدی م داریبندها را ب نیاوابسته به  یمعنو
تانترا  رداشتکه به ب نامندیچرخ م ای Cakraکانونها را 

 رون یب  زیکانون هفتم ن  کیشماره آنها شش چرخ است، و  
دارد. در تانترا ستون   یپشت در مغز جا یهااز مهره 

که  نددانمی عالم صغیر )انسان(  هی پشت را پا یهامهره 
عالم کبیر )کیهان( است.   هی( پاMeruرو )همگون با کوه مِ

 کهنشان هفت اشکوبه آسمان است  زیهفت کانون ن نیا
.  دباشوابسته به آن اشکوبه می  ییخدا گاهیجا کیهر 

 است.  قتیحق ای Satya گاهیهفتم جااشکوبه 

پشت را به گونه  یهاستون مهره  یاز چرخها کی هر
دهند. نشان می Padma (Lotus) یآب لوفریگل ن کی

 یرویهاست که بر نکانون در ته ستون مهره  نینخست
و   منگاهینش نیو در ب راندی و دفع مدفوع فرمان م یجنس

  ا ی mulädhäraکانون را  نی دارد. ا یجا ی اندام تناسل
رنگ چهار گلبرگ سرخ   لوفریو چون ن  نامندی م  هیو پا  شهیر

  ی آنکه دارا  ای   Svädishthänaدهند. کانون دوم  نشان می 
شش   لوفریو با ن راندی است بر امعاء فرمان م  کین هیپا
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. سپس  شودی نشان داده م یگلبرگ به رنگ سرخ نارنج
manipuraka پر از درخشش که آن را با ده گلبرگ  ای

دارد. پس از آن  یدهند و در ناف جارنگ نشان می یآب
anähata ره ی( با دوازده گلبرگ سرخ تآهنگی )آهنگ ب  

( با یزگ یو پاک ی)پاک vishuddhaدر دل، کانون پنجم 
 äjnaدر گلوگاه و کانون ششم  یشانزده گلبرگ ارغوان

ابروان و   نیدر ب دیگلبرگ سپگورو( با دو )فرمان؛ فرمان 
چون  که)هزار برگ(،  sahasrävaسرانجام کانون هفتم 

شیواست )در مغز(.  گاهینور و آذرخش درخشان است و جا
به  یروح یرویاست، ن یآگاه  گاهیکانون که جا نیدر ا
تمن و ادست آمده، به  ریرسد و تنومی  ییرسا هیپا نیبرتر

 یگریاز راه د  ینیندالکو  یروین  نی. اشوندیم  یکیبرهمن  
وا(  ی)ش ی اله ضیاست که ف یمانز و آن  شودی م  داریب زین

 را به جنبش در آورد.  ینیاز باال به درون تابد و کوندال

 ی نهاییکه در آ یبراهمن یاز تانترا یابود فشرده نیا
 انهینام تانترا به  یو راه   کرد  رخنه  سمیبود  ژهیوآن دوران، به

(Tantrayäna در )راه   نیآورد. در ا دیکنار مهایانه، پد
پرستش الهه مادر   ، یجهان  نهیماد  یرویبه ن  شیگرا  ییبودا
  ی نیوگی ، نهیهای مادستوه بُدی شیها، ستاالهه  گریو د

شدند،   ییتانترا ی(ها، که قهرمانان سوتراهانهیماد نیوگی)
الهه مادر و مادر بوداها،   کی  بکالِ  پرستش پَرجناپارمیتا در

بزرگ   یشهایایکه پرستش او در شمار ن  یانه یماد  نندهیآفر
چون تارا همسر  نهیرهاننده ماد انیخدا شیدایاست، پ

او سروده   شی در ستا یفراوان یهاکه چکامه  هاولوکیتشورَ 
 نییدر آ یبراهمن یاز رخنه تانترا یشده است... نشان
از زن و   یدور یجابه  زین ییدا بو سم یبوداست. در تانتر

کهن   سمیو لذت، که در بود یجنس  زشیاز آم یپوشچشم
و  های( و وابستگTrishna) یبردن تشنگ نیاز ب هیپا

از زادمان    یریو جلوگ   upädänaو    upadhis  تهایمحدود
برداشت   یآزمون عرفان  کیبه گونه    زشیآم  نیدوباره بود، ا
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. در تانترا گرددی م   تند  ریبه تنو  دن یراه رس  یو گاه   شودی م
 شودی هم م نندهیکه آفر ابدییم  یاله هیتنها درونمابودا نه

کهن، که به اندرز بودا خود را با   سمیو وارونه فلسفه بود
  هان یسازنده ک  ساخت، یرو نمروبه  نشیآفر یچگونگ

  ده یچی و پ یشعائر بدو ، ی. سحر و جادو و وردخوانگرددی م
که تانترا را  انیی. بوداافتیگسترش  سمیتانتر شیدایبا پ

 .دندی دنباله مهایانه دانستند، آن را چرخش سوم دََهرمه نام 

دارد به  شی به رمز و راز گرا شتریکه ب انه، یتانترا در
و بدون آنکه به    گذارندی ها چون وردها ارج مفرازها و واژه 

به  شتریساحرانه، ب یچون ذکرها شند، یندیآنها ب هیدرونما
فرازها را مانترا  نیگویی آن نظر دارند. افراز و دوباره  خودِ
به شاگرد القا   یرمز  یافتهایکه گورو آنها را با در  نامندی م
سادهکه  ایگویی فراوان رهرو راه تا او با دوباره  کندی م
(sädhakaشود )به گشودن راه   دیکل  نیا یاری. و به ۱

 هاه یاز کارما یگردد. در برخ اب یبه مطلق، کام دنیرس
رسد که تکرار فراوان آنها می   یاه یمانتراها به پا  نی ارزش ا
 نینو شاخه  کی. نددانمی یرستگار  هی ( ماjapaرا ) 
که در آن  ینام گرفته، راه  انه یمانترا یرمز سمیبود

و  یرمز  یرویبا ن ییها، آواکها و فرازهامانتراها، واژه 

 

  یمعنو ی بازکار کیه در وَجرَیانه همان یُگین است که با کَـ ساده۱َ
  ک ی( )زمزمه japaه )پَجَ گا،ی از یاختهی( ، آمsädhanaسادهنه )  ای

مورد آرزو را از ذهن خود   ی خدا کی انه،یو ده ینام(، سماده  ا یفراز 
  شتهیا) ishta- devatäخدا  ن ی ( اوی)ابژکت سازد ی ( مجسم م وی)سوبژکت

( که با فراخواندن  sädhitaاست )سادهیتا    یآرمان اله   کیآرزو شده(    ای
  ا ی من )کارَم هَاّحال  ن ی. در اپردازدی سادهکه م  ی اریآن آشکار و به 
.  رساندی م  ییو رها ر یهمسان و سادهکه را به تنو  تا یخودساز( با ساده

  ه یما شادهایشدن آتمن ـ برهمن اوپان ی کیاز همان باور  شهیاند  نیا
  ی شعائر به گمان آنها عرفان  ن یکه در سراسر ا  شودی م  ده یگرفته است. د

و    انتراها بازگو کردن م  ، ینی و تلق  ی بدو  ی هاوه یتنها فرازها و شعائر و ش
و   یمعنو  یی رسا  ی نه آنچه برا ندیادینقش بن ی... دارای پندار یوردها 

 است.  از ین یاشهیاند
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  ی به رستگار یابیدست یبرا زهی انگ نیتربرجسته ییجادو
 . ۱شودی شناخته م
نام به  یگرید وهیاز ش نییآ نیبر مانترا در ا گذشته

 ی هاها و اشاره از نشانه یریگ( که بهرهmudräمودرا )
( است، که به کینشاندار )سمبل یو تکانها یو اندام یبدن
(، هی. تمرکز )سماد ندیافزای مانترا م  یآنها بر کارساز   یاری

( الی)ش  ی( و انضباط معنو انهیمدیتاسیون و مراقبه )ده 
 .گردندی آزمونها م نیبند اپشت

برجسته است. نماد  اریبس زی نقش گورو ن انهیتانترا در
از   ی( است. در برخvajraوجره ) ایآذرخش  انهیمانترا
  نیبا ا زیسخت ن اری بس یاضتهایر نییآ نیا یهاشاخه 

لد که  بلوفِ ی. پژوهشگر آلمانشوندی همراه م  هاوه یش
سر و تبت به   ن یتانترا در چ  نییآ  روان یپ  نیدراز در ب  یسالها 

  ی است، در بررس ده یگروه گرو نیابه  زیبرده و خود ن
دارد که  یاگفتار گسترده  یو تبت ینیچ کیتانتر سمیبود

 است:    نیفشرده آن چن

 

. در  گفتندی مقدس را مانترا م  یکه سرودها میدیهندو د  شی در کـ ۱
  زیزرتشت بود. در اوستا ن گفتار و امیر پ تََ ـ ن زرتشت مَ نیی آ یبررس

که در وِداها، گاتها و اوستا   ییا یواژه آر ن یر گفتار مقدس است. انتَمَ
نش  گرفته شده است )مَ دن ی شیو اند شهین به مفهوم اندآمده از واژه مَ

  شه یکه در اند  یا گفتار ی  زیبرانگشه یاست و آن را سخن اند  شهیر   نیاز ا
مانترا به   هاه یکارما نیهمه ا  ر اند. ددانسته  افته،ی سامان  ندهیگو

هندو ارزش   ن یگفته شده است. در د پرورشهیو اند  ی الهام یسرودها 
سخن بزرگ و مقدس،    mahä - väkya  و نخست  افتی  شیمانترا افزا
آن   ادی گویی زکه دوباره  ریتنو  یبرا یو عرفان  یفراز رمز کیو سپس 

(Japa  - انگ )و سرانجام با ممارست   شه،یروشن کردن اند  زه یذکر
)نطفه   گردد ی م  شه یشدن با خدا و آشکار شدن خدا در اند ی ک ی وسته یپ

  ی مفهوم وردها  ههم مانترا ب  ی رمز  سمی( در بودbijamantra  ـسخن  
هندو درباره    ش یباره هم برداشت ک  نی و در ا  شود ی به کار برده م  یرمز

 رخنه کرده است.   ییبودا سمیمانترا به تانتر 
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 ی کرها یبودا را به پ نییآ نیا یهاپرستشگاه  در
ها و دهند. الهه هراسناک نشان می   اریبس  یگوناگون و گاه 

 کیبا  کنند، ی م یگوناگون که با هم همخوابگ انیخدا
فراوان    یتا هزاران چشم، با دستها و پاها  یشانیچشم در پ

 یهاو جمجمه   دهیبر  یسرها  ایکه در هر دست ابزار کشتار  
 یکوبی ها پاها و کشته مرده  یکرهایپر خون دارند، بر پ

آورند... همه آنها که شگفت یو به چهره حیوانها  کنندی م
گذاشته    شیانسانند، به نما  یهای و زشت  ها یدینشان دهنده پل 

  ها یزشت نیبا همه ا دید. آنها باور دارند که سالک باانشده 
سازد،در   اآزمون خود را از همه آنها ره   نیرو شود و با اروبه 

 دیآ رونیغرق گشته و از آنها پاک ب هایو زشت  هایچرک نیا
 دی( ناپدahamkäraشرارتهاست )  نیا  ادیرا که بن  یتیانان  و

  ی شدن حکمت و معرفت با دلسوز  یکی  دیسازد. هدف او با
را با مفهوم   یگانگ ی نیباشد. ا ش یدر درون خو یو مهربان

Yabyum  نمودار  اند، زشیکه نشان پدر و مادر در حال آم
به  دیبا ندیمایپی راه را م نی ... آنان که اسازندی م
 ی سازی براتن در دهند. در آماده زیسخت ن یارستهامم

سر به  ییدر تنها یدراز  یبه سالها ازین یروح یدگرگون
نام از آنها به  یکی که    گاستی  ژهی و  یبردن و انجام آزمونها

tummo ، برف و  انیبرهنه در زمستان سخت تبت در م
پرور ناتوان و تن  یانسانها یسر بردن است، که برابه خی

با  دی فراوان را با یسالها  نی. همچنستین ریپذانجامهرگز 
که   یبگذراند تا آنکه بتواند انرژ  یسخت انضباط  ینهایتمر

مهار کند. روشن است    د، یآیم  دیاز آتش خشم و آز و آژ پد
ج گام نراه پرر نیدر ا یکه در تبت هم تنها شماره اندک

 .نهندی م
حکمت و شفقت بنا  هیبر دو پا یتبت سمیکه تانتر میدید
با جهان   ردیگی. سالک هر اندازه با خود سخت مشودی م
 دیبا جان، یجاندار و ب وان، یانسان و ح ش، ی خو رامونیپ

نشان    یگذشت و بزرگوار  ، یو بردبار  یو همدرد  یمهرورز 
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  تا یچیروش را دنبال کند تا به بُده  نیا یادهد و به اندازه 
(bodhicitta دست )با  ندهیروح جو گاهیپا نی. در ا۱ابد ی

  ی کی تاست، یشون ایروح جهان، که همان گوهر بودا 
.  ندیبی نگر م کیرا با  هایحال همه هست نیو در ا شودی م

 ، یخودخواه  ، یزار یب ، یجانبدار نیکوچکتر یآن که دارا
دست  تایچی... است، هنوز به بُده یورز یپ ، ینابردبار

با زور  دینبا یو همدل یمهرورز نیابه  ی. ولستا افتهین
نقش بندد.  شیگرا نیا دیبا ندهیتن داد بلکه در درون جو

 زیناب رسد به معرفت ن یو همدرد یآن که به دلسوز
تانترا »شفیق ناب« است که به   دیاست. عارف از د  دهیرس

اراده... که  یرویه با دانش و نه با ننه با خرد، ن گاهیآن پا
از   یار یسخت، که بس اریبس یتنها با آزمونها و ممارستها 
راه تانترا  نی. ادی رس توانیم ، رسدآنها نامعقول به نظر می

 یو مغول  ی تبت  یالماها  ژهیوکه به  ندیگوی م  زیرا وجریانه ن
راه   ن یچون باور دارند که از ا نددانمی «آن را »راه کوتاه

 روانای به ن و افتیدست  ریبه تنو توانی م یزندگ نیدر هم
فراوان   یبه دورانها ازیکه ن گرید یها. در برابر راه دیرس

 ی گاهایاز مانتراها، مودراها،    شیک  نی ا  ینهایاست. در تمر
بدن  یکیزیف  یو کانالها یزندم ینهایهمراه با تمر ژه، یو

. به کار شودی م یریگ)چون رگها(... و مدیتاسیون بهره 
 Ang  نی و در چ  Umکه در تبت    Aumبردن واژه مقدس  

 ارزشمند اریبس زین شود، ی بر زبان آورده م Ongو در ژاپن 
مایه  درون  گونهچ یه   یکه به نظر دارا  یرمز  یاست. وردها

بارها و بارها بازگو شوند. در خانگاهها   دیبا  ستند، ین  یمنطق
لد آنها . که بلوفِشوندی همراه م  یاژه یو  یوردها با نواها  نیا

برف  زشیزوزه باد و شرشر آب و ر ایرا با آذرخش و تندر 
بوق و سرنا و کوس و  یزندگنوا نی . ابزار اسازدیهمانند م

 

ذهن است که  ـ یآگاه  ـخرد  ختهی( آمcitta) تا یدر یُگا چ میدی ـ د۱
antahkarana ر یتنو یعن ی تایچی شود. بُده یم  دهینام ی درون افتیدر  

 ی درون افتیدر   ریتنو  ا ی ی درون
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 د، نیآی از شکم بر م ییو آواز الماها، که گو اندژه یطبل و
 یروی ساختن ن رومندین ی. براکنندی م  یآنها را همراه  زین

 ... رندیگی بهره م اریبس زیاز مانداالها ن یدرون
 :سدینوی گسترده م یپس از بررس بلوفلد

مرموز چون تانتراها، مودراها،   یزها یدستاو  نیا  ی»کارساز 
 چونیو ب ریپذافت یروشن و در ییآنها یمانداالها..... برا

  ن یچن کیکه  اندافته یپرورش  یطیو چراست، که در مح
گمان آنها را بی  یرا باور داشته و کارساز ییزهایچ
 که ییاند، آنهاکرده  شیآنها را آزما زیو خود ن رندیپذی م

اند، که در راه انجام و درست دوخته  ییچشم به انسانها
 ۱۸۰/۱۱۷ - ۱9۰اند«. رفته  شیهدفها پ نیدرآمدن ا

 ان یاست که من بارها ب یدرست همان سخن  نیا و
و پژوهش است.   یاز پنجاه سال بررس   شیام و برآیند بکرده

پرورش    ن، ی آموزش، تلق  ، یکه برآیند واسپار   ن، ی قیو    مانیا
است   یدرون  ی هایدگرگون  نی همه ا  ه یاست، پا  یریگیو خو

. ندیآفری م  یو شگفت   اندازدیهم به برون پر تو م  یکه گاه 
. خرد و دیباور داشت تا بتوان د دین پهنه نخست بایدر ا

است و نه  یپهنه نه راه  نی خردمندانه را در ا نشیب
 ی. گاه یجا

چون  ژه، یداری ون ییورود نوکار آ یتانترا برا در
که در آن گورو نقش پدر  شودیم  افتی ، یاسرار  یشهایک

ف( . محرم شدن )تشرّنددانمی بودا    نیرا داشته و او را جانش
  ده یکردن نام سیخ ای Abhisheka تیدر سنسکر

همراه است. به نوشته ناکامورا    دن یبا آب پاش  رایز  شود، ی م
  ی اپس از اَترواوِدا به گونه سمی آداب که در براهمان نیا

 دیروا گرد  زین  یرمز  سمیدر بود  شد،یگسترده به کار برده م
 ۶۰/ ۳۲9. رفتی شمار م برجسته به اریبس یو از رسمها

ه، نَریاجَرا در شاخه وَ  ییبودا  یتانترا  نییناکامورا بنیاد آ
  ش یداند که از ک می  کند، ی ه الماس ترجمه مکه او گردون

در   یوابستگ   نیگرفته است. ا  هیما  اریبس  یبراهمن  و  ییودا



۵عرفان 894  

شعائر  ی. حتشودی م  دهید ییبودا یتانترا یهاهمه شاخه 
دادن در آتش است و  هی( که به مفهوم فدhomaهما )

در  شد، ی به کار گرفته م سمیدر براهمان سمیاز بود شیپ
 یبرآوردن آرزوها زهیو آن را انگ  یریفراگ زین سمیتانتر
ذهن   ش یپاال  یهم برا   یدرون  یما ُه  کیو    تندساخ  یجهان

  ن یگذشته بر ا یرمز سمیبر آن افزودند. بود درون و
 ژهیوتوده مردم هند، به  یگونه شعائر و رسمها و باورهاهمه

خود وارد کرد.  یآنها را در باورها یست یمرتِتُ یبرداشتها
( نقش  نددانمیبرابر  ندرای( )که با اVajrapäni) یرپانوجَ

( Ajantäآجنتا ) ی . در غارهاافتی  سمیرا در بود یکانون
در کنار   ۱( Kubera( )یا Jambhalaجمبهاال ) یکرهایپ

است )سده    سمیدارد که نشان رخنه هندوا  یجا   یامونیشاک
 (.یالدی م ۶تا  4

هندو در انجمن  انیخدا مهیو ن انی از خدا یاریبس
  ی نینو انیخدا ایشدند،  رفتهیپذ  یرمز سمیبود انیخدا

( از yamäntaka) امانتاکای کری. پدندیهمگون با آنها آفر
  ن یمردگان هندو گرفته شده و همچن ی( خدا yama) امای

 یتودها  یاز باورها  زین  نندهیپرستش بودا به گونه خدا و آفر
 Märavijayaگونه که در گرفته است، همان  هیهندو ما

stotra شهیباور ر  نیاز هم وان، یشدن بودا بر د روزیپ  
 یوردها و ذکرها  یرمز  سمیاز شعائر بود  یک یگرفته است.  
dhäranis پاس  ی و افسونها ییجادو یاست آنها وردها

اند. مهایانه شده  یهاه ی از کارما یاند که بخش بزرگدارنده 
روزگاران به دعا و ورد و ذکر و جادو و طلسم  آن    دمتوده مر

هم نتوانست از آنها  سمیچنان خو گرفته بودند که بود
 یشعائر و فرازها  نیاباور داشتن به    یشود. برا  گردانی رو

  زهیانگ  های آن است که دهاران  یرفتن یتنها بهانه پذ  ییجادو
  ش یسده چهارم به پ کی. از نزدشوندی م یتمرکز روح

 

 گنجها، پاسدار جنوب.    یارواح در ژرفا و خدا ی خدا Kuberaـ ۱
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 ی . سوتراافتندیجداگانه وجریانه سامان  یتراهاسو 
 از آنهاست...  یکیکودکان«  یپاسدار  یبرا ی»دهاران

برآیند  نیاو افسونها به  هاهارانید انیپس از ب ناکامورا
 ن یهند در وجریانه جامه نو یکه اترواوداها ابدیی دست م

 رندیچشمگ اریبس زیسوتراها ن نی ا یاند. نامها به تن کرده
 نیا یاری. به ۱رندیگیم یرج جا کیاز  شیب یو برخ
 . افتیدست  ریبه تنو توانی م هایدهاران

vajrapäni - sumukha dhärani هارانی د ای 
وابسته باشد که در   یبه دوران  دی شا  ، یانیوجر  یدروازه واال

 روانایبه ن توانیم یدهاران یاور یبه  نکهیوجریانه باور ا
 آغاز به شکل گرفتن کرده باشد.  افتیدست 

 یوردها رندهیدر برگ یسدها سوترا و دهاران نیی آ نیا در
...  یبودا، منجوشر یامونیشاک طلسمها... از زبان ، ییجادو
 ی هادر چهره  ه اولوکیتشورَ ژهیوگوناگون، به انیخدا یبرا

( dashamukhaده سر ) هفراوان چون اولوکیتشورَ 
اسب سر  ، ( sahasramukhaهزار سر ) هاولوکیتشورَ 

(hayagriv )... با شش چهره...   سر، ی ب 
 , shaktiی    برا ییجادو یتراهاسو  نیهمچن

…Parnashabari , Nämasamgiti , Cundi 
 ی رمز سمینقش مانداال در بود ن یاند. گذشته بر انوشته 

مانداالها، که نقش بودا و  ن ی برجسته است. ا اریبس
را با وردها و  انیاز خدا یهای گوناگون و برخستوه بُدی
 ده یبرگز ونیتاسیمد هیپا سازند، ی همراه م ادیز ینامها

 -Kärunägarbhaمانداالی  نی . شکل نخستشوندی م

bhätu است که اشاره به زهدان زن   یزهدان همدرد ای

 

 نمونه  یـ برا۱
Sarva Tathägatoshnisha  - sitätapaträ - näma - aparäjitä 

Mahäpratyangirä vidyäräjni  
  ی که دارا د ی چتر سف یالهه شکست ناخوردن  ن یبه ترجمه ناکامورا »ا

  روها یاست و با همه ن  ن یاطی همه ش رانگریاست، و یفراوان ی هافروزه
 (. رساندی م  ری خود خ ن یکنندگان و مؤمن ش یای آماده شده و بر ن
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. گرددی آشکار م  Mahävairocana sutraو در    دباشمی 
گرفته    شهیر  نهیمانداال هم از آلت ماد  نینشان سه گوشه ا

 سمی وابسته است. در بود ینگینشان ماد  نیا شی و به ستا
چون  Vajradhätuمانداال و مانداالی  نیمتأخر ا یرمز

  ون یتاس یمد هی و پا شیمورد ستا یادیبن یداالدو مان
پوشاندن بدن »  یباور به کار بردن مانداال  شهی. رگردندی م

در  توانی مرده« را که در ژاپن باب بوده است، م 
 ... افتی نینو یشادهایاوپان

دست به   یرمز  سمیدر بود  توانی که م   یگاه یپا  نیبرتر
دست   گاهیپا  نیا( است و آن که به  siddhi)  یده یآورد س

انسان کامل و عارف شامل   ا ی( siddha) دههیس ابدی
کمال در بدن، کمال در   شود، یم  افتی. سه کمال  گرددی م

که    ییو ذهن. با به کار بردن دعا  شهیگفتار و کمال در اند
بر  توانیترجمه شده، م یو به ژاپن یآن هند شهیر

 روزیپ  سازند، ی م  داریپد  maras  یطانهایکه ش  ییجلوبندها
( Vairocana Buddha) روچنهیبودا و ضیشد و با ف

دست آورد مراقبه( سه کمال را به  یاز پنج بودا یکی)
که کمال  یبه راست  دیآی دست مکه با ورد به  ی)کمال

  مها یس رَکَشوبها دگاهیدبنابر  نیاست!!(... در چ
(shubhakara simhaم ) پنج  ی مانترا یاریبه  توانی

 . .افتیسه کمال دست  نیانهاد، به 
آژ و  یکششها رشیپذ انهیمانترا یها یژگیاز و یکی

 ی شیگرا  زین انهیآن است. در مها ی و شناسانگر ییکامجو
( mithuna)  ییکامجو   ی. لذتهاشدی م   افتی  یسو  نیابه  

  یدر ناگارجون
( ی الدی ( )سده سوم مNägärjuni kandaکاندا )

به  زی ( نAjanta. در اجنتا )شودی برداشت م  ندیخوش آ
  ن یا یرمز سمی. در بودمیکنیش برخورد میگرا نیهم
 ی رمز سمیبود یتراهااست. سو  رومندترین اریبس شیگرا

 یبوده چون وجره  یمانیپس از حک شی گرا نیاوابسته به 
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(671-741-vajrabodhiو آموگه )( 774 – 705وجره 

Amoghavajra یاز باورها  یاخته یاند و آم( نگاشته شده 
  اریبس  یارا به گونه  هاینیوگیو    هانیوگی. کارکرد  اندی خراف

بازگو و پرستش    هاه ی کارما  نیانگیز در اشهوت   گستاخانه و
بزرگ و حکمت  ینماد همدرد ی( خداDäkini) ینیداک

  شروان ی. از بزرگان و پشودی سفارش م ، ( vajra) یالماس
( Amoghavajraموگاوجره )آ پالوده شده  یرمز سمیبود
داند و آن می   ۱۷را    شیپاال  یهاه ی نام برد که پا  توانی را م 
 یهااز شاخه   ی... برخسازدی مانداال وابسته م  یاخد  ۱۷را با  
 mahäsukha ای نیبرتر یخوشبخت کدر یرمز سمیبود

  دن یرهروان همراه با خوردن گوشت و نوش یاریرا به 
هماهنگ با  ، یجنس ی زشها یآور و آمی مست یمشروبها

(، آموزش Shaktasچون شاکتاها )  ییبودا ریغ یهاگروه 
تانترا ـ  رسمبهارَکَچَی رآموزشها در ش نی . ا۱دهندمی 
(Shricakrasambhära - Tantraب )شوندی م انی. 

 ات ینام ادببه  یرمز سمیبود یهاه ی گروه کارما کی
Samvara  آنها  نیتراند که برجستهشناخته شده

Samvaradaya Tantra سده هشتم   انیاست )پا
 – Laghusamvara)نام  تانترا به   نی بر ا  ری(. تفسیالدیم

Tant) شده   یواشکاف قت یحق نیتراست که در آن بر
آداب تمرکز  وناست... تکاندهنده است که در کان

(Samädhi )در سمیبود نیا Samputobhavad- Tant، 
 

 -sagunaبزرگ هندو که  یهااز شاخه یک ی( Shäktasـ شاکتاها )۱

Brahman دو  پرستندی مجسم( را م یخدا ـ تی فیک ی)برهمن دارا .
  ( shaivism) واپرستان ی ( و شvaishnava) شنوپرستان یو گر یشاخه د

و پاسدار   ی زندگ ننده یکه آفر ندباشمی  ی اند. شاکتاها پرستنده شاکت
و   نهینر  یو نماد آن آلتها یجنس یرویتوان او ن انیاست و بن هانیک

  ی آنان هم در حال هماغوش انی( است و خداLinga - Yoni) نهیماد
  نیابه  ونییُگا و مدیتاس ، ینی با کوندال ز ی. آنها نشوند ی نشان داده م
را انجام   ی جنس  زش ی آم ان، یاز خدا یرو ی و به پ کنندی روش رفتار م

 دهند. می
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نام )محارم( به  کینزد اریبا بستگان بس یهمخوابگ
Samvara- Buddhism  ۳۱4/۶۰- ۳۲۸  .شودی ستوده م 

در  ونیتاس یگزارش از واردِر که درباره مد کی با
 انیجستار را به پا  نیا  ( آمدهAnguttarayoga)  گارَیُانگوتَ

ره موَسَ است: در چکر نی. فشرده گفتار او چنرسانمی م
(Cakrasamvara  )رفتار   ون یتاسیمد  نی به چن  دیبا  نی وگی

 کند:

بپندارد که  دیبا رودی که به خواب م یهنگام»
(  vajrasattvaبدنش تن بودا به گونه وجرستوه )

 دهینام Heruka( است که یالماس قتی)حق
( فرو رود. shunyata. و سپس در خأل )شودی م

اوست   رامونیآنچه را پ  دیبا  شودی م  داریگاه که بآن
شده   س یحال او تقد  نیچون وجرستوه بپندارد. در ا 

  ند یجنوب بنش  یو متبرک است. پس آسوده به سو 
(  ونیتاس ی مد  نیا  ژهی)شراب و  amritaاز    یاقطره  و

دََهرمه   ـ و سه پناهگاه )بودا  ردیبر نوک انگشت گ
همه جانداران را   یکیسنگهه( را بر زبان آورد و ن  ـ 

بزرگ  یرا در خوشبخت  شتنیآرزو کند. پس خو
 ندیبیم  (Herukaکه خود را بودا )  یپندارد، در حال
 نی در ا)او  اب ییکتایو  ین یوگیبا  یدر هماغوش

او در  ( است یخوشبخت نیبرتر یهماغوش شیک
ه کهروبر زبان آرد: من شری  دیبودن با بودا با  یکی
(Sheri- Heruka می )م«باش. 

گفت و  دیکه با یدرباره سخنان  ی... پس واردِر گفتار
و   هیپای ب  یرشته پندارها کیانجام داد،  دیکه با ییکارها

 انیهمراه است، ب  یموهوم که بازگو کردن آنها با رنج روان
دل خود پنداشت،   ان یرا در م   Aوات    دیکه چگونه با  کندی م

گروه ماه... را در نظر آورد، با افسون   ، hum  یآواک جاودان
داد... و سرانجام هم در   هیخواندن در پندار خود به همه هد

 نیبرتر هیو پا نهیکه نشان آلت ماد ، یآب لوفریگل ن انیم
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است )الماس  یکه خود الماس  نیوگیاست،  ی خوشبخت
 ـ یونیشدن  یکی) گرددیخوشبخت م ( نهینشان آلت نر

و  ونگوناگ یچهار چهره است با رنگها ی(... او دارا نگایل
دلدار خود را که به رنگ  ینیوگیدست که با دو دست  ۱۲

آذرخش   گریدست د  کیسرخ است در آغوش گرفته و در  
دهد، دارد و در را نشان می   تایرا که نماد الماس بوده و شون

دست چاقو   کیو در    ی( زنگ )نماد همدرد  کی  گریدست د
به   ین ی وگی یبازو  کی... هاستی ساختن ناپاک دینشان ناپد

است  یپنهان قتیچنبره زده که نشان حق نیوگیبدن  ردو
دارد... او برهنه  گریپر از خون را در دست د یاو جمجمه

و بر  هاست، ی از همه جلوبندها و ناپاک یاست که نماد آزاد
 نهیماد ستوهی جفت را چهار بُد نیاست. ا ییبدنش زینتها

بر دست  یرمز یزهایاند و چ( که همه برهنه ینیوگی)
 ی... و سرانجام به گفته واردر براکنندیخدمت م د، دارن

 یساختن بوداها فیاز همرد سم یهماوا شدن با هندوا
سخن گفته   وایاکشوبهیا... با برهما، ویشنو و ش  ه، چنَروَیوَ
 .شودی م

 :سدینوی م واردِر

استاد   - Krishnäcärya) هیشناچاریکر یبرا»
روش یُگا   نیدر سده نهم( ا یرمز سمیبزرگ بود
بار خواهد آورد و به ریتنو یزندگ نیدر هم

Hevajra Tantra نیترو برجسته  نیروشنتر 
 یروش بر پَرجناپارمیتا برتر  نیآن است. ا  ییبازگو
ند پَرجناپارمیتا را دنبال ک ستوهیاگر بُد رایدارد ز
خواهد  ازین شماریب یهایدراز و زندگ اریبس یزمان

از همه  ریروش تنو نیگفت ا دیداشت. پس با
   99/ 49۶ - 5۰۳بهتر است«.  گرید یروشها

 ن یی آ ای سمیاز تانتر یافشرده اریبود گزارش بس نیا
همراه با  یهاییتانتراها، که درباره آن گزافه گو

فراوان شده است و  هی و ما هیپای ب شیو ستا یزدگشگفت 
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و  یری گ یخو یکهن، از رو یرمز  ینهاییآ گریچون د
و ناخود   یهم کشش همراه با هراس درون  یو گاه   یبندیپا

 است.  تهگش یبانیآگاه، پشت
ام، آور شده ادیخود  یاز نوشتارها  یار یکه در بس چنان
  کرهی که به ساختن جامعه پ یانسان یهاگروه نیدر نخست

انبار  ا، یپو یگانیبا یکیپرداختند سالمندان چون  یاافته ی
به  زین رونیو از هم رفتندیشمار مبه یهمگان یهایآگاه 

بود  گونهن ی. همشدی ارج گذاشته م اریآنان بس یهادگاه ید
بودند و از   مانده  ادیبه    اکانیکه از ن  ییگزارشها و برداشتها

 یهاده ادمانی نی. همشدندی سالمندان بازگو م نی زبان ا
مردم شدند و  یپابرجا یسنتها و باورها هیکهن بود که پا

 تیریوجود آوردند. در دفتر »مدرا به   یو همگان  ینیدانش د
 هیبر پا تیحانکه چگونه معبد و رو میدینه حکومت« د

 یقانون همگان  ـدانش    ـ  نیسنتها کانون آموزش د  نیهم
  ار یو بس رومندیبودند ن ییهاگونهانسان  زین انی. خدادیگرد

رو، هم  ن یداشتند. از هم یآگاه  نشیکهن که از آغاز آفر
و دانش بودند و  یهراس و ترس، و هم انبار آگاه  هیما
سرچشمه  زین نبه مردم کمک رسانند. کاهنا  توانستندی م
ساختند که از دانش  انیخدا نیو دانش خود را هم روین

با رمز و   وستهیپ  نهی... دانش پارکردندی کهن آنان را آگاه م 
راز و سحر و جادو همراه بود و عقل و خرد در آن راه  

و آرمها و آرنگها...    یرمز   ینداشت. نمادها و نشانها، نقشها
باورها، نهادها   خویها، کهن داشتند و به    یهاشهیکه همه ر

مردم ارزش    ی نهاییوابسته بودند، در آ  نه یپار  یهاافته یو در
 . افتندی یادیبن

با ترس ناخودآگاه از  ختهیآم شی بزرگداشت و ستا نیا
 یهاو دسته  هاره یهر چه کهن و رازگونه است امروز در ت

که رفته رفته   شرفتهیپ یهاژرفتر و در جامعه  اریبس یبدو
رمز و راز و    یجا  ، یشمندیو اند  یو خردورز   یدانش آزمون
 همهنوز    ی. ولشودیم  دهیکمتر د  رد، یگی را م   انیگفتار خدا
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از دانشمندان خانه دارد. از  یبرخ یدر ناخودآگاه مردم، حت
که ناخودآگاه به هر چه کهن و  شودیم دهید رونیهم

 .نگرندی م یهمراه شگفت  داشتیرازگونه است با گرام

گرفت که وابسته به   هیپا رونی تانترا در هند از ا نییآ
 یمادر جهان و جادو نش، یکهن بود و با راز آفر یباورها

 نیکه کوچکتر نییآ نیداشت. ا وندیپ شیو زا زشیآم
  ی شهاینداشت، در ک نشیبا خرد و دانش و ب یهمبستگ

 یابی  راه هم گرید یو در دورانها افتیآن روزگاران رخنه 
 یهاهیبه ما گرید ینها ی مردم سرزم یشهایخود را در ک

 گوناگون دنبال کرد.
که   یاز پژوهشگران دانشمند  یاست که برخ  ریچشمگ
پرسش را با خرد  نیکوچکتر کوشندی روزانه، م یدر زندگ

  یی نهاییآ یپاسخ دهند، در بررس هایآزمون و آگاه  یاریو 
  نیآغاز  یباورها  ادبودیچون تانترا، که به برداشت خود آنها  

انسانها   کهی است، زمان ییو هراس و وهمگرا میزاده ب
و  اند، مودهیپیرا م یو خردورز دنیشیاند یکودک ندورا
به سحر و جادو و ورد و  تها، یرو شدن با واقعروبه  یجابه

 مغز، یو ب هیمایدعا و فرازها و نقشها و ... موهوم و ب
چشم خرد را  زدند، ی رنگارنگ چنگ م  یهاو الهه  انیخدا
تمام   ی و با شگفت  نهندیو بر دانش خود سرپوش م  بندندی م

 .پردازندی م یبدو یافسونها   نیا شی به ستا
 سم یبود یگاه از آموزش رمزکُنسه که خود گه 

 :سدینوی م کندی م ییگوکین

  ی اکهن، بر گونه  یاسرار   یشهایک  شتریچون ب  سمیتانتر»
 کیرا  سمیبود لندیسحر و جادو استوار است. آنها که ما

و   چونی ب یمکتب خردپسند درمیان گذارند در گمراه 
با  یشکل  نیکتریکهن در واقع به نزد سمی. بودندیچرا

آنها را  دیبا انیوابسته بوده است که خردگرا ییپندارها
به گونه   زین  سم یه بودگامِ  نیپس  سم ی... تانترابندیدرها  خرافه 

 ۲۱/ ۱۱۷ها بنا شده است«. خرافه  نیهم هیبر پا یگرید
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 سم یالماا

با   ییگرفته و از سو  یاست که در تبت پا  یشیک  سمیالماا
  ی بوم یبا باورها گرید یو از سو ختهیدر آم سمیتانتر
از آن سخن گفته   سمیو« که در دفتر شامانن پُ»بُ یشامان
تنها به چند اشاره بسنده   رونیاست. از ا  افتهی وندیشد، پ

  ش یو رهبانان ک  ونی( نام روحانLama. الما )میکنی م
 یجا میدید سمیهستند، که در شامان یتبت سمیدبو

گرفتند و با درهم  نیسرزم نین را در ا بُ نیی آ یشامانها
دادند،   یادیبن  یبودا دگرگون  نییبه آ  شیدو ک  نیا  ختنیآم

 یهاچهره  نیتررهبانان از برجسته  یویدن ییکه فرمانروا
بود. در تبت دو رهبر در کنار هم به   یدگرگون نیا

 یالما، که فرمانده یی داال یکی. پردازندی م ییفرمانروا
  ستوه ی گونه را داراست و او را تجسم بُدو شاه  یویدن

 یالما که فرمانده پانچن یگریو د ند، دانمی  هاولوکیتشورَ 
. نام کامل  پندارندی م   تابهای را داشته و او را تجسم ام  یروحان

 ( Panchen- rinpo - cheچه ) نپویهبر پانچن رر نیا
( نقش  Marco Pallis) نینو یاه ی . در کارمااست

 « یحضور یکرده و آن را »کاروند یالما را بررسداالیی 
 کی سمیدهد که چگونه الماانام داده است و نشان می 

الما پاسداران داالییالما و پانچناست که  ییباور جادو
و تالش    یآنکه کاروند  ینه برا  روند، ی شمار مبزرگ آن به

  یدارند، بلکه تنها حضور آنها پاسدار خوشبخت یابرجسته
   ۱۰/۱9است.  نییآ ن یا  روانیهمه پ یابیو کام

 :سدینوی کُنسه م
( گروه سرخ  Rnyim- ma - pa)  ای  ـ ما    ـ   میرن پ»
( روپوش  یجامه زرد )نارنج  یجاتبت است که به در  

سحر   نییرا با آ  سمیبود  انهیو مها  دندیسرخ را برگز
باور آنها   یادهایاز بن یک ی. ختندین آمبُ یو جادو
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را در   ییهاه ی بود که استادان کهن کارما نیا
 یهااند تا پس از سدهپنهان کرده ییگاههایجا

آنها را   یااشخاص برجسته ستهیبا نفراوان در زما
  ان یو از م  نییآ یآنها به توانمند ی اریکشف و به 

گونه   کیپردازند. در واقع آنها به    هایبرداشتن سخت 
 باور دارند«. نیالهام نو

 :سدینوی م  نیهمچنکُنسه 

 کی رمتکهن ِه یهاگروه  ی چون باورها سمی»الماا
(Hermeticکناره مد ) است، که باور داشتند   ترانهی

سحر و  ا، یمیک ، یشناس درباره دانش ستاره  یهاه یکارما
اند تا در کهن نوشته و پنهان کرده  یجادو... را حکما 

از   یهمسان  نی. ا۱شود یبرداراز آنها بهره  سته یبا یزمانها 
و   سمیاز تانتر  یکه بخش بزرگ  کندی م  یبانیما پشت  دگاهید

در شکل   یمصر یسحر و جادو نیب یوندیپ سمیالماا
. دهدی را نشان م  انهیمها کیز یخود و متاف زمیسی ستیم

شدند،   دایبه بعد پ  ۱۱۲5پنهان شده در تبت از    یهاه یکارما
. ۲شدند«ی م افتی یابرجسته  یآنها نوشتارها  نیکه در ب

۱99/۲۱ 

 :سدینوی م  شومان

 یالدی م نیسده نخست انیدر پا سمیبود انهینای»ه 
 5۲۲و در    رفت  به کره  نیاز چ  ۳۲۷و در    دیرس  نیبه چ

از   یاری به سده هفتم در بس  کیبه ژاپن وارد شد و نزد
زمان بود که در   نیگرفت. در هم  یپا  ایآس  ینها ی سرزم
و پُ نبُ نییپابرجا شد و آنجا در کنار آ سمیبود زیتبت ن

از  یکی. دیگرد یهمگان نییبا آن آ ختهیآم ن وبُ ای
آن بر  یروزیبودا و پ نییرخنه کردن آ یآوندها

 

 مجموعه بازگشت شود.  نی به دفتر دوم از ا ک یمفهوم هرمت یـ برا۱
  ان ینیش یهمان پندار کهن، که آنچه پ وستهی که پ شود ی م ده یـ د ۲
کهنتر واالتر،   چه  است، و هر  یشتر یارزش ب ی دارا اندافته یدر

 ارزشمندتر. 
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بن، که در واقع شامانها  شی ک ونیساحران و روحان
 دماسمبهاوَ پَ هیاچار یبودند، استاد نامدار هند

(Acärya Padmasambhava  بود که وَجرَیانه را )
 ی به تبت آورد. او خود با سحر و جادو و کارها و آزمونها

هم او را ساحر و  رونیداشت و از هم ییآشنا یشامان
به او را کاله  سته. مکتب وابدندینامیبزرگ م وبندید

گروه شب کاله    نی ا  یچون الماها  خواندند، ی سرخان م 
 Nyingmaالماها    نیاسرخ بر سر داشتند. در تبت به  

مکتب   نی. اخوانندی و آنها را استادان مانترا م  ندیگوی م
 ن ییبن را فرا گرفت و با آ  یها از آموزشها و باور  یبرخ

 ، یر یالگف ، ییشگویدر پ ژهیو. به ختیبودا درهم آم
از  ، ییجادو یکردن جن و درمانها رونیب ، یوبندید
به  کینزد یویدن ییمایه گرفت. فرمانروا بُن  شیک

افتاد و  ییدست رهبانان بودا سده هفدهم به 
دست را با هم به  یویو دن ی مذهب یالما رهبرداالیی 

برجسته و توانمند  یاز مکتبها یکی آورد. در تبت 
که در سده  شت، ( نام داGelugگلوگ ) ییبودا

هسازگر بزرگ بِ کیچهاردهم رهبر نامدار آن، که 
 (Tsongkhapa)خاپا نام تسونگ شناخته شد، به 

نهاد، که رفته رفته   هیمکتب را پا  نی( ا۱4۱9  -  ۱۳5۷)
 ن یالما جانشداالیی  نیشد. نخست  یارزش فراوان  یدارا

 ۱۶۸۲الما )داالیی  نیخاپا بود و سرانجام پنجمتسونگ
و نقش   دیتبت گرد  یفرمانروا  یگونه رسم  به (  ۱۶۱۷  -

بوده و فرزند  همسریشاه را دارا شد. چون رهبانان ب
الما داالیی نیجانش دنیبرگز یبرا یندارند روش

روش  نی. اگرددی شد که هنوز هم رفتار م رفتهیپذ
 ی الما به جستجوداالییاست که پس از مرگ  نیچن

( که باورانندی م ایکه باور دارند ) پردازندیم یکودک
است که بزرگ  نیالماست. رسم چنداالیی تجسم 

و جستجوگران را   ییشگوی خانگاه در حال خلسه پ
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کودک  شیآزما یبرا ی. پس انجمنکندی م  ییراهنما
 کینظر    ریکودک ز  نیآنها ا  رشیگرد هم آمده و با پذ

 تیترب  رود، ی شمار مالسلطنه بهبیکه نا  هیرهبان بلندپا
کودکان به  نیدهد که همه اخ نشان می ی. تارشودی م

 ب یبلکه بارها نا اندده ینرس ییو برنا ییسن رسا
 ایخود را مسموم  یهاه یالحماتحت نیها االسلطنه 
 .۱کنند  ییفرمانروا یشتریاند تا خود دوران بکشته 

 شی رادَیتشوره )کِلووَاَتجسم    نیرا همچن  الماداالیی 
و او را تولکوس  نددانمی الما( داالییاو در جسم 

(Tulkusم )ی که مانند اوتاره هندو و خدا نامندی 
و  ادندیها زتولکوس  نی است. در تبت شماره ا ین یزم

الما سر رهبان خانگاه تشیل داالییآنها پس از    نیبرتر
چه پُمیرپانچن نامه( بTashilhunpoو )هونپُ

(Panchen -Rimpoche است که او را تاش ) الما ی
(Tashi - Lamaم )خوانندی و تجسم امتیابها م  نامندی .

 ر یناگز  نی چ  ورشیبا    ۱959الما در  داالیی  نیچهاردهم
و اکنون در هند  ۱9۳5( به فرار از تبت شد )زادمان 

 ۲۷/۱۳۷ - ۳۱. برد«ی سر مبه
و  یبرجسته گمراه  یهااز نمونه یک ی سمیالماا

  یی استوار ساختن فرمانروا یبرا نیزشت از د یبرداربهره 
 گونهچ یکه ه  ااست. آموزش بود یپادشاه  یاو گونه

  ی و فرمانرواساز ییو فرمانروا یبا شاهنشاه  یوندیپ
  یی فرمانروا یشد که برا ینداشت، ابزار دست دکانداران

خواهند کشت.  زیرا ن  انیتنها انسانها، که اگر بتوانند خدانه

 

را نابود   هایشده و همه وابستگ ر یآن که تنو  ، ییرهبان بودا  ن یـ برتر۱
  شتر یب  د یجهان پررنج و پل  نیا   در  تا خود  کشدی مجسم را م  ی کرده خدا
  ی شهای و نما  ها یزشت و باز   ی است برآیند دروغها  نیکند!!! ا  ییفرمانروا

 . شود ی م ق یناآگاه تزر ینام عرفان در مغز انسانهاکه به  یبدو
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 هندو شیو ک سمیبود
و  سمیهمانند بود یبه نشانها یبررس نیسراسر ا در
  نیاز ا زیو پژوهشگران ن میبرخورد کرد سمیهندوا
 نییگذشته هم آ یکردند. چون در دفترها ادی یهمگون

تنها به چند  نجایدر ا میکرد یرا بررس  یهندو و براهمن
  ی انیبه دوران م کی. بودا نزدمیکنی یادآوری بسنده م

خانواده هندو زاده شده و بزرگ شده   کیدر  شادهایاوپان
هم که در آن آموزش خود را آغاز کرده  یاست و بخش

  م یوالکیه حکجنه یَکه    ینی ( سرزمvidehaاست از ویدهه )
که او هم  برد، ی سر م به کَنَنامدار و براهمن دربار شاه جَ

است، چندان دور گزارش شده  شادیاز استادان مکتب اوپان
و   یپنداشت که او با آموختن حکمت براهمن  توانی نبود. م
خود را آغاز کرده باشد. بازتاب   ی دوران نوجوان شادهایاوپان

و آنچه پس از او  اآموزش را ما در سخنان بود نیا
 ی. ولمیابیدر  میتوانیاند، مکرده  انیشاگردانش از زبان او ب

  ی نهاییآ  گذارانهیو پا  ینیگمان مانند همه بهسازان داو بی
برده و  یپ یهمگان شیک یهای و کاست هایستبه نادر نینو

هم او   رون یرا آغاز کرده است. از هم ی در برابر آن جنبش
گرفته است.  یهندو جدا شده و در برابر آن جا شی از ک

 نییمبارزه سخت براهمنان هندو با آ ییارو یرو نینشان ا
اند که دنبال کرده  ییرا تا جا یدشمن  نیبوداست که ا

 رانند.  رونیاز خاستگاه خود ب کسرهیرا  سمیاند بودتوانسته 

و مکتب  سمیبود یخود از همگون یدر بررس گالزناپ
 :سدینوی ودانتا م

هند را    یدو نقطه اوج تفکر فلسف  سمیو بود  ودانتا»
  ی روحان نهیزم کیدهند و چون بر نشان می 

فراوانند.   یاشه یاند یها یهمانند یدارا انددهیبال
  یگردش یدر دگرگون یانیپای و ب یآغازی انگار ب

  یشدن و نابود داریپد  ش، یدایو پ نشیآفر
کردارها  ی تیگذرا، باور به پاداش عل  ی ندهایفرا
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  ن یاته به )کارمان( و زادمان دوباره مشروط و وابس
گذرا و   یجهان یفرد یهست  نکهیکارمان، باور به ا

.  دباشبا رنج همراه می  رو ن یاست و از هم داریناپا
رفته   ونیتاسیو مد ایراه ترک دن زا نکهیبه ا دیام

و  دیآی دست مشناخت رهابخش به  کیرفته 
با آرامش   ههمرا ی رستگار کیسرانجام پنداشتن 

 یجهان یها یکه در آن همه کاست یو خوشبخت
  ی ... ولهاستییهمسو نی اند، از جمله ازدوده شده 

  یفراوان یهای از نظر دور داشت که ناسازگار دینبا
 :چون شودی م دهیآنها د نیهم ب

از   یو برخ انهی کهن تا م یشادهایدر ودانتا و اوپان
در  ممهابهاراتا و پوراناها، که امروز ه  یبخشها

هندو   یاز انگارها  یبرخ یمبنا  یگریشکل د
دهند که را آموزش می  ی ذات آرمان کی ند، باشمی 
 زیو از آن همه چ هاستیهمه هست نی آغاز یمبنا
. در گردندیدر آن باز م وستهیپ ای یو گاه  داریپد

 سمی(، بودیگراکتای) یست یونمُ کیزیمتاف  نیبرابر ا
از هند   یخشو ب  النیکه امروز هم در س  یکانن پال

فلسفه   کیاست، چون  یاستوار  یدارا
. کندیم  ییآمدن و شدن، خودنما  دیپد  یگران یچند

  داریگوهر پا  چینمودار هم ه   تیدر سراسر پهنه واقع
و چه   یناوابسته باشد، چه معنو یهست  یکه دارا

جاودان  داریپا یهست کی نی. همچنستین یماد
  افتی زیشده باشد، ن داریاز آن پد زیکه همه چ

و    ی. آنچه جهان گوناگون را در شکل مادشودینم
دو   یاز کارساز شتریب بخشد، ی م یهست یروحان
ها( در )دهرمه یوجود داریناپا یهاسازه  هیسو

. ندیآیوجود م( بهیمشروط )عملکرد ی وابستگ
گوهر   کیدر    یبازگشت  گر یحال د  نیدر ا  یرستگار

 ، همه کثرت است  یکه مبنا  یمطلق جاودان  یکتای
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بلکه خاموش شدن بدون بازمانده همه   ست، ین
به آنها  یو زندگ یجهان ندیکه فرا ییهاسازه 

 ...  دباشاند، میوابسته 
سر بردند در کنار هم به  یتا زمان سمیودانتا و بود

  ان یکه هند  یشینشان گذاشتند. گرا  گریکدیکه در  
شد که   زهیبه فلسفه وحدت وجود داشتند انگ

را دو   روانایسنساره و ن انهمکتب مهای ندگانینما
ناگارجونَه  یبرداشت کنند. برا تیواقع کینمود 

همه   راینمود است، ز کی کثرت تنها  یایدن
 ریپذیو نابود  داریناپا  شوند، یم  داریها که پددهرمه

و  داریذات پا گونهچ یه  یاند و داراو ناوابسته 
 ... ستند یناوابسته ن

اسنگه و واسوبندهو با ترک  «ی»فقط آگاه  مکتب
همه نمودها«  انیذات بن کی»نبود  یینهاد بودا

: دیگوی و م شودی م کتریگام به ودانتا نزد کی
ناب   یآگاه  کی گاچارایُ یبرا یهست نیبرتر
همه  یگوهر غیر نسبناپذیر است که ک یتفک

 شادهایچون اوپان گرید یاست. ول ینسب ینمودها
  ی کیبا جهان  یهست نیبرتر نیکنند که ایادعا نم

 ییکتایه  نآنها با هم    یوابستگ   ندیگوی است بلکه م
  سم یدرباره بود ی...« پس سخنانیاست نه دوگانگ

آنها  ییشده و به بازگو یبررس  نیاز ا شیکه پ
 ... ستین یازین

 :سدینوی م  نیهمچن گالزناپ

 یپال  سمیودانتا و بود  یرستگار   یادیبن  یی»ناهمسو
 وستهیحالت پ کیرا  یاست که ودانتا رستگار  نیا

و پنهان است و به گونه    دهیداند که پوشمی موجود  
 رواناین سمیبود یبرا یول  شود؛ی آشکار م یالهام 
نمودار در   یهااست که با همه دهرمه یتی واقع

به   یانسنساره مطلقاً ناهمگن است و تنها زم
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ها خاموش که همه دهرمه پردازدی م یبخشنشان
خواستار آن است که به  نی و زدوده شوند. ودانت

در خود   یریکه به گونه هسته فناناپذ  یانیپا  قتیحق
هم از آن برخاسته، رخنه کند.   زیاوست و همه چ

دارند به  دیدر برابر ام یپال سمیبود روانیپ یول
همه  ، یادم یزهایاز همه چ یپوشچشم  یاری

  یو کارها یاراد یهازه یانگ افتها، یاحساس و در
آنچه با همه  ابند، یدست  یآگاهانه، به رستگار

از   یمطلقاً ناهمگون است... ول ریپذجهان دگرگون
هم در ودانتا  ییمکتب و آموزش بودا گرید یسو
که  میدانمی ژرف نشان گذاشته است.  اریبس

(  Shankara( و شانکارا ) Guadapädaگوادپادا )
آموزش   نیمتأخر چن یودانتا  ندگانینما گریو د
  ی )شعور و آگاه  یدهند که تنها آتمن جهانمی 
که  یاست در حال یقی حق یهست  یدارا ی( جهان
برهمن، ( است. ای)ما بی فر کیکثرت همه  یایدن

کهن، خود را در جهان کثرت   یشادهایچون اوپان
ناپذیر آن دگرگون  انینمودار نساخته است بلکه بن

آن   یکه بر رو  شینما دیاست، چون پرده سف
 یهاه یسا یباز کی ریپذدگرگون  یشکلها

 نیدهند )آن پرده خود امی  شیرا نما یقیرحقیغ
 -۸هاست(...«.  هیسا نی ا نهیکه زم ستیشکلها ن

۳/۱۲۳ 

گالزناپ که دنباله آن  یاز بررس  یابود گوشه  نیا
و مکتب ودانتاست   سمیبود  یهادگاه یاز د  یشناساندن برخ

  ی واشکاف یبه روشن  نهاییآ نی هر دو ا نیاز ا شیکه پ
 .ستیگویی نبه دوباره  یازین اند وشده 
 دیآیبر م نیگوناگون چن یها ی همه گفتارها و بررس از
کهن رفته رفته    یهادگاه یبا دگرگون ساختن د  سمیکه بود

ودانتا، در  ژهیوهندو، به نییشد و آ کترینزد سمیبه هندوا
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 ن ییآ نیخود را با ا یهادگاهیاز د یبرخ سمیبرخورد با بود
است که  ریچشمگ هایبررس نیدر ا  یهماهنگ ساخت. ول

از   یکه در برخ ندیگوی سخن م  سمیبود یهمه از دگرگون
شدن  کیو ژرف است، و همه نزد یاد یبن اریپرسشها بس

 یاز باورها ی اریبس رشیمردم هندو پذ ی همگان شیبه ک
 ن یشتری. برندیپذی را م نی سرزم نی ا انیو خام بوم یخراف

او  انهیخردگرا و راه م یآنها باور دارند که بودا آموزگار
... نبوده است، ان یبا سحر و جادو و پرستش خدا  یهنگهما
دهد روشن و آشکار  به خود پروا می  یکمتر کس یول

 سمیآموزش بودا و بود  یادیبن  یها ییو ناهمسو  های ناسازگار
دهد  یرأ تیواقع نیاو چرا به  چونی را درمیان گذارد و ب

است   ییهاینو آور  شودیم  انیآنچه از زبان بودا ب  شتریکه ب
اند پس از او رفته رفته »جعل و ابداع« شده  یهاه سد هک

ندارند،   یو هماهنگ  وندیپ  گونهچ یتنها با آموزش بودا ه و نه
  یکیناهمساز با آنند.  ایاز پرسشها وارونه  یاریکه در بس

آموزش بودا را از  که در چند فراز فشرده  یشمندانیاز اند
نظر او   نیااز    شیاست، که پ  نگزیجن  سازدیجدا م  سمیبود
 .  میکنی تر بازگو مو اکنون گسترده میکرد انیرا ب

 The( در کتاب خود J. G. Jennings) نگزیجن

Vedantic Buddhism سدینوی م: 
و  دهیشیاندی( مstoics) ونی»گوتمه چون رواق

بر نفس    ی رگیآموزش چ  ک ی  شمندانیاند  ن یچون ا
را   یعی و قانون طب  ییخردگرا  هیمتقابل بر پا  ریو تأث

گرا بود که خود را مثبت  کیدرمیان گذاشت. بودا 
آزاد   یدوران جوان یکیز یمتاف  یاز پندارها  کسرهی

  شی گرا یاخالق یساخته و تنها به آموزش نهادها
اتا نشان دادن   ـ ن اآموزش  زهیداشته است. انگ

بودن من بوده است   ارجیب  رون ی گذرا بودن و از هم
از   ییو رها یتا آنکه انسانها را به گذشت و فداکار 

و پرورش دهد.  زاندیبرانگ یو خودمحور ینیخودب
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به  یجا شدن روح از بدنجابهگردی و چون روان 
 ریروح فناناپذ کیبدون باور داشتن به  گریبدن د

)دوباره    ونینکارناس یو او ا  ستین  ریپذو پابرجا انجام
انسان را هم نادرست  ( زاده شدن گریددر بدن 

  یکارما  کی ، یفرد یکارما  یجابه ست، دانمی 
است   یاخالق  یروین  کیرا آموزش داد که    یهمگان

آن همه جهان در هر نسل گذرا به  یبه کارساز و
  ی در سو  داریرفتار و گفتار و پندار هر فرد ناپا  زهیانگ

هم  یتیعل وندی. پگذاردی نشان م یمنف ایمثبت 
از باور   دهد  درمیان گذاشته شد که نشان  نیا  یبرا
 یو با آن نادان  شودی م   داریپد  یشدن خودپرست  یکی

. از گرددی و مرگ، آشکار م  ی تباه  ل، ی و آرزو و م
 داریانسان ناپا یوابسته به نادان یو آرزوها لیم

 یگاه که کسو آن  زد، یخبرمی  یهست  یهمه رنجها
رها گردد،  یوابسته به نادان یلهایم نیبتواند از ا

  یی ربنایز یانی بن ییکتای یهنگبه هما تواندی م
شدن   یحال بر کیبودا  یبرا روانایبازگردد. ن

آموزش   نی است. ا یزندگ نیکامل از خود در هم
 یرخواه یو غ  یمایه خود بر نوعدوستو بُن   شهیدر ر

کوشا و پرتالش را   یاجتماع کیبنا شده و رفتار ن
خودخواهانه از جهان   دنیگز  یدربر دارد، که با دور

چشم دوختن به لذت و سرور جهان  ایو  یکنون
  اری بس  یمکتب  نیپس از مرگ، از بن ناسازگار بود. ا

دست جهان بود که رفته رفته به  نیا یساده و برا
شد،   «ی»هند ادیز اری بودا به اندازه بس روانیپ

و زادمان دوباره   یی که باور به پاداش آن سوچنان 
 ندنسترانس یرواناین کیوابسته به کارما، باور به 

و  ، یع یطب یماورا یروهایها و نمعجزه  یی( )ورارو
شدند... گوتمه    داریمتشخص دوباره پد  انیخدا  یحت
را )برهمن سه گونه و   سمیمتشخص هندوا  انیخدا
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او به نظر  یبراکهن( رد کرد و  انیخدا گرید
 یرشخصیبرهمن غ زیهمه چ شهیرسد که رمی 
  مه که ه   ییکتای  ، ناپذیردرک  یباشد هست  ( رگونهی)ن

 ۶/۱۲۳. رد«یگیجهان را دربر م

 ( Symbolism) یپرداز نشان

 ن ییشد، آ انینوشتار ب نیاز ا یی که در بخشها چنان
نگ و آرم و نقش و و آداب، نشانها، اَ فاتیبا تشر سمیبود

و  الپرستیخ شگرانیرای. وخت یحرکات... درهم آم
هند با نقش و نگار   انیکه در فرهنگ بوم  سازن یکاردانان د
 ز یانگشگفت  یالیخ  یروهایو ن  انیو خدا  یرمز  یو نشانها
رفتند که  شیچنان پ یرواده یبودند، در ز گرفته.... خو 

با نمادها و نمودارها و  یو باز ی پردازنشان  نیسرانجام ا
ساز  انسان یمعنو یآموزشها نی انها و فرازها و... جانشنش

 ، یتراخوان. در کنار سو دیو رفتار و کردار و پندار سودمند گرد
چند فراز از کانن،  ای کیبر زبان آوردن و تکرار فراوان 

  ان یو فرفره دعا... پرستش خدا ایو گرداندن آس یوردخوان
گل و بخور و  شکشیهای فراوان و پستوه و بوداها و بُدی

 ی رمز ی، به کار بردن نشانها...بهادار یزهایو چ یخوردن
 وارد شد.  نییدر آ زیو نشاندار ن یو حرکات اسرار

به دفتر جداگانه دارد که   یازیجستار خود ن  نیا  یبررس
از   یا ما فشرده  یکل  ییآشنا یاز برنامه ماست. برا  رونیب
دفتر  ن یا انتی آنها را در پا یهاه ینشانها و درونما نیا

شومان   یآنها از کتاب پژوهشگر آلمان شتریکه ب میاآورده
(H. W. Schumann پاره  ۱۳۷شماره ( )در فهرست به )

 شده است.  یبردار
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 جینیسم 

از  سمیدر آغاز پس از هندوا سمینیج هرچند
چون  یول رفت، ی شمار مبه یهند  ینهاییآ نیتربرجسته

 ایکند، و    ییپارید  یداریهندو پا  نیهم نتوانست در برابر د
  ی از هند منتشر شود، و هم دارا رونیبودا به ب نیچون د
نبود تا  گرید یشهاینسبت به ک یریچشمگ یهاسازه 

دهد، رفته رفته رو به کاهش  نشان یژهایو یبرجستگ
درسد   میبه ن کینزد یاندک اریرفت و امروز تنها گروه بس

 .شندی ک نیا روانیمردم هند پ

 گری د  ینها ییو آ  ش یک  ن یا  نی که ب  یفراوان  یهایهمسان
کوتاه و   اریکه ما بس گرددیموجب م شوند، یم افتیهند 

و نمونه وار  میقرار ده  یرا مورد بررس سمینیفشرده ج
بهتر  افتیدر ی. خواننده برامیرا درمیان گذار ییدگاههاید
 وهند  ینهاییتری که درباره آگسترده  یهای از بررس  تواندی م

 کند.  یریگانجام گرفت، بهره  نیاز ا شیپ سمیو بود
 

 آن گذاره یجینیسم و پا شیدایپ

( است و از فرنام Jaina) نَ ی جَ شیک نیا یواقع  نام
بود، گرفته   روزیپ ای( Jina) نایآن که ج  یخیتار گذارهیپا

 ،( ketaki Nayak) اکینای. به نوشته کتاک۱شده است 
آموزش   روزمندانیپ  ای  Jinas  یاست که از سو   ینییآ  نیج

برداشت از واژه   کی نیهمچن Jainaداده شده است. 
  روزمندان یپ نی است. ا یروزیپ ی معن  به Jaya تیسنسکر

 اضتیاند که با زهد و رذهن  یو ناپاک  یبر خشم و آژ و زشت
اند و با ساخته زهیو انضباط سخت خود را پاک وستهیپ

 

(  ینَ)جَ  Jainaو    آورند ی ( بر زبان م نی)جا  Jäinآن را    ی ـ در زبان هند۱
 است.  ت یسنسکر شی گو
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 شیدرون، روح خو ی و کششها  لهای سرکوب کردن همه م
و  ساخته رها ییکارما یهایبندیو پا های را از همه وابستگ

Jaina  ۱5۳/۱۱5اند. )آزاد شده( گشته 
به  زی( نNar. Kumar. Sasti) یساست  گریدانشمند د

.  گذاردی م انیبرداشت را در م نیهم یگرید انیب
۲۲۷/۱۱5 
 Jaino - dharmaخود  نییبه آ نیج روانیپ

  گانتا ین را، یاز مَهاو شیپ نییآ ن یا روانیام پن. ندیگوی م
(Nigantha  بوده و رهبران و آموزگاران را )

tirthankara ، یگذرگاه  افتنینها که به آ یعنی 
(thirthaاز در )اب ی)سنسارا( کام یمرگ و زندگ یای  

 ی نام  سمیمانند بود  سم ینی. جدندینامی ارسازان م ذاند، گشده 
  ش یک  نی. نام ادندیبرگز  شیک  نیا  یاست که در باختر برا

 روانش یو پ ندیگوی م زی( نjina - Dhamaدهامه ) نایرا ج
دانشمندان   نیشتری. ب۱خوانند یهم م  Jainas ای Jainsرا 
  ان یآن در م شیدایپ یبرا ی زمان ای سم، ینیج رویپ
 ورشی از  شیهند پ انیبوم شیآن را ک ایو  گذارندینم
 .Nar)  ینمونه ساست ی. براکنندی برداشت م اهایآر

Kumar. Sastiسدینوی ( م: 

که گسترش آن در زمان   ستین ین ید »جینیسم
 ادیکه به  یرخ داده باشد بلکه از هنگام  یاژه یو
 نی وجود داشته. ا وستهی و ناشناخته است پ دیآینم
 ۲۲۸/۱۱5است«.( anädi) آغازی ب ینییآ
دانشگاه  نی( سرنشSumatibaishah) شاهیبی سومات 

 باور است که:  نی( بر اshravika) کایشراو
موهنجودارو و   ینیشهرنش شرفتهی پ اریبس سامان»

( Bharatavarsaهاراپا، که تمدن بهاراتاوارسا ) 
هند    انیاست که بوم   ینام گرفته است، همان تمدن

 

و  نا یج یرا دَهَرمه و سامان و راه جینا، سازمان رهبان  رتههیـ ت۱
 .کنندی م  یهم معن   یدر زندگ  شرفتیپ
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  ه یاند و سپس پادارا بوده  انیی ایآر ورشیاز  شیپ
  ان ی است. بوم دهی( گردsramanaتمدن سرامانا )

که  دبودن ی موزشآزبان سرسپرده  کیو  کدلیهند 
  ا یدان آنان شاه و آموزگار همه  ن ینام نخستبه

( نام گرفته بود.  سابایر ا ی( ) Rishabhaریشابها ) 
  ا ی(  Adinatha)  ناتایدان همان آدآموزگار همه   نیا

است که   گریآموزگاران د ۲4از  رتانکارایت نینخست
همان  نیاند، و ارا آموزش داده  نییآ کیهمه 

را   نی)او ج یناشناس یاست که امروز ج  ینییآ
  سابهایر شی. کشودی م دهی( نامنامدی م  یگنالُیج
( خود را بر äcära- Dharmaآچارا دََهرمه ) انیبن

نهاد که سپس  زور، بنا  نبود  ای( ahimsaاهیمسا )
  ( شناخته شد ahimsa Dharmaدََهرمه ) مسایآه 
 parama)دستور، رفتار و رسم( که    äcära  نیا  و

äcära همه ارواح   یدستور( نام دارد، برا نی)برتر
 نایج روانیاست. همه پ یدر راه عبادت روحان

 ahimsa paraپارا دََهرمه ) مسایاه  نیامروزه ا

Dharmaاز  یساخته و برخ شیباور خو انی( را بن
 ژهیو سترا درب مسایفراوان اه  یفرازآنان با گردن

 . «...ابندییخود در م نییآ
باور است  نیاستاد دانشگاه پا فراتر گذاشته و بر ا نیا
 که: 

همان   سابهایهمه مردم جهان از زمان ر نیی»آ
به روح   انیدََهرمه بوده و در هند چون بوم مسایاه 

 دند،یشیاندی روح م  ییو واال یدرون یو زندگ
که  اهایآر ورشیدر  یشدند. ول نید نی پاسداران ا

  یزندگ  یازهایو برآوردن ن  اتیبه جهان برون و ماد
هرچند  ، دگرگون شد نیی آ نیا پرداختند، ی م یماد

رخنه کرد  وداگ ی پس از گذشت زمان دوباره در ر
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 ۱۱۸شکل گرفت«.    هیبر آن پا  یروحان  یادهایو بن
- ۱۱۷/۱۱5 

هم به  یگروه  هی سو کی یبرداشتها  گونهن ی کنار ا در
پارسواناتا  سمینیج گذارهیپا رندیکه بپذ کنندی بسنده م  نیا

و   ستهیزی م  الدیاز م شیبه سده هشتم پ کیبوده که نزد
 نییآ نی بوده که به گسترش ا ی شگریرایبهساز و را یمَهاو

چشم پوشد.   رتانکارایپرداخته است بدون آنکه از سنت ت 
 Dr. Krishna) یگرایچاندرا پان شناینمونه دکتر کر یبرا

chandra panigrahi ) سدینو یم: 
 ناهایج  نیو برجسته د  یخ یکهن تار  تیشخص  دو»
ناته  پارشوَ ای( parsvanatha) ارسواپ یکی
(pärshvanäthaاست و د )که   را، یمَهاو یگری

  ن یاز دوم شیسال پ ۲5۰به  کینزد نینخست
پارسوا را   یزندگ خیهم تار رونیو از هم ستهیزی م

 ی. ولنددانمی   الدی از م  شیبه سده هشتم پ  کینزد
  افت ی یدر اُریسا گسترش واقع  سمینیج کهی زمان
گاه که  به سده ششم پ. م. بوده است، آن کینزد

 ۱۱/۱۱4. است« به آنجا سفر کرده رایمَهاو
  ۱۲/۸۳. ردیپذی برداشت را م  نیهم زین تزریآلبرت شو

(Jag . Patnaikم ) سدینوی: 

  ن ید  کی  نگایدر کال  سمی نیسده هشتم پ. م. ج   در»
در آن  یابوده و پارسوا نقش برجسته  یهمگان

مرد مقدس بوده   کیداشته است. او در آن زمان 
رهبر در  نیو سوم ستیب که در سنت جیناها

 Jina ای ینی)سلسله مراتب( د یرشآریه 

Tirthankara تا   سمینی است. ج رفتهیشمار م به
بوده و   نگایدربار کشور کال نیسده سوم پ. م. د

برد، دوران  ورشی نیسرزم نیاآشوکا به  کهی زمان
است. پس  مودهیپی و گسترش خود را م یبرومند

بلند کرد و در سده   سر  سمینیاز آشوکا هم دوباره ج
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( kharavelaامپراتور )  ی پاسدار  رینخست پ. م. ز
 ۳9/۱۱4است«.   دهیبه اوج خود رس

 :سدینوی( مRamaswami Ayyangar) یراماسوام

ششم  ـ تازه در سده پنجم  سمینیج یهاه یکارما»
 نی از ا شیآن خود را پ روان یپ یاند، ولشده  داریپد

  کاشاین ای( Nirgantha) رگانتا یزمان ن
(Niganthaم ) بهساز   دیرا با رای. مَهاودندینامی
  ی گفتارها  یآن. از برخ  گذار ه یدانست نه پا  سمینیج

  سم ین یج گذارهیکه پا افت یدر توانی م رایمَهاو
پارسوا بوده که در  ای رتانکارا یت نیو سوم ستیب

 ۷۷۷سال در  ۱۰۰پ. م. زاده شده و پس از  ۸۷۷
 رایاز زبان مَهاو نیهمچن یپ. م. مرده است. ول

 سمینیاز پارسوا، رهبر ج شیآمده است که پ
 ۸4۰۰۰( نام داشته که  Arishtanemi)  یشتانمیآر

. )!!(  ت«مرده اس رایمَهاو یروانایاز ن شیسال پ
۱۳/۱۳4 

وارونه  یِاز پژوهشگران تندرو یبرخ گرید یسو از
کس بوده و  کیو بودا  رایکه مَهاو سندینومی و  کنندی م
باره   نیدر ا یبکُایاست.  سمیاز بود یاتنها شاخه  سمینیج
 :سدینوی م

  ی که در برداشتها  یادیبن  یهایبر ناهمسان  گذشته»
دو  نیا شود، یم دهید سمیو بود سمینیج یفلسف 

از پهنه    رونیکه ب  اندیرهبان  یاز سامانها  یکی  نییآ
 یدارا  یرونیب  یدارند و در نمودها  یجا  سمیبرهمان

  ی حت یهم رفته گاه  ی. رو ندباشمی  ییهایکسانی
. زندیآمیهم مرهم آنها را با هم د  یدانشمندان هند

از  یکه برخ ستین ی شگفت  یجا رون یاز هم
به کمک   سمینیکه با ج ییپژوهشگران اروپا

آشنا  نیج یهاه ی از کارما یینارسا یهانمونه
 یاکه آن را شاخه   شوندی برآن م  یاند به سادگشده 
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از هرگونه  رونیب یکنند. ول ییشناسا سمیاز بود
  برداشت نیثابت شده است که ا یشک و دودل
دست کم همان اندازه  سمین یو ج دباشنادرست می 

 ۱54/۱۳4. سم«یکهن است که بود
 ن ی ا  یهماوا  یهاگسترده نکته   یبررس   کیدر    ناکامورا

 یفراوان یفهرستها را درمیان گذاشته و در نییدو آ
که بازگو  کندی م انیرا ب شیدو ک نی همانند ا یبرداشتها

  ی شگامیاز جستار ماست. او که به پ رونیکردن آنها ب
 :سدینوی باور دارد م  سمینیج

در همان زمان و همان بخش که  سمیبود »چون
هر دو   رونیوجود داشت شکل گرفت، از ا  سمینیج

گمان بنا شدند. پس بی یاجتماع یمبنا کیبر 
  ی ادیبن یهااست که بتوان در آنها سازه  یعیطب

زمان   یدر درازا سمی. بودافتیرا هموند  یفراوان
هر چه ما به  یشد، ول یبزرگ یدستخوش دگرگون

 می شو کینزد نید نی ا یدگرگون ن یآغاز زمان 
را در آن آشکارتر   سم ینی رخنه ج میتوانی م

 ...«. میبنگر

 که: ابدیی برآیند دست م نیاسرانجام به   ناکامورا

و  یشده در باال )جدولها یادآوری یتها ی »واقع
که  ندباشمی یاز گواهان یفهرستها( تنها بخش

 نی نخست یدر روزها  سمیبود ، دهندنشان می 
وامدار بوده است. دست    سمینیگسترش خود را به ج

  ی های روشن ساختن سو  یگفت که برا  توانی کم م
  ی بررس نیآغاز یهانه ی در زم سمیگوناگون بود

 ۳۰۲/۶۰ - ۳۱9. است« ستهیبا نیج یهاه یکارما
همه جانبه  یبررس کی( در Zydenbos) دنسیز
 دهد که:نظر می نیچن

 کیهنوز پژوهشگران به  سمینی ج شهیر درباره»
  نی. ااندافته یو چرا دست ن  چونیهماهنگ ب  دگاهید
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و از   خواندی م آغازیو ب یخود را جاودان نییآ
. شناسند یآن نم یبرا یگذارهیهم پا رونیهم
وابسته   اهایاز آر  شیاز پژوهشگران آن را به پ  یبرخ
 یاز پژوهشگران هند یبرخ ی. ولنددانمی 
و   افتهی  سمیو بود سمین یدر ج ی کسانی یهاشه یر

اند.  از سنت شرامانه شناخته   یهر دو آنها را شاخها
  ییدهاگَ مَ ینید شهیر ک یهم آنها را به  یبعض

(magadhan religion)   ی. برخسازندی وابسته م 
که در    نددانمی  هایدیدراو  یهمگان  شی را ک  سمینیج

سال پ. م.  ۳۰۰۰به  کینزد ندوسیدره ا
  ورش یاز  شیپ یدراز اریزمان بس اند، سته یزی م
است که   نی دارد ا یخی تار ه یآنچه پا ی. ولاهایآر

Tattväriha Sutra   نیترو کهن  نیترکه برجسته 
از فلسفه جیناست و به نوشته   تیسنسکر نهیزم

 یهانی(، هر روز جGuérinat) نا یو گر یاکُبی
 نیو همچن خوانند، ی آن را م نیدباورمند و راست 

سوترا    نی( اPhulacandraنوشته پهوالچاندرا )  هب
ارزش است   یدارا  هانی ج نیبه همان اندازه در ب

مسلمانان   نیو قرآن در ب  انیحیمس  نیدر ب  بلیکه ب
  ها پس ازهندوها، تازه در سده  نی در ب تایو گ
 نگاشته شده است. تیحیمس
  لسوف ی ف نی نخست ینگارنده آن را اوماسوات یاکبی

سوترا بدون تفسیر   نیداند. امی  نی ج یکالم
bhäshya   است و    ریپذافتیدر  ی( به سختهی)بهاش

اند. درباره  بر آن نوشته  ری تفس  ۳۱تاکنون    رونیاز هم
نگارش آن گفتگو فراوان است که  قیدق  خیتار
در دو فرقه  ریدو تفس رساند ی مفشرده آن  اریبس

 ـ  Digambara) گامباراید ای سمینیبرجسته ج
 - Shvetämbaraآسمان پوش( و شوتامبارا )

آن  نیتر(، آماده شده است که کهن دپوشیسپ
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و آن را به  دباشمی  گامبارایبر زمینه فرقه د ریتفس
دهند. خود سوترا سبت مین یالد یم 55۰سال 
نگاشته شده   یالدی م مبه سده دوم تا سو  کینزد

 یبرجسته هند اریاز پژوهشگران بس یکیاست. 
 نیباور است که ا  نی( بر اSukhlalنام سوکالل )به

نفر در سده هشتم  کیآن را  ریسوترا و تفس
  رشیبرداشت پذ نینگاشته است. ا یالدیم

 ۶/۱4۸  -۸است«.  افتهین یهمگان
 ی که بررس  سمینیج  رویپژوهشگر پ  یناکاراجی شریمون
دارد   سمیآن بر بود  یشقدمیو پ  ن یج  نییداری درباره آدامنه 

 :سدینوی م
 یپژوهشگر  نی( نخستHerm. Jacobi)  ی»جاکوب

و بودا و  رایدرباره مَهاو یالدی م ۱۸۸4بود که در 
زمان آنها به کاوش پرداخت و به ترجمه کانن  

و گفتگو با آنها در  نایج تاداناس داریو د سمینیج
که بودا    افت یبرآیند دست    نیاهند... پرداخت. او به  

آنها   یاند که در زندگدو کس بوده  رایو مَهاو
. بودا در  شودی م دهیهم د یاد یز یهایناهمسان

 یشالیوَ  کینزد  یادر دهکده   رایو مَهاو  الواستویکاپ
(Visali زاده شده )اناند. مادر بودا پس از زادم 

رشد او را تا  رایپدر و مادر مَهاو یدرگذشت، ول
 یدنبال کردند. بودا در زمان زندگ ییدوران برنا

او ترک خانه و خانواده کرد،  ی پدرش و بدون پروا
 نیاپس از درگذشت پدر و مادرش به    رایمَهاو  یول

پرداخت و   اضتیکار دست زد. بودا شش سال به ر
برباد   یرا زندگ  الشش س   نیسال. بودا ا  ۱۲  رایمَهاو

  سته یتنها آن را بانه را یمَهاو یشده دانست ول
به  نکارَرتَیت گاهیبه پا دنیکه پس از رس ستدانمی 
  ناگار یر کوس. بودا دکردیاز آن آزمونها رفتار م  یبرخ
(kusinagarبه ن )در پاوا   رایو مَهاو وستیپ روانای
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(Päväو پ )ادمانهایاز    یبکُایاز بودا. بنا به گفته    شی  
در  رایمَهاو یروانایکه ن دیآو گواهان جینا برمی 

  گر ید یبررس کیپ. م. رخ داده است. از  5۲۶
پ. م. در گذشته   4۷۷در    رایکه مَهاو  دیآبرمی   نیچن

 ۶۰/۱۳۰باشد«. 
نظر بِشِرت  ریکه انجام شده ز یعلم یبررس نیترتازه 

(Bechertو همکاران او بوده )  بودا از    یکه در زندگ  است
را  رای مَهاو ی: »زمان زندگسدینوی آن گفتگو شد. او م 
از  یکیاند که کرده  یبررس یپژوهشگران فراوان

  ن ی. در اکندی م   هی تک  ی کبای  یآنها بر کاوشها  نیتربرجسته
پ. م. رخ داده است که با  4۶۸ رایمَهاو یروانایپژوهش ن

شوتامبارا   ه. در فرقستین کسان ی یسنت  یرواناین
(Shvetämbaraا ) پ. م. و در فرقه   5۲۸ خیتار نی
 «.پ. م. است 5۱۰او  یروانای( نDigambara) گامباراید

هم  ی کبای  یهای در بررس ی که حت سدینوی م رتشِبِ
: سدینویکه او خود مچنان شود، ی م دهید ییهایی نارسا

  ی تباه شدن ارزش گزارشها زهی که انگ یادیسازه بن کی»
آنان  ی نگار  خی تار یچگونگ یختگ یدرهم ر دهیگرد نایج

 یگوناگون پژوهشگران باختر  ی. اگر ما در کوششها «است
  خی)تار یکرونولوژ کیاستوار ساختن  یبرا یو هند
بهتر  ینابسامان نیا م، ینظر کن دیتجد رای( مَهاوینگار
که یاکُبی آن را کوشش دوباره   ی. در بررسشودی م انینما
پیتَکَه  تری  یرا که از سه سوترا  شیخو انیب خواند، ی م
 Niganthaناتاپوتا ) - گانتایو درگذشت ن افتهیدر

Nätaputta ) بودا دانسته، نادرست  زا شی( را پرای)مَهاو
پ. م.   4۸4بودا را  یروانایمحاسبه ن کی... او با خواندی م

 ...ردیپذی پ. م. م   4۷۷را   رایمَهاو  یروانایو ن

از  یبرخ یهایآورگواه  ترزیبرانگ یدشوار  نهایا از
( K. P. Jayaswal) اسوالیچون جا گریپژوهشگران د

راگا  ی پ. م. و سانت 549را  را یمَهاو ی روانایاست که ن
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  ۶۶۲زمان را  نی( که اA. Santiraga Sastri) یسترسَ
 Shantiالل شاه )  یچون شانت گرید یپ. م. ... و گروه 

Lal Shahیجایجایو  انهیکال  ی( و مون  (Muni Kalyana 

Vijayajiراجناگ  یشر  ی( و مون(Muni Shri Nagrajj)  
پ.   4۸۸   (H. C. Seth)که ست    ی، در حال5۲۷  ای  5۲۸...

حساب  ۱پ. م...  ۶4۸( آن را Chatterjee) یرجتِم. و چَ
 .کنندی م

 رفتن یفراوان با پذ یو گفتگو یپس از بررس سرانجام
  نکه یپ. م.( و ا 4۸۰ یجاپ. م. )به  ۳5۰بودا در  یرواناین

سال به  ستیاند، دوهمزمان بوده  گفتگوی ب رایبودا و مَهاو
درست  خیتار سدینویکه خود او م یدر حال د، یآی م شیپ
هم شناخته نشده و آنچه تا کنون درمیان   یهمزمان نیا

 ۲۸9/۱۱۶ - ۲۸۷. ستین ادیارزش ز یدارا اندته گذاش
بر بودا   شقدمیپ  رایمهاو  ایآ  نکهیشد در ا  انیگونه که بهمان
 یول ستندین شهیاندپژوهشگران هم زیوارونه آن، ن ایبوده 
 از بودا  شیپ  نیج  شیکه ک  رفتیپذ  توانی هم رفته م  یرو

 یناگاراج ینمونه برداشتها  ی داشته است. برا وجود
 :سدینوی . او ممیگذاری م انیرا در م تیلیمون

  ریاز او به تنو  شیسالمندتر از بودا بود و پ  را یمَهاو»
را   شیموعظه خو نیو نخست افتیدست  نیبرتر

از ورود بودا   شی که او پ  یرساند. به راست  یبه آگاه 
 یگاه که بوداشده بود، آن ریگیجا ینیدر پهنه د

 انیداشت، در م رشیبه پذ ازیجوان هنوز ن
بود و از  رایوآنها مَها نیترهماوردان بودا برجسته 

خود   یاستوارساز یبرا روانش یهم او و پ رونیهم
او در جامعه   گاهیپا  یول  تاختند، ی م  رایگاه به مَهاوگه 

 یانیتازشها به او ز نیشده بود که ا داریچنان پا
به   را یکه با مَهاو یاز رهبانان یک ی. رساندینم

 

  ابدیتا خواننده در شودی گذاشته م  ان ی به م رون یاز ا ی آشفتگ نی ـ ا۱
 . ستیدر دست ن  یقطع  یادهایبن سمیچون بود  ز ین سمینیج یبرا
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( بود Gashälakaگاشالکه ) پرداختندی م اضتیر
  کیخود را  رایمَهاو یداناز همه  شی که دو سال پ

و  دهیرا د زیاعالم کرد که همه چ نیوالو کِ نایج
ه  کَ گاشالِ روانیشده که پ رفتهیاست. پذ دهیشن
 بوده است...  رایاز مَهاو شتریب

شده که    انیب  یبه روشن   ۱۷پیتَکَه در بخش  در تری
  یسالمند بوده است.. در برخ رایبودا جوان و مَهاو 

  را یکه مَهاو یبودا در همان شب هآمده ک تهایاز روا
 .... افتیدست  یداندرگذشت به همه

 Mahasimhanad I/2, 1و  .Majj. Nikاز  تیل
 :دیگویکه بودا م آوردی گواه م 

  ش یر یمن موها ریاز تنو شیپوترا، پ یشار  ی»ا
  اضت یر ستادهیا دم، یتراشی خود را م لی و سب

... او از رفتارها و بردمیسر مو برهنه به دمیکشی م
 نیکه همه در ب دیگویسخن م  یآزمونها و آداب

فراوان   یانها یرسم بوده است. از ب نیرهبانان ج
که بودا در سامان شرامانه و در   افتیدر توانی م

 است....  کردهی و رفتار م  افتهیسنت پارشوا تشرف 

به گفتار دو  اریپس از یادآوری گواهان بس لیت
( و Pandita sukhalaسوکارا )  یکیبرجسته،  تیشخص

 Dharmananda) یکوزمب ییپژوهشگر بودا یگرید

Kosambiاز   شیبودا پ رندیپذی که آنها م کندی ( تکیه م
سامان پارشوا    نیج  نییرساندن آموزش بودا در آ  یبه آگاه 

چهار سوگند  ژهیوو به ، مو دن یهموند بوده و تراش
(Caturyäm را به کار م )است.  بردهی 

 Rhys Davidsاز    ژهیواز پژوهشگران برجسته، به  تیل
 ن یخود به هم یهایبررس یکه همه در پ کندیبازگو م

و  اضتهایکه بودا در آغاز به ر اندافتهیبرآیند دست 
است. در  کردهی رفتار م نیچون فرقه ج  ییآزمونها
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  سخن گفته شده که از  نایاز هفت ج نیپیتَکَه همچنتری
 .اندرفته یپذی م  انیآغاز و به گوتمه پا(  Käshyapa)کاشیپه  
اشاره  ۱( Nirgrantha) رگرنتههیاز بودا به ن ش ی... پ

 کردهی م یو سوگند را رهبر مانیشده که مکتب چهار پ
اند: آب را چنان  ن یچهار چن  نی( که ا cäturyämaاست )

بند(، از همه )با دهان رندیننوشد که جانداران آن بم
کند، جلوبند هرگونه کار زشت  زیآمیز پره گناه  یرفتارها 

 شود ی از گناه م  یاز کار آلوده پاک و بر  یریجلوگگردد. با  
( و yatätmäمهار )  ، ( gatätmäراه او رها از آز )  نیو از ا

 ...گرددی( مsthitätmäخرسند و راضى )
 دیاز د مانیالو چهار پ ی)در بررس ۱۳۰/ شگفتاریپـ 5
 ( شودیدرمیان گذاشته م  یگرید

فراوان و نشان  یهاو گفته  دادهایرو انیپس از ب لیت
سرانجام به آماده ساختن  سمیبود یاز کان یدادن گواهان

 است:   نیکه فشرده آن چن پردازدی م ینمودار

، 5۶9 یمرتاض یپ. م. تشرف به زندگ 599 زادمان
. پس 5۲۷ یانیپا ییرها ای روانای، ن55۷ یدانو همه ریتنو

  ی خاندانها  ییفرمانروا  ی و در نظر گرفتن دورانها  یاز بررس 
 که: ابدیی برآیند دست م نیابه   یشاه 

سال    ۲5از بودا زاده شده و    ش یسال پ  ۱۷  را یمَهاو»
است. همه دوران   افتهیدست    روانایاز بودا به ن  شیپ

هر دو آنها رهبر   کهی سال و زمان  55آنها    یهمزمان
پ. م.   5۲۷تا  5۸۲سال. آنها از  ۲۰اند بوده ینید

  یپ. م. رو 5۰۲بودا  یروانایاند، پس نبا هم بوده
 9۷/۱۳۰-۱۱۷ داده است«.

 نده یکه در آ یکه درباره بودا شد و با سخنان یبررس با
  ی که برداشتها افتیدر توانی کرد م می بازگو خواه  تیاز ل

 

است که   ی رها از وابستگ ی به معن  Nigantha  یا به پال ی رگرنتهه یـ ن۱
 . راستیمَهاو  کهن، و هم فرنام ش یهم نام ک
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بر   رای مَهاو  یشگامیهرچند درباره پ  ست، یاو چندان درست ن
 است.  یرفتنیسخن او پذ  نیج نییآ ینگیریبودا و د
 
 را یمَهاو نامهیزندگ

را   سمین یکه ج ییچه آنها میدیکوتاه خود د یبررس در
شناسند و چه آنها که آن  ی م همزمان بودا نینو نید کی

کهن   ار ی بس  شیک  کیشده از    یدگرگون و بهساز   ینییرا آ
باور انبازند که   نیدر ا  ند، دانمی(  Nigantha)  گانتهینام نبه

  ی دانست. نشانها یکنون سمینی ج گذاره یپا د یرا با را یمَهاو
کهن هند هنوز هم در  انیبوم یکه از باورها یفراوان

با  نیی آ ن یا وندیبر پ یگواه روشن  شوندی م  افتی  سمینیج
 ی است. ول انیی ایآر ورش یاز  شی هند پ یها یدیدراو شیک
ا  یکهن    ینها یینشانها در همه آ  نیفراموش کرد که ا  دینبا
 شود.ی م دهید سم، یبود نیهند، همچن شرفتهیپ

 یی هاچون بودا، داستانها و افسانه  زین رایمَهاو درباره
و  انیاو را با خدا یانسان تی شده است و شخص انیب

 . زندیآمیگران درهم مو معجزه  نیمقدس 

 ان یب توانی کوتاه م  اریرا بس رایمَهاو ی خیتار شناسنامه
 :شودی گزارش م نیکرد که چن
ه( از خاندان رَ نکَهَتَ ریتهانکارا )ت ریت نیپس رایمَهاو

بوده است.  ای( و طبقه کشاترKäshyapa Gotra) پا یکاش
شا  شام ای Siddhärtha دارتا یس ایپدرش کشاتر

(Shamshaو مادرش کشاتر )شالیتر  یانی  (Trishalä  )ای 
اند. مادرش را خواهر ( نام داشته Videhadatta)  دهاداتایو

را دَپوکه در شهر کون نددانمی یشالیوَ نیشاه سرزم
(Kundapuraمَهاو )را زاده است. در پژوهش  را ی

بوده که از   یاشراف یشاه جمهور رایپدر مَهاو یراماسوا 
گمه کونداگ ، vaishali (visali) یشالیو یهمبستگ

(Kundaggamaو وان )گای( گمهVaniyaggama )
( vardhamänaمانا )ردهه شکل گرفته بوده است. نام او وَ

پوترا جنات   تی( )به سنسکرNätaputtaملقب به ناتاپوتا )
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- Jnätaputra )از تبار ناتَ ای (Nätaمی )کیکه  دباش 
را    رایست. مَهاو ( بوده اVajji)  یوج  نی از سرزم  یتبار اشراف 

. او با دندینامیم  زین  Vesäläi  ای   یسالیشهروند و  نیهمچن
 یو دختر کندی ( ازدواج مYashodaاشودا )ی یانیکشتر

  ادرشنا پری ( با فرنامAnajjäا )اجّن انام به
(Priyadarshnä م ) با  یسالگ  یدر س رای. مَهاوابدیی

  ی نینشو به گوشه  کندیپروانه پدر و مادر ترک خانه م
که از    Parsvanäth  روانی. او نخست به گروه پپردازدی م

 ای Ardahaphälakaگروه  نیرهبران نخست
Shvetämbara  سال  کیپس از  یول ونددیپیبوده م

 اضتیخود را از تن برون آورده و برهنه به ر کندا جامه
آباد به و اهلل   هاریب  نی سال در سراسر سرزم  ۱۲. او  پردازدی م
 ی سالگ  4۲و سرانجام در    گذراندیم  یو دوره گرد  یوزگیدر
  ن ی. در اپردازدی و به آموزش م  شودی م   ( روزیپ)(  Jina)  نایج

( بزرگ Mahä- vira) رایزمان است که فرنام مَهاو
پرسوانات را به راه خود   روانی. او نخست پابدییقهرمان، م

مکتب اوست،  ژهیبرهنه بودن را، که و ژهیوو به کشدی م
گروه در رساله   نی ا روانی. پراندیپذی به آنان م

Digambaras تهانکارا   ریت ۲4شوند که همه ی م یمدع
در  یول اندکردهی را دنبال م رایاند و روش مَهاو برهنه بوده

تجرد   ی بود که رو  یرهبر  نینخست  رایآگامه آمده که مَهاو
کرد )اصل  ی( پافشارdigambaratvatتوت )گامباریو د

 ی(. او در دوران رهبرdigambaratvat یآسمان پالس 
 .۱ردیگی ( مKevalin)فرنام کوالین  نیهمچن

 

.  شودی بودا خوانده م  ابدیی دست م  ریآن که به تنو  سمیدر بود  میدی ـ د۱
دان  آن که همه یبردند ول  ی م فرنام بودا را به کار زین سم ینیدر ج

که نام استادان برجسته   رد، یگی ( نام مKevalin) ن یکوال شود یم
روح مجرد و آزاد است.    kaivalya  شادهایبوده است. در اوپان  زین  سمینیج

درون خود   ییکه تنها به روشنا amalah ا یدر یُگا روح پاک و ناب 
  Kevali همتای مجرد و ب ، Svarupa mätra- jyotihاست  انینما
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ناتاپوتا  ـ  گانتاین رایبه مَهاو میدیچنانچه د
(Nigantha-Nätaputa ) ، ( و جناتاپوتراNirg. 

Jnätaputraیسال رهبر ی. او پس از س گفتندیم زی( ن 
( در بخش Päväدر شهر پاوا )  یسالگ   ۷۲و آموزش در سن  

 .گذردی ( در مPatnaپتنه )
در سد  ییبودا یهااز سالنامه  یاریبه گزارش بس بنا

نام  Nigantha)که  نیج روانیسال پس از مرگ بودا پ
هند فراوان بودند.  یشمال یاز بخشها یاریدر بس ( داشتند
  روان یکه در زمان او هم پ دیآیآشوکا هم برم نی از فرام

ال  اند. از گزارش برجسته کهاراوِبوده ادیز نیج
(kharavelaد )افت یدر  توانی م   الدیاز م  شیسده دوم پ  ر 

  به یداشته است، و در کت یبرجستگ سمینیج نگایکه در کال
 ( موترا یآن متهورا، شهر کنون یبوم ـ  Mathuraماتورا )

بوده  یبرجا سمینیهنوز رونق ج الدی سده دوم پس از م
  ن یدر ا سمین یج یالدی پس از سده هفتم م یاست. ول

است. در گزارشها آمده که  هرفت  یبخشها رو به کاست
اند. کرده  تیترب رویپ 4۲۰۰شاگرد داشته که  ۱۱ رایمَهاو

اند که سودهرمن برجسته بوده ژهیودو شاگرد او به
(sudharman( و گوتمه )Gautama نام داشتند. در )
( رایاز استاد )مَهاو شیپ نیگزارشها شاگرد نخست شتریب

باور  ی برخ یول .دماه پس از استا کی یمرده است و دوم 
مانده و به  یدارند که سودهرمن پس از استاد بر جا

از   یکیدو شاگرد با  نیپرداخته است. ا سمینیگسترش ج
( Jambusvämi) ینام جامبوسوامشاگردان سودهرمن به 

( و دارندگان دانش کامل، Kevalisرا سه کوالیس )
  ن یشنوندگان نخست ای srut kevalis نی. پساندده ینام
 کی( که پدرش  Bhadrabähuنام بهادراباهو )به   تادان، اس

 

مجرد و آزاد از   ا ی ی است که کوال یکس  ن یکوال سمین ی. در جشود یم
چون بودا در   رای باور دارند که مَهاو یار یشده است. بس ها یهمه وابستگ

 شده است. نیکوال  ری همان شب تنو
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و   افتهیدر دانش وِداها پرورش  زیبراهمن بود و خود او ن
استادان   نیبزرگتر از یکی( شده بود Äcarya) هیآچار

. او که در شمال دیدر جنوب هند گرد سمینیگسترش ج
چاندراگوپتا با  یدر زمان پادشاه  بردیسر مهند به

  زه یمهاجرت انگ نیشاگردانش به جنوب مهاجرت کرد. ا
 ایپاند ،( Cholaکوال ) الن، یدر س نییگسترش آ

(Pandya ) ،  لیتام  (Tamilگرد )بزرگ را   ییجدا  کیو    دی
 الد یپس از م   ۸۰در    Ardhaphälakaنهاد. فرقه    هیپا  زین

و دو دسته   افتی( تکامل svetämbaraبه سوتامبارا )
پرداختند. شناسنامه   یوتامبارا به هماوردو سِ گامباراید

کانن، با افسانه و  یبودا نامهیچون زندگ رایمَهاو یریاسات 
 ن یاز ا  یینمونه بخشها  یشده است و ما برا  ختهیاستوره آم

 : میکنی سرگذشت را فشرده بازگو م
 نی در ماه چهارم فصل تابستان در هشتم رایمَهاو»

ماه( در روز ششم ماه از ویمانه   میته )ندو هف
(Vimänaبزرگ به )کاینام پوندار (Pundarika )

فرود آمد تا دوران  Pränata ای»در آسمان دهم 
 Sägaropamas ستیخود را که ب یعلو یزندگ

 پایبود، کامل سازد. از آنجا در جنوب جامبودو
(Jambudvipa در بهارته )ورشا  ( )هند
(Bharatavarsha در دهکده )نام به یا

 - Dakshina - Brähmanaهمن )نابرایدکش

Kudapura نام به  ی( فرود آمد تا در زهدان زن
( از تبار جالندهارا Devänandäدواناندا )

(Jälandhara همسر )ریشابهنداته  کی
(Rishabhandatta( از تبار کوداال )kodala  )

ان کوتاه همه  زم کی یحال برا نی وارد شود. در ا
موجودات زنده عوالم از درد و رنج آزاد شدند. سه  

  رایگشتند. در آن زمان مَهاو  یعالم شاهد نور و شاد
و  mäti ، Shruta استاد سه حکمت و دانش
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avadhi .فرود   انیخدا رایدر زادمان مَهاو ..بود
«. جشن گرفتند... ندرای ا یآمدند و به سرپرست

۱۸۰/۱۳۰ 

( آمده Ävashyaka Sutraسوترا ) اکهیآوش در
 (Bhagavän Rishiadhadeva) ادهادوای شیبهگوان ر
 ی چیپسر تو تپس مر د، یگوی( م Bharataه )تَبه بهارَ

(Tapas Mariciنخست ) نی Tridandi Parivrajaka 
 ،پاک است)سه بار دوره گشته( خواهد بود. روح او هنوز نا 

 Shukla)  دیسف ونیتاسیرفته رفته او به کمک مد یول

dhyänaرا    یفراوان  ی. پس از آنکه زادمانهاشودی ( پاک م
نام ( بهVasudevaواسودوا ) نیپشت سر نهاد، او نخست

( در Pottanaapur)پور ( در پوتنه Tripstha) پستایتر
( خواهد شد... پس از چند Bharatavarsaرشه ) توَبهارَ

شاه  ر پس ی( باخترVideha) دهه یاو در و گریزادمان د
( Dharini) ین ی( و ملکه دارDhananjayaجیه )دنن

 ستی ... او بشودی عالم م   یخواهد بود و پس از آن فرمانروا
من،  است یبه ر ی نفر ۲4تهانکارا در دسته ریت  نیو چهارم 

نام خواهد داشت. او دوباره    رایزمان مَهاو  نیو در ا  گرددی م
و  ریبرقرار ساخته و کامل و تنو نیزم یدََهرمه را در رو

 .گرددی آزاد شده م 
 آمده: Kappa Sutta 17-18در 

 افتیبینی خود درگاه که با دانش روشن آن  ندرای»ا
فرود آمده تا زاده شود و به زهدان    نی به زم  رایمَهاو

در   یاشه یاند کبارهیوارد گشته است،  یزن مهربان
 ها،ی کرورتتهانکاراها، چَریشد که: ت داریاو ب
همه آنها با هم  رایواها، واسودواها )که مَهاودِباال

 شیست، کم خوسودرا )کارگر( پَ  یهابود( در طبقه
زاده  دیبراهمن، نبا ایو آشنا، تنگدست، بدبخت 

چون   یشاه  یهادر خانواده  دیشوند، بلکه آنها با
 یهار  ، ( Ikshvakuشواکو )ک یا  ، ( Jnatri)  یجناتر
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(Hariپاکشتراها )درنگی. پس بندیفرود آ گرید ی 
  را ( Harinaigameshi)  یگامش ی نا یهار یخدا

را  رایمَهاو نیفراخواند و با او گفتگو کرد تا جن
 زدهمیشب روز س  مهیدر ن  دادیرو  نیجا سازد. اجابه

  ی پالگون ـ رخ داد. ستاره اوتارا  هیشونآ  کیتار مهین
(uttara - phalguni  در برج ماه قرار داشت. در )

روز و شب در زهدان دواناندا  ۸۲آن زمان 
(Devänandä به )  .مه یدر ن  ۸۳در روز  سر برده بود  

را از زهدان   نیجن یش گامِینای هار یشب خدا
نام به   ایاز تبار کشتر  یو در زهدان زن  رونیدواناندا ب

(  siddhärta) دهارتهی س ، ( Trishaläتریشال )
با سه دانش   رایداد. چون مَهاو یملکه شاه جا
 یآگاه   دادیرو  ن یاز ا  ییجااز جابه   شیآراسته بود، پ

کار انجام خواهد   ن یا یکه ک ستدانمی داشت و 
 شد...  
خواست   یدر دوران آبستن رایکه مادر مَهاو یروز

 نیرا به گوش کند، برآوردن ا  ندرایگوشواره همسر ا
  ن یتریشال غمگ   رونیسخت بود. و از هم  اریآرزو بس

را به لرزه درآمد.  ندیا  یدم تخت شاه   نیشد، و در ا
  ن یا زه یکه انگ افتی( درudhiرا با دانش )ندیا

خود   گاهی پا ینگهدار ی پس برا ستیلرزش چ
همخوابه   انی)حور انیپر گریهمسر و د درنگیب

هراسناک و در   ار یه بسدرّ  کیاو( را برداشته و در 
ساخت   یآسمان یشهر یریناپذکوه دسترس  یرو

  ن یابه  دهارتهیشاه س  ی و در آنجا پناه گرفت. ول
  رهخواست گوشوا ندرایکرد و از ا یشهر لشکرکش

آنها جنگ درگرفت  نیزنش را به او واگذار کند. ب
  دیرا در بند کش  انیفرار کرد، و شاه حور  ندرایا یول

او را  یهمسر خود آورد و آرزو یو گوشواره را برا
 برآورده ساخت... 
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آمده که پس از زادمان  Kappa sutaتفسیر  در
آمده و پس   ندرا، یا  یبه سرپرست  انیاز خدا  یلشکر   رایمَهاو

کودک را برداشته و به تارک کوه   یاگسترده  فات ی از تشر
آنکه آب بر سر کودک   یبرا  انیبرند. خدای م   ( Meruرو )مِ
کوزه آب   ۸۰۱4از هشت چشمه در  ندیو او را بشو ختهیر

  را ندی دوش آب ا  نی ا  یزور و تند. از  ختندیآورده بر سر او ر
با دانش  رای. مَهاوندیب بیبه هراس افتاد که مبادا نوزاد آس

 شود یآگاه م   شهیاند  نیاز ا  avadhi  ای( خود  ی)الهام   یدرون
دهد رو میمِفشار کوچک به کوه  کیچپ خود  یو با پا

با  زیرا نندیحال ا نیو در ا کندیو کوه آغاز به لرزش م
و  ستیلرزش چ نی ا زهییابد انگدرمی  شیدانش خو

لغزش   نینوزاد را دست کم گرفته و از ا  یرویکه ن  فهمدی م
درخواست بخشش   رایو از مَهاو گرددی خود شرمنده م

 ...کندی م
کند، چون   شی را آزما  رایمَهاو  یروین  خواستی م  ییخدا

بر  تواندی نم یجاندار چیرا به او گفته بود در جهان ه ندیا
در آن زمان   رای. مَهاوکردیخدا باور نم نیشود و ا روزیاو پ

. خدا به کندیم یاست که با کودکان باز یکودک کوچک
هفت  یموجود شگفت و سترگ، که به بلند  کی کریپ

. همه کودکان از هراس دیآی خرماست، در م تدرخ
به   یبر سر خدا و مشت  یمشت را یمَهاو یول زندیگری م

خدا  درنگی. برودی فرو م  نیو خدا در زم زندی م ش یپهلو
افتاده   رایمَهاو یخود در آمده به پاها یواقع  کریبه پ

 گونهنی... لیت به ا۱کند یدرخواست بخشش م 
ادامه    رایمَهاو  یمعتبر!! زندگ  یدهانام رخدابه   یپردازافسانه 

 ۱9۸/۱۳۰ - ۲۰۲. دهدی م

 

که هفت درخت   ییکودک کوچک چگونه توانست بر سر خدا ن یـ ا۱
 است!! ی هند یهامعجزه  همان  از ز یخرما بلند است مشت زند، ن
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 Äcäränga ژهیوگوناگون، به یهاادمانده یاز  لیت

Sutra ن یکه فشرده آن چن کندی م ی گزارش گردآور  
 است: 

  ایسال  ۱۲خود که  اضتیدر دوران ر  را یمَهاو»
سال جامه  کیتنها  د، یروز به درازا کش  45۱5
 بردی سر مبر تن داشت و پس از آن برهنه به  یاندک

برهنه بود و هرگز آتش  زیسخت ن یو در سرما
 نیا  شتریسر نبرد و بگرم به  یروشن نکرد و در جا

ها زمان سرپوش هم نداشت. بدن او را حشره
. در هنگام تشرف  دندیمکی و خونش را م   دندیگزی م

  ی زده بود که گزندگان را به سو  یاو به بدنش عطر
. پس مدت چهار ماه حشرهها و دیکشیخود م

و گوشت و   دندی بدنش چسبزنبورها و گزندگان بر 
آنها را از خود دور   رایمَهاو  یول  خوردندی خونش را م

 ند،دادمیو آزار  زدندی. او را با چوب مکردینم
بدنش را سوراخ و  انداختند، یسگها را به جانش م

او همه را بر خود هموار  ی. ول ساختندی زخمدار م
 ییگدا اب. خوراک خود را دینالیو نم کردی م
اگر هم  ند، دادمی و هرچه به او  آوردی دست مبه

 ماریب و اگر هم خورد، یم ده، یخراب و مانده و گند
 ۱۲... او هرگز در گرفتی بهره نم ییاز دارو  شدی م

 muhurta  کیبه مدت    بارکیمگر    دیسال نخواب
روز    45۱5. از  گرفتی روزه م  وستهی(. و پقهی دق  4۸)

روز را روزه گرفت و تنها   4۱۶5او  اضتیدوران ر
. گواهان معتبر  دیخورد و آب نوش یزیروز چ ۳5۰

ماه پشت  ۶ انزم کی( که او !دهند )!گزارش می 
ماه   5  بارکیو    د، یاشامین  چینخورد و ه   چیسر هم ه 



 جینیسم 933

  -  ۲4۱ ...۱ماه، دوبار سه ماه  4روز، نه بار  ۲5و 
۲۳۷/۳۰ 
ها که همه داستانها و افسانه  نیبر ا گذشته

تا  ستند، دانمیگر بزرگ را معجزه  رایمَهاو ند، یآسامعجزه 
گر با او معجزه وندیپ یبه خجستگ زیآنجا که شاگردانش ن

به شاگردان  میدیگونه که درباره بودا دو همان شدندی م
 radhi  سمی. آنچه در بودبستندیم  ییهامعجزه   زین  رایمَهاو

 labdhi سمینیبخش بود در جمعجزه  یرمز  یروهایا نی
  ی سدها دارا رایاز شاگردان مَهاو سد، ینویم تی. لنامندی م
 ی سی از ع  یآمیز فراوان بودند و برخو اسرار   یرمز  یروهاین

مشت  کیو از  ( )مرده زنده کردن گرفتندی م یشیهم پ
و با سودن دست   ساختندی م  رینفر را س  5۰۰  ییخوراک گدا

  ۳5۰/۱۳۰... کردندی را درمان م  هایماریبهمه 
 یک ی شوند، ی اکنون به دو گروه بخش م نی ج روانیپ

Sveta- ambara   ِبَتامَکه سو( رSvetämbara بر زبان )
  د ی( که به مفهوم سپرَتامبَشوِ ت ی)سنسکر شودی آورده م

( به Dig - ambara) رَامبَگ ید یگریجامگان است و د
جامه )آسمان پالس( که لخت و برهنه  ـ مفهوم آسمان 

  کند ینزد ار یبس ین ییآ یادهایگروهها در بن نی . ا۲ندباشمی 
  د یجامه است. سپ دنیدر پوش آنها ی ناهماهنگ نیو بزرگتر
که نشان   بندند، ی بر خود م یدی تنها پارچه سپ  زیپوشان ن

در دست دارند که راه   یاست. آنها جاروب یو پاکباز یپاک
را لگد کنند و دهان را با   یتا مبادا جاندار روندی خود را م

 

  یی و داستانسرا  یی گوگزافه  ی ها مشتافسانه  ن یهمه ا  نکه یگذشته بر اـ  ۱
استادان نگارنده و   ییفرهنگ ابتدا  به  آنها ما را یخام است، بررس

  نیچن کی. حال چگونه از سازدی ا م داستانها آشن نیانندهیآفر
است  ی داشت، پرسش   توانی م  ن یچشمداشت دانش برتر ی شانیاندساده 

 آماده سازند!   د یبا  نهاییآ  گونهن یا فتهیش که پاسخ آن را پژوهشگران 
آسمان    یعن ی  گ یبه مفهوم جامه. د   رَبَماست و اَ   دی به مفهوم سپ  تَ ـ سو۲ِ

  acelakaبرهنه  وستهی گروه پ نیا آسمان جامه یعن ی امبر ۔ گ یو د
 ل(. جُبر تن ندارند )آسمان  چی و ه ند باشمی
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را در دهان خود فرو  زیکه جانداران ر بندندی م یدستمال
  ی دستیو ته یازینی با ب دیبا ن یروان ج یندهند. همه پ

نهاد باور آنهاست.  نیتربرجسته  مسایکنند و اه  یزندگ
دست تاووس به  یاز پرها یمعموالً جاروب پالسها  آسمان

گروه   نی . در اندیگوی م   barhipincamکه آن را    رندیگی م
( Muni) یکه مون نیبلکه تنها مقدس  ستندیهمه برهنه ن

( برهنه Raoپالسند. به نوشته راو )آسمان  شوند، ی م  دهینام
پارچه   ایاست که مبادا جامه و    نیا  یبرا  زین  هایبودن مون

بر پوست آنها  دیکه شا یزیجانداران ر رندیکه بر بدن گ
فرود آمده باشند آزار دهند. آنها پس از فرا آمدن شب نه 

تا نکند نور جانداران   ندینشی و نه در نور م  خورندی م  یزیچ
انجمن از   کیخود کشد و آنها را آزار دهد.  یرا به سو

که  ا دهکده ر کیو  نامندی( مpalli) یرا پال نیج روانیپ
 ۱۰/۱۳۶. ندیگوی( مbasti) ی دارد باست وندیپ یبا شهر

به چهار گروه بخش  سمیچون بود زین نی ج روانیپ
اند. به ها، مردان عام، زنان عام که رهبانان، راهبه   شوندی م
 ن یبر ا  یاری. بسنامندی( مTirthaتهه )  ریسامان هم ت  نیا

 است.  رفتهفرا گ  سمینیسامان را از ج  نیا  سمیباورند که بود
 
 نیج کانن

است  ینییآ یکانن دستورها نیبخش ا نیتربرجسته
واژه    نیا  نگی( آمده است. اوماروس Ägamasه )که در آگمَ
داند میو سخن افراد بزرگوار  انیاز ب زیچ کیرا دانستن 

 یویدن  یورا  ای( باشد و  Laukika)  یویکه ممکن است دن
(alaukika که آن سخن ت )نیا  ۳5/۱4۳  تهانکاراهاست.  ری 

اند: انگاها ن یکه چن شوندی به چهار بخش م هاه یکارما
(Angas ) ، ( اوپانگاهاUpängas ) ، ( موال سوتراهاMula 

suttas )، ( چدا سوتراهاCheda suttas که انگاها )
  ها یشی آنها ن نیبوده و برتر هاه ی کارما نی ا نیتربرجسته

(Nishiha است. هر رهبان تازه )ن یا اندن خو یوارد پروا  
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سال داشته باشد و   ۱۰از  شیرساله را ندارد مگر آنکه ب
 نیاکامل به  ییرساندن و آشنا انیرهبان پس از به پا

 نیو آموزش دادن خواهد داشت. ا یوزگ یرساله پروانه در
  سته یبا اریتنها، بس یآغاز دوره گرد یبرا هایشیدانش ن

  هگوان ها را سخنان بهمه آگامه  نیاست. در سنت ج
آن است که چون  تیواقع یول خوانندی م رایمَهاو
است. آنگا  نییآ نی نگارش رهبران ا ییبودا یهاه یکارما

(Angaرا به سودََهرمه سوام )ی Sudharmä swami ) ، 
گوناگون  یرا نامها  ا یشیو نگارنده ن ، دهندنسبت می 

 ای( Bhadrabähuباهو )ابهادر شتریاند که بپنداشته 
و زمان   برندی ( را نام مvisäkhäcarya) ههاچاری کسایو

. پندارندی م  الدی م از شی به سده سوم پ کینگارش را نزد
 ن یدهد که نگارش و سامان دادن کانن جبیمالالو نظر می 

 یالدی به سده ششم م کی( و نزدVallabhi) یدر واالبه
است.  یاز زبان پال نترینو زیو زبان آن ن افتهیانجام 
کانن در آن زمان سامان    نیچند بخش از ا  یول  ۱۸۶/۱۲۸

واژه  شهیرا از رایشی. مفهوم نستیاست مشخص ن افتهی
 ـ مکن  نی که مانند چن نددانمی   nishi - hiya تیسنسکر

و  یسامان خانگاه  هیکارما نی چنان مکن است. در ا
 اند.وابسته به آنها آمده  یفرهایدستورها و ک

( ardhamägadhi) یآگاماها را ارامگده  نیا زبان
 ن یاست. در ا شدهی گفتگو م هاریدر ب ژهیواند که بهدانسته 
 شود، ی م افتی یه گدَنام مَبه یشیهنوز هم گو نی سرزم

  نیاز نگاشتن ا شیکه پ ندأیپژوهشگران همر یول
جا جابه یبوده و زبان روانیپ ادیدر  یزمان دراز هاه یکارما

 . است شدهی م

 ۲4در    ییبودا  نینخست  یهاهیکه کارما  سدینویم  تیل
زادگان.    ۲۶در    نیسپرده شده و در ج  ادیزادگان )نسل( به  

 یزبان  ییهایدوران دگرگون  نیکه در ا  رفتیپذ  توانی پس م
 ۱۳۰۶۲۲ ـ  ۱4۰شود.  داریدر آنها پد
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نوشته  زین یادیز یرهایتفس نیج یهاه ی کارما درباره
 وابسته.  ینوشتارها  نیاند، همچنشده 

رسد که می دگاهید نیدر پژوهش خود به هم زین الو
دوران مشخص نگاشته  کیدر  نی مقدس ج یهاه یکارما

زمان   یاند و در درازا نشده و رفته رفته شکل گرفته 
 ی زبان یرا زمان دراز  رایاند. سخنان مَهاودگرگون شده 

گذشته است تا به گونه  یو زمان دراز کردندی جا مجابه
پوروا   ۱4گرفته است و  هییافته پاسازمان  اتیادب کی
(Purvas را شکل داده )دانته ی ن سپس از آ یاند. ول  
(siddhänta )ای  ( آگمهÄgamaجا )آنها را گرفته و  ی

  ل یدر کنس یالد یم 4۶۷ ای 454سرانجام در سال 
 Ärya) یبه سرپرست  Valabhi( یی)گردهما

Devarddhiganiزمان    نیشکل گرفت. در ا  نی( کانن ج
 ن یمعتبر و مقدس ا یهاه ی ( را تنها کارماangasانگا ) ۱۲
وادا  یشت ینام دردوازدهم به  یشناختند، که انگا  نییآ
(Drishtiväda .را از دست رفته و گم شده اعالم کردند )
 نیها نام دادند. در کنار اسرامانه  یانگاها را آموزشها نیا

 رنکهی کپرَ ۱۰اوپانگا و  ۱۲ نی انگاها همچن ۱۱
(Prakirnaka)  ،۶  ،4جداگانه و  یتراسو  ۲چدا سوترا 
نوشته   45هم  ی( که روMula suttasموله سوترا )

  دانته ی رساله( که آنها را س 49دوازدهم  ی)با انگا  شوندی م
 کی  نیکانن ج  یهاه ی از کارما  ی و برخال. به گفته  نامندی م

شناخته   زین  سندهینوشته شده و نو  رایهزار سال پس از مَهاو
 شده است.  

( نام دارد Äcärängaآچارانگه ) نیج ی آنگا نینخست
 ، ییبودا  هی نای چون و  یخانگاه   یرفتار   یکه در آن دستورها

سخن گفتن، ورود  ، یوزگیراه رفتن، در یاند. چگونگآمده 
 دن، یجامه پوش  دن، ی... چگونه خوردن، نوشگرانیبه خانه د
راهبان و راهبه   یو همه رفتارها دن، یو خواب دنیدراز کش
نمک  یکه دارا ینمونه: خوراک یاند. براشده  انیها... ب
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  ی . خوراکستیپا ک ن  اینمک در  رایز  رفتیپذ  دینبا  استیدر
پا ک است. نا  که  رفت، یپذ  دیآتش درست شده نبا  یکه رو
  ا یمکان باال چون پله  کی یرا که دهنده رو  یخوراک

 کیکه در  ی. خوردنرفتیپذ دی نبا گذاردی اشکوب و بام م
  ی که رو  یپا ک است. خوردناست نا  نیلو گ   نیظرف سفال

که از   ی. آبرفتیپذ دیدهند نبا ی جا یوانیماده ح  ای یسبز
مانگو،  رهیکرد. ش افتیدر دی باز گرفته شده نبا نیزم

 ، یخام، برنج وحش یهاوه یگرفت. م دی... را نبالینارگ
 دی... را نبایخام، شکر، گوشت، ماه  یهایعسل، سبز

است، در   نیمس  الهیپ کیرا که در  ی خوراک دی. نبارفتیپذ
است،  دهیدست دهنده به آن خشک یکه نمناک یحال
دار با انگشت به خانه  دینبا ییکند... هنگام گدا افتیدر
خراش دهد... هنگام    ایو    دیبا انگشت او را بسا  ایکند    نهنشا

آن  انیدر م یرسد که رودمی  یاگر به ده  یدوره گرد
را   یق یقا دیاز آن گذر کند، نبا قیبا قا دیروان است و با

. اگر کندی سوار شود که به باال و پایین رود رفت و آمد م
 کند یآب به درون رخنه م  یکه از درز ندیبی م ق یدر قا
 دیآور شود. اگر باادی را  یدگید ب یآس نیا قرانی به قا دینبا

بخورد...   یگریبه بدن د  دیبا شنا از رود بگذرد، دست او نبا
که بدن خود را با مالش پاک   ستیراهبه روا ن  ایراهب    کی

...  دیگرم و داغ نما  ایخشن بمالد، خشک کند    فیبا ل  ایکند  
گونه راه رود تا همان دیبا دیآ رونیتر باگر از آب با جامه 

را گرم کند. خود  ستیخشک شود و اگر سردش شد روا ن
پرسشها درمیان   نیدر ا یفراوان یالو دستورها یبه بررس

 ۱۲۸/ ۱ -۱۱. شودی گذاشته م
( نام دارد که در آن Kritänga) تانگهیانگا کر نیدوم

اند. ها آمده رهبانان و راهبه  ی رفتار یهم دستورها
را   یبخش های ش یاز ن تی. لیمکتب  یشها آموز  نیهمچن
)ده  م یشویآور مادیکه ما چند بند از آن را  کندیبازگو م

 (. یبند رفتار شهوان 
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  ن یا ا ی مالدی خود را با روغن م ی که اندام مرد یـ رهبان۱
  ی سخت فریبه ک دیکند بای م هم سفارش گرانیکار را به د

 ماه محکوم شود.   کیدر 
  ن یا ا ی مالدی م ریخود را با خم یکه اندام مرد یـ رهبان۲

  ی سخت فریبه ک دیکند بای م هم سفارش گرانیکار را به د
 ماه محکوم شود.   کیدر 
خود با انگشت   تی)آلت رجول  یکه بر اندام مرد  یـ رهبان۳

 کندیهم سفارش م  گرانید به کار را نیا ای زندیضربه م
 ماه محکوم شود.   کی در  یسخت فریبه ک دیبا
خود را با آب سرد و گرم  یکه اندام مرد یـ رهبان4
 دیبا کندی م سفارش هم گرانیکار را به د نیا ای دیشوی م

 ماه محکوم شود.   کیدر  یسخت فریبه ک
کار را    نیا  ای  پوشاندی خود را نم  یکه اندام مرد  یـ رهبان5

 کیدر    یسخت  فریبه ک  دیکند بای م  هم سفارش  گرانیبه د
 ماه محکوم شود.  

کار را به    نیا  ای  دویبی خود را م   ی که اندام مرد  یـ  رهبان۶
 کیدر  یسخت فریبه ک دیبا کندی هم سفارش م  گرانید

 ماه محکوم شود.  
  ی کیهمانند مادرش نزد یبا زن کندی م  لیکه م یـ رهبان۷

به  دیبا کندی م  سفارش هم گرانیکار را به د نیا ایکند 
 در چهار ماه محکوم شود.   یسخت فریک
همانند  یزن یکه انگشت خود را در اندام زنانگ یرهبان-۸

هم سفارش  گرانیبه د را کار ن یا ای کندی مادرش فرو م
 در چهار ماه محکوم شود.  یسخت فریبه ک دیبا کندی م
همانند مادرش اندام  یزن رددامیکه روا  یرهبانـ 9

هم  گران یبه د را کار نیا ایاو را مالش دهد  یمردانگ
در چهار ماه محکوم   یسخت فریبه ک دیبا کندی سفارش م

 شود. 
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کار   ن یا  ای سدینوی م ی که نامه عاشقانه به زن یهبانـ ر۱۰
در  یسخت فریبه ک دیبا کندی هم سفارش م گرانیرا به د

 چهار ماه محکوم شود. 
بودا بازگو  هینایبخش را از و ن یهمگون ا نگارنده

 نیشده است و سپس ا انیب نیاز ا شیکه پ کندی م
که  د ی: ممکن است پرسسدینوی م سمینیج شگریستا

انگیز شهوت  یهامقدس از نوشته  یهارساله  نیا هیدرونما
(Pornographyبهتر ن )پرسشها درمیان    نی. و چرا استی

سخنها را    نیکه ا  یدانست کسان  دیاب  یاند. ولگذاشته شده 
 یبودند و در برابر امور جنس نیاند خود از مقدسگفته 

 .انده شددچار نمی یبه دودل رون یو از هم اعتنایب
 پردازدی م  ی داستان  انینظر خود به ب  یاستوار  یبرا  تیل

 که در پورانا آمده: 
رفتند. آنها   انیدر انجمن خدا  نیبروشن   میحک  »سه
شاه  ندرایداشتن در دست راست ا یگرام یرا برا
آنان    یروروبه   گرید  انینشاندند و همه خدا   انیخدا
در برابر آنان به  ینویم ان یگرفتند. پس حور یجا

  ن یا  ییبایز  دنیپرداختند. با د  یکوبیو پا  یرامشگر
چشمان  ن، یبروشن رهبانان  نی ا نیجوانتر انیحور

خود را بست و در مراقبه فرو رفت. چون در حال  
شدند  خودیاز خود ب ی نویم انیحور یکوبیپا

  شان یبدنها جا شد وجابهآنان  ینویم یهاجامه 
نتوانست در برابر  زیرهبان ن نی. دومدیگرد دایهو
خود را نگاه دارد و   ینوی م  زگانیدوش  یگستاخ  نیا
 یکوبیرا فرو بست و به مراقبه فرو رفت. پا  دگانید

دنبال شد و در اندک زمان همه  یو رامشگر
لخت  کسرهیو آنها  ختیفرو ر انیحور یهاجامه 

  ی بر جا استواررهبان سوم  یو برهنه شدند، ول
 یابه او گفت:  دید نی که چن ندراینشسته بود. ا

و  یآشفتگ گونهچ یرهبان چگونه است که تو ه 
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 ؟یده ی اندازها نشان نمچشم  نی ا داریددر  یدودل
 یدگرگون  چیمن ه   یکوبیاو گفت: در اوج و فرود پا

  ی دم تاکنون در همان استوار نی و از نخست افتمین
 د،یپرس انیشاه خدا پسام. مانده یبر جا نینخست

  یگری پس از د یکی گر یچرا آن دو رهبان د
چشمان خود را بستند؟ او پاسخ داد آنها هنوز در راه 

 دندیگاه که به تارک رس . و آناندیکمال روحان
احساس نخواهند کرد«.  یو نگران یآشفتگ گرید

۶4۰-۶۳۲/۱۳۰ 
درست وارونه برداشت  تیل یآوربرهان و نشان  نی ا از
  ن یا شودی م  دهیگونه که دکرد همان یابیارز توانی او را م 

در  کهیی برجسته، تا جا اریبس یهاگاه یدر پا یرهبانان حت
در  یهنوز توان خوددار رند، یگی م یجا انیکنار شاه خدا

 رهبانان یبرا زیدستورها ن نیندارند. ا ییبرابر آژ و کامجو
 یجا یی آنها که در تارک رسا ی اند نه برانوشته شده 

  ار یبساست و  یرنوگرافآنها همان پُ یاند. پس براگرفته 
 ؟ یو معنو  یاست پرورش کمال روحان نیا ای. آه یفروما
و گرمابه رفتن و آب زدن  یکه شستن و آب تن  میدید
و جیناها هرگز  ستیروا ن یشستن اندام تناسل یو حت

. در کنندی و شستشو نم روندیگرمابه نم
uttarädhyayana Sutra  آمده، مرد خردمند اگر از

 ایبوده  یآب تن یبه آرزو دیدر رنج است نبا ادیز یگرما
  ...زدیبر خود آب بر

 :سدینوی م یرانسانیغ یدستورها نیا هیتوج یبرا تیل

به کار  یرهبان پروا کیاست. پس  یزندگ »آب
  ..آب باران را ندارد.  ایبردن آب از رودخانه، انبار آب  

 یحت  ست، یو حمام روا ن  یتنآب   نیرهبانان ج  یبرا
هم که  دهیبخش از بدن با آب جوش کیشستن 

 . باشد«یاز جانداران است، روا نم یته
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و  یاست؟ در چرک و آلودگ نیا نیج نییخرد در آ ایآ
 فرو رفتن؟  یدگیگند

و لذت به هرگونه،   یفتگیآژ و ش  یهند  ینهاییهمه آ  در
  ی تندرو هیبه پا زیپره  نیا نیج نییدر آ یناپسند است ول

( uttarädhباال ) هیکارما نیاست. در هم ده یرس  اندازه یب
از هرگونه  دیاست با ییآن که خواستار رها یبرا آمده، 

 ییچشم پوشد. زن و آژ و کامجو بایز یرنگها یلذت، حت
شود  ره یبه زن چ یخطر است و آن که بر وابستگ  نیبدتر

 سبک خواهند بود. گرید یجلوبندها
 شه یاند یادهایاز بن یابه فشرده میپردازی م اکنون

به زبان    نیج  لیرسا  شتریدر نظر داشت که ب  دی)با  سمینیج
 اند(.نگاشته شده  یپال

 جهان  ساختار

است و از شش گوهر ساخته   یجهان جاودان  نیج  دید  از
 ،( Pudgalaماده ) ، ( Jiväاند: روح )ن یشده است که چن 

( adharmaجنبش(، آدََهرمه )  زه ی( )انگdharmaدََهرمه )
  ن ی( . اKälaزمان ) ، ( äkäsha(. فضا )ییستایا زهی)انگ

. دهرمه، ندباشخود می عتیدر طب یگوهر همه جاودان
سه   یول ندباشمی  کتای یگوهر کیفضا هر  وآدََهرمه 
َدَهرمه  یژگیوجود دارند. و شماریبه اندازه ب گریگوهر د

آوردن مکان است.  دیو فضا پد ییستایجنبش، ادََهرمه ا
را دربر   زیاست که در همه جهان همه چ  یفیفضا عنصر لط

( murti)  یو چند و چون  ختیر  یبدون آنکه دارا  ردیگی م
  نیا ی فضا شود، ی ( . فضا به دو بخش مamurtiباشد، )
  ی ( و فضاLoka - akäsha) ای( Lokäkäshaجهان )

است )چون  ی( که تهalokäkäshaجهان ) نیا یماورا 
( که dravya varjitaاز گوهر ) یو ته انیپایخأل( و ب

( Sarvajnänadrishtigocaraدانان )جز همه کسچیه 
دََهرمه و نه  نهکند )شهود(. در آنجا آن را مشاهده نمی

 دیآیم  دی( پدanuها ). زمان از ذره شودی م افتیادََهرمه 
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(käla - anu  ا یذره زمان kälänu و و )آن  یژگیکاالنو
برابر با  یها زمان( است. شماره ذره Vartanä) یوستگ یپ

 افت یذره  کیفضاست و در هر نقطه تنها  یهانقطه
دو گونه است، مطلق   ز ی. زمان نشودی م
(Päramärthika Käla ) ، ای یآزمون یو وابسته به زندگ 

  ن ی( . زمان نخستVyavahärika käla) یزمان نسب 
پشت سر   یهایدگرگون  زهیانگ  یاست و دوم   انیو پا  آغازیب

 است.  یهم ماد

شد دو گوهر  انیگونه که برمه همانَهدَاَو  دََهرمه
دََهرمه   سمین ی. در جاندیی ستایجنبش و ا  زهیکه انگ   اندفیلط

 دیدارد. از د سمیهندو و بود ینها ییجز آ یگریمفهوم د
 رون یو آموزش است و از هم نییدََهرمه همان آ یهمگان

 به کار برده سمینیج یجا( بهJainadharدََهرمه ). نایج
جنبش    زهیانگ  نیج  نییآن در آ  ی ادیمفهوم بن  یشود. ولی م

است  یانهیگوهر و زم گریبه زبان د ایاست و  ییستایو ا
از جنبش   ایو  ندیآی که روح و ماده در آن به جنبش در م

نبود.  زیجنبش ن بود، یگوهر نم نیو اگر ا ستند، یای باز م
  ته چون فضا همه جهان را دربر گرف زین فیگوهر لط نیا

 .آوردی م دیرا پد ییستای( اadharmaاست، و نبود آن )
و  سمی)که در بود نامندی م Pudgalaرا  ماده
که به مفهوم آنچه  ( به مفهوم مشخص است سمیهندوا

 ردیگی را دربر م  galantiو    Purayantiافزودن و کاستن  
 نییآ  نی . ماده در اشودی ( بخش م anuها )اتمها( )و به ذره 
. ماده  ردیگی شکل م  شماری ب یهااست و از ذره  یجاودان
بو  ، ( rasaمزه ) ، ( rupaو رنگ ) شکل  اتیفی ک یدارا
(gandhaو لمس پذ )ی ری (sparsha می )با درهم دباش .
 ندیآیم دیپد هاکره یها، اندامها و پذره  وستنیو پ ختنیآم

  ن ی( و در اParimäna) شوندی دگرگون م وستهیکه پ
. ذهن و  رندیگی به خود م نی( نوguna) تیفیک یدگرگون

 .رندی گی م شهیاز ماده ر زیم ندَ
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در جهان ما به دو گروه بخش  هایو هست زهایچ همه
در  وایج ، ( ajiva) جانی( و بJivaجان ) یدارا شوند؛ی م
 دی. از دستین یکیبه مفهوم روح است، که با نفس  نجایا
نفس   ایروح  یاهم گونه جانیب یزهایدر همه چ نیج

( و آب Prithiviخاک )  یآنها برا رون یوجود دارد. از هم
(äpa ،)آتش (tejas( و هوا )Väyuن )روح   ی اگونه زی
: کنندی گروهها بخش م نیاو جانداران را به  پندارندی م

ا یجنبندگان که    ها، ی و رستن  اهانیآب، آتش، باد، گخاک،  
 ایو    گردندیم  داریاز لجن پد  ای  نده، یزا  ایو    گذارندی تخم م
 از آب. 

 آمده:  Jiväjiväbhigama یتراسو در

به دو گروه بخش  شودیم  افتیدر جهان  آنچه
اند. سه  جانداران شش دسته  جانیجاندار و ب شوند، ی م

  ی دسته نخست بدون جنبش و سه دسته دوم دارا 
 اند.جنبش 

چون سنگها،  یخاک یـ جانها۱اند: ن یجنبشها چن یب
چون  یآب یـ  جانها۲نمکها، فلزها، مرجان، گوهرها.. 

  ی ـ  جانها۳شبنم...  ا، یگرم، آب در یهاباران، چشمه 
 ها... شه یر ها، ی چون درختان، رستنیها، سبز یاه یگ

چون توفانها،  یباد یـ جانها۱جنبنده:  یجانها و
چون  ن یآتش  یـ  جانها۲پست...  یبلند، بادها یبادها

که بر دو  ی وانیح یـ جانها ۳آذرخش، ستارگان، شهاب... 
اند ( ی)آل   یوانیح  کریپ  ی: آنها که دارا شوندی دسته بخش م 

 ۱. لطیفند..  کری پ یآنها که دارا ایو 
بندی بخش زیشماره حواس آنها نرا به  جانداران

لمس  ایحس دارند که سودن  ک یآنها که تنها  کنند، ی م
.  ندباشپنج حس می   یآنها که دارا  نهیز  نیاست و در باالتر

 

کوتاه و فشرده بهره گرفته شده، چون در   اریسوترا بس ن ی از اـ ۱
 .  شودی گذاشته م ان ی م در  نهیزم  نیدر هم یی پرسشها   گرید  یبخشها
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  ان ی: جهنمیها، خداشوندی گروه به چهار دسته م نیا
 و پرندگان...  وانهایانسانها چون ح  ریانسانها، ز
 ش ی از ک  ندباشجان می   یدارا  زهایهمه چ  نکه یبه ا  باور

 سمی میآن یاگرفته شده است که به گونه  انیهند یبوم
. باور به نددادمیباور داشتند و به همه جهان جان 

روح انسان پس از مرگ ممکن است   نکه یگردی و اروان 
 نیاز هم  زیو سنگها وارد شوند، ن  اهانیگ  یو حت  واناتیدر ح

 ی برا ییهاه یپا نیج نییگرفته است. در آ هیپا شیک
را در  هایو نفس رستن  پندارندی جنبندگان م یروحها
نفس   نیشد ا انیکه بو چنان شناسند ی م هیپا نیترپست
. سپس کرمها  رندیپذی لمس م افت یگونه در کی  یرا دارا
باالتر   یهاه یپا  یوانها یدو حس لمس و بو کردن... ح  یدارا

و  devas انیحس، سپس خدا جپن یتا انسان دارا
nairayikas  وvaimänik. 

باور  سمیو بود سمینیبرجسته ج یهایاز ناهمگن یکی
 یکه به روح باور ندارند، ول  میدید  سمیبه روح است. در بود

نه چون آتمن، بلکه تا   یبه روح باور دارند ول سمینیدر ج
 شمارندی که روحها ب ه یچون مکتب سانکه یااندازه 

(anantaو جاودان )وایو نامحدود. ج ی (Jiväدر ج )سمینی 
( cetanä) افتیو در یتنها گوهر آگاه است و آگاه 

 یواها بدون شکلند ول. جیدباشآن می  تیفیک  نیتربرجسته
نمونه  یبرا رندیگی اندازه آن را به خود م یکریدر هر پ

 روح گاو بزرگتر از روح موش است. 

از زادمان و  ریپذاند و رنگ وابسته به جهان  ای  روحها
که در گردونه سمسارا گرفتار   ی( )روحSamsärinمرگ )

افراد در نهاد  ی( . روحهاmuktaآزاد شده ) ایاست( و 
  ان یپایدانش ب یهمه برابرند و در سرشت پاک و دارا

(ananta- jnänaو سرور ب )انیپای (anantasukha ) 
خود را از دست  یبا آلوده شدن به کارما پاک یاند ول
که گوهر و  شودی م  افتیروح ناب  یدهند. تنها اندکمی 
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را از گردونه سنساره رها    شتنیو خو  افتهیسرشت خود را در
به چهار دسته انسان،  نیسنسار ی اند. روحهاساخته 
 ریز ی و وجودها یدوزخ یهاوجود ، یآسمان یوجودها

 .شوندی انسان، بخش م

ماده به جنبش  زهیاند و به انگبا ماده آلوده شده  روحها
  ی هایبه دگرگون یکاروند نیو ا  ندیآی درم  یو کاروند
که در ماده نشان گذاشته   انجامدی م ییو کامجو یاحساس 

ماده    زهیحال روح به انگ نی. در اسازدی م  داریو کارما را پد
که به آن آب  یریچون ش گردد، ی دگرگون م ییکارما

 نی... اچسبدیم یکریکه به پ یروغن ایشود،  فزودها
  ی ستگیتوان و شا چنان  ی دارا ییکارما یماد یهاذره 
به  یماند که روح را پس از مرگ در دَاز اندازه  رونیب

که مناسب  یکریتا در هر پ کشندی از جهان م  یاگوشه 
 طیکه پدر و مادر و شرا ندیزاده شود و همانها نددانمی 
... اندام، چهره، رنگ، یدوزخ وان، یچون انسان، ح نینو

او را مشخص  گو مر یماریدرد، ب گاه، یدانش، نام و پا
وابسته    کهی هر قدر هم پرتوان تا زمان  ، ی. هر روحسازندی م

تا از  یگرفتار نیبه سنساره است، در بند کارماست و در ا
از   کسرهیرا  یسددرسد پاک نشده و وابستگ  ییماده کارما

در آن دم که  ۲۱4/۱۱5. دباشبرندارد، ماندگار می  انیم
دست  یدانهمه به دد( رها گرVandha) یروح از دربند

  خته ی. روح در آمگرددی آن آشکار م  یگوهر  ییو رسا  افتهی
 گرید  یشدن با بدن انجام دهنده همه کارهاست. ناهماهنگ

 ه ی روح است. در سانکه  یکاروند  نیدر هم  ه یو سانکه   نیج
 یآگاه  یهمان روح( هر چند دارا ایکه پوروشه ) میدید

  یتیپراکر   ایو تنها ماده    پردازدینم  یبه انجام کار   یاست ول
(Prakritiکاروند )دارد. ی 
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که سددرسد از هرگونه کارما آزاد شده و به کمال   یروح
. روح در نامندی ( مNikalaنیکاال ) ۱افته یدست  تیروحان

و هرگز به جهان   رودیحال به تارک جهان باال م نیا
 .دیآیمحدود فرود نم

آزاد شده   یاست که از وابستگ  ی( روحSakala)  ساکاال
و توان و  یو آگاه  افتیدر یکامل دارا  میحک هیو به پا
و  بی و فر ینیو بدون خشم و خودب دهیگرد انیپای سرور ب

.  نامندیم زی( نArhantaاست و او را ارهنتا ) ینادان
۲۰۰/۱۱5 
 هیو بر پا Suraksitänga یالو در واشکاف مالیب

 :سدینوی آموزش آن م
 - mahäپنج عنصر بزرگ ) ونیماد دگاهیاز د»

bhuta )زهیخاک، آب، آتش، باد و هوا انگ ای 
و از آنان روح   ندیزهایشدن همه چ داریپد یادیبن
(ätmanبرمی )رفتن و از هم   نی. با از بزدیخ

. روندی م  ن یاز ب زیعناصر جانداران ن ن یگشودن ا
  دار یپا زماناست که تا  یروح  یهر انسان دارا 

و با نابود  ماندی م یو بدنها بر جا کرهایماندن پ
. پس از مرگ گرددی نابود م زیشدن بدن روح ن

و   یتا دوباره زاده شود. نه گناه  ستین یروح گرید
  افت یجهان  نیا یورا یو نه جهان یلت ی نه فض

روح و   نیب ییجدا روانیپ ند، یگوی ... آنها مشودی م
روح   ندیبگو دتواننینم ، روح بر بدن یبدن و برتر

 ایکوچک، گرد است  ایچگونه است، بزرگ است 
سرخ   ، یآب  ایاست    اهیچهار گوشه؟ س  ایسه گوشه و  

تلخ است، سخت است، نرم  د؟یسپ  ایزرد  ایاست 
 است...؟ 

 

  رواناست،ین  یاکه گونه   Purnamukta  ای  Siddhaحال او به    نیـ در ا۱
 . ابد یی دست م
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مکتب  روانی)پ ۱( akriyävädin) نیواد ایاکر آنها
خرد  یو دارا  اندافته یرا درن قتینه عمل( اند و حق

و کارکرد روح را  ندباشمی  یمنحرف نشیو ب
از    یو کار  ستیکه روح ن  پندارندی و م  شناسندینم

هم که به سرنوشت باور  یی. آنهازندیاو سر نم
به  نه یکه لذت و رنج و خوشبخت ندیگویدارند م

. شوندی م  داریپد گرانیروح و نه به کمک د یاری
  ن ییتع شیبهره آنان است که سرنوشت از پ نیا

 کرده است. 
  یرو یباورها پ نی آنها که از ا رایمَهاو دگاه یاز د یول
به سرنوشت    یبخش  دادهایکه رو  دانندینم  کنندی م

اند... به تالش و کوشش انسان وابسته  یو بخش
با پالودن و پاک کردن روح  روانایهرکس به ن یول

جهان جانداران بهره   نیدر ا ابدییخود دست م
...  کنندی م افتیا شخصاً درخود ر یرفتار و کارها

  یشود و دستورها و فرمانها   رهیبر خود چ  دیانسان با
  ندهیآ  یها را انجام دهد... همه جانداران زندگارهت

دهند... شکل می  شیخو یخود را با کارما
خود انسان است   یآورنده بدبخت دیو پد ساززه یانگ
 ۱۲9/ ۱۶ - ۲۰. یگرینه د

 یی رها یهند یشها یچون همه ک سم ینیج در
(mokshaاز بند سنساره و جر )و مرگ هدف  شی زا انی
هر  یزندگ یرفتار و چگونگ نی است. به باور ج یادیبن

که همان  گذاردی م یجابه ینینشانسان در روح او ته 
 ندهیآ  یاست که سرنوشت و زندگ  نینشته   نیکارماست، و ا

 ییرها -کارما  -سنساره  نی. دکترسازدی او را مشخص م 
از  کارما،  نینشبردن ته نیاز سنساره با سوزاندن و از ب

 

)مکتب    نامندی م  Kriyävädinsمکتب عمل    روانی را پ  رایبودا و مَهاو ـ  ۱
 (. Kriyävädaعمل 
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آزاد از دور  ای ی شده و موکت رفتهیدوران کهن در هند پذ
 هدف قرار گرفته است.  ییدایبازپ

نام  به  یبه نهاد ایشناخت قضا یبرا سمینیج در
است«  نیچن دیکه آن را »شا ، ( Sayätvida) وادَات یس

را »ممکن   هینظر نی. الو اکنندی م هیاند، تکترجمه کرده
و   گرداندیباشد« و »ممکن است آن باشد« بر م  نیاست ا
 شود، ی دهد که در مورد روح پرسش م نشان می  یانمونه

 رود، یم   رونیاست که روح از بدن ب  ی معن  نیااگر مرگ به  
( Sa - saririجسم است )   یدارا  ایپس روح چگونه است. آ

  ه یتک  وادَات یبه س  نیج  روی( . پa - saririبدون جسم )  ایو  
  رون یجسم ب کیروح در صورت  دی. شادیگوی و م کندی م

 هم بدون جسم. دیرود و شا
Siya sariri vakkamai, siya asariri vakkamai 

و  فیتوان گفت روح با در نظر گرفتن ماده کث یم
نظر گرفتن ماده   در و با رودیم  رونیبدون بدن ب یچگال

 ،( Kärmana)  یی( و کارماtaijasa)  یصورت نورلطیف به
 ۳۶/۱۲9 با بدن.

 انیب زیجستارها ن تینسب ای یرا انگار نسب دگاهید نیا
  د یشا یدگاه یهمه جستارها از د دید نیاند. که از اکرده

و نه آن  نیهم نه ا یینادرست و از سو ییدرست و از سو
 ناپذیر باشد.و وصف

 ی دگاه یاز د  د، یشا  یجا( را به sayät)  ات یواژه س  یبرخ
  توان ی در مورد روح م  رون یاند و از اکرده  یمعن  ییو از سو

بدون  ستین یماده چگال یکه روح دارا دید نیگفت از ا 
  ی است دارا  فیجسم لط  یکه دارا  دید  نیبدن است. و از ا

 .دباشبدن می 

 
 کارما 

از مردم هند،  یکه جز اندک میشد  ادآوری ن یاز ا شیپ
 ن یج  نییدوباره باور دارند. در آ  یهمه آنها به کارما و زندگ

وارته سوترا تدارد. در ت یاکارما نقش برجسته  زین
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(Tattvärha Sutraاز کارما به گستردگ )سخن گفته   ی
  س بُدنیسوترا، ز نیگرفتن از ابهره. با شودی م
(zydenbosم )روح در گردش  یگرفتار زهیانگ سد، ینوی

سنساره، همان آلوده شدن به  ای یگردونه مرگ و زندگ
 فیلط یهاذره  ایکارماست که آن را به شکل ماده 

 یروی . روح که در نهاد پاک و آگاه و داناست، با پنددانمی 
 رندیگی را که فراخور کارما شکل م ییهاذره  ل یاز آژ و م 
 تیمحدود زهیانگ زیر اریبس یهاذره  نی. اکشدیبه خود م

.  سازدی او را مشخص م   یجهان  نی ا  یکه هست  شوندی روح م
 : شوندی به دو گره بخش م یانیبن یکارماها
 ان یروح ز تیفیکه به ک aghäliya karmaـ  ۱

 : ۱اندو چهار گونه  رسانندینم

nama - karma فرد نشان  ژهیو  تیفیکه در ک
که زمان عمر انسان را مشخص   äyuhkarma  گذارد؛ی م
  ن ییرا تع یخانوادگ یژگیکه و goträ -karma سازد؛ی م
چون   یدرون  یکه حالتها   vedaniya - karmaو    کندی م

 سازد. ی م  را مشخص یختگ یاحساس، شور و برانگ
روح   ژهیو  تیفیکه در ک  ghätiya - karmگروه دوم .  

 اند:چهار گونه  زیو آنها ن گذارندی نشان م
 Jnänävaraniya- kar  است و   یی کننده داناره یت  که
 ریجلوگ  که  darshnävraniya- kar  آورد؛یم  دیپد  ینادان

  سازد؛ ی م رهیروح را ت ینهاد افتی و شهود گشته در نشیب
mohaniya- kar   دهنده که روح را گمراه    بیفر  یکارما

 antaräya-karm (antaräya - karma) و سازدی م

 

روح را   ی که چون روپوش  سازندی برابر م  یاکارماها را به پرده  ن ی ـ ا۱
  دگاه ی ( ، دjnänaدانش ) ای  روح  یان یو چهار فروزه بن رد یگی فرا م

(darshana( توان و اراده ، )virya( و سرور و خوشى )änanda  را )
زادمان دوباره و ماندن در دور سنساره    زه ی و انگ  سازد ی و محجوب م  رهیت
 . شود یم
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. شودی م  یکوکاریو جلوبند ن  سازدی م  رهیرا ت  یدرون  یانرژ
 .شوندی بخش م ییهابه شاخه  ز یکارماها ن نیهر کدام از ا

بدن، گفتار،  یتالش و کاروند ایدر اثر یُگا  کارما
و آن را با خود  شودی و ذهن در روح انباشته م شهیاند

( bandha) یدربند نی. اسازدیهمانند و دربند م
دربند  نیا یهاه ی و ما هازه ی. انگستیو پابرجا ن یشگیهم

و  نشیکارما را برآیند ب لهی به وس bandhahetu ایشدن 
آژ و  ، یبودن از خوددار بهرهیب ، یفتگیش  ، شهود نادرست

  ه یَو احساس تند را کاشا لی. آژ و منددانمی تالش 
(käshäyaم )۱شمرندی م زهیانگ نیترو برجسته  نامندی .

( خشم lobhaز )آکه  شوندیم  افتی هیچهار گونه کاشا
(kordha ) ، بیفر (mäyä ای mohaو خودپسند ) ی 
(mäna )  صمغ است و  ای م نگُاَ ومبه مفه هیاند. واژه کاشا

. در شودی م  افتیکارها به روح در دنیاز آن چسب  نجا یدر ا
ه  یبا کاشا وندی( آمده که یُگا )تالش( در پری)تفس  هی بهاش
  دار یپد یی( کارماäsravaرخنه ) ایشت از نَ یاگونه

نام داشته و  Samparäyikäsravaکه  سازدی م
 ا ی Iryapathäsravaنباشد تنها  هی . اگر کاشارپاستید

  یاکاشایه گونه .دهدی دم( رخ م  کیرخنه زودگذر )
mohaniya دهنده است  بیکننده و فرگمراه  یکارما  ای

 گریاست که د یاشه یبزرگ و ر یهم کارما رون یو از هم
 بیفر  ای  mohaنقش    رونیاند. از همکارماها به آن وابسته 

 .نددانمی برجسته   اریرا بس

 

کارما دو گونه است  ن یدر مکتب ج سد، ینوی م  تایاستاد بودا رکشـ ۱
bhävakarma   یابیشود و به مفهوم آژ و کامی م  دهینام  ز ین  هیکه کاشا  

.  یاو ذره  یماد   یانباشتگ   ای   dravyakarma  گریاست. و گونه د   یروان
  چسبند، ی به روح م   ییکارما  یهاذره  یروان  یکاشانه و کششها  زهیبه انگ

و آلوده   دهی را به خود کش های دار که چرک و پلشت نم یاچون پارچه 
را   dravya) 9۶/۱۱5. گردد ی مها روح آلوده ذره  نی. از رخنه اشود یم

 کرد(.  یمعن  توان ی م ی جوهر
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 د ی( شده باäsravaکه با رخنه کارما آلوده ) یروح
 :ردیگی به دو گونه انجام م شیپاال نیپالوده ساخت و ا

 ی کردن کارماها یو ته ختنیر رونیب ای nirjaräـ ۱
 انباشته شده. 

از رخنه   یریشت کارما و جلوگدرنگ نَ samvaraـ ۲
 :ردیگی کردن از دو راه انجام م ی. و تهنینو یهاه یما

حال خود از روح جدا   نیکارما، که در ا  یآورـ به بهره ۱
 . شودی م

 (.tapas) اضتیر یاریـ به ۲
 ، ( Gopti) یگوپت یارینور به  ایرخنه کارما  درنگ

(، انوپرکشاها dharmaها )دهرمه  ، ( Samiti) یتیسم
(anuprekshäپار )ی( شاهاParishahaو چار ) تراهای 
(Cäritraانجام م ) شدن   رهیچ ی ... که همه روشهاردیگی

رهبانان و سامان    یشکارهاینفس و در شمار خو  یو پاسبان
بدن، سخن،  یپاسدار یبرا یگوپت  هاست. س یخانگاه 

روح که   یگ یفراما یگونه دََهرمه براو گفتارند. ده  شهیاند
دهند. می ( آنها را پرورش ییموکشا )رها ندگانیجو

تا ذهن را از  ندباشمی  یونیتاسیمد یانوپرکشاها ورزشها
سازند.   یته یجهان نیو ا یماد  یو پرسشها زهایچ
رهبان   کی  دیکه با  اندیشکنجه و رنجده   ستیشاها بی پار

 یو جهان  ajivaآنها را بر خود هموار سازد تا بتواند از هرچه  
پنج  تراها یخود را بگسلد. چار یو بستگ وندیاست پ
 یروحان یپالودگ یهاه یکه پا ندباشمی  یرفتار  یهانمونه

به  د یبه موکشا با یابیدست ی دهند... برارا نشان می 
bhavya    .توجه نمودBhavyata  است   یرمز  تیفیک کی
نه.  یاز روحها در گوهر آنهاست و در بعض یکه در برخ

 دنی دست آوردن شهود درست و دبه  زهیانگ تیف یک نیا



۵عرفان 952  

 ی. که براگرددی م samyagdarshana ای قتیحق
 . ۱است ستهیدست آوردن موکشا بابه
روح وابسته به کارها و  یکاروند گونهچ یکه ه  گاهآن
به روح    یگرید  یکارما   شود، ینم  افتی   یجهان  یهایریدرگ
 ی کارها. چون روح همه  ردیگیو موکشا انجام م   چسبدینم

به  شود، ی م یو از کارما سددرسد ته بردیخود را به کار م
  ی چگال ایکثافت  ینی. سنگ رودی باال م نیجهان بر انیپا

  سازد ی و وابسته م کشاندی م نی ریروح را به جهان ز کارما
بلند    نی روح به باال و جهان بر  یچگال   نی رفتن ا  نیو با از ب

 بخش  Tätvärtha یتراسو( ه ی )بهاش ری. در تفس۲شودی م
 آمده: دهم

 ییبردن کارما نیو از ب بیهم و فرکردن وَ »نابود
است،   رندهیو جلوگ  گرددی م  نشیو ب  ییکه پرده دانا

 تی( هداkevala) یگه لِ یَناب و  یروح را به آزاد
  ک یانسان  ینابودساز ن ی. پس از اکندی م

chadmasthavitaräga  تا   نیازدهمیآنکه در    ای
( یت یفی ک ستگاهی)ا guna - sthäna نیدوازدهم
 nirjaräکارما به روش  ی. نابودگرددی است، م

روش   نی. با اردیگی )پوست انداختن( انجام م

 

  دگاهید  ن یو همچن دن ی ( به مفهوم دdarshanaه )نَشرَکه دَ م یدی ـ د۱
را   ی ک یکه  نامندی م  یی رها ی آن را مبنا ن یو مکتب است. در ج 

bhavya را  ی گر یموکشا( و د  ی ابی دست ی )توانمند براabhavya 
و   ،یو باور و کشش سرشت مان یدو مفهوم است. ا یو دارا سازد،یم

  دی د ای و کشف  شهود  ها ه یاز کارما ی شناخت بدون شرط. در برخ 
 .  شودی برداشت م ز یالهام و دانش بدون تم ا ی ی انجیمی سرراست و ب

  گاه ی( که جاadholoka) نی ریسه جهان، پست و ز سمینیـ در ج۲
ها  و خداگونه ان ی خدا که (urdhvalokaاست، جهان باال ) انیدوزخ
انسانها و   ن ی( که سرزمmadhya loka) انهی و جهان م برند،ی سر مبه

  روندی به تارک جهانها باال م   Siddhaانسانهاست. کامالن    ر یجانداران ز
کارما روح را به پایین وابسته  ی نام دارد. چگال Siddha lokaکه 

 . رودی به باال م  وحر ی و چگال یپلشت  نی رفتن ا ان یو با از م سازدیم
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از  samvaraو با  رودی م انیکهنه از م یکارما
. پس  شودی م   یریجلوگ  ن ینو  ی نشت و رخنه کارما

و  یگه لِیَو  ییکتای) kevala گاهیبه پا دنیاز رس
خود را   ش یآزما یآزمونگر زمان ( لکام یناوابستگ
کامل   یرانیو و ینابود کهییتا جا کندی دنبال م

 ...« ردیکارما انجام گ 
 بخش آمده:   نیهم در

 انیموکشا را در م بی ترت mokshayäd »واژه
  یکه نخست کارما گونه نیبه ا گذارد، ی م
  ک یسپس در  شود، ی برده م نیدهنده از ببیفر

muhurta (۳/۱  او به قهیدق 4۸ ا یروز )کی 
Chadmasthavitaräga شودیدگرگون م .

همزمان با آن نابود کردن سه کارمن که پرده 
 .antaräy . Karmاند )و بازدارنده   نشیدانش و ب

darsh. Kar. Jnän. Kar.  انجام گرفته و پس از )
 انجامدی م  Kevalaناب و مطلق شدن    یآن به آزاد
 Kevalin کیو  نایج کی ، نیبدان و همهو همه

 9/۱4۸ - ۲4. شود«ی م
 کی ن  یکارها  دیبا  سازبند یپا  ی بردن کارما  نیاز ب  یبرا
( Punyaدار )کار پاداش  ایبخش انجام داد. ثواب و ثواب

  ازمندان یبر چند گونه است، ثواب با دادن خوراک به ن
(annapunya ) ،  ( با دادن آب به تشنگانpänapunya )، 

به رهبانان   ژهیوبه   ازمندان یبا دادن پوشاک به برهنگان و ن
(vastrapunya ) ،    وام دادن سرپناه به    ایبا ساختن خانه و

خواب و   ی( . با آماده ساختن جاlayanapunyaرهبانان )
و   دهیپسند شهیبا اند ، ( shayanapunya) شیآسا
  ی پاسدار یبرا ، ( manapunyaدرباره همه ) ینیبکین
سخن  ، ( käyapunya) یاوری و یریبا دستگ یزندگ کی

و  ، ( vacanapunyaرا برنجاند ) یگفتن بدون آنکه کس 
مقدسین   شی سرانجام ثواب با بزرگداشت و ستا
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(namaskärapunyaآنچه کارما .)دیگرفتارکننده پد ی 
 نینام دارد و بر چند گونه است که از ب Päpa آوردی م

 ، ییآنهاست، و بدگو نی( بدترJiva- himsa) یبردن زندگ
اند سازنده  بندیپا یکارما نیفراوان ا یها... از گونه بیفر

 (.Karmabandha ییکارما ی)بندها
و از  گذاردی که در روح م یهمگن با نشان یکارما
Punya  یاPäpa سازدی م نینگروح را ر گردد، یم  جادیا  .

که از امواج   ندیگوی ( مLeshyäشیا )لِپذیری را رنگ  نیا
سخن، احساس، کششها    شه، یبدن، اند  یوابسته به کاروند

 Uttarädhyayana  ی. در سوتراگرددی م  داریپد  لها، یو م
 یکارماها زهیکه به انگ ندیادی ز طیشرا یاهاآمده که لش 

آنها وابسته   رون ی. از همگردندیم  داریگوناگون در روح پد
 ای  ، یو روشن  یرگیو تنها نشان ت  باشندیروح نم  عتیبه طب
 اه، یس   یایلش  ی. آنها را به نامهااندیداریپد  یو پاک  یآلودگ

 اه، یس یایشل. نامندی م  دیسرخ، زرد و سف  ، یخاکستر ، یآب
 است... یرنگ شاخ گاو وحش

تلختر از  اهیس  یای . مزه لشدباش می  زیمزه ن یدارا لِشیا 
تندتر از فلفل  یآب یای( و مزه لشtumbakaتومبکه )

از آنها  کیو هر  ۲4۳، ۸۱، ۲۷، ۳،  9است... زینه لشیا 
 یکه با سنگدل یباال. انسان انه، یاند: پست، مسه پله  یدارا

 اهیس ی رفتار کند لشیا یگری و زشتکارله یح ، یو ستمگر 
به  لیم ب، یفر نه، یک ، یو آن که خشم، نادان آورد، یم دیپد
کافر،  کی. آوردی م دیپد یآب یا یو لذت دارد لش یابیکام
 ی است. انسان  یخاکستر  یایآورنده لش  دیو دزد، پد  بکاریفر

است و دوستدار   یو دغل  بیکه فروتن و خوددار و رها از فر
 رهی. آن که بر نفس چندیآفری سرخ م  یایدََهرمه است. لش

  ی ایلش پردازد، ی م هایشکاریاست و به آموزش و انجام خو
  ی دور یفتگیو آن که از آزار و آژ و ش آوردیم دیزرد پد

 دیرا پد دیسف یایو آرام و خوددار است لش ندیگزی م
اند پست  یو خاکستر  یو آب  اهیس  یایشلهم    ی. روآوردی م
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 یلودگو روح را در راه آ یمنی اهر اتیفیو وابسته به ک
  ات یفی وابسته به ک  دیزرد و سرخ و سپ ی. لشیاهابرندی م
 .برندی م یو روح را به خوشبخت  کندین

 Kyoshu) یهاش یتسوچ وشوینوشته ک به

Tsuchihashi ) ، واژه لِشیا که در واقع کارما لشیا  ی»برا
(Karma Leshyäاست، در ادب )هم به مفهوم   ن، یج اتی

( و بو rasa( آمده و هم به مفهوم مزه )Varnaرنگ )
(gandha و گاه )هم لَ   ی( مسSparshaول . )به مفهوم    ی

 ی(، آبKinha)  اهیس   یتر بوده و در رنگهارنگ شناخته شده 
 زرد ،( teuسرخ ) ، ( Käu) یخاکستر ، ( nila) یلین
(Pamhaو سف )دی  (Sukkaنام  ی( )همه به زبان پال ) برده

 ۱45/ ۱9۶اند«. شده 
 ی امآن است که کار  نیج  رویپ  کیهدف    نیتربرجسته
به روح را نابود ساخته و از رخنه  دهیچسب ایانبار شده 

کند تا روح پالوده، و به توان و   ی ریجلوگ  زین  نینو  یامکار
رها گشته به  سارهبازگردد و از چرخ سن یسرشت  تیفیک

و   یبا وارستگ  یرستگار  سمینیپرواز کند. در ج  نیجهان بر
 یادهای بن ییرها نی کامل همسان است و روش ا ییرها

 . سازدی را مشخص م نییآ نیا  یاعتقاد
 
 یی رها روش

 استوار است:   هیبر چهار پا سمینیدر ج ییرها راه
 .اضتیر ـ رفتار  ـ  مانیا ـ دانش 
 ل ی وسا دنیکه از شن یبر پنج گونه است: دانش دانش
 افتیکه از در ی(، دانشShruta) دیآیدست ممقدس به 

  یعیطب  ی (، دانش وراäbhinibodhika) دیآی دست مبه
(avadhiدانش با بهره ،)گرانی د شهیگرفتن از اند  
(manahparyäyaو برتر )ایدانش  نی Kevala . 

به معرفت  ، یهند ینها ییآ  گریچون د سم، ینیج در
درباره سرشت  یو نادان نهندی ارج م ار ی( بسJnänaجنانه )
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را سرچشمه خشم و آز و  تهای واقع گریروح و د یقیحق
 دی. روشن است که آنها معرفت را از دنددانمی ییکامجو

به شناخت و دانش درست  یابیخود برداشت کرده و دست
(Samyagjnänaر ) ی رتهانکارا یت یتنها با آموزشها  ا 

و  ییآن که خود به رها شمارند، ی دان ممکن مهمه
انسانها به راه   تیهدا یو آماده برا افتهیدست  یرستگار
دانش درست  نیاکه به  یاست. باور درست یرستگار

نام دارد که در آن  Samyag darshna کندیم تیهدا
( samyag cäritra) ترایک چارایمسَرفتار درست 

 Tattvartha 1.1 ینقش را دارد. در سوترا  نیتربرجسته
است و  یبه رستگار یابیدست ان ی آمده که رفتار راست بن

خود   یو کارها  انیب  هاشهیو آژ، حواس، اند  ییکامگرا  دیبا
کرد، تا بتواند  یو پاسدار یرا در نور دانش درست بررس

را   هنهک یامارکند و ک یریرا جلوگ نینو یام رخنه کار
که روح را دربند ساخته، نابود  ی اکن سازد و ماده  شهیر

 سوترا آمده:  نیکند. در ا

Samyag darshana Jnäna Cariträni mokshamärgäh 

است راه   نیدرست، دانش درست و رفتار درست، ا  باور
 .  ییرها

سه را )دانش درست، رفتار درست، باور درست(  نیا
ها سوترا خرافه  نی . در انامندی( مTri- ratnaسه گوهر )

آموزگار   یرا ناهنجار خوانده و آموزش درست را به رهبر
کرد، باور  زیپره  دیبا ژهیو. سه خرافه را بهردیپذی راست م
 ضی و ف یبهبود دیو پرستش آنان به ام انیبه خدا

(devamudäآب ،)پاک شدن از   دیدر رودها به ام یتن
بازان و رنگیو ن ادانیّ( و باور به شLokamudä) های زشت
 ی اشه یو اند ینییآ یآنها به رهبر رفتنیپذ
(Pasardimudäبهتر . ) به باور  افتنیدست  یراه برا نی

نهاد پاک انسان است و  یسرشت  یتهایفی ک یدرست بررس
برد و آن  یناب درون پ یبه کمال و پاک یدرستآن که به
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( Paramätmanرا تحقق بخشد، انسان کامل و برتر )
 نیج  روان یپ  یاست. برا  ینییآ  یخواهد شد، که هدف زندگ

سوزاندن همه   گریبه زبان د  اینابود ساختن و    یادیهدف بن
ناب است که  یو پاک یگله یَ گاهیبه پا یکارماها و دسترس

  ن یشد(. ا یواشکاف نی از ا شی)پ نامندی م  Kevalaآن را 
هم  ی( و گاه Jina) نایج نیانسان پاک و مجرد را همچن

  ن یشده او همچن  ریو تنو  یداریب   گاهی پا  نیاند. در ابودا گفته 
  گاه یپا یدارا یانسان نی( است. چنSarvajnaدان )همه
 نیتربرجسته ست؟یرفتار درست چ یاست. ول یاله

 Pancaبزرگ )  یمانداریرفتار درست پنج پ ینشانها

Mahävratäniبزرگ   زیپنج پره   توان ی ( است که آن را م
 :دینام مه 

( و کشتن himsaاز آزار و زور و ستم ) زیـ پره ۱
 . ahimsä یهرگونه جاندار

راست و  ای Sunrita یاز دروغ و ناراست زیپره ـ ۲
 . satyamدرست بودن 

 یگر یاندازی به مال ددرازی و دستاز دست  زیپره ـ  ۳
Asteyam . 

 .brahmacaryaو آژ  ییاز کامجو زیپره ـ 4

 زهایبستن به چ لو د یاز آز و مالدار  زیپره ـ 5
aparigraha (. یزیچ رفتنی)نه گرفتن و پذ 

 
 ( ahimsä) اهیمسا

نهاد  نی اهیمساست. ا نیج نییدستور آ نیتربرجسته
 نیج نییدر آ یهند مورد توجه است ول یشهایدر همه ک

آن را   نیج ی. در آنگانهندی از همه به آن ارج م شیب
جهان انسانها،  یروانایو ن هیهدف و پا پناهگاه،  و رهیجز
( Siddhas) دههیس گاهیکه جا نامندی م  وانیو د انیخدا

 ( ۱۲9/ ۶۲شده است. ) یاله  افتگانی)کمال 
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نام به  نی ج هیکارما  کیدر  سدینوی م تزریآلبرت شو
به سده   کی( که نزدÄyäramga sutaسوته ) مگارَایآ

درمیان   نی چن یمسانگاشته شده، اه  الدی از م شی چهارم پ
 گذاشته شده است: 

( و بزرگواران  arhats) نیمقدس  همه»
(bhagvatsدر گذشته و اکنون و در آ )همه   ندهی

به   نیو چن  رانندی سخن م نیچن ند، یگوی م  نیچن
  چ یجاندار، ه  چیکه انسان ه  رسانندی م یآگاه 
کشتن، آزار،   یجان را پروا   یدارا  زیچ  چیو ه   دهیآفر

  نی و شکنجه و دنبال کردن ندارد. ا ی بدرفتار
است که از  یو جاودان دارین پاک و پایدستور د

شده    انیب  ند، یکه به راز جهان آشنا  یمانیحک   یسو
 است«. 

در زمان کوماراپاال  نیج روانیاز پ یانده یسرا
(Kumärapäla  که او هم به )نام بود، به  وستهیپ  نییآ  نیا

را چون   مسایاه   یا( در چکامهHemacandraندره )هماچَ
خشک سنسارا   انیایکه در ب نامندی مادر همه جانداران م

جنگل سوزان باران   یاز شهد است و برا یچون رود
 رحمت.

براهمنان رسم  نیدر ب یکه حت ، یقربان هیپا نیهم بر
رد شده و خوردن گوشت و شکار و به هم  یبود، به سخت

در راه رفتن   ینارواست. حت وانهای( حییانداختن )زورآزما
 ی زیو جاندار ر  یامورچه  ، یتا کرم ستینگر کین دیبا

 ی ادر برابر دهان خود پارچه   نییآ  نی آزرده نشود. رهبانان ا
  دن یهوا را در دم کش  ینیببندند که مبادا جانداران ذره ی م

آزار  ی نارواست تا جانداران خاک  یکشاورز یفرو دهند! حت
   ۶۳/۸۳ - ۶۷نشوند. 
 :سدینوی رائو می ریشاگسِ

تاووس   یهنگام راه رفتن با پرها  نیچ  یهای»مون
تا   کنندی راه را جاروب م barhipincamنام به
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را ندانسته لگد کنند. آنها   یجاندار  نیمبادا کوچکتر
تا مبادا جامه آنها با بدنشان مالش   شوندی برهنه م

را که ممکن بود  ینیبو جانداران ذره  ابدی شیو سا
بر بدنشان فرود آمده باشند، آزار دهند. آنها پس از 

تا مبادا نور،  خوردندینم چیه  گریفرا آمدن شب د
. د«خود کشد و آنها را آزار ده  یها را به سوحشره
۱۰/۱۳۶ 

پس از درمیان  Tattvärhädigama Sutra در
سه گوهر   نیا  ، که  سدینوی تنا، مرَی تر   ایگذاشتن سه گوهر  

کارگزار  ی. از سوکنندی م هیتوج یاز سه سو کیرا هر 
(subjectاز سو )ی ( موضوعObjectاز سو )ابزار و  ی

 ها.  هیکارما
 

 ابزار     موضوع   کارگزار
 باور یهانه یزم        باور          باورمند  مورد باور درست   در

 دست آوردن دانشبه   لیوسا  شودیدانسته م آنچهداننده  در مورد دانش درست 
 یرفتار لیوسا       رفتار             رفتار کننده    در مورد رفتار درست

 
بر آن  گریاست و دو جواهر د یادیبن هیدرست پا باور
گونه که آن زهای. باور درست، شناخت چشوندی استوار م

 ... دباشهستند، می 

به  شودیم داریآمده: باور درست پد گرید یجا در
 ، ۱( upadeshaآموزش ) ، ( nisarga) عتیکمک طب

 ن ی و تلق  شنهادیتراها، پآموختن سو   ، ( äjnäفرمان و دستور )
(bijä )۲ ، یمفهوم آموزشها  کدر ( مقدسabhigama )، 

 شیتفسیر فشرده و نما  ، ( Kriyä) ین ید ینهایتمر

 

را    یروحان  ی کردن، دستورها  هیاشاره و تک   ات یبه واقع  Upadeshaـ  ۱
 کردن است.   یواشکاف

مقدس را   ی . مانتراهاشه یبه مفهوم تخم است و دانه و ر bijaـ ۲
bijämantra  ن یاشاره به هم زین نجایا و در  نامندی م یاشه یکالم ر  ای  

 مقدس است. یهاواژه  ینشان تلقین 
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(Samkhepa ) ،  یحق ایقانون( قتdharma بی . ) گمان
برداشتها را با عمل هماهنگ دانست.  نیهمه ا توانینم

به  یگرید یهاهیدر عمل باور درست و دانش درست نما
. در ست یهمگون ن یکه با آموزش نظر رندیگی خود م

است در  ینیچون کاتولیکها دستور د زاعترافین سمینیج
در برابر   گبزر  یهایمانداریپ  ن، یج  ی(  Angaآنگا )  نیدهم

 : پنج گناه بزرگ آمده است که آنها را

و ستم، دروغ گفتن  یرساندن به زندگ انیز ای مسایه 
(mosa ) ، یدزد ( کردنadatta )(  آنچه داده نشده

( و abambhaبر نفس ) یرگیو چ ینبود خوددار ( گرفتن
است. و پنج   دهی ( نامParigrahaدنبال مال جهان بودن )

درمیان گذاشته است که  یزگاریو ناپره  ییپارسایدرب ب
  ی بزرگ از نهاد خوددار مانیپ جآنها را بست. پن دیبا
(Samvaraر )رندیگی م شهی. 

زشت و  ی(، گناه مسای)ه  یزگارینخست، ناپره  دروازه
آور، پست، شرم ، ییناروا، هراسناک، درنده خو اریبس

 ی و رسم و خو یبخش، ناهمگون با روش انسانی آشفتگ 
 یدوزخ  یزندگ  کیکننده به  یی... و سرانجام رهنمایمردم
درازی و روح   دست یزندگ است که به ی کار ن ی. ا..است

داری درباره آزار ... )و گفتار دامنه کشدی م  رونیرا از کالبد ب
 جانند(.  یهمه دارا  نی ج دگاهیکه از د عتیطب

دروغ گفتن است که انسان  یزگاریدوم، ناپره  دروازه
  ی بار آورد، بدنامبه   نهیو ک  کندیو دورو و دغلکار م   ارجی را ب
کار ناسازگار با اخالق است که  کی نی . اسازدی م داریپد

  ی روادهیو در آن ز ازندییزادگان به آن دست مپست
 رشدن دروغگو و پست و خوا آبروی. برآیند آن بکنندی م

 .دیافزای زادمان دوباره م  ی شدن انسان است که بر دورانها

است که داده  ی زیسوم، برداشتن و گرفتن چ دروازه 
هراس و   یکار دزد  ن ی( . اadattädänamنشده است )
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  شه یر   یاست که در آزمند   یو گناه   آوردیبار مبه   یآشفتگ 
 آور است... ی کننده و بدنامکار پست  نیا عتیدارد. طب

مرگ و  زهیاست که انگ یچهارم، نبود خوددار دروازه
پست   یو زندگ  گرددی م  ی... جنس  ی ابیدربند شدن، آژ و کام

هم   Vaimänika  انیخدا  یرا به دنبال دارد. حت  انهیو عام
ها و دختران خانواده با الهه   یو لذت شهوان  یی که از کامجو

.  ستندی آن آزاد ن یهاو بهره  یفتگ ی از ش گرفتند، ی بهره م
 ۱(Garudasه )رودَ(، گNägasَ  کرانیناگاها )اژدهاپ  وان، ید
 نیاز ا زیو بدن انسان( ... ن نیبا سر و بال شاه  وانید)

انسانها، شاهان، سروران،   نی. در بستندیسرنوشت رها ن
گناه   ن یکارمندان برجسته... همه دنبال ا ه، ی افسران بلندپا

 .روندی م

دست آوردن زر پنجم، سرسختانه دنبال مال، به  دروازه 
 ، یو گوهران گرانبها، عطر و ابزار زندگ میو س وریو ز
  ی در آز و نشان تشنگ  اششه ی.. بودن که رنهایو زم  هایی دارا
( است. äsatti) یجهان ی( و وابستگtanhä) یفتگ یو ش

  ی اندوزبه مال   یدلباختگ   نی از ا  انی خدا  یهمه گروهها، حت
(، Väsudevas. امپراتورها، شاهان، واسودواها )ندستین  اره 
 کاهای ( ... و رشترBaladevasباالدواها ) انیخدا
(räshtrikas( و کاهنان )Purohitäsو د )نیبا ا گرانی 
به  یخوددار  یپنج راه به سو یول شوندی م  یرهبر لیم

 اند نیآور چنپنج رفتار گناه   نی( در برابر اSamvara)  زیپره 
سوترا آمده:    ن یکه در ا  یشد. )به زبان پال  انیب  نی ش از ای)پ

ahimsa ،Saccavayanam  ،)سخن راست(dattam 

- anunnä  ،)برداشتن آنچه داده نشده(
bambhaceram (، ییکامجو  لی از آژ و م ی)خوددار
apariggahatam .))دنبال مال بودن( 

 

که با سر و پرها و   شنوست ینام شاه پرندگان و مرکب و Garudaـ ۱
را   ندرایا یشود. او در جنگ  یم  و بدن انسان نشان داده نی دم شاه

 . دهد ی شکست م
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سخن گفته  یبه اندازه کاف  اسمیاول اه  زیپره  درباره
دوم،  زیشود: پره ی م گفتگو نی چن زیشد. از چهار پره 

استادان،  یشده از سو رفتهیاست پذ ینهاد ، ییراستگو
اخالق برآیند  شی و پاال یکه پاک ن، یمردان واال و مقدس 

از گرفتن آنچه از آن او  یسوم، خوددار زیآن است. پره 
( فی)شر   ییایآر  یادیبن  یاز نهادها  یاز دزد  زیپره   ای  ستین

( samyama)  ـ   مهیَم سَ  ـ یاما  بر نفس سام  یرگیو نشان چ
  ی و همراه با پاکدامن  زهیپاک  یزندگ  کیچهارم    زیاست. پره 
 مان،ی آراسته، دانش، ا یزندگ یبرا  یادی و بن شهیاست و ر

 زیکامل است و سرانجام پره   یریرفتار درست و سامان پذ
  ی دو سو  یدارا  ، یبه مال جهان  ی فتگیاز ش  یپنجم خوددار

را به   نسانا ی درون لیاست. کشش و م  یرونیو ب یدرون
 یرهبر یاخالق یو آلودگ یشیبداند ، ییپروای ب ، ینادرست

و   های کارش یجلوبند انجام خو یبرون یفتگی. شکندی م
 .گرددی م ین ییآ یدستورها

آنها را دستور  رایبزرگ، که مَهاو یماندار یپنج پ نی ا از
نخست را  یمانداریداده است، چهار پ

Cäturyämasamvara که پارشوناتا   نددانمی
(Pärshvanäthaبرا )ش یدای)به پ کرد انیب روانشیپ ی 
به آن  را یبازگشت شود(. نهاد پنجم پس از مَهاو سمینیج

  اریبس  سمیبود  یپنج نهاد با دستورها  نیافزوده شده است. ا
که به بودا گهوشا نسبت  یادارند. در رساله  یهماهنگ

  ی معن  هی نام دارد و راه تزک  Visuddhimaggaدهند و  می 
و  سمیودمورد نظر ب یکه نهادها شودی م دهیشده، د

 شتریب  سمینیهمسانند. تنها در ج یادیتا اندازه ز سمینیج
گذشته    سمیکه در بود  یدر حال  شود، ی م  هیتک  یبه خوددار
  ل یدست آوردن فضابه   یبه رفتار و تالش برا  یبر خوددار

 ستیتنها بسنده ن سمیارج داده شده است. در بود شتریب
 شرویانسان پ کیکرد بلکه  یکار بد خوددار کیکه از 
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و   یواال، راست   یزندگ  ، یدوست  ، یمهربان  شرفتیپ  یبرا  دیبا
 ۶۰/۱۲9 -  ۶۳کند.  تالش ...یدرست

 :سدینوی الو م

و با  ی آگاه  ی چه از رو نیج ن ییجانداران در آ »کشتن
 یخواست و چه ناخواسته و ناآگاهانه گناه است و کارها

  یکار  چیه   سمیکه در بود  یدر حال  آورد، ی م  دیپد  انبخشیز
 . ستیناخواسته گناه ن

 ان یب  نیچن  دگاهید  نی ا  Majj. Nik. Iاز    Upäli Suttaدر   
 ی پافشار یاوپال امنبه  نیج رویدار پخانه  کیکه  شودی م
 ، یکشتن هر جاندار رایکه به دستور استاد مَهاو کندی م
برداشت  نیابودا به  یناخواسته گناه بزرگ است. ول یحت

کار  کیانسان در انجام  دیگویو م کندی م یریگخرده
در راه رفتن   یحت شود، یمرتکب نم یگناه  چیناخودآگاه ه 

. از بردی م  نیرا از ب ی( ناآگاه جانداردی)هر اندازه هم بپا
  راه  از دیدرست باشد، انسان با رایاگر نظر مَهاو رونیهم

 ۲۲/۱۲9رفتن چشم پوشد«. 

کوتاه و  نیج نییآ یهادگاه یبا د شتریب ییآشنا یبرا
 . میشوی آور مادیفشرده فهرست وار آنها را  

 طبقات 

خود به طبقات باور ندارد و  ینییدر سامان آ سمینیج
  سته یشا  یهمه انسانها را در زادمان برابر دانسته که با زندگ

مرد  یهافه ی. تنها، وظابندیدست  یبه رستگار  توانندی م
 یهادار و رهبان و مرتاض گوناگون است و گروه خانه
.  ندباشمی  نتریتر و سنگسخت یشکاریخو یدارا نیپس
  ن یآن با ا گرید یسخن است و رو  یرو کی نیا یول

 Uttarädhyayana Sutra. در  ستیبرداشت هماهنگ ن
 آمده:  

که در  برندی سر مجهان جانداران گوناگون به در»
تا  شوندی ها و طبقات گوناگون زاده م خانواده
آنها به   یگوناگون را به انجام رسانند. گاه  یکارها
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 یبه دوزخها و گاه  یگاه  روند، ی م  انیجهان خدا
و بر  گردندی ( دگرگون مطانهایهم به آسوراها )ش

 ای)نجس(  چانداال ا، یکشاتر شیخو یکارها هیپا
رفتار   یکه دارا یجانداران. شوندیکرم و مورچه م

دور سنساره   ن یاز ا شوندی پرگناهاند و بارها زاده م
نفرت ندارند. با نابود شدن کارما جانداران رفته رفته  

انسان زاده   کریو به پ افتهیدست  یبه پاک
 شوند ی انسان زاده م  کری. هرچند آنها به پ۱شوندی م
آنان سخت است که به قانون گوش فرا   یبرا یول
که راه راست به آنها نشان داده شده   یاریند. بسده 

گذشته  ی...« )همان داستانها شوندی است گمراه م
 (. ییدرباره کارما و رها

پندار   نیباور به کارما و عادالنه بودن طبقات و ا  نیا  با
نهاد  کیو طبقات  افتهیکه هر کس بهره کار خود را در

گفت  توانینم گریو چراست، د چونیب ستهیو با یعیطب
که   رفت یپذ  توانی به طبقات باور ندارد. تنها م  سمینیکه ج

طبقه   کیبه  یوابستگ  یدر سامان رهبان سمیچون بود
 .ستین رشیشرط پذ ژهیو

 زن  گاهیپا
زنان   رشیکه پذ  دیآیبر م  نی گوناگون چن  یگزارشها  از

  افته ی انجام  سمی نیدر ج سمیاز بود شی پ یدر سامان رهبان
 سمیکه در بود ییهایهمان نابرابر نیبا وجود ا یاست. ول

 siddhaو  نی و مقدس شدی م افتیهم  سمینیدر ج میدید
 ن رهبانا  یواال تنها مردان بودند و براو کِ  نایو ج  ( )مرد کامل

از   یاریبا زنان نبود. در بس یکیبدتر از نزد زیچ چیهم ه 
( uttarädh... یسوترا  مانند) کهن آمده یهاادمانده ی

. آن ستیبدتر از زن ن یخطر چ یه  ییخواهان رها یبرا
 یبرا  گرید  یرهایگردد، جلوگ  روزیبه زن پ  ی که بر وابستگ

 

  سوزانند ی خود را م ی چگونه کرم و مورچه... کارما ست یـ مشخص ن۱
 شوند؟ ی و دوباره انسان زاده م
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آمده،  هیکارما نیهم گرید یاو دشوار نخواهند بود در جا
ده  یستیبایم ایو ترک دن یگیرانجام درست گوشه  یبرا

آنها وابسته   یتاشش  طده شر ن یشرط را پاس داشت. از ا
سر زنان رفت و آمد دارند به   کهییبه زن است، چون در جا

با زنان گفتگو نکند... شرط   د، ینبرد، درباره زنان سخن نگو
ننوشد و  یادیهفتم خوراک خوب نخورد، شرط هشتم ز

و  نخورد، شرط نهم زینت بر خود نبندد، شرط دهم از آواز
 کند. زیپره خوش  یها و بوها...رنگها و مزه 

همه داستانها و گزارشها و دستورها و آموزشها هم  در
هم رفته زن در  ی... روشودین سخن گفته م زکمتر از 

در  آمد، ی شمار مجامعه هند آن روز انسان دست دوم به
با  ین ید یرهبر کهی نبود. تا زمان نیهم جز ا سمینیج

 ابد،یرا ن  گاهیپا ن یانباز شدن در ا ی مردان باشد و زن پروا
 .کسانندیتوان گفت که زن و مرد ینم

 bodhi ریو تنو dhyäna( یپال Jhäna) ونیتاس یمد
 ون یتاسیمد یهند ی شهایمانند همه ک  سم ینیج در

  ه یدارد. در کارما یابرجسته  ارینقش بس
Tattvärthasutrabhäshya  آمده، آن که به کمک

  ی دارا  افته، یدست  یناب به تمرکز عرفان ونیتاس یمد
(. آنها riddhi) اندی عیطب یکه ورا گرددی م ییروهاین

 اند:ن یچن
Sarvaushadhitva , Viprudaushadhitva , 

Ämarshaushadhitva 
 ی به شواهد  هی و تک نانهیزبی ر یپس از بررس سبُندِیز

شفادهنده   یروهاین  دیبا  یده یسه ر  نیکه ا  ردیگی م   جهینت
فراوان   یروهاین نیدر ب نیرساله ج کیباشند چون در 

درمان   یروین ، یشده اوَه رشَمَآ یرویبخش، دو نمعجزه 
 یروین  ، یشده وَاروَسَفراوان با گذاشتن دست، و    یهایماریب

اند. شده  ادیبا لمس آب،  های ماریباز  یاریدرمان بس
از آنها  یریگو بهره یآورادی که یع یطب یماورا یروهاین

 یکس ایو  یآورد، برتر دیرحمت پد ایممکن است لعنت 
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 افت یو در نشیب ، ( Vashitvaفرمان درآوردن )  ریرا ز
 یروی(، نavadhi- jnänaدور از دسترس ) یزهایچ

 ,anutva, mahimanخود ) کریدگرگون ساختن پ

laghiman, animan )...۱یروی. ن Präpti توان ی که م  
را لمس  دیخورش  ای و نوک کوه مرو  ستادیا نیزم یدر رو
آب راه رفت،  ی رو توان ی که م ییروین Präkämyaکرد. 
فرو رفته و   نیو درون زم   رد، دامیگام بر    نیزم   ی رو  ییگو
 یرویدرون آب است. ن ییگو دیآ رونیب

Janghäcäranatva  زبانه  کی  توانیکه به کمک آن م 
آتش، دود، جنگل، ابر، رودخانه، فروغ ستاره... و باد را در 

 یروهایدهها ن نیگرفت و به آسمان رفت. همچن اریاخت
از درون    ییکه گودر کوه فرو رفتن چنان   یرویچون: ن  گرید

 دن، ی شن  دن، یاز دور د یروین ، ( ghätitva) گذردی هوا م
را خواندن، هر چه  گرانید شهیلمس کردن، اند دن، ییبو
جانداران را درک  یدست آوردن، همه زبانهاکند به لیم

 کردن... 
به   Äyäranga 8/228-253در ونیتاس ی روش مد
  نیکوتاه آن چن  اریشده است که فشرده بس  انیب  یگستردگ
 است: 

واقعاً   شدیاندی )رهبان( م کویکّبه کیکه  گاه»آن
که   دیام بدن خود را به اطراف کشم، باخسته شده 
را کاهش دهد. با کاهش خوراک و   شیخوراک خو

 یاتا چون تخته  سازدیو آژ بدن را آماده م  لیم
فراهم ساخته به  یاگردد. در آن حال سبزه 

 زو سبزه را پهن و بدن را ا ودر یتنها م یاگوشه 
خوراک    دیاو با.  رددامی هرگونه تالش و جنبش باز  

 

  ی تا در سوراخ موش  سازدی است که انسان را توانا م  ییروین  animanـ  ۱
آن انسان خود را   یاریبه  که است یی روین Laghimanوارد شود. 

  کر یدهد انسان پکه پروا می   یی روین  mahiman.  سازد ی سبکتر از باد م
 ( گردد. ی)کوه جهان   Meruخود را چنان بزرگ سازد که سترگتر از کوه  
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شود. او  زاریکاهش دهد که از خوردن ب ییرا تا جا
 یداشته باشد و نه برا لیم یزندگ ینه برا دیبا

 دیو نه مرگ نبا ینه زندگ ک، ی چیمردن. او به ه 
و مصمم    خواستهیداشته باشد. استوار و ب  یوابستگ

 دی( باnijjarä)  یندبردن تالش و کارو  نیاز ب  یبرا
خود را متمرکز سازد. با بازپس زدن آنچه درون و  

 ...  کوشدی دل پاک م کی یبرون است برا
جنگل    ایدر ده    ، یدورافتاده و آرام   یدر جا  کوکّیبه

و در آنجا بدون خوراک دراز    کندچی سبزه را پهن م 
  چ یکند تا به ه   ینیزبیو ر  ینگرکین  دی... باکشدی م

 گزند،ی و اگر آنها او را م اندآزار نرس یجاندار
 رسانند، ی و گوشت او را گزند م  خورندی خونش را م

  د یخود بجنبد. او با یآنها را براند و از جا  دینبا
را بر خود هموار سازد....  یرونیهرگونه درد و رنج ب

حال    نیو در ا  ندیبنش  تواندی م  شد  خسته  اریاگر بس
که به او   ییهمه حواس خود را به مرگ واال دیبا

 زیچ چیاست متمرکز سازد. آن که با ه  کینزد
گونه رنج و همه  شودیآشفته و سست و دگرگون نم

و  یداریداند که پامی  سازد ی را بر خود هموار م
 ...«. زهاستیچ نیبرتر ییارایو  یبردبار

رساله را ترجمه کرده، در  نی گفته برنکهورست که ا به
 ییرها یراه برجسته برا کیکه  شودی م  دهید نجایا

بارها  ارمگایاست. ما در آ یآزاد مرگ با گرسنگ نشیگز
است  یکه رنج و درد برآیند تالش و کاروند میخوانی م
(ärambha- karmaدر ا . )رساله آمده:  نی 

اند، زاده شده  یرنجها از کاروند نیبدان که همه ا
(ärambhajam dukkham inamti naccä) 

زادمان دوباره از تالش و  طی: شراگرید یو در جا
... درمان روشن آن گرددی م داریپد یکاروند
  ی از تالش است. پس آن که کار یپوشچشم
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  دار یو ب  میحک  کشدیدست م  یکند و از کاروندنمی
 است...  تالشی است... آن که داناست ب

روشن و آشکار  هیدرونما کی برداشتها  نیا یسبرر با
مدیتاسیون،  یاریبه  نیآغاز سمین یدر ج ییراه رها یبرا

 هاست یهمه خوشبخت  شهیر یتالشی: بشودی نشان داده م
به  دنیرس یداد. برا انیپا یکه به کاروند دیکوش دیو با

. رهبان از  شودی م شنهادیپ یراه افراط  کیهدف  نیا
امکان   یزند و در حالت آرامش و تا جا ازخوردن سر ب

 مرگ آماده سازد. ی( خود را براونی)مدیتاس جنبشیب
بخش  Uttarajjhäyanaنام تر به نو هیکارما کی در

 دیپد یتالشیتالش حالت ب ینهم آمده: روح با درنگ
وابسته   ینینو یروح به کارما گر ید یتالشی. با بآوردی م
را هم که به آن وابسته بود نابود  ییو کارما شودینم
کمال،  ، یتالشیب نی: برآیند اگرید ی. و در جاسازدی م
از همه بندها و رنجهاست... و  ییرها ، یادآز ، یداریب

مدیتاسیون پاک و روشن   یتالش ی ب نی سرانجام: با ا
(sukkajjhäna )۱  که به از کار افتادن   گردد،ی همراه م  زین

  ون یتاسیمد نی . اانجامدی..... و دم زدن مانیو ب شهیاند
پاک و ناب است و با آن هر چهار بخش کارما نابود 

 .شودی م

که   Thänarmy Suttaچون    یگرید  یهاه ی کارما  در
اند، مدیتاسیون ناب و  کهن نگاشته شده  یتراهاپس از سو 
 . گذارندی م انی درم نی( را چن دیپاک )سپ

 دارد:  شی چهار گونه است و چهار نما ونیتاسیمد نیا
 ی نگرنیک زهایچ یـ در آن به کثرت و دگرگون۱

 . شودی م

 

پاک و ناب و روشن که   یعن ی تیسنسکر shukla ا ی یپال  sukkaـ ۱
هم   د ی را سپ مدیتاسیون  ن یا  رونی. از هم دهد یم ی هم معن  دیسپ
 . ندباشمی   یبه زبان پال   ها ه یکارما  ن یتوجه کرد که همه ا  دی . باند یگو یم
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 ینگرکین زهایچ ییایـ  در آن به وحدت و پا۲
 . شودی م

 . ستین ی و از آن بازگشت شودی ـ در آن تالش آرام م ۳
 ی و از آن بازگشت  شودی م  دهیـ در آن همه تالشها بر4

 .ستین
 ی هدف درنگ هرگونه جنبش، حت  شودی م  دهید که

در  یآن را مرگ دانست. ول توانی است، که م دنیشیاند
کردن ذهن و انکار    یانقطه  کی   ونیتاس یرساله با مد  نیهم
که از آن  سازدیم داریرا پد یخود، روح حالت یهست

  ران یو رهبان هر چهار بخش کارما را و ستین یبازگشت
ساختن  یانقطه  کیبا  ونیتاسی گر مدی . به زبان دسازدی م
خود، انجام   یو ذهن و فراموش کردن هست شهیاند
 .گرددی م

برآیند  میتوانی ما م سد، ینوی برنکهورست م سرانجام
که  م یدرمیان گذار نی فشرده سخنان گذشته را چن

درنگ  یکوشش برا کیدر آغاز تنها  نیمدیتاسیون ج
  ن یبود. ا یزن... و حتى دم یاشه ی اند ، یبدن یهمه تالشها

. با گفتندی جنبش ساختن درون( م ی)ب shailesiحال را 
به کار   زهایاز دستاو یگروه  یحال روح  نیآوردن ا دیپد

بر آنچه شوم و   ان، یپای چون مراقبه در ب شد، ی گرفته م
 کیچون    یینهایتمر  نیناخجسته است، بر گناه... و همچن

ذهن، یوغ زدن  یدارساز یو ذهن، ب شهیکردن اند یانقطه
 بر اندام احساس... 

 ونیتاس یکه مد پنداردیم نیچن انیدر پا برنکهورست
 ۸۲گرفته باشد.  شهیر سمینیج ونیتاسیهم از مد سمیبود
 ۲9/۱۱۸ - ۳۷و 

 انه ی از آنکه راه م  شیکه بودا پ  میدید  سمیبود  یدر بررس
  ن یج روان یچون پ ییو ریاضتها شهایبه آزما ندیرا برگز

بودا   ن از زبا  Mahäsaccaka Suttaاست. در    پرداختهی م
و   ونیتاسیرا در مورد مد نیج  روانیپ یهمه آزمونها
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به  یکه او به آنها رفتار کرده ول کند، یم انیب اضت، یر
راه را ترک و با آغاز کردن به  نیو ناچار ا دهیهدف نرس

و   دنی شیبازگشتن به اند یعیکم به حال طبخوردن و کم 
 شده است.  ریمراقبه درست پرداخته و تنو

 ریتنو

و آگاه   داریآن که روشن و ب  ایواژه بودا    زین  سمینیج  در
 شیب  یشمار فراوان  میدید  و چنانچه  بردندی شده را به کار م

  سم ینیدر ج  یو ارهت نام بودا گرفته بودند. ول  یشیر  4۰از  
تنها    زیفرنام بودا ن  نیو ا  شودیهدف بودا شدن برداشت نم 

 یادیفرنام بن یول شد، ی در دوران کهن به کار گرفته م 
 ریکه تنو  می افتیدر  شیپ  یبود. در گزارشها  نایج  افتگانیرها
ها، جیناها و کواالها همراه ارهت  یضمن تیفیک کی

نابود کرده و از  کسرهیخود را  ی که کارما  شدیبرداشت م
  رونیکرده بودند. از هم یریجلوگ زین نینو یورود کارها

به  ری . از تنوپرداختندینم رینام تنوبه یابه بخش جداگانه 
)ناوابسته(،  یگرید یاریبدون  ریاند: تنودو گونه نام برده

 )وابسته(.   یگرید یاریبه  ریتنو
 -arhatبر دو گونه است.  زیناوابسته ن ریتنو

tirthankara  گران ید  ییاست و به رها  گاهیپا  نیکه برتر  
که همانند  Pratyekabuddhasiddhaو  پردازد،ی م

(. نامندی م  هده یشده را س  ریتنو)  است  سمیبود  یتک برداها
 کی  یاریکه به    هده یبر دو گونه است. س  زیوابسته ن  ریتنو

آن که  ای Parabodhakasiddhaشده که  ریاستاد تنو
Sveshtakärisiddha  .بوده است 

 ن ی کوتاهتر کی ریکمال و تنو یاست که برا ریچشمگ
آمده   ژهیو. بهشودی گذاشته م   انیاندام درم  نیتربلند   کیو  

کم و  اری( بسsiddhaکامالن ) نیکه کوتاه اندامها در ب
 . ادندیز اریاندام را دارند بس نیترکه بلند  یکسان
 )بهاشیه( آمده:  ریتفس نیا انیپا در
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 Tattv( ۶9۱ هیشاسترا را که )رو نیکه ا آن»
 انیبخواند و بداند و به آنچه در آن ب  شود، ی م  دهینام

  یانیبه دروازه پا یشده رفتار کند، آن کس به زود
... آن افتیاست، دست خواهد    داریپا  یکه خوشبخت

و از آناندا  افتهیکشا دست مُبه  شودی م ریکه تنو
ناپذیر ی برتر ی( که همان خوشبختی)سرور جاودان

ین... و بدان و همهاست، برخوردار و جینا و همه
 ۳4/۱4۸ - ۳۸. گردد«ی م نیوالکِ

 
 ( Tapas) اضتیر

بهتر  می آشنا شد نیج شیک یکه به برداشت کل حال
 . میپرداز اضتیدرباره ر نییآ نی ا دگاهیبه د میتوانی م

وگداخته کردن است. با   یداغ  یپس به معنکه تَ  میدید
از کارما انباشته  آنچه و شودی درون گداخته م یرونیرنج ب
 یگیرتنها گوشه  اضتی ر نی. در جسوزاندی م کسره ی شده 
بر خود رنج و درد هموار   یدرستبلکه به   ست، ین  یازینیو ب

آن  یبرآیند سازندگ شتر، یرنج ب نیکردن است، و هر چه ا
و با  ن یترمرگ برجسته کهیی خواهد بود تا جا شتریهم ب

  را یمَهاو  نامه یزندگ  انیب  در.  دباشمی   اضتیگونه ر  نیارزشتر
و روزه    یخوابی او چه درد و رنجها، سالها ب  یکه برا  میدید

و...   شیزهر و ن رشیو زخم و خون و چرک بدن و پذ
  ی و آزمونها هایها... را نشان کاروندو حشره  وانهایح

 رایپس از مَهاو یاو درمیان گذاشتند. ول یبرجسته روحان
 یرنج تا مرگ و نابود  ساختنبر خود هموار    اضتیر  نیتربر

 تیبه هدا  دیتهانکاراها که باریبرنامه با هدف ت  نیتن بود. ا
  ن ی. گذشته بر استیپردازند، سازگار ن  انی باورمندان و پارسا

 ای  tapasä nirjaraca  نیو ج  یهند  ینهاییدر آ  اضتیر
از پا در آوردن و سوزاندن و فرسوده ساختن کارما در روح  

  نیکه در ا ی. در حالیو خوددار اضتیت به کمک راس
از پا در آوردن و سوزاندن  اضتیر ،یبرنامه خودکش

خود   را یمَهاو  نیمرتاض است. گذشته بر ا  ایکشنده  اضتیر
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  د ینامی ( م Kärmavädaکارماوادا )  ایعمل    نیدکتر  رویرا پ
از    شیهرگونه عمل، که پ  یسفارش درنگ  نیکه ا  یدر حال

درمیان گذاشته شد، درست  ن یدر مدیتاسیون ج نیا
akriyä  .و نه عمل است 
 له یبه وس  یبه رستگار  یاب یآموزش دست نیا چون
نادر است،   اریبس  یو خردمندانه دانستن آن، باور  یخودکش

 . میپردازی به آن م شتریب یکم
 نی درباره ا  یاآموزنده  اری( کتاب بسS. Settarار )زتّ

نگاشته که بنا به   ن، ی ج نییدر آ ژهیودر هند، به  یخودکش
 هیو دستما  هی سدها کارما  شو پژوه   ینوشته او برآیند بررس

  5۷۰و  Jaina Puranicپنج دوره  ، یو مآخذ پژوهش
در هند  ی( شهر کوچکBelgolaگال )ل گزارش شراوانا بِ

بوده است،   ین ید  یهایخودکش  یکه کانون برجسته برگزار 
  ی و هندشناس  یپژوهش  یکانونها  شتریگفتگو و کندوکاو با ب

 یهادگاه ید یبزرگ جهان و گردآور یهادانشگاه 
است. روشن است که باز گفتن فشرده   ...دانشمندان کاردان

  شگفتار یاز برنامه ماست. او در پ رونیاز آن هم ب یبخش
 :سدینوی م

  روان یپ یخردمندانه برا نیتمر کیتنها نه »مرگ
بلکه در درون تار و پود  آمد، ی شمار م به  نیج

و  کردیآنان رخنه م ی و فلسف  ینید ، یاجتماع
را سامان   یعاد روانیها و پرهبانان، راهبه  یزندگ
 بردندی را به کار م   یشیدوراند   نیشتریداد. آنها بمی 

 فات، یو تشر رریزی و آراستن شعائکه با برنامه
که قهرمانانه   ییآنها ادبودیها و انجمنها و جرگه 

 یبرا  ییربنایز  ند، دادمی   انی پا  یخود را اراد  یزندگ
  ی آرمان برپا دارند. مرگها ن یزنده نگاه داشتن ا

  یی با نامها شهیروح و اند شکنجه گوناگون بدون
 نیبودند چن یاژه یو فاتینشانگر تشر کیکه هر 

 : شدندی م  دهینام
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گرفتن )مرگ با بهرهÄrädhanä - marana ـ ۱
 (. هنااز دانش و متون مقدس آراد

)مرگ با  Pancapada - marana ـ ۲
 پنج فراز(.  یگرفتن از دعابهره 
گرفتن )مرگ با بهره   Sanyasana - maranaـ  ۳

 (. ایاز ترک دن
گرفتن )مرگ با بهره   Sallekhanä - maranaـ  4

 (. یدارروزه  یاز دعا
گرفتن از  )مرگ با بهره Samädhi- maranaـ 5
 و تمرکز(.  ونیتاس یمد
گرفتن از  )مرگ با بهره Pandita - maranaـ ۶

 دانش درست(. 
)مرگ با  Päuggamana - maranaـ ۷

 سخت(. اضتی گرفتن از شکنجه و ربهره 
بدون آنکه به  رفتند، یمرگ م شوازیآنها که به پ

پا   ریکنند و آنها را ز یاز یدست  ین ید یدستورها
 شدندی سنگهه و مردم م   یبرا  ییهاگذارند... نمونه 

...  ساختندیبرپا م یادبودی ی نام آنها بناهاو به
را که   یعاد  یروشن است که آنها مرگ و خودکش

( و آزار و rägaو شور ) یفتگیآن ش ةزیانگ
  ک یچون  ی ( باشد، به سختhimsä)  یازیدست
از   یزندگ یفرار از دشوار  کی ، یمعنو یبزهکار

که برآیند بالغ نشدن  یو نادان یبزدل وجبن  یرو
(bäla است محکوم م ) رکانه یو با منطق ز  کردندی  

 انیگونه مرگ را در سه گروه، در م 4۸خود 
 . گذاشتند ی م
   (bäla - marana)ـ مرگ ناآگاهانه ۱
  (Pandita-marana)مرگ خردمندانه ـ ۲
 - Pandita- panditaمرگ )  نیترخردمندانهـ  ۳

mرفتهیگروه دوم پذ شوند، ی(. گروه نخست رد م 
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 یبان یپشت یفتگ ی . گروه سوم با شور و ششوندی م
گروه گناهکار، گروه دوم با ثواب    نی. نخستشوندی م

کم، و گروه سوم انجام دهنده را از همه بندها، 
 . سازدی سنساره، رها م نیهمچن

که در شهر  ییدادهایدرباره رو یاگزارش گسترده  ارتّز
شهر را پرآوازه ساخته    نیا  زین  رون یال رخ داده و از همگُلبِ
را    یو نام بزرگان و شاهان، مقدسین... فراوان  کنندی م  انیب

اند در داده  انیآزادانه پا شیخو یشهر به زندگ نیکه در ا
هند،  بو است در جن یگال شهر کوچک. بل گذاردی م انیم

نام داشته و در سده هفتم  دیبرکه سپ  ای Velgolaکه 
. اندده ینامی م  یتپه آرامگاه   ای  Katavapraآن را    یالدیم

 -Samädhi) یاشهر با مرگ مراقبه  نی ا خیچون تار

maranaشهر را تپه   نیا رونی( آغاز شده است، از هم
 یمرگ نیچن باور دارند که نیج انیاند. پارسامرگ خوانده

که  سازد، ی رها م  یویدن یها یتنها آنها را از همه وابستگنه
 ی نویم ریآنان در بهشت، سر یبرا یشگاه یآسا
(Svargärgaجا )یبهشت گاهی (Svargälaya ) ،   جهان

  گاه یپا ، ( Indraloka) ندرایجهان ا ، ( Suraloka) انیخدا
( ... فراهم Indrapäda) ندرایا گاهیپا ، ( Surapädaخدا )

 ای( Siddha)  دههیکار س نیبا ا نی . آنها همچنسازدی م
  گاه ی( . جاsiddhasthaو در کمال پابرجا )  شوندی کامل م 

 - Tirtha) یریتهاگریبود که ت  یاخجسته تپه  دادیرو نیا

giri )یریگی شیر ا ی  (giri -Rishi  )۱ ی نام گرفت. برا 
که  ساختند ی م یادبودیبرجسته ستون  یدادهایرو

nisidhi است. در  ادبودیسنگ  ینام داشت، که به معن
تپه   ن یابه  یالدی سده هفتم و هشتم م یگزارشها
مرگ  ادبودی گاهی( جاguru- nishadyah) شادیایگورون

 یکه برا یفراوان یاند. در گزارشهاگورو، نام داده یبرا

 

تپه   یبه معن  giriاند. شده  سانده اشن ش ی تهانکارا در پری و ت ی شیـ ر ۱
 کامالن است. گاهیکه جا یااست. تپه 
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اند گال داده شده در بل   نیج  روانیپ  یمرگ آزادانه و شعائر
شده    ادیاز هفت روش    یک یگرفتن از  آنها با بهره   نیشتریب

نمونه   یاست. برا  افتهیاز آنها، انجام    یاخته یآم  ایدر باال، و  
  مها ینام ماراس به  Gangaدهم پادشاه گنگا ) سده در 

(Märasimhaو همسرش آج )بهاتاراکا   تاشن ی
(Ajitashena-bhattärakaب ) همراه  یه مرگ سماده

دست زدند. در سده دوازدهم ärädhanä - yoga با 
از مردان  ی برجسته و گروه  یهااز بانوان خانواده  یگروه 

باال به  یاز روشها  یاخته یرهبان با آم کیبرجسته و 
فهرست باالبلند که به بازنوشت   کیمرگ رفتند... )  شوازیپ

  روانی پ یهادگاه یبه د ییشناآ ی (. برانمیبینم یازیآن ن
 : میکنی م  انی روشها را ب  نیا  یاز واشکاف  یافشرده   نیی آ  نیا

  و  آرادهنا متون آموختن و  خواندن:  هناـ آراد۱
و  درست باور رندهیاز فلسفه آن که در برگ آگاهی

زاهدانه    یو آرمانها  یرفتار  یبه کار بردن دستورها
  ش یشدن بر نفس، پاال رهیو چ یخوددار یبرا
هنگام مرگ...   یآرامش و ترازمند  ژهیوو به یروح

 یاریبه  ایو  یشخص یمتون با بررس نیآموختن ا
. شدی از آنها، انجام م  یا خته یآم  ایآموزگار آگاه و 

 grahana افتیرو د Väcana یدرپیخواندن پ
  نی . ااضتیر ییو رسا یهماگن  یاست برا  یاسازه 
(  ärädhanä- vidhi) هنارا شعائر آراد ندیفرا
:  ییرها هیهمان چهار پا رندهیکه در برگ نامندی م

باور درست، دانش و شناخت درست، رفتار درست 
 ندی فرا  نی ، است. با به کار گرفتن ا۱درست  اضتیو ر
در برابر   یو بردبار  یخونسرد  ، یو استوار   آرامش  به

 یزگیپاک ، ( majjhattham) گرانید ینابخرد
نشدن و خود را    فتهیش  ، ( saddhobhävo)  شهیاند

رفتار استوار   ، ( viyaräyatamگم نکردن )
 

1- Samy. tapah, Samy. cäritra, Samyak jnäna, Samyak 
darshana 
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(cärittam و پره )یزگار ی (dhammo  دست )
در    یفراوان  یهاه ی(. کارمایها پال)همه واژه   ابندیی م

  ی گوناگون نگاشته شدند چون آرادهنا یهادوره 
Lohäcärya  تا   ی. از شمار فراوانتیب ۸4۰۰۰با

شده است...    یگردآور  هیکارما  ۳۰به    کیکنون نزد
( و یُگا vidhiاز شعائر ) یاخته آمی را هناآراد
(yogaو مد )با  یکه گاه  کنندی م انیب ونیتاسی

همراه است. در مرگ خود  ایو ترک دن هیسماد
به   prabhäsandraمقدس پر آوازه  تهخواس
روش بهره    نینفر از شاگردانش، از ا  ۷۰۰  یهمراه 
 گرفتند. 

را فراخواندن  شهایاین نیا یپنج فراز : مبنا یدعا  ـ ۲
( که Pancaparameshthis) نایپنج استاد بزرگ ج

)کامل(   Siddha -دان( )همه Arhantaاند: ن یچن
- Upädhyäyä  )آموزگار(- Äcärya  استاد(

  ی و آنها را دارا  نددانمی)مقدس(    Sädha  -(  میحک
  ی ادآوریکه  پندارندی م ی رمز یآسامعجزه  یروین

 نیمرگ است. ا نیبخش شعائر ا نیترآن برجسته
،  namo-arahatänamاست: نیچن یفراخوان

namo - siddhänam   که به مفهوم سر فرود ...
آموزگاران...   ن، یها، کاملآوردن و بزرگداشت ارهت

 .۱است 
چون  یگرید یرا به نامها شیاین نیا

Pancanamaskära و چون واژه  نامندی م ز ین
 aaaum نیکه همچن Äumمقدس هندو  اریبس

 نخست یبر زبان آورده که واتها
munishvara, upädhyäya , asharira,  äcärya,  arhat 

 

سر به خاک فرو آوردن به نشان   یبه معن namas ای  namoـ ۱
  ز یدو آشنا ن برخورد  خداگونه است. در  ا یمقدس  ک یبزرگداشت 

namaskära ا ی namaste درود است )به تو سر فرود   ی به معن
 آورم( یم



 جینیسم 977

 یدرپیپ انی. با باندن یکه همان پنج مقدس  است
و همراه ساختن آن با واژه آوم ذهن  شیاین نیا

  هنا آراد نی . روشن است که اسازندی م کرخ خود را
همراه   یکشو روزه و رنج  اضتیر کیبا  وستهپی

 شود. کیاست تا بدن نزار و به مرگ نزد
به  ازیو ن داستی: از نام آن پ ایـ مرگ با ترک دن۳

  ن یاسین سَ که میدید شی گفتگو ندارد. در دفتر پ
(Samnyasinکس )است که از جهان چشم  ی

  فات ی او بستگانش تشر یکه براچنان  دهیپوش
با   زیروش ن نیدهند. در ارا انجام می  یگورسپار

و خواندن اوراد و اذکار رفته رفته   اضتی ر یاگونه
 . سازندیمردن آماده م  یخود را برا

 یبه واشکاف   یازین  زیمرگ ن  نی ـ مرگ با روزه : ا4
و ناتوان  کردن به مفهوم سست lekhanaندارد. 

داری را  روزه  اضتیساختن بدن است و ر
sallekhana tapah  و آن را ناتوان   ندیگویم

. در  کنندی م یروح معن ییرها یساختن بدن برا
  ۱۲آزمون  نیا یکهن برا یهاه یکارما از یبرخ

 یبرون شیاند، که با پاالسال زمان در نظر گرفته
(bähyaو پاال )یدرون  شی (abhyantara  با )

فراوان همراه   ی ونهایتاسی گوناگون و مد یهاروزه 
 است. 

را با  هی ( : سمادSamädhi)  هیـ سماد5
 و دانندی نم کسانی یمعمول dhyänaمدیتاسیون 
 یشدن روحان  خودیو از خود ب  یهوشیب  یآن را گاه 
  د یدهند و مراقبه پاک و سپنام می 

(Shukladhyäna  که درواقع مراقبه مقدس( )
 .نامندی م زیاست( ن

با دانش که بر سه گونه بود: مرگ انسان  ـ  ۶
 نیتر(، مرگ برPanditamaranaخردمند )
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(Pandita- pandita - maو مرگ انسان ن )مهی 
مرگ  نی(. برترbäla- pandita - marخردمند )

 دباشی تهانکاراها مریدانها و تتنها در دسترس همه 
است. مرگ خردمندان    رونیب  گرانید  یو از دسترس

دست   یجهان یهمه آنها که از زندگ یبرا یول
 اند،افته یرفتار درست دست    ای  cäritraو به    دهیکش

 ممکن است. 
ـ و سرانجام مرگ با شکنجه همراه با ۷

  روا  زیآب ن دنیسخت که نوش اریبس یها یدارروزه 
از   یباال حت یهاو ماندن در بستر. در گامه  ستین

. بدون جنبش به زندیپره ی م زیجنبش در بستر ن
و به انتظار مرگ بودن را  دنیپهلو دراز کش

ekapärshvaniyama درباره  ندیگوی م .
 فراوان شده.  ی هاییگوگیری گزاف روزه 

 :سدینوی ار مخود زتّ

که   Kalanturاز  Goravaچون  یانمونه»
سال روزه مرگ گرفته است،   ۱۰۸  شودی گزارش م 
 ۱۲۶/۱44است«.  ییگوگزافه  کیتنها  یبه روشن 

کردن   شهیبردن و ر  نی از ب  یجلوبندها برا   نیتربرجسته
شدن بر پنج حواس    رهیچ  ، یبردن نادان  نی درخت گناه و از ب

(Pancagandebhaو چ )همان  ایشدن بر نفس  رهی
توهم   ، ( abhimäna)  یخودخواه   ای(  kashäyasچهار آژ )

( dvesha( و نفرت )rägaآژ ) ، ( moha) بیو فر
 . ندباشمی 

و همه مردم   دندینامی م  «یرا »جشن شاد   ینییآ  مرگ
غم و اندوه با سرور   یجا و به شدندی آن انباز م  دنیدر د
  ن ی. اگرفتندی قهرمانان را جشن م یدمها  ن یپس ، یو شاد

از سنگ خارا و    یدر بستر  کیتار  یهاگاه یقهرمانان در جا
 آور چشم به راه مرگ بودند.شکنجه 
 : سدینوی ار مزتّ
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( Prabhäcandraرا که پرابها چاندرا )  یی»جا
را به هراس   گرانید د، یبرگز ونیتاس یمد یبرا
ستبر و   یکه با تخته سنگها یگاه ی. جاانداختی م
پرپشت و درختان درهم پر از  یهاو بوته رهیت
پر خطر و ژرف،   یهاو درنده، دره   یوحش  یوانهایح

فسرده و   یشده بود و بستر او خاره سنگ  دهیپوش
 بسته بود«. خی

 ی مرگ به زمان دراز  یاست که آماده شدن برا  روشن
خود را   یانیاز دم پا  شیچند روز پ  ای  کیداشت و تنها    ازین

  ی دمها نیو در آنجا پس رساندندی گال و تپه مرگ مبه بل
 .بردندی سر مخود را به

مرگ تن  گونهنیگال به ارا که در بل  یکس نینخست
( در سده سوم  bhadrabähuدر داده است بهدرباهو )

مانده  یبرجا یدر گزارشها یاند، ولنام برده  یالدیم
 یالدی ( را در سده هفتم مPrabhäcandraربهاچندرا )پَ

هم به  یهرچند در همان گزارشها شناسانند، ی م نینخست
 اشاره شده است.  یبهدرباهو و مرگ او با ساماده 

نوار به  کی نیمرتاض ج ، یان یپا ونیتاسیدوران مد در
  ن ی. اکشدی را به بند م  شیو زانو بنددی خود م یدور زانو
 ادبودی یو در همه نماها نامندی م yogapattaبند را 

اند که در زانوبند نقش کرده  نی را با ا یمون ایمرتاض 
. در شودی م  دهید ییگداکنارش بادبزن پرتاووس و کاسه 

 هناستکه نشان آراد  ، یجاکتاب  ک ی  وستهپی  هناآراد  امرگ ب
 ۱44/ ۱-۱۲9  نقش شده. زنی

که  افتیدر توانیم هاادمانده یگزارشها و  نی ا از
  ی معرفتکه در آغاز راه  ییو کهنه انسانها یخراف یباورها

نام به  یاگاه که در جامعه آن اند، شته دامی آهسته گام بر 
  شهیر  ریدامنگ  یماریب  کیو چون    گرفته  هیپا  یسنت مقدس 

ساخته و    ماریب  زیجامعه را ن  نیمردم ا  شهیدواند، چگونه اند
بخش،  یفرخنده و خوشبخت و باور مقدسِ  نینام دبه
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 نیو برتر نیو رسمها را در شمار واالتر هایخو نیترزشت 
. کندی مردم بار م یبه روحها و ذهنها یقهرمان یکارها

وام گرفته بود.  اری بس انیکهن بوم یاز باورها نیج نییآ
کردن، به  یاجتماع یو پشت به زندگ یخودآزار اضت، یر
معرفت و  افتیدر یروش کارساز و برجسته برا کی دیام

کم و  نیسرزم نی ا یشها یهند به همه ک انیخرد، از بوم
راه   نی بودا خود ا میدید نی از ا ش یرخنه کرده بود. پ شیب

 ی به آگاه   یو به روشن   افتیبهره  ی کرد و آن را ب  شی را آزما
عمر بر باد رفته بوده  اضت، یزمان دراز ر نیرساند که ا
درمیان    انبخش یز  یباورها  نیرا در برابر ا  انهیاست و راه م 

  ی پافشار ی هودگیب ن یبر ا ییگذاشت و بارها در داستانها
به همان رسم   سمیبود روانیباز هم رفته رفته پ یکرد، ول
و  رفتیروش را پذ نیا سمینی. جگشتندگذشته باز یو خو

نشان    نیگسترش داد. بهتر  ونمارگ یب  ادیز   یآن را با تندرو
چند هزار  ، یابیمعرفت  گونهنیبودن ا راههینادرست و ب

 نیا ن یدر ب ژهیوگذشته مردم هند است که به خی سال تار
خرد و  یو خودکش یگروه مرتاض و قهرمانان خودآزار

 ش یدهها سده پ یهای همان مون هی معرفت و دانش به پا
 مانده است. 
 ی باورها گونهن یباور است که ا نیبر ا  تزریشو آلبرت

و   یمعنو  ا ی یاخالق شه یر کی  یمردم هند دارا  ینید
و پندار    یع یطب  یماورا  یباورها  ه یبلکه بر پا  ست، ین  یمعرفت
  نیابتدا چن  دیشده است. شا   دهیبرگز  ن، یاز زادمان نو  ییرها

رفته رفته مفهوم خود را از دست داده است.  ینبوده ول
۶۷/۸۳ 

 ی بازده عمل  کیمردم کهن    یرسمها و باورها  شتریدر ب
با گذشت زمان   یبوده است، ول نشیگز زهیو سودمند انگ 
دگرگون شده و رنگ   ین ییو رسم آ  یخو  کیرفته رفته به  
در آن   ییکه خرد و دانا  ردیگی باطن به خود متقدس و علم 

 راه ندارد. 
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بخش و تالش سودمند آموزنده و معرفت   یواقع  اضتیر
... آژ و گاهیکه از مال و جاه و پا کنندیدنبال م یرا کسان

و آموزش،   شی را با آزما  یو عمر  پوشندی چشم م  یپرورتن
سر .... بههایخوابیب ها، یشیژرف اند ها، یپژوهشها، بررس

  اه در ر  یگام  شیو بارور خو  ریگیکوشش پ  نیو با ا  برندی م
 یبرا یو راه  رنددامیانسانها بر  نشیگسترش دانش و ب

ناگوار...    یدادهایرو  ها، ی دردها، رنجها، دشوار  انها، یکاستن ز
  ی نهایی از آ کی چی. در ه ابندییم  انیآدم یهایو درماندگ

شده    فسردهسنگواره و    یهاوه یجهان باور به دستورها و ش
 نه، نام مقدس و بدون سنجش خردمنداکهن، تنها به 

 بخش نبوده است.  یخوشبخت

 
 ان یبه خدا و خدا باور

 :سدینوی( مDamodar Shastri) یشاستر

نه با ودانتا و نه با   قتیدر برداشت حق  نیج نیی»آ
نظر شانکارا از   نییآ نی هماواست. در ا سمیبود

  ی فرد یمکتب ودانتا را که جهان نمودها و روحها
در پشت  قتی)مایا( و حق اندی( وهمJivas) وایج

.  کندیجهان نمودها، و همان برهمن است، رد م
همه   نکهی او    تایرا درباره شون  سمینظر بود  نیهمچن

 یو گوهرها ردیپذیاز ذاتند نم یو ته ینسب زیچ
خدا   نی . همچنشناسدیم  تیواقع  یرا دارا یادیبن

در   زیو نگهبان مطلق جهان ن دگاریرا به گونه آفر
 syädväamanyari/6فراوان چون  یهاه یکارما
 و Ädipuräna/417 ، Sutrakritängä/1و 

Shaddarshana ...داندمی اناپذیر کسرهی» .
۲۰۸/۱۱5 

 ی ( استاد هندT. G. Kalghatgi) یکالگانگ و
 :سدینوی م
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نهاد   ای(  Jivaحال جیوا )  نیخدا برتر  نیج  نییدر آ»
از همه کارماها آزاد شود به   یآگاه است و اگر روح 

سرور و  نیو برتر ابدییناب دست م تیالوه 
 کیو  کندی م افتیو آرامش را در یخوشبخت

paramätma  همان   ای  یهندو روح جهان  نیی)در آ
جهان و   نیدر ا گرید ان ی. خداگرددی( مهمنبر

  زهیهستند که به انگ یی روحها گرید یجهانها
اند و زاده شده  انیگذشته خود چون خدا یکارما
با  ی. ول ندباشمی  یعیطب  یورا یروهاین یدارا
 یوابستگ گونهچ یو سرنوشت انسان ه  نشیآفر

 ۲۰۰/۱۱5ندارند«. 
 :سدینوی( مKetaki Nayak) اکینا یکتاک

و توان   شی گنجا یاست و دارا یبالقوه اله  روح»
و  ...انیپایب یروین ان، یپایدانش ب ان، یپایب

به   نیج نییاست. در آ نش یآفر یادیبن زهیانگروح 
که   Tirthankaraباور ندارند و  نندهیآفر یخدا
توان  ،یدانچون همه یاله یروهایهمه ن یدارا
... )روح آزاد شده و به سرشت خود  انیپایب
  ش یو ستا ردیگی خدا را م یاست جا ( زگشتهبا
 ۱54/۱۱5. شود«ی م

 ژهیوفراوان، به  انیباور به خدا ن یج شیک در»
هر   در  ( Raoبود و به گفته راو )  جیهندو، را  انیخدا

  ش ی را ستا یگوناگون انیها و خداگروه الهه 
گسترش  اریآنان بس نیدر ب یپرستوای. شکردندی م
 ۱۳۶/ ۱۰بود«.  افتهی
 نی از ب گاهچ یفراوان ه  انیهند باور به خدا نی سرزم در

 advaita vedänta  ژهیونرفته است. در مکتب ودانتا و به
و  هانی و ک دیخود رس ییبه اوج رسا یکتاپرستیکه  میدید

باز هم  یو برهمن شد. ول  کتای و  یکی آنچه در آن است 
ه ه گونَسَ ، ییخدا ـ انسان  یکهن و کشش به سو یخو
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  ان یخدا کری ( را در پSaguna - Brahmanن )همَبرَ
در معابد و  یفراوان یزنده کرد و به چهره بتها  یفراوان
 . ۱برپا داشت اریبس یهاشگاه یستا

 نه یدوران پار یانسانها یهاکه از گروه  یینشانها
که  رسانند ی دست آمده، مبه  ین ی شهرنش شیدایتا پ یسنگ 

تنها در همه جانداران، که و نه نددادمی آنها جهان را جان 
آگاه  یروح و گوهر زی... نایدر کوه و درخت و جنگل و در

  ان یخود را به خدا  یباور داشتند. که رفته رفته جا
 ن ییباورها را ما در آ نی دادند. نشان ا عتیطب یهادهیپد
با وجود آنکه باور به  شیک نی. در امیکرد انیب زین نیج

سرنوشت انسان وابسته به کارها و  نکهیکارما و ا
 ضی جویی به فرا از پناه  روانیخود اوست، پ یهاشه یاند
...  ازیو دعا و ن نیو چنگ انداختن در دامان مقدس  انیخدا
وارونه آن رخ داده و درست چون  یسازد، ول ازینیب دیبا
و وابستگان   انیخدا اندازیو دست یگریانجیبودا، م نییآ

 شده است.  ادتریآنها ز
 به نوشته الو: 

  ن ی. در برترندیبر فراز انسانها  انی دسته از خدا  سه»
  یاند که در کاخها Vaimänikäs انیخدا گاهیپا
آنها  ریز گاهیدارند. در پا یباشکوه خود جا اریبس
  ن ینترییدارند و در پا  یجا  Gaiveyyakas  انیخدا
خود  یدر کاخها Gaivekalpas انیخدا گاهیپا
  کا یمانیان وایکه به جاه و شکوه خدا برندی سر مبه
 ۱۲9/ 55. ستند«ین

 :گرید یدر جا و
با  نی و مقدس انیاز خدا توانی م یرستگار یبرا»

پنج بخش    یجویی کمک گرفت و از دعادعا و پناه 
(pancamangala بهره ) روز  کیمند شد. در

 

  ی جهان ی شهایو ک نهاییفراوان در همه آ یهابه گونه  یپرست ـ بت۱
 وارد شده است. 
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پس از آماده کردن   نیفرخنده مؤمن  ینجوم ژهیو
و  روندی خود با روزه گرفتن به مکان مقدس م

مقدس   یسهایتند را در برابر شیخو یزانو
 شیخو شهی( و اندPadimä - bimba) بندندی م

متمرکز  یشیاین یرا به بخش نخست وردها
دوم تا  یپس از آن بخشها ی. روزهاسازندی م

. آن که به رندیگی منگله( را به کار مپنجم )از پنجه 
کند   شیای تهانکاره را نری ت ایارهت  کی یستگیشا

 ۸9/۱۲9خواهد گرفت«.  یپاداش رستگار
در برابر   شیایدعا خواندن و ن  Nirayävali - Sutra  در
به   یاب یو دست یرستگار  زهیانگ ن ی و مقدس انیخدا سیتند
که همان  یاژه یاز ورد و شیای ن نیدر ا. گرددی م رواناین

است، بهره   انی از خدا ضیمنگله و درخواست فپنجه
 .رندیگی م

 سنگهه  ایرهبانان  انجمن

که در  یینشانها یکهن و حت یگزارشها از
  ن یج  ن ییکه آ  افتیدر  توانی اند مآمده   ییبودا  یهاادمانده ی
بودا به سازمان دادن رهبانان پرداخته و از   شیاز ک  شیپ

آورده است، که  دیپد ییانجمنها بندیزنان و مردان پا
انجمنها   نیا یبوده است. ول ان یی همانند با سنگهه بودا

که به آنها گانا  اندشده ی بخش م ییهاخه به شا شتریب
(ganaکه به مفهوم گردهما )و هموند   گفتندیاست، م  یی
  روان یاز پ  یا. جرگهدندینامی( مgani)  یانگ  انجمن را  نیا
( basti) یو باست دند، ینامی( م Palli)  یرا پال نیج

. رهبانان را ستند یزی در آن م  روانیپ  نی بود که ا  یادهکده
 .دندینامی( مbhikku) کویبه سمیچون بود

گری خوراک خود وزه یو در  ییبا گدا  یستیبای م  رهبانان
 . گفتندی م Pindesanäرا گرد آورند که به آن 

( استاد Ram Prakah Proddarپرکه پرودار ) رام
رهبانان  یوزگ یدرباره خوراک و در نی ج نییآ رویپ یهند
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از آن  ینگاشته است که ما به فشرده بخش یارساله  نیج
 :سدینوی . او ممیکنی بسنده م

 ییو چرا چونی خوراک دستور ب یبرا یوزگیدر»
و هندوها  انییبود که بودا سمینیرهبانان ج یبرا
از    دیبا  نیرهبان ج  کی.  کردندی م  یرویاز آن پ  زین

به خوراک آزاد باشد و آن را تنها    یهرگونه وابستگ
زنده ماندن او   یزنده ماندن به کار برد. ول یبرا
 و زهد است.   اضتیر یبرا

 اضتیر یاو برا یهست بردی م یکه او پ گاهآن
از خوراک چشم پوشد و به   دیبا ستیسودمند ن

دهد. او    انیپا  دیآی به کار نم  گریکه د  یکریبودن پ
را نمونه خود سازد که  رایسرور مَهاو دیبا

  ی به خوراک نداشت... )ول یوابستگ نیکوچکتر
 یبخشها نینکرد!(. در کانن ج یخودکش رایمَهاو
آن  یوزگیخوراک و در ی درباره چگونگ یارده گست

  ار یبس ییگدا وهیرهبانان آمده است. ش یاز سو
 یهمه بخشها یاست. اگر کس دهیچیپ

Uttarajjhäyana رفتنیو پذ یوزگیرا که به در  
کند به  یبررس پردازدیم یو به کار بردن خوراک

  نیکوشش بر ا شتریکه ب ابدیی برآیند دست م نیا
بینی انجام  باریک  اریبس هایکارزه یاست که در ر

کند و   هیتک کسچ یبه ه  دیرهبان نبا کی... ردیگ
 ریتعب   ، ینیبو فال   ییشگویاز پ  ا یو    ندیبرگز  یاشه یپ

مردم در   یبدن، رهبر یرو یخواب و نشانها
 دیدست آورد. او باساختن خانه... خوراک خود را به 

 ۱۲5/۱۱4 - ۱۳۱۰...« ۱کند یزندگ یوزگریبا در

 

  یی گدا  ی که از دستورها  کندی فراوان اشاره م  یهااستاد به رساله   نی ـ ا۱
است  ر یو چشمگ ندیگوی م  سخن دست آوردن و خوردن خوراکو به

!  قی! و دقیاصول ان ی ب یبررس  سد، ینوی م  ن یهمه مؤمن یکه بنا به خو 
،   Dasaveyaliya  ،Äyäracula  ،Dipikä چون یی هارساله 
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 سمیچون بود زین یخانگاه  یدستورها  درباره
 گسترده نگاشته شده است.  یهانظامنامه 

 ی خانگاه  یچند از دستورها ییهانمونه نیاز ا شیپ
 افت یاز آنها در   توانی و م  میکرد  انیها را برهبانان و راهبه 

خرد و ذهن  ییسایو کل یاحوزه  یکه چگونه در برداشتها
و درون پوک و  ه یرو زیو همه چ شودی دربند م  شوریاند
دستور درست  یجاها بهنظامنامه  نی. در اگرددی م یته
( Nishihiyaمکن )  نیبکن، چن نی کردن به چن یگزند
 آور است.خردمند شگفت  کی یکه برا پردازندی م ییها

 تیترب یسال به باال را برا ۸از  نیخانگاههای ج در
دستورها سخت  ی. رهبانان در اجرارفتندیپذی رهبان م 

کند به   یچیسرپ  رتهانکارهیموظف بودند. آن که از فرمان ت
 یدستورها یرهبان در اجرا کیجهنم خواهد رفت. اگر 

کند، به  لغزش ها، یکار زهیر نیدر کوچکتر یحت ، ینید
 .افتیدست نخواهد  ییرها

( و تنها digambaraهمه برهنه نبودند ) رهبانان
برهنه   یو در سراسر دوران زندگ  وستهیپ  های و مون  نیمقدس 

  ی فراوان یها ییگوبه فزون نی. در کانن جبردندی سر مبه
مقدس آمده که سازمان   لیرسا نی. در امیکنیبرخورد م

راهبه بوده   ۳۶۰۰۰رهبان و    ۱4۰۰۰  یدارا   رایمَهاو  یرهبان
 Kappa فراوان، چون یتراهاسو  راست. د

 ،Samaväyänga  ،…Thänänga   بار  کی آمده که در 
 avadhiنفر به دانش  ۱۳۰۰دان شدند، نفر همه ۷۰۰

،  manah - paryavaدانشنفر به  5۰۰(، ی)دانش الهام

 

…Muläcära  ی ول   نامد،ی م   یشعائر را منطق   نی . او اراستیآموزنده و گ  
و وسواس تنها در   ی نیبهمه نکته ن یا ا ی : آپرسد ی رساله م ان ی خود در پا

  ی خداوندگار ی زندگ ی سادگ  ا یخوراک ارزنده است؟ آ  ییروش گدا کی
  زهیها انگهمه بکن نکن  نی ا اآی ست؟ی ن فاتی تشر ن یوارونه ا  رایمَهاو
ها  بر شاخه شاخه شدن دسته نکهیا  ایشد؟  اهد هدف خو ت یتقو
 د؟ ی جستار خواهد انجام هیدرونما   یدگ یچیکه به پ د یافزایم
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از رهبانان و  یاریشدند. بس Purväsنفر استاد  ۳۰۰
 یهابودند و معجزه یعیطب یورا یروهاین یها داراراهبه 

 دارانه ی (. سرماlabdhi یروی)ن نددادمی فراوان نشان 
. کردندیم شکشیبزرگ و شاهان مال خود را به آنها پ

 کیهر    هک  شودی شراوکه سخن گفته م  ۱۰نمونه از    یبرا
هزار سر گاو که  ۸۰سکه زر بودند و  ۲4۰۰۰۰۰۰۰ یدارا

 ی ادیکردند!! به شاهان ز شکشی پ نیهمه را به سنگهه ج
 Ajätashatru ،  Bimbisära   ،Abhayakumäraچون  

 . اندوسته یپ نیی آ نیا... اشاره شده که به 
کهن   ی نهاییشد همه آ  انیب  نیاز ا  شی که پ  گونههمان

قدرت وابسته  یبه کانونها یاخود را به گونه  دندیکوشی م
 زین سمینیو ج سمیهمزمان بود نیدو د رون یسازند. از هم

و  سمیبود بانیکه هم پشت بندندی م ییخود را به دربارها
 اند.خوانده شده  سمی نیهم وابسته به ج

 ی هند  یشهایکه در همه ک ییاز باورها گرید یکی
 وجود بهشت و دوزخ است.  شود، ی م دهید

ها چون بوداها و ارهت ژهی و یبهشتها سمینیج در
 دهیها بودند( دستوه بوداها و بُدی نی )که سرزم سمیبود
با  زیاست که انسانها ن انیخدا گاهیو بهشت جا شوندینم

از   ی. ولشوندی در آن دوباره زاده م  ستهیشا یکارما
گوناگون سخن رفته است که گناهکاران در آنجا   یدوزخها
هراسناک، دوزخ آسوریا  یاز دوزخها یکی. شوندی زاده م 

(Asurya نام دارد که در )Sutrakrit I/5-11   درمیان
و  درخشدی نم دیدوزخ خورش نی گذاشته شده است. در ا

. آنها را با تبر کنندی باب مگناهکاران را در آن سرخ و ک
که با خون خود آنها   نیآهن  یگهایو در د  کنندی تکه تکه م

. در هنگام سوزاندن، آنها جوشانندی پر شده است، م
و گوش و  ینی. بسوزندی م  وستهیو پ شوندیخاکستر نم

  ز یت یخها یو زبانشان را با س  برندی م  غیلبانشان را با ت 
آب  یجابه شوند، ی تشنه م گاه که . آنکشندی م رونیب



۵عرفان 988  

. در آنجا کوه زندیری سرب داغ و مس داغ در دهانشان م
  ی است که بدکاران زمانها Vaitälikaنام به  یوحشتناک

فراوان   ی. دوزخهاشوندی آن شکنجه م یدراز بر رو
  رونشان یکه درون آنها گرد و ب شوندی م افتی یگرید

ا و غیت یزیبه ت ییرهایآنها ت کف چهارگوش است و
و چرب  یقلیکه کف آنها ص کی تار یاند. دوزخهاداشته 
باشند و شکنجه   داریب دیشب و روز با انیاند... دوزخشده 

 را بر خود هموار سازند. یانیپایشوند و درد و رنج ب
. به شدی م  یپافشار  اریاز گورو و ارهت بس  یبر فرمانبر

زبانزد  ی( درخواست و البه و دعاA. Metteه )نوشته متّ
(namo arahantam )  کرنش بر ارهت... را در آغاز

 ش ی. ستا میابییم Ävashyakaاز سوتراها چون  یبرخ
 نیباارزش است. درباره ارج ا اریبس نیج نیدر د نیمقدس 

آمده است و   نیج  ین ید  لیدر رسا  یادی ز  یدعاها داستانها
namaskära  ای  namaste  آورم، ی سر فرود م   ابرتدر بر 

ا یو  بوسندی او را م  یو پا شودی در درود به گورو گفته م 
آمده که با  Ninyukti( 1010. در ) نهندی او م یسر بر پا

 افتی به مال فراوان دست  ی دعا مرد جوان نی ا انیب
(artha و دارا هی = سرما )دست مهر شوهر را به  یو زن یی

 کی یاریبه  ودشراوکه که جانش در خطر ب کیآورد. 
که به مرگ محکوم شد   یو دزد  خت، یآدمکش از خطر گر

خدا  مه ین کی گریدر زادمان دوباره پسر شاه شد و دزد د
(Yakshaگرد )۱۳۰/۱4۶. دی 

که در   ییاست از باورها  یاخته یآم  نی ج  نیی هم آ  یرو
تا  ها، یی ای آر ورشیاز  شیهند از دوران کهن و پ نی سرزم

  ی فلسف  دگاهینه از د  نییآ  نی. اانده شد  داریبودا، پد  شیدایپ
 یجستارها  یدارا  یو عمل  یاجتماع  یو نه از نظر آموزشها
  ی شهایاست، هرچند چون همه ک یابرجسته و آموزنده 

  ق یحقا  رندهیآنها دربرگ  نییآن باور دارند که آ  روانیپ  گرید
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 یبرا یپرورش ینهادها نیترو آموزنده برجسته  یهانیک
 انسانهاست! 

آن است   یهند  ینهاییآ  نیهمه ا  یژگیو  نیتربرجسته
را    روانیدارند و پ  شیگرا  یو آشت  ی آزاری که به آرامش و ب

 یتوزنه یو ک ینیجونهیبه جنگ و کشتار و ک
و به پرورش  یعرفان شتریب شهایک نی. ازانندیانگیبرنم
شدن بر جامعه و  رهیچ یو برا پردازندی انسان م یدرون

 ، یعرفان دهیپسند هیدرونما نی . اندندار یستوردجهان 
گیری درست هره بو    نید  شیرایو  یاست برا  یاآماده   نهیزم

جو و نه یک ی نهاییانسان، آنچه در آ سته ی در پرورش شا
 . ستین یشدن یهانمدارجو  یرگیخواهان چ
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 گفتار  انیپا

نوشتار یادآوری شد که  نی ا ی از بخشها یاریبس در
کرد. چون در  میخواه  یابیبرجسته آنها را ارز یهانکته 

درمیان   زیرا ن هاییو نارسا هایگفتارها ناهمساز نیا شتریب
دار شده است، بر برنامه دامنه  ادهیو کتاب هم ز میگذاشت 

  ی فشرده بسنده کرده و داور اریبس یواشکاف کیتنها به 
 کرد. میواگذار خواه  شیاندو ژرف نی زبیرا به خواننده ت

 
 وابسته  ی( و جستارهاanätmanذات ) نبود
ن ـ آتمن و ااز پژوهشگران نهاد  یاریکه بس میدید

  ننده ی آفر یدر انسان و خدا داری وابسته به آن نبود روح پا
 یت یعل  شیدایپ  رشیباور، پذ  نیجاودان در جهان و برآیند ا 

و آنها را   نددانمی سمیبود یهایژگیو نیتررا از برجسته 
  ی شهای ک نیجداسازنده ب نیو پابرجاتر نیترکارساز 
که   دید  دی. نخست باکنندی برداشت م  سمیو بود  سمیهندوا

  روان یپ  ایباور را بودا خود آموزش داده است،    نیا  شالوده  ایآ
 اند.پس از استاد انگاشته و به او وابسته  یاو در دورانها

 میرا نام برد  یگفتار پژوهشگران فراوان  نیا  یواشکاف   در
که از بودا   افتندیبرآیند دست    نیاخود به    یها ی که در بررس

 چون یروشن و ب  یادمانهایها و  جستارها، نشانه  نیدرباره ا
چون همه پژوهشگران    نی. همچنستیدر دست ن  ییو چرا

  ی رسشهابافی و درمیان گذاشتن پبودا با فلسفه  رندیپذی م
از  زیهمساز نبوده و بر پره  ی( ع یطب ی)ماورا یکی زیمتاف

  توان یاست، نم کردهی م یپافشار  هایبررس گونهن یا
باورها پرداخته باشد.   گونهن یبه آموزش ا پنداشت که بودا

  کوشندی که م  یاز دانشمندان یار ی است که بس ریچشمگ
  ار گفت  ی ریگیجستار را آموزش بودا نشان دهند باز در پ  نیا

پندار   نیکه با ا گذارندی م انیرا در م ییدگاههایخود د
 .ستیسازگار ن
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 ی بخش گسترده نشانها، آوندها و گفتارها کیما در 
  یازیگویی آنها نکه به دوباره می را درمیان گذاشت  یفراوان

و تنها چند نمونه را کوتاه و فشرده یادآوری   ستین
 : میکنی م

کرد   ان یب  گریدانشمندان د  یبر پژوهشها   ه یبا تککُنسه  
در    روانشیپس از او پ  یکه بودا خود به آتمن باور داشته ول

نهاد آن ـ آتمن را به  نیهندو ا نییبا آ یچشم همچشم
 . دندیکش شیپ

 ه، هاتاچاریگرفتن از سخنان ببا بهره  برنکهورست
کهن روح    سمیکه در بود  افتیبرآیند دست    نیارمون... به  
نوتر است.  یرانهاوابسته به دو دهیپد نیشد و اانکار نمی

  خواستیکه بودا هرگز نم شدیم  یدر سنت کهن پافشار
 درباره روح گفتگو کند. 

نرفتن   شیکهن پ  سمیباور است که در بود  نیبر ا  بک
 .نه آتمن به تا آتمن مورد نظر بوده است نه باور

ندانست و نهاد   اناپذیرکه بودا آتمن را   سدینوی م  فراوالنر
 ی شد. گذاره ی پان ـ آتمن پس از او ا

 .کندی م  انیهمسان با فراوالنر ب یدگاه ید ناکامورا

که بودا به روح در  ابدیی برآیند دست م نیابه  میگر
ها را بودن دهرمه داریانسان باور داشته و نبود ذات و ناپا

 است.  رفتهیپذیجهان نمودها م یبرا
 ان یرا در م دگاهید نیا یگریبه زبان د زین شرادر

 .گذاردی م

 انه یوجود م  کیبر باور به    هیاز پژوهشگران با تک  یبرخ
(antaräbhavaب )از مرگ و بدن   شیبدن پ)دو بدن  نی

کهن درمیان گذاشته شد،  سمی زادمان دوباره( که در بود
از آغاز به نارسا بودن نهاد نبود روح   سمیکه بود رندیپذی م

 یاست. در برخ  دهیرا برگز  یانجیم  نیبرده و ا  یدر انسان پ
نام به   یانجیم   کی  .Majj. NIKکهن، چون    یهاه ی از کارما
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باال فرود آمده   یو( از جهانهارََهندَ گَ  تیه )به سنسکرهبّندَگَ
 .کندی م  یاریآوردن نوزاد  دیبا پدر و مادر در پد

باور به گندهرو را، که بدن لطیف هم  نیا گالزناپ
داند می روح    یابه گونه  سمینشان باور بود  شود، ی م  دهینام

 شده است.  دهیکه در کانن کهن برگز
 رنده یپودگله را که برگ زین سمیبود یهااز شاخه  یبرخ

چون   یدرمیان گذاشتند، که پژوهشگران  شد، ی ه منام خواند
 سمی بود میمستق ریبرگ و فراوالنر آن را نشان باور غاُلدِن 

 ن یهارا نقش ابهارَ ی. در سوتراکنندی به روح برداشت م
 شده است.  انیپودگله ب

 ییبردن نارسا انیاز م یاز پژوهشگران، برا یبرخ
و  ردی می مایه آن که مماندن بُن یزادمان دوباره و بر جا

  یی گرفتن از نشانهابا بهره ن، یجا شدن آن در بدن نوجابه
تا   یاست ول دار یکه روح ناپا رندیپذی م سم، یاز کانن بود

 بدنبه  یمانده و از بدن یبرجا روانایبه ن وستنیاز پ شیپ
پژوهشگران است که   نیاز ا  یکی   دری. کورت لَرودی م  گرید

ابستن آن به وسخت نهاد آن ـ آتمن و  روانیهم از پ
 روانای از ن شیباور است که روح تا پ نیبوداست و هم بر ا

و به باور   یدا آتمن را که جاودانوب  گری پابرجاست. به زبان د
 نیگزیکه جا یکرده، نه آتمن یهندوها برهمن است نف

ارهت  یخودکش .Ang. Nik. در شودیم فیبدن لط
. پس از مرگ گذارندی م  انیرا از زبان بودا درم کاهیگد
تا  ستدیای سرش م یرفته و باال رونیاز بدن مرده ب یابر

است که تا  فیابر همان بدن لط نیرود. ا گریدر بدن د
 . ماندی م یبرجا وستهینپ روانایانسان به ن

از پژوهشگران هدف بودا را از آموزش نهاد ان   یاریبس
 ی. بودا برای نه فلسف  ند، دانمی   یو اجتماع   یآتمن، اخالق  ـ 

را   یارزش من جاودان  یو خودخواه  یاز خودپرست یدور
دگرگون ساخته است. چون  داریکاهش داده و به من ناپا

  یفلسف یو چرا از پرداختن به جستارها چونیبودا ب
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روح    یبه پرسش چگونگ  ژهیوو به  کردیم  زیپره   یکی زیمتاف
نبود روح   یگر ید دگاهیاز د دیپس با ، دادپاسخ نمی و خدا 
سو باور به   کی را آموزش داده باشد. از  نندهیآفر یو خدا

آورنده همه  دیساز که خواست او پدسرنوشت یخدا کی
انسان    یکارما و آزاد  یت یجهان است، با نهاد عل  یدادهایرو

انسان    ة. چون بودا به ارادستینش راه خود سازگار نیدر گز
 نهاد،ی ارج م اریبس شیو توان او در ساختن سرنوشت خو

پرسش    نی پس بدون آنکه بود و نبود خدا را درمیان گذارد، ا
گذاشت و انسان را به رفتار و کردار درست و  پاسخی را ب

و او را  ختیو آرامش برانگ یهموار ساختن راه رستگار 
 کردار و پندار خود خواند. یپاسخگو هاتن

را   یو خودپرست یبودا خودخواه  گرید یسو از یول
 کی. باور به  ستدانمی   یو زشتکار  یو گمراه   ینادان  شهیر

ی  خودپرست نیاآلوده انسان را به و جاودان و نا  یروح اله 
 یهندو با انجام شعائر  شیکه در ک  ژهیوبه  ، دادمی   شیگرا
  ی کیآتمن با برهمن    ایکه من درون    شدی پنداشته م   نیچن
نهاد آتمن ـ برهمن به  نیا و عارف شناسنده ، ۱گرددی م

شده و از هرگونه  یکیبا او  وستهیبرهمن )خدا( پ
 جدای  . پس بودا برا۲شودی رها م  یشکاریو خو  یی پاسخگو

آموزش را نادرست دانست و آتمن  نیساختن راه خود ا
 کردند،یم ادیکه  میدیرا ناهنجار خواند. از بودا د یجاودان
 یازی است پس چه ن  یو پاک  یاگر روح جاودان  دهیپرسی او م 

 ست؟یاز ک هایهمه ناپاک نیو ا د؟باشآن می  شیبه پاال

 

برهمن،    -آموزش آتمن    رشیکه با پذ   میدی هندو د  نییآ   ی در بررسـ  ۱
چون   ییدارد، و فرازها یجا که در درون ما و در شهر برهمن  یآتمن 

)من   ی م برهماس هَاَ( و ییتو خدا ا ی ، ی)آن تو هست یساَمتوَتتَ
ودانتا    ی نام گرفت. به بررس  ر یخداگونه شد و عالم صغ  انسان   (... میبرهما

 بازگشت شود.  
 اهلل و بقاء باهلل. خدا، فناء فی ـ وصال و وحدت با ۲
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 ی شرادر، گالزناپ... در شمار پژوهشگران نگز، یجن
  ان یباال را در م دگاهید یابه گونه کیکه هر  ندباشمی 
 .گذارندی م

گام فراتر  کی ییاستاد نامدار بودا ی که سوزوک میدید
را در  non - egoن ـ آتمن نهاد ا یجانهاده و از آغاز به

است. او   یخودپرست یخود نفکه خودبه گذاردی م ان یم
هم  ننده ی که آن را آفر کند، ینم یروح را نف یتنها هست نه
 . سازدی م

دارد، که ما آن   یاسته ی شا  اری بس  انی بِک ب  نهی زم  نیا  در
 :سدینوی . او ممیکنی را دوباره بازگو م 

نگرش   کینبود که به شنونده    شهیاند  نیدر ا  بودا»
آموزش دهد، بلکه    ینیو د  یگم فلسفدُ  کی  ای  ژهیو

 یو روح یمعنو یدگرگون کیتنها در نظر داشت 
در  یادیفرگرد بن کی( و Metanoesisکامل )
  ی آورد. بودا برا  دیو ذهن و احساس پد  شهیهمه اند

 اانسانها ر ییدانشجو یآنکه کشش و شور و آرزو
  نی است... بودا خود ا امدهیبرآورده سازد به جهان ن

و  یشوخ کی ، یجنگل وحش کیجستارها را 
پر از رنج و  یو ظرف ختیمبارزه بدر کیمسخره، 

  نی که او بر آن است انسانها را از ا نامد، یدرد م
 نشیرها سازد و به مشاهده و ب یجنگل وحش

 هک  ی( ... بودا به خطر.Majj. Nikکند )از    تیهدا
و   یو جزم ینید یهاهیهمه پندارها، نظر نیا

هموندان جامعه او را   ن، ید یعلما یبرخوردها
آگاه بود و آرزو داشت انسان را از   کردی م دیتهد

  نها یها و جنگ باورها و دمسخره دگم  شینما نیا
 یرها سازد و به آزمون درون  هانیجنگل دکتر  نیو ا

  ۱۱9. کند«ی رهبر نشیو ب دنیشیو اند یو واقع 
- ۱۰۱/۷ 
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که از  میدیمطلق هم د قتی باور به خدا و حق درباره
  نیرا جانش یگری د یهمان دوران کهن رفته رفته نهادها

دان سو بودا را همه  کیمطلق ساختند. از  قتیخدا و حق 
 دهیو ناد یاو پنداشتند جاودان یبرا یخوانده و بدن

  یهست کیپندار رفته رفته بودا  نی کایه( و با ا)دََهرمه
  یی خدا د، یگرد یخداپرست یشهایک انیمطلق بسان خدا

. یانسان  یها و نشانهافروزه   یگونه و داراانسان  یول  دهیناد
....  رواناین  تا، یچون تتهتا، بوداتا، شون  ییهادهان  گرید  یاز سو

رفتند   شیپ ییمطلق شناختند و تا جا قتیرا همسان حق
پرست خواندند کتا یاز پژوهشگران ناگارجونَه را  یکه برخ
کشف کردند. پس از بودا،   یپرستکتای  یاگونه  سمیو در بود

  ان ینقش خدا یریهای فراوان اساتستوه بوداها و بُدی
دربارها و  نیگونه را به گردن گرفتند و مؤمنانسان 
و  ازیدرخواست و نماز و ن یرا برا یاریبس یهادرگاه 

را  یفاتیو تشر ینیو داد و ستد د افتندی ضیف افتیدر
 راه اصیل هشتگانه ساختند.  نیجانش
و  هایاز واگرد یفشرده و کوتاه  اریبس انیود بب نیا

  ها ییبردن نارسا  نیاز ب یبرا سم یکه بود ییهایناهمساز
  شیبه آنچه در پ  ینگرکیدر آنها چنگ زد. با ن ریناگز

به  میبرو یکه از هر راه  میابیدر میتوانی شدن م  یواشکاف
  ی تیعل  شی دایکه نهاد ان ـ آتمن، پ م یرسی برداشت م نیا

و هم  ندباشمی  ییهایینارسا یو قانون کارما، هم دارا
و  میرا درمیان گذار  فری. ما هرگونه پاداش و کیی های کاست

چه  م، یریگامه پس از مرگ بپذ یرا برا یهر سرنوشت
 یجا ای باالتر، زاده شدن  ایتر پست گاهیپا کیزادمان در 

  ان یداخ  کریدوزخ، به پ  ایگرفتن و فرستاده شدن در بهشت  
پابرجا  هیدرونما کیبه  یستیبای ... درآمدن... موانهایح ای

س« باشد  کَکه شناساننده آن »  میدر انسان باور داشته باش
آن »کس« راه    ینی نرفته و به جانش  انیو پس از مرگ از م

انسان در  سمیدر بود میدی. ددی مایرا بپ شیسرنوشت خو
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. دهدی خود را از دست نم  هیدرونما  یدرپی زادمان پ  ونهایلیم
است که  ستوهی بُد نیکاره همدر دوران دیپن  ستوهیبُد

 ر ینام گرفته است. چشمگ  یامونیسال شاک  اردهایلی پس از م
 نند یآفری باور را از زبان بودا م  نی بعد ا  یاست که در دورانها

 گونهچ یه  گریشده و د ریتنو شیسال پ ونهایلیکه او در م
هم پابرجا مانده است و  و ا یو بدن واقع افتهین یدگرگون

گوناگون  یهاگوناگون به چهره  یتنها در زمانها و مکانها 
تنها از آنهاست! نه  یکی یامونیشده است، که شاک انینما

اند! به زبان ن یهم چن گریهای دستوه او که بوداها و بُدی
 . ستین شیب یآتمن پندار آن ـ  گرید

گذشته  یدر دفترها نیاز ا شیمورد کارما هم پ در
  زه یقانون، که رفتار نادرست و زشت انگ نی گفتگو شد. ا

  دار یچگونه پد شودی تری مپست گاهیزادمان دوباره در پا
و  کیزشت و ن ایبد  ست؟یسنجش آن چ یشده و ترازو

آنچه در سنت و  د؟یبرگز دیبا یاه یدرست را بر چه پا
  نیهم چن  قایمردم آفر  یبرا  ایده است آیفرهنگ هند پسند
 ها یدگرگون نیدر جهان بر ا ییروین ایاست؟ چه دستگاه 

 کیخواست  ایچرا عطش  کند؟ی م یدبانیو د یسرپرست
  داریناپا  یاست و از پنج اسکندها چی انسان، که درونش ه 

را که  یگریشده، سرنوشت انسان د بیو نابود شونده ترک
  ی خواست و تشنگ سازد؟یممشخص  افته، ین یهنوز هست

گیری کرم چگونه اندازه  ایدرخت  کی یزندگ یبرا
شده    افتیآن چگونه در  یو ناوابستگ  یو وارستگ   شود؟ی م

و  تایکه شون یجهان گردد؟یزادمان دوباره م  یو مبنا
خودش قانون و ترازو و ابزار  یاست چگونه برا  یتهدرون 

بهشتها و دوزخها بر چه مبنا و  نیا ند؟یگزسنجش برمی 
 گریاند؟ و و و... و سدها پرسش دساخته شده   یچگونه و ک

 .ستیآنها ن یبرا یاسته یپاسخ خردپسند و شا چیکه ه 
 گونه ن ی از دادن پاسخ به ا زی گر یبرا سمیکانن بود در

که   یهمان سخنان  ایکه دهرمه،  شوندی م ی پرسشها، مدع
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 شیدا یو بدون پ یجاودان قتی حق کیاند، به بودا بسته 
(sanätana dharma  است. جهان بدون آغاز از )
 دهید اکنون  که یابه گونه  شی سال پ اردیل یم اردهای لیم
  یی و بنابر داستانها سمیبود دگاهیبوده است. از د شودی م

  وسته یاند، جهان پآمده  یجاودان قتیحق نیکه در هم
مردمان   نیهمانند هندوستان زمان بودا بوده است، با هم

 ای کی یدرپیپ ی... و در دورانهانییو فرهنگ و زبان و آ
 انیجهان مهو به ه  افتهیدََهرمه را در نیبودا هم نیچند

  ن یا ز ین نده یآ یسالها  اردی لیم اردیلی اند و در مآموزش داده 
  ن یبرجسته ا یخواهد ماند. تنها دگرگون داریگردش پا

سال عمر دارند و رفته رفته    ونهایلی خواهد بود که انسانها م
و پس از فرو  ابد، یی آنها به ده سال کاهش م یزمان زندگ 

 . دیگرد خواهدجنبش آغاز  نی جهان دوباره ا ختنیر
کودکانه   یبرداشتها   نینگری به همکه با نیک   میبگذر

کرد  یبنا شده است داور  هیپا نیه بر ادرباره آنچ توانی م
چشم  شتریب یو ارزش خواند و از بررس هیمایو آنها را ب

و  هاشه یام اندکرده انیگونه که بارها بهمان ی. ولدیپوش
  ان در زمان و مکان و فرهنگ دور دیکهن را با یپندارها

 کیرا  یهمگان نیی کرد. در هند باستان آ یخود بررس
به  های ش یر ای  نشمندانیکه ب ستنددانمی  یدََهرمه جاودان

در  یگر یپندار به گونه د نی. هماندافته یالهام آن را در 
خود   یانگارها  ییپردازان بوداشد و نظریه   رفتهیپذ  سمیبود
 . تندساخ ینام بودا و آموزش او، دََهرمه جاودانرا به 

آموزگاران جامعه، که بودا و  ژهیومردم، به یخودخواه 
 یژگیو نیترآن را زشت  اناندیشهمه خردمندان و نیک

خود را که   یدهد باورهااند، به آنها پروا می انسانها دانسته 
که   رندیمطلق پذ قتیاند تنها حقبه ارث برده  اکانیاز ن

 چیخواهد ماند. آنها ه  یبر جا وستهیارزش آنها پ
در حال  وستهیره جهان پکه معرفت دربا شندیاندینم

فردا باشد.   نادرستِ دیشا روزید است و درستِ یدگرگون
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و دانش کشف   شی آزما  یکه بر مبنا   یع یطب  یقانونها   یحت
در حال  وستهیبا گذشت زمان دگرگون شده و پ شوندی م

را که در  ییدگاههایتکاملند. حال چگونه ممکن است د
اند، و انسانها انگاشته شده  انشخرد و د یدوران کودک

با فرهنگ    یهااداره گروه   یرا که برا  ییقانونها و دستورها
 ۱یمطلق و جاودان قتیاند، حقآمده  دیپد ، ییو تمدن ابتدا

 ! د؟ینام

  د یهرگز ام توانینم نهاییآ نیا روانیاست که از پ روشن
ام خرد خردمندانه داشت، که بارها گفته  یداور کی

است  ریچشمگ یاست. ول نید شگاه یدر پ یقربان نینخست
 د یرا با ییکه خردگرا یو پژوهشگران دانشمندان  که
خام   ی هاافسانه  نیا  یخود دانند، بدون واکنش  یشکاریخو

 ریتفس  کوشندیو م  کنندیبازگو م  ییرا از زبان استادان بودا
که برآیند وارونه  یتالش ابند، یآنها ب یبرا یامروزپسند 

 خواهد داشت.
که جز راه اصیل هشتگانه  میدید سمیبود یبررس در

که درمیان  یگرید یبوداست نهادها یکه آموزش واقع 
هندو گرفته شده و در واقع   نیاز د  شتریب  شوندی گذاشته م

از   یبوده است. برخ سمیبه هندوا سمیبازگشت بود
گسترش   یاکه گونه   تا، یهم چون شون  یاشه یاند  یادهایبن

است   یفلسف  ین ـ آتمن است، برداشتهاانهاد    یریو فراگ
 یمردم یو اخالق یآموزش اجتماع کیبا  یوندیکه پ

آموزش  نیشد، د یگونه که بارها پافشار ندارد. همان
بلکه راه و روش پرورش   ست، یو... ن  کیزیفلسفه و دانش ف

 است.   ستهیجامعه شا  کیآوردن    دیپد  یبرا  ستهیانسان شا

 

و سامان    دگاری که نه خدا و آفر  ییـ اصوالً چگونه ممکن است در فضا۱
و   اموزاندیب د یکه با  ی آموزگار ش یدای پ از  ش ی شود، پ افتی یادهنده
  د یکه با  یو سازمان و سامان   ی و جامعه و زندگ  رندیفرا گ  دی که با  ی مردم

جاودان در فضا وجود داشته  یآموزش بر آنها هماهنگ گردد، آموزش 
 باشد؟؟
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به   رینقش ذهن، تنو  ا، یمانند ما  ییدرباره پرسشها  چون
باور به معجزه و سحر   ض، یو ف  انیباور به خدا  انه، یده   یاری

دعا و ورد و رمز و راز...  یو کارساز  یبخشو جادو و نشان
 یگاه   زیدفتر ن  نیو در ا  میاگذشته سخن گفته   یدر دفترها

  وانندهدرباره جستارها را به خ یداور  م، یاگفتگو کرده 
و   یشداوریبدون پ کنمیواگذاشته، از او درخواست م

جستارها  نیدر ا شیخو نیبخرد خرده یاریبه  ، یورزیپ
 اندیشی کند. ژرف

و  شمندانیاند یاظهار نظرها یاریاز شمار بس من
 ش یرایو و  یدر بهساز  یکه به تازگ  ییجنبشها  یگزارشها
در  ییبازگو یو آنها را برا افتهی انجام  سمیبود یو نوساز

  شوم ی آور مادینمونه را  وبودم، تنها د دهیکتاب برگز انیپا
 :دهمیم انینوشتار پا نیاو به 
( در Hu Yinنام هویین )به ین یچ شمندانیاز اند یکی

 - که مهایانه در حال گسترش و زن  ، یالدی سده هشتم م
 سم یدرباره بود ۱شت دامیرا بر  نی نخست یگامها  سمیبود
 : دیگوی م نیچن

درباره   یول انییجاندار است. بودا کی انسان»
. همه پردازندیو به مرگ م  ندیگویسخن نم  یزندگ

و  داریپد یو عناصر انسان هاه یپرسشها و ما
از آنچه آشکار است سخن  یول انییبودا اند، یدنید

. پس از پردازندی م هایدنیو ناد ینگفته و به پنهان
 بودا  روانی. پنامندی او را روح م  ردیمی آنکه انسان م 

. آنچه ندیگوی نه از انسانها، که از ارواح سخن م 
 انییبازدارد راه بهنجار است، بودا تواندیانسان نم

بلکه به   ند، یگویسخن نم یمعمول یاز پرسشها
. آنچه راه بهنجار را  پردازندی م  هایشگفت   ها ومعجزه 

و نهاد است.   ادیدهد، بنگونه که هست نشان میآن
 ند، یگویسخن نم یواقع یبودا از نهادها روانیپ

 

 گفت.   میجداگانه سخن خواه میدرباره زن بود ـ ۱
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به   دیا. انسان بزنندی چنگ م  الیبلکه به اوهام و خ
دهد از مرگ رخ می   شیزادمان است و پ  امدیآنچه پ

  ی نه از زندگ  یول   انییسازد. بودا  ریذهن خود را درگ
 دن، ی. دندیگوی و پس آن سخن م شیکه از پ

 ییتهایو گفتگو کردن.. واقع دنیشیاند دن، یشن
و از  نندیبینم یآنها را واقع  انییبودا یهستند. ول

که چشم و گوش آنها را    ندیگوی سخن م   ییزهایچ
  ی درباره آنها شدن دنیشی و گفتگو و اند ابدییدرنم

 ۲۸4/۱۱۲ .ست«ین
پژوهش  کیدر  یکهارت استاد آلمانگراف اِ مارک

 :سدینوی م نیچن سمیبود یگسترده درباره دگرگون

بردند با روش کهن به  یکم پکه کم انییبودا
کناره   یو از جامعه و جنبش و تالش همگان یخودپرداز

به دگرگون ساختن روش  رسند، ی نم ییگرفتن به جا
را با تالش روزانه   ۱پرداختند و مدیتاسیون و زازن  شیخو

که   نی از استادان راه نو یکیهمراه کردند.  یو اجتماع
Chögyam Trungpa در تبت زاده   ۱9۳9در  اردنام د

نام به   یتبت  سمیاالماا  ـ   سمیپرآوازه بود  یشده و در مکتبها
 نیتر، که از کهن Nyingmapa( و kagyäpaپا )ایکاگ

است  افتهیآموزش  ند، باشدر تبت می  سمیبود یمکتبها
در تبت و به  ییآموزش بودا نیتر)مکتب دوم کهن 

padmasambhara  رفته  به هند  ۱959. او در ( رسدمی
 یدانش آموز  یو پس از سه سال به اکسفورد انگلستان برا

 یی مکتب بودا نی نخست ۱99۳پا در ایسفر کرده است. کاگ
به   ۱9۷۰و سرانجام در  نهدیم  هیرا در باختر پا یتبت
را برپا  ینیو در آنجا مکتب نو رودی م  یشمال یکایآمر
از   یک ی . او کندی م یزندگ نیو در همان سرزم  رددامی 

 

  ینشستن برا ی عنی  ین یبه چ tso – ch ‘ anو  ی به ژاپن Zazenـ ۱
باور دارند که   سمیزن بود روانینشست زن. پ ای در زن،  انهیده
 . افتیدست   ر یحال به تنو ن یدر ا  یامونیشاک
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 یاست که آموزش خانگاه   یتبت  سمیآموزگاران نوپرداز بود
  ی فلسف یهادگاهیرهبانان را با جنبش و د یو آزمونها

  ی از برداشتها یک یاست. او درباره  ختهیدرهم آم یباختر
 :سدینویم ا«یپو یروانایخود »ن

دست  یو نه کوشش برا ، یفرار از زندگ ش یآزما نیا نه»
( روانای)ن ییبه رها ، یروحان یل یحال تخ کیبه  افتنی
و در جنبش بودن. ما به  ایپو یعنی ی. آزادانجامدی م

روزانه   یزندگ یها یو دشوار هایشکاریخو پرسشها و
.  میکنی خود توجه م رونیو به حال درون و ب م، یپردازی م

و همه   زیگر به همه چرخنه   یدر آزمون مدیتاسیون ما آگاه 
روزانه خود  یو از آن در آزمونها میده ی سو را گسترش م

است و  یکاروند یاخود گونه ون یتاسی. مدمیریگی بهره م
که در  میسر و کار دار ی. ما با انرژونیتاسیمد یکاروند
آن را دنبال  یشهایو ما گرا کند، ی رخنه م زیهمه چ

 ، یجنگ شی و آرا ری)فن تدب ی و بر استراتژ میکنی م
و  می شویم روزی( پegoنفس ) یها ( یابیو راه  یکارساز 

 دیپهنه د گونهن ی. به امیخواه یخود نم یرا برا زیچ چیه 
و کجا  ستیکه چ مینیبی م  روشن. ما گرددی ما محدود نم

. کوتاه  میریگی که در ماست به کار م  ییرویهست. ما ن  ازین
جهان و در  نیدر هم دیبا ییبه رها دنیرس یسخن، برا

مردم و در جامعه به تالش و کوشش پرداخت، با  نیب
شد و  رهیچ شیخو یدرون یروهایبر خود و ن ونیتاس یمد

 یو انرژ دیگرد روزیپ خواهدی و م دیجوی به آنچه نفس م
شدن بر نفس همان فرو  رهی را آزاد ساخت. چ یدرون

همان سفارش    نی ساختن نفس است، و ا  توانینشاندن و ب
 یزندگ یبا نف روانای. در مکتب کهن ندباشمی  انیسوف
بود پس از مرگ بدون زادمان   یاو گامه  آمدی دست مبه

 نیآن را در هم  شودی کوشش م   نیدر مکتب نو  یدوباره. ول
و تالش   یشدن بر نفس و انجام کاروند  رهیو با چ یزندگ

و  است درباره کمک گونهن یدست آورد. همسودمند به
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همنوع   یاریخدمت به خلق و    ا ی  گر، یبه جانداران د  یاوری
که  شودی برداشت م «یبه »همدرد انهی که در مکتب مها

 نیا شتریب گرانی. در کمک به دستین یکی یرخواه یبا خ
و تو به کمک من  میاست که: من توانا انیشه در میاند
رها از   یهمدرد ی. ولی ستیچون تو مانند من ن ، یدار ازین

و   یگر ید ینه برا  یار یاست.  ی از نفس پرست ی خود و ته
آنکه  ینه برا یحت یکنیخود است... تو کمک م ینه برا

 یو نه برا ، ییگو نیو افر یشمار کین یخود را بتوان
 درون...  یخشنود

مطلق   قتیحق ای ، و خأل تایشون افتیدر نیهمچن
  گران یدر راه سالمت د گرانیهم با خدمت به د

انجام  نینفس را سرکوب کردن چن شودی انجام م
  « ی»ته گرانیکه تو خود را در برابر د ردیپذی م
..  یپاسخ ده  یرها از خود ت، یو درخور موقع یکن
از   وو آزاد ت داریاست. ب انیپای ب سهیداُ کی نیا

نو از  یزندگ ، یکنی م یزندگ  شیدرون خو یژرفا
 ...«. دیآیم دیپد یده ی آنچه انجام م

 : سدینوی م  روانایدرباره ن او

که   ستنیز ی چون جنگاور یعنی( روانایآزاد )ن »
و خواست  افتیبودن را داراست. بدون در یریدل
و شکست، بدون هراس از درد و مرگ، از  یروزیپ

 ۸۸/۲9-9۰ هر چه هست گذشتن«.
با  کوشدی م شینوپرداز به اند نیکه ا شودی م دهید

کهن را نگاه دارد   یهاه یرو  سمیچتر بود  ریدر ز  یراستاریو
گذارد. هرچند   شیبه نما  نینو  یها را با مفهومها هیو درونما

نشان آن است  یبهساز یو کوشش برا یزیپاخبه نیهم
 ی خردپسند و سودمند برا  سمیآموزش بود  یهاهیکه درونما

 نیجامعه نو  شرفتیزمان و پ  نی ا  یدرست انسانها  رورشپ
فرسوده    یپندار  یهاه یاگر باز هم به همان رو  یول  ست، ین

پرورش    ایبه هدف درست    میکن  هیتک   یتهان ی م  یو فرازها



گفتار انیپا 1003  

همان  زیخواست بودا نبخش و خردگرا، که  ی آگاه   ستهیشا
 یگونه که بارها پافشار. هماند یرس میبوده است، نخواه 

و درون مردم  شهیپرورش اند یبرا یراه  دیبا ام، کرده
و  ژگانیسرگرم ساختن و یبرا یینه دستورها د، یبرگز
 .دیآفر دگانیبرگز

 تا، یچون شون رایگ یهاو واژه  بایز یبا فرازها تنها
که    یو راست کردار   یکوکاریمردم را به ن  توانی تتهتا... نم

  زه ی. انگختیآنها هم باشد، برانگ  شیناسازگار با سود و آسا
و  انیخدا گریبودا و د ـ به خدا  سمیبود انهی پناه بردن مها

بافی و فرازها و آن بود که تنها با فلسفه  ، یورارو یروهاین
 یهاتوده  توانستندینم یساختگ  هیبه ظاهر پرما یهاواژه 

و  ینداریخود کشند و آنها را به د یبزرگ مردم را به سو
 نیو کارگزاران د  ین ییآ  یسر فرود آوردن در برابر دستورها

 وادار سازند. 

 ی فراموش کرد که ما با انسانها  دینبا گرید یسو  از
که    یینهاینه با ماش  میرو هستاحساس و عاطفه روبه   یدارا

  ی گماشت. انسانها یکاربتوان آنها را کوک کرد و به 
پر آب و تاب  یمجذوب و مسحور هم که تنها به فرازها 

که بدون چشمداشت به  شوندی م یسرمست، جنگاوران 
درون، در کام مرگ فرو   یخشنود  یبرا  یو نه حت  یروزیپ
پرجنا   دهیو د  کنندی و چشم عقل و منطق را کور م  روندی م

 اریبس ند، یگشای را م  ( باشند یال یخ یفرازها  نی)که هم
  ی عیمردم طب اردهایل یم یبرا ی پاسخ دیبا نی. دابندینا

 و رهبان...  نیاس ین چند سَ یسرگرم یفراهم سازد، نه برا

مردم کارساز است که برنامه  ستهیدر پرورش شا ینید
انسان درمیان گذارد،   یپرورش درست و عمل  یبرا  یو روش
با آموزش خردمندانه و  یآن بتوان از کودک یاریتا به 
تا مرز  وستهیپ یسو، و فراآموز ک یاز  وایش و رایگ یمنطق

پرورش دهند   یاانسانها را به گونه  گر، ید  یاز سو   یبندیپا
و از  ابند یب یرفتار کیو ن یکیدرون را در ن  یکه خشنود
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و ناخشنود  زاریب ، ینیو خودب یخواه ن یو ستم، ک یسنگدل
  ی اریو    یکه در همدرد  ندیچنان ز  نشیو ب  یباشند. با آگاه 

و بخشش،  یرا در فروتن یدلشاد گردند و بزرگ شتو گذ
بر  هی گمان تک. بی ندی.. جویو رادمنش یو جوانمرد ییدانا

بزرگداشت آموزگار و   ، یخواست پروردگار، عشق اله
 ی اهستند که در هر گامه   یفی..... در شمار ظرانید  گذارهیپا

 .درست کرد یریگبهره  توانی از آن م یابه گونه

آرمان آموزش   میدیزرتشت د  نییآ  یکه در بررس  چنان
بدون چشمداشت پاداش   یو درست  ی کین  ک یهم بر    ییگاتا

بودن و  کین دیکوشیتفاوت که م نیبا ا یاستوار بود، ول
ون، در یرفتار درست و راست را با آموزش و خشنود

 یهمراه سازد، که خواست و رضا یو شاددل یخوشبخت
آن است. در دوران بودا چون باور به   بانیپشت  زیاهورامزدا ن

 یی باور به اراده انسان و پاسخگو  یبرا   یخدا و اراده او مانع
برهمن   یبودا بدون نف  شد، ی او پنداشته م  یو چرا  چونیب

خود را بر همان  دََهرمهیو بُد د یاز خواست او چشم پوش 
نهاد.   ه یپا  یبه آرامش و شاددل  یاب یدست  یدرست برا  یزندگ

 :میده ی م انییادآوری پا نیخود با ا تهبه نوش

 ک یو نزد  نددانمی کهن که به بودا وابسته    ی گفتارها  از
 نیو نو یو استادان باستان نیبه همه پژوهشگران و مؤمن

که   دیآبرمی  نیچن رند، یپذی... آنها را آموزش بودا مییبودا
نگر بوده است که و آگاه و ژرف  نشمندیب یاو آموزگار 
و    یپرورش عمل  کیزمان به    ین یبا فرهنگ د  یناهماهنگ

بافی و و از فلسفه  دهیشیاندی ساز م انسان  یآموزش
او به   روانیاست. پ  کردهی م  یآن دوران دور  یها یالپروریخ
  ن یآغاز  یهاکه در گامه   ییو سنت کهن همه انسانها  یخو
  ی را رمز و راز  نیاند، ددانش و شناخت جهان بوده   یریفراگ

و  رس کیزیبا متاف شتریکه ب اندستهدانمی باال  یاز جهانها
جهان،   نی ا یورا یو از روح و جهانها کیزیکار دارد تا ف

و جهان   نشیخدا و آفر رنده، یجاودان بودن دانش در برگ
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روزانه انسان.   یتا از زندگ دیگوی پس از مرگ... سخن م
خود  یخرد و دانش نارسا ی اری پس رفته رفته به 

 شیو آرا نیآذیآنها ب دیساده و به د یبر مبنا اندده یکوش
 یهاشگاه یچون ستا ن، یسترگ زر یبودا گنبد موزشآ

 یو شکوه بخشند. ول برپا دارند و به آن فرّ ، مقدس
دادن بودا او را در  شیبزرگ نما ی گونه که آنها براهمان

 یواال گاهیدر آورده و پا یو ساختگ نیدروغ انیشمار خدا
 نیغارنش یو شامانها نانینشجنگل  یاو را همتراز بتها

  ی سازن ی تالش د نیساختند، برآیند ا یسنگ  نهی دوران پار
درست  شد، ی روز بر شتاب آن افزوده مهم، که روزبه آنها

آنها را برآورد و آموزش رسا و روشن و  یوارونه آرزو 
خشن   یآوارها  نیا  ریخردمند کهن را در ز  نیپردرخشش ا

 ساخت. دیناپد
 ینییادآوری شد، خودب نی از ا شیکه پ گونههمان
 یسوو وراثت از    ی بندیو پا  یریگی سو و خو  کیانسانها از  

دراز   یمردم در زمانها نیکه د شوندیموجب م گرید
نگردد. از  یآنها همپا یدگرگون نشده و با دانش و آگاه 

ها ما به سنتها و  جامعه  نیترشرفته یکه در پ روستنیهم
  نه یدوران پار ادبودیکه  میکنی م برخورد ییباورها
  ی نهاییبودا، مانند همه آ نیهم د رونی. از هماندی سنگ 

هماهنگ   یجهان  یو علم  یو شناختن آزمون  یبا آگاه   گر، ید
 . افتیکهن گسترش  ینشد و در همان برداشتها

  ی اندوه و افسوس است که امروز هم حت یبس یجا
 یالی خ  یبه همان انگارها و پندارها  نیدانشمندان درباره د

 نیبا ا نشانیبردهخُ رد خِ یاند و دست و پاکهن وابسته 
که  شندیاندینم چیاند. آنها ه بسته شده  یموروث یبندها

  ی به گفته و دستور یاگر هم بودا در آن زمان گاه 
 دیکرده باشد، نبا ه یتک شیدوران خو نگبا فره  یهماهنگ

پروراند و هزاران شاخ و برگ  یدرخت شهیآن را چون ر
جنگل    نی و مردم ساده را در ا  دی بر آن آفر  یالی خ  انبخشیز
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درست و  یگفته بودا( گرفتار ساخت و از زندگ) یوحش
راست و جنبش و جوشش سازنده، که بودا خواستار آن بود، 

که  ر، یو دست و پاگ دهیچیپ یزشها آمو گونهن یبازداشت. ا
  روانیپ  شوند، ی م  نیمؤمن  یزیو خردگر  ییگراواپس   زهیانگ

 ازمند یو کاهن و مغ و رهبان... ن یاز روحان  یرا به فرمانبر
و طفیلیها را بر گردن  انجیهایاز م  ی انیو سپاه  سازندی م

درست وارونه آنچه بودا آموزش  کنند، ی مردم باربر سوار م 
آزاد و خردمندانه سفارش  نشیرا به گز گردانداد و شامی 
 .کردی م

بودا   یجومعرفت   شگرانیخردگرا و ستا  شمندانیاند  بر
آموزگار خردمند و  نیبزرگداشت ا یاست که برا ستهیبا

درست مردم، آموزش  ییبرآوردن خواست او در رهنما
که در  ییهااو را بدون شاخ و برگ و خرافه نیراست

و آن را به زبان   نندیرگزاند، بدراز بر آن انبوه شده   یزمانها 
انسان و  شرفتیو آرامش و پ یخوشبخت  یرا ب یامروز

رسانند. هدف و خواست   انیجهان یبه آگاه  یجامعه کنون
درنگ رنج  رند، یپذی گونه که همه پژوهشگران م بودا، آن

به سعادت و سالمت و آرامش    یدسترس  ای  یشانیو درد و پر
هدف چشم دوخت نه به رسوم و   نیابه  دیبوده است. با

هنوز در جامعه   نید .ریو پا گ تدس یو سنتها  فاتیتشر
 دیمتأسفانه د یبرجسته است، ول ینقش  یدارا یانسان

و دانش آنها  شهیاند یبا دوران کودک نیانسانها درباره د
تمدن انسان   خیتار  یاست. با بررس  افتهین  یچندان دگرگون

  افته یو سامان  ییسایکل ینهاییکه آ میابیدر میتوانی م
اند که در نکرده یکمک و آرامش مردم شرفتیتنها به پنه
وارونه آن را موجب شده و  نهای از دورانها و سرزم یاریبس

 اند.آورده  دیرا پد یو بدبخت یزیکشتار و کینه و خردگر

 دی انسان با ی پر شتاب دانش و آگاه  شرفتی با پ امروز
پرورش   یساخت و برا  شرفتیپ   نی ا  یرا همپا   نید  دیکوش
گرفت. وگرنه شکاف   یاریانسان از آن  یو درون یمعنو
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روز روزبه  یو علم یآزمون یهای و آگاه  ینید یباورها نیب
 خواهد شد.  شتریجامعه ب یفراختر و ناهماهنگ

 
 ی ان یآشت  نیالد جالل
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