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 چکیده
ـ   متون سُغدیۀحجم گسترد ـای دامنـه  بودایی حاکی از فعالیت  ـان بـودایی    ه دار و جـدی مترجم

رسـش و   هـدف از ایـن مقالـه، بررسـی موضـوعی پ           . های آسیای مرکـزی اسـت     مذهب در صومعه  
باشد؛ به همین جهت،  علت و معلول کردار میۀبودایی سوترـ   های مطرح شده در متن سُغدی پاسخ

ـاگردان بـودا     (های مطرح شده توسط آننده      پرسش ـا  (از شـخص بـودا از مـتن سـوتره           ) یکی از ش ب
ه بـر    فارسی بهتر، توسط نگارند    ۀ ترجم ۀاین بندها برای ارائ   . انتخاب شده است  ) نویسی مکنزی  حرف

پرسش و پاسخ های منتخـب در       . اند قریب آوانویسی، و سپس تحلیل موضوعی شده       ۀناماساس واژه 
ـانون   ترین مبحث در آن    های بودا هستند که اساسی     آموزه ۀاین مقاله حاوی نکات آموزنده دربار      ها، ق

ر گذشته  رفتار و وضع او دۀموقعیت حاضر شخص در این جهان نتیجباشد که بر طبق آن،  کرمه می
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 مقدمه    .١
شرقی است که از قرن اول تا سیزدهم مـیالدی           ۀنایرانی میا   های  زبان خۀغدی از شا  زبان سُ 

ایـن  . کردند  وسیعی از از دریای سیاه تا چین، مردمانی ایرانی تبار بدان تکلم می             ةدر گستر 
و  شرقی است و زادگاه آن مرز        نۀترین زبان ایرانی میا   زبان از نظر تنوع و حجم ادبیات، مهم       

بیستم   ةنخستین سد  های غدی در دهه بجا مانده از زبان سُ آثار.]١٩ص ،٦[غد است بوم سُ
هوان در چین، تورفان در ترکـستان چـین، و کـوه مـغ در تاجیکـستان بـه                   میالدی از دون  

. شـوند  اند؛ این آثار بر حسب موضوع به دو گروه دینی و غیر دینـی بخـش مـی                 دست آمده 
انـد  هوان به دست آمـده زار بودای دونتورفان و یکی از غارهای ه  ۀناحیبیشتر آثار دینی از   

 : شـوند  انـد و بـه سـه گـروه تقـسیم مـی            هفتم تا دهم میالدی نوشته شـده        های و در سده  
آثار غیـر دینـی     . غدی مسیحی متون سُ . ٣ ،غدی مانوی متون سُ  .٢ ،غدی بودایی متون سُ  .١

 هـا   سفالینه  سیمین، منسوجات، چرم،   ء روی اشیا  های ها، نوشته ها، سنگ نوشته  شامل سکه 
 ]. ١٧ـ١٤، ص٤ [باشند گرانبها و دیگر اسناد و مدارک می  های و سنگ

اند، بزرگترین  غدی ترجمه شده  ها از اصل چینی به زبان سُ      متون بودایی که بیشتر آن    
 ۀتکـ تکـه هـای کامـل یـا    آورند که مشتمل بر متن غدی را پدید میهای سُمتن ۀمجموع

دو کتـاب وسـنتره      ٣پارمیتـا های پرجنا  و متن  ٢ها  جاتکه ،١ها مانند سوتره  ،بودایی هستند 
 غدی بودایی هستندترین آثار سُاز مهم ]١٢[  چم و پادافراه کردار مکنزیةسوترو جاتکه 

 مـیالدی در غـار      ١٩٠٨در سـال     غدی که پلیو  سُ  های  در میان دست نوشته    ].١٧، ص ٤[
ذ چینی وجـود داشـت کـه         متر از جنس کاغ    ٧هزار بودای چین یافت، طوماری به طول        

ـ   در (Pelliot3515) ختـصاری  ا ۀنشانبقیه محفوظ مانده بود که با       بهتر از      ملـی  ۀکتابخان
 ةهشتم یا اوایل سـد      ةواخر سد  سطر است و به ا     ٥٧١شود که دارای     فرانسه نگهداری می  

به و در پایان این طومار، عنوان متن موجود بر آن به زبان چینی           . ق دارد نهم میالدی تعل   
 ۀچینـی آن، سـوتر    ۀخط چینی در اوایل قرن نهم میالدی نوشته شده است، کـه ترجمـ           

در عبارت دیگری به خط چینی در قـرن دهـم مـیالدی،             . ت و معلول نیک و بد است      عل 

                                                                                                                             
1. sūtra 
2. jātaka 
3. prajňāpāramita 
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چـاپ عکـسی مـتن    . خوانـده شـده اسـت    ١تای ـ  کینمالک نسخه شخصی به نام تسائو
 فرانسوی آن در  ۀ حرف نویسی و ترجم١٩٢٠علت و معلول کردار در سال   ۀغدی سوترسُ

 نیـز  ٣یستبنون.  شدشرت من٢و پلیویو  توسط گوت١٩٢٨ن در سال آ ۀنام، و واژه  ١٩٢٦سال  
تولـد    ۀغدی بودایی دربار  ترین متن سُ  که مهم  ـ سنتره جاتکه و ۀزمیندر پیوست کتابش در     

 ].١٢٩ــ ١٣٥ص،  ٩ [ای اصالح شده و چند قرائت جدیـد پیـشنهاد کـرد            ترجمه ـ بوداست
علت و معلول کردار را منتـشر و آن           ۀغدی سوتر بار دیگر، متن سُ   ) ١٩٧٠( سرانجام مکنزی 

  به اختصار نقـد و بررسـی کـرد         ٤کتاب مکنزی را گرشویچ   . را به زبان انگلیسی ترجمه کرد     
در کتاب تـاریخ جـامع ادیـان،        . پردازد  این متن به بررسی قانون کرمه می       ].١١ـ١٢، ص ٢[

اول قانون کرمـه    : شماردصل اساسی از اصول دین هندوئیزم را محترم و معتبر می          بودا دو ا  
 "سمـساره "  زبـان سنـسکریت    آن را هنـدوان بـه      تناسخ یا انتقـال ارواح کـه         ۀو دوم نظری  

                   ].١٣٠ص، ٧[در ادامه به این دو اصل خواهیم پرداخت . گویند می
 

  تحقیق ۀپیشین. ١. ١
های سُغدی توسط پلیـو      نوشته در میان دست   ١٩٠٨سال  معلول کردار در    علت و    ۀسوتر

چاپ عکسی این متن سُـغدی  . در یکی از غارهای هزاربودای دون هوانگ چین یافت شد        
نامـۀ آن در    ، و واژه  ١٩٢٦، حرف نویسی و ترجمۀ فرانـسوی آن در سـال            ١٩٢٠در سال   

 بـار دیگـر     ١٩٧٠زی در سـال     سرانجام مکن .  توسط گوتیو و پلیو منتشر شد      ١٩٢٨سال  
 علت و معلول کردار را منتشر کرد و این کتاب را گرشویچ به اختصار               ۀمتن سُغدی سوتر  
بیدی نیز در کتاب خود با همان عنوان برای نخستین        دکتر رضایی باغ  . نقد و بررسی کرد   

 .  بار، کتاب مکنزی را به زبان فارسی ترجمه و تألیف کرد
 

  ٥سمساره. ٢
، دور، وجود، چرخ وجـود، زاد       )"سرگردانی دائم "در لغت، به معنای     ( ا سنساره سمساره ی 
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زنـد و بـاال و پـایین    مراد از آن دریای حیات است که همواره موج می. پیاپی  های و مرگ 
. این جریان مستمر همواره متولد شدن، پیر شدن، رنج بردن و مردن است             ۀنشان. رود می

 از  یاپیـ  و پ  کنـد  ی مـ  ی را ط  اتی ح دیله توالد و تجد    سلس کی در هنگام مرگ     یروح آدم 
 کنـد،  ی مـ  طـی  را خـود  ۀ دور اتیـ  که در کسوت هر ح     دیآ ی در م  گری د ی به عالم  یعالم

ادوار . پوشد ی نو مۀم و جاشود ی منتقل مگری دیکری به پگریسرانجام در زمان مرگ بار د
پایـان و   نـساره زنجیـر بـی     س. انتها و تـا ابـد ادامـه دارد        ی ب ۀل سلس کی در   یدرپیتوالد پ 
 ۀتـود . ٢کالبد ساز،     های  دمه ۀتود. ١( "پنج توده "مختلف    های آمیزش و ترکیب     ۀپیوست

  اندیـشه سـاز،     هـای  دمـه   ۀتـود . ٤  ادراک سـاز،   هـای   دمه ۀتود. ٣احساس ساز،    های   دمه 
ر تغییـر    دیگـ  ۀای به لحظ  م از لحظه  ئاست، که به طور دا    ) دانستگی ساز   های دمه  ۀتود. ٥

زندگی هر کسی در این     . آید به دنبال هم روانند    هایی که به تصور نمی    کنند و از زمان    می
 ].٥٩٦، ص١ [سمساره بخشی بسیار کوچک و کوتاه و گذرنده است

 
  ١مهمفهوم قانون کر .٣ 

 به  اما در دین بودایی اصطالحاً    .  است "نخ، ریسمان "ای سنسکریت، به معنی     سوتره، واژه 
 علت ۀسوتر. شود های بودا یا شاگردان وی را شامل میشود که سخنرانی  الق می متنی اط 

قانون کرمـه،   . بودایی است   ۀو معلول کردار در واقع متنی در تبیین قانون کرمه در فلسف           
. شود موجودات ذی روح را شامل می       ۀ است و هم   "هر علّتی معلولی دارد   "در واقع قانون    

ه تناسخ و بازگشت به این جهان در قـالبی دیگـر، از ارکـان               شایان ذکر است که اعتقاد ب     
خـود را در      هـای   و بـدی   ها  نیکی ۀ هر موجودی نتیج   ،تفکر بودایی است؛ به عبارت دیگر     

ای واژه» karmā  «ۀواژ. اش در همین جهان خواهد دیـد      بعدی های   زندگی فعلی یا زندگی   
لـت نهـادی مفـرد از اسـم          کـه در واقـع حا      "کـردار، کـنش   "سنسکریت است به معنای     

»karman«  ۀ از ریش kṛ√    به نیت یـا     در تفکر بودایی کرمه، غالباً    .  است "کردن" به معنای 
هر عمـل   . تواند به صورت گفتار یا کردار متجلی شود        کند که می   ذهنی داللت می    ۀانگیز

بـذرها در ذهـن     . افـشاند  ذهنی و نیز هر گفتار و کرداری، بذری نیک یا بد در ذهن مـی              
.  نیک یا بد دهندۀبعدی نتیج  های شوند و یا به ثمر بنشینند و در زندگیمیمانند تا یا نابود    می

                                                                                                                             
1. Karmā 
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شوند حتی پس از صدها بار زندگی در        دلیل نابود نمی  در تفکر بودایی بذرهای کرمایی هرگز بی      
، ٢[هد شـد    ها پدیدار خوا  نیک یا بد آن     ۀتردید روزی نتیج  گوناگون و بی    های این دنیا در قالب   

 است که محصول کشت خود را درو        ی مانند دهقان  ی، هر آدم  بنابراین طبق قانون کرمه   ]. ١٣ص
 ی و آن را طـور     کند ی م جادی ثابت ا  ی و افکار او در روحش اثر      نی و مجموع اعمال و قوان     کند یم

 ن متناسـب بـا آ     ی شـکل  ی بعد اتی در ح  یعنی که در حالت تناسخ؛      سازد یمتشکل و مستعد م   
 از هر   ی قانون، آدم  نیطبق ا . کند ی م اری نو اخت  یکریکرده و به همان تناسب، جسد و پ       حاصل  

 بـه وجـود آورد کـه از         یلی و تبـد   ی در قلب خود چنان دگرگون     تواند یطبقه و صنف که باشد م     
 ی کند؛ قانون کرمه، در نفس هـر آدمـ         دای خود نجات پ   ۀ گذشت ی و عواقب گناهان عمرها    جینتا

 ی باشد، اثردهیرس) اشراق(=  ارهتۀ و به مرتب  افتهی یرگی چ  خود کامالً  الی و ام  اتیهکه بر مشت  
 اسـت کـه از حـب وجـود و           ی و تولد دوباره، مخصوص کسان     اتی ح دی تجد راینخواهد داشت؛ ز  

   .]١٣٠، ص٧[ باشند ی نفس مۀی و تصفهی بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تزکیتمنا
 
 وترای علت و معلول بررسی موضوع پرسش و پاسخ در متن س. ٤

 "علت و معلول کردار، یک طومار  ۀسوتر"، عنوان٠ سطر
 (krtyh ̛ nβ’ntptwrypwstk ̛ yw prw’rt)  

شـود کـه سـه     ، با احترام به شخص بودا، قانون بودایی و امـت بـودایی آغـاز مـی                ١ سطر
 کـه  در باورهای بودایی، شخص بودا، قانون بـودایی و امـت بـودایی اسـت      (δry rtny)گوهر

 namo Buddha namo dharma" عبارت معروف. ها بر هر فرد بودایی واجب استاحترام آن

namo saṃgha " در ] بـودایی [ ای انجمن نیایش، ]بودایی[ای قانون نیایش  ای بودا، یایشن
در این سـطر آمـده   ) ’nm’w pwt’ nm’w δrm’ nm’w snk: غدیدر سُ(=  زبان سنسکریت

                :پردازیم گوهر در باورهای بودایی و نیز مفهوم نیروانه میاینک به تشریح سه. است
 

 ١بودا. ٤ـ١
آیین بودایی، گذار بنیان ،٢ بوداتامائو پیش از میالد مسیح، شاهزاده گ٥٦٠ حدود سالدر 

در (= ٣پـدرش شـودودانا   . لومبینی واقع در جنوب سرزمین نپال بـه دنیـا آمـد             ۀدر ناحی 
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ـ  (= ٢و مادرش مایایا مهامایـا     ١ شاکیا ۀکمران قبیل ح) غدی شنددان سُ ) غدی مغامـای  در سُ
آیـد و بـه      بیند که بودای آینده از بهـشت فـرود مـی           شود مایا در خواب می     گفته می . بود

 بوداییان مقـدس    ۀبه همین دلیل فیل برای هم     . شود شکل فیل سپیدی وارد رحم او می      
شود یـا    ی م ٣سالگی یا فرمانروای جهان    ٣٥وتاما در سن    ئبینی برهمنان، گ  به پیش . است

از زندگی دنیوی دسـت     ) پیرمرد، بیمار، جسد و راهب    ( یک بودا و به دیدن چهار عالمت      
کند تا نگـذارد     کند؛ به همین علت، پدرش سعی می       رهبانیت بر تن می     ۀشوید و خرق   می

او با . شود زرگ میوتاما در ناز و نعمت بئ گ،بدین ترتیب. گوتاما این چهار عالمت را ببیند
. شـود  کنـد و دارای پـسری مـی        ازدواج مـی  ) در سغدی یشودر  (= ٤دختر عمویش یشوده  

بیند و تحول عمیقـی در او   روزی در شهر مشغول گردش بوده که آن چهار عالمت را می           
گـذارد کـه بـه       یابد قدم در راهی مـی      از آن پس، مسیر زندگی او تغییر می       . آید پدید می 

 هـای  وتامـا، عنـوانی اسـت کـه قبیلـه         ئاسم گ . گردد م بودایی منتهی می   رسیدن او به مقا   
بـودا  . شاکیاها بنا به سنن کهن خانوادگی از اسامی پاکبازان کهن ودایـی گرفتـه بودنـد               

یا مرتاض شاکیاها بوده  ٥شاکیامونی وتامائپیش از آنکه به واقعیت بیدار شود معروف به گ
اسـت، نـام    یا آنکه بـه واقعیـت بیـدار شـده      را بودا است، بعد از آنکه به واقعیت رسید او         

 ٧ آنکه به هدف نهایی رسیده است و تاتهاگاتا٦گذاردند و اسامی دیگری نیز چون سیدارتا

 ]. ١٣٢، ص١، ج٥ [آنکه بدان ساحل پیوسته است، به او تعلق گرفته است
 
 ٨قانون بودایی. ٤ـ٢

 هـای  طـور کلـی دمـه در کتـاب         به.  به معنی بردن و داشتن است      √dharدمه یا درمه از     
سرشت یک چیز، قاعده، قانون، آیین، تعلیم، دادگـری،            ۀدسازن: بودایی به این معناهاست     

تبـار   درمـه در ادیـان هنـدی   ]. ٦٨، ص١ [درستکاری، کیفیت، چیز، شناسـه دل و نمـود   

                                                                                                                             
1. Šakya 
2. Mahāmayā 
3. cakravartin 
4. Yaṣodha 
5. Ṡakyamuni 
6. Siddhārta 
7. Tathāgata 
8. Dharma 
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ـ       .  چندین معنی دارد اما معنای اصلی آن نظام گیتی است          ا مفهوم درمه قابـل مقایـسه ب
 این ایده که رفتار در هماهنگی بـا درمـه         . در دین زرتشت است   ) نظام گیتی (مفهوم اشه   

 هر فرد است، از متون باستانی هندی و ایرانی          ۀ، رسالت و وظیف   )قانونمندی ذاتی جهان  (
گیرد و این متون، خوشبختی بشر را در هماهنگ شـدن بـا نظـم و قاعـده                    سرچشمه می 

 بـرآوردن مطالبـات ایـن نظـم و سـامان بنیـادین جهـان        و) ارد یـا اشـه  (بنیادین جهان  
درمـه را در معنـی وظیفـه و رسـالت هـر فـرد در                ) مزهندوئی(اند در هندوگرایی      دانسته

های هندی امروزی، درمـه بیـشتر در معنـای کـیش و               در زبان . گیرند  نظر می  زندگی در 
گرفتـه  ) داشـتن (» دار« هنـدوایرانی    ۀ درمه، خود از ریش    ۀواژ. شود  آیین افراد استفاده می   

 هنـدی   ۀدرمه از مفاهیم بنیادین فلسف    . شده و از دیدگاه لغوی به معنای برپادارنده است        
                                                                                                                                     .  و اصلی است که کلیه مکاتب فلسفی هند آن را به نحوی قبول دارند

 

 ١انجمن بودایی. ٤ـ٣
یعنـی   ـ  سومین گوهر از سه گوهر و سومین پناه از سـه پنـاه  . سنگه، انجمن رهروان بودایی

 بودا را بـا  یها، از آغاز آموزهیانجمن رهروان بودای]. ٥٩٨، ص١ [ است ـ بودا، آیین و انجمن
شان از راه سرمـشق   یـ هارهروان با انجمـن   . حفظ کرده است  اقتدار فرا گرفته، آموزش داده و       

، به غیر   )٢شیله: سنسکریت( ی اخالق یهاگونه که بودا نشان داد، از راه آموزه       واقع شدن و آن   
انـد از    که از این راه بـه دنبـال کـسب ثـواب            یدر عوض غیر رهروان   . اندرهروان خدمت کرده  

 رهرو، عالوه بـر خـدمت، بـه عنـوان           یدیر برا . اندشان حمایت کرده  رهروان به خاطر خدمت   
 ی زنـدگ  ی مـاد  یهـا  از عالقـه   یکند تا جدا  ی فراهم م  ی، فرصت یمحور تبلیغ و آموزش بودای    

 کـه  ی سـخت از راهـ  ی پیـرو ینمـود کـه بـرا   ی در باورها چنین م     که معموالً  یموقعیت. کند
 .رد آن را دایانجامد الزم است، یا دست کم اقتضای می به رهایمستقیماً

 و ــ  راهبـان بـودایی   ــ  ٤هادر بوستان کیذیا، شمن ٣شروستی ، در شهر٢ـ٦در سطر 
 جمع بودند و فرمانروای مهتر جهـان        ها بسیار و با خدایان و دیگر اقلیم       ٥هایهبودی ستو 

                                                                                                                             
1. Sangha 
2. š�la 
3. šārāβast 
4. śraman 
5. buddhisattva 
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 ءها، بوداهای آینده هستند که مرکـب از دو جـز  بودی ستوه. داد یعنی بودا قانون را شرح می 
 یعنی جوهر است؛ به عبارت دیگر بودی سـتوه، کـسی   "ستوه"و عقل و    یعنی خرد    "بودی"

جسم   موجودات اساطیری هستند که ازها بودی ستوه. است که جوهرش خرد و دانایی است    
انـد و گـروه      روی تخت مجللی جـای گرفتـه       ٢وشیتاتمندند و در فردوس     بوداها بهره  ١نورانی

هـا بـه زمـین       جهت نجات انـسان    منجیانیها  آناند و    نشسته ها قدیسین و اولیا گرداگرد آن    
انسان باید این موجـودات بـزرگ را   .  دست این خدایان استها فرستند و سرنوشت انسان  می

 را  هـا  و اگر خواستار آزادی نیروانه است، باید راه بودی سـتوه          .  را ستایش کند   ها عبادت و آن  
ای اسـت   ی ستوه میانجی و واسـطه     پس بود .  را در دلش بپروراند    ها بپیماید و جوهر پاک آن    

 ].١٧٥ـ١٧٦، ص١، ج٥ [سازد را فراهم می که موجبات وصول به مقام نیروانه
 

 ٣نیروانه. ٤ـ٤
آرزویـی  ؛ بنـا بـر شـروح، بـی        ) نوزیدن، خاموش شدن   nir+√vā(در لغت، یعنی خاموشی     

)nir+vana (خاموش شده، سرد شده، فرو نشـسته، فـرو نـشانده          "نیروانه، یعنی   . است" .
) آز، شـهوت، تـشنگی و طلـب    (=nir-  ،vānaء از دو جزnirvanaنظر دیگر این است که 

 nibbāna یعنی شهوت، است آن را  vānaاز) ni(از آنجا که روگردان ": ساخته شده است
 نیروانه باالترین و آخرین مقصد آیین بودا، یعنی خاموشی فرجامین و مطلق آز              ".خوانند

 به وجود است؛ و با این مقـام ایـست یـا رهـایی فرجـامین و                  و کینه و فریب و دلبستگی     
مطلق از تولدهای مجدد، پیری و بیماری و مـرگ، آزادی و خالصـی از هـر رنجـی نیـز                     

 ".خاموشی آز، خاموشی کینه و خاموشی فریب را؛ ایـن را نیروانـه خواننـد              ". همراه است 
 :ه استدر آیین بودا به چهار حقیقت عالی رنج اشاره شد]. ٥٧٦، ص١[

زاییده شدن رنج است، پیری رنج است، بیماری رنج         ": گوید بودا می  ٤.حقیقت رنج . ١
است، مرگ رنج است، از عزیزان دور بودن رنج است، با ناعزیزان محشور بودن رنج است،                

رنج بـر ناپایـداری، نقـض و ناخـشنودی داللـت            . ]٣٦،ص١[ "به آرزو نرسیدن رنج است    
                                                                                                                             
1. sambhoga kāya 
2. Tuṣita 
3. Nirvāna/Nzibbāna 
4. dukkha-sacca 
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 سـعادت،   ۀرا نه با صحبت در مورد روشنایی خودش و نه دربـار           بودا تعالیم خود    . کند می
 .گشایش و یا روشنی بلکه با صحبت از حقیقت رنج آغاز کرد

 است، یعنی تشنگی کام، تشنگی هستی و ٢خاستگاه رنج، تشنگی" ١.خاستگاه رنج. ٢
. ]٣٦، ص ١[ "بـرد تشنگی نیستی، و همین تشنگی است که به دوباره زاییده شـدن مـی             

 تـصوری از  ۀما درک خود را بر پای. شود هستیم ناشی میچه یا کهز ندانستن اینکه    رنج ا 
وقتی به این معنـای     . کنیم نام دارد، بنا می    خویشتن یک کلیت مستمر که      ۀخود به منزل  

شویم که هیچ چیز ملموس و حقیقی یا بسیطی وجـود نـدارد             نگریم، متوجه می   می خود
انجامـد؛ عـدم درک حقیقـت و بـی           به ناامنی دایم مـی     این دریافت .  بنامیم منکه آن را    

 . هستیم، رنج ببریمکهشود که ما به خاطر ندانستن اینکه خویشتنی موجب می
 رهـا کـردن آن،      ]یعنـی [. رهایی از رنج، خاموشی تـشنگی اسـت       " ٣.رهایی از رنج  . ٣

. ]٣٧، ص ١[ "روگرداندن از آن، آزادی و وارستن از آن است تا نـشانی از آن بجـا نمانـد                 
لحظات کامالٌ مستقلی وجود دارند     . اندهایی از روشنایی را تجربه کرده     ها بارقه تمام انسان 
ها ذهن اسیر خاطرات گذشته و یا رویاهای آینده نیست و کـامالً معطـوف بـه                 که در آن  

هـای  ایـن بارقـه   . زمان حال است، چنین لحظاتی در هر زمان ممکن است اتفاق بیافتـد            
. هـایش در تـضادند   حال درخشان هستند و با ذهن معمـولی و کـشمکش           بودن در زمان  

کـردن  ای اسـت بـرای تجربـه       تمام تعالیم بـودا وسـیله      .نیروانه: پایان رنج روشنایی است   
روشـنایی، احـساس    . ای مـستقیم  روشنایی نه به عنوان تمرین نظری بلکه چونان تجربـه         

جـود مـی آیـد و بـرای بـه دسـت              به و  خودکامل آزادی است که با رهایی مفهوم فردی         
 .آوردن چنین آزادی باید راهی دراز رفت

این راه، همان راه راستی و درستی در شناخت، در اندیشه، در            " .راه رهایی از رنج   . ٤
 کـه   ]٣٧، ص ١[ " اسـت  ٤گفتار، در کردار، در زیست، در کوشش، در آگاهی و در یکدلی           

 تنظـیم شـده اسـت کـه     ٥ سه آمـوزش  جلیل است که این راه از رویۀهمان راه هشتگان 

                                                                                                                             
1. dukkha-samudaya 
2. taṇhā 
3. nirodha 
4. samādhi 
5. tri-sikkhā 
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 که همان راستی و درستی در گفتار، در کردار و در زیـست  ١برترین سلوک. ١عبارتند از   
که همانا سیر در عوالم درونی و نظاره و نگرش است یعنی رهرو  ٢برترین یکدلی. ٢است، 

ن برتـری . ٣گـاه و    کنـد و آن   به راستی و درستی در کوشش، آگاهی و یکدلی توجـه مـی            
 درسـت   ۀ یعنی رسیدن به بینش حقیقت که همانا شناخت درست و اندیـش            ٣فراشناخت

 .]٤٤ـ٣٩ص ،١[است 
 رسیدن به مقصد، یعنی نیروانه است       ۀ راه میانه وسیل   ۀ دم ۀسراسر راه هشتگانه و هم    

 جلیـل، خـود     ۀهر گام از راه هـشتگان     . مرگی است مرگی و اوج آن ذات بی     که آغاز آن بی   
 مقصد و مقصودی که رهرو به آن دلخـوش و خرسـند اسـت؛ ولـی اگـر                   ای دارد و  نتیجه

رهرو . های باالتر برسد  خواهد به مقصد فرجامین برسد باید بخواهد و بکوشد تا به پله            می
رود و با هر آزادی، یک شادمانی همراه است و های آزادی باال میبا پیمودن این راه از پله

 .شودعنی نیروانه هموار میبدین سان راه به برترین شادمانی، ی
 ٨ـ٧آوانویسی سطر 

7.wēδāγ(a)tē xō Ananda wēšanu martəxmē wātδār āžōn piδār awu 
8.pute māδ patῑškwāy …. 

 :ترجمه
بـه بـودا چنـین عـرض         )٨(وجود جاندار این مـردم       )ۀدربار(= گاه آننده برای  آن )٧(
 ...کرد

باشـد، پرسـشی در مـورد        ن بودا مـی    که از مریدا   (Ananda)، آننده ٨ـ٧ در سطرهای 
فیزیکـی و   هـای     در مورد تفـاوت    ٦٣ـ٨کند و در سطرهای     وجود جاندار مردم مطرح می    

  .پرسد خصوصیات اخالقی مردمان و تفاوت در سرنوشت آنان می
 ٦٧ـ٦٣ آوانویسی سطر

63….rəti nūkar xō puta kō Ananda čānu 
64.wyāβar yōnē upars əču-ti əpṛsē (ə)skūn reti wispu čon 
65.parwῑčk āžōn piδār xō kē-ti-šē xō pāzan ēw-zang mərxi 
66.nē βōt rəti čῑmēδ piδār patsarδ awu ēw-zār at awu βēwar zangān 
67.patin patin anya-zang xō pature βōt paru …. 

                                                                                                                             
1. adhisῑla-sikkhā 
2. adhicitta-sikkhā 
3. adhipaňňa-sikkhā 
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 :ترجمه
پرسـی،  یو این پرسـشی کـه مـ       " :گفت )٦٤(پس اکنون بودا به آننده چنین        )...٦٣(

 برابـر ] و[یکسان  ] هرکس[ذهن  ] در آن [برای زندگی پیشین است که       )٦٥(پس همه از    
 )٦٧( نـوع ) ده هـزار  (= ، یک هـزار و آن بیـور       ]آن[نیست؛ پس از برای این، مطابق        )٦٦(

 "....گوناگون، معلول برای آن است] و) [جداگانه(= جدا جدا
پیشین صحبت   های کردها در زندگی، بودا در مورد تفاوت در کار٦٧ـ٦٣در سطرهای 

 عقاید فلسفی خود    ۀهایی که آیین بودایی آن را پذیرفته و شالود        ترین فرضیه از مهم . کندمی
 ١بازپیدایی یا سمساره  ۀرا بر آن نهاده است، همین مبحث قانون کرمه و تولد مجدد در گردون

بـد خـود، بارهـا و بارهـا در          ها بـر اثـر کارهـای        است؛ مطابق اصل تناسخ یا سمساره، انسان      
شـوند و چگـونگی زنـدگی        مختلف در این جهان زاده می      های   گوناگون و به صورت     های بدن

هر گفتار و کردار    . دهد بعدی انسان بستگی تام به اعمالی دارد که در حیات کنونی انجام می            
ثری ألید نیرو و ت   دهیم تو  و پندار، واکنشی در بردارد، یعنی به محض اینکه فعلی را انجام می            

آورد؛   خوب یا بد بـه بـار مـی         ۀکنیم که برحسب اینکه نیک یا بد و خیر یا شر باشد، ثمر             می
 خـویش را    ۀکند و میو   روید و رشد می    ای که چون شرایط ضروری حاصل شد، می       بسان دانه 
کی ام، امروز در بند این حیات خـا       ای که من در زندگی پیشین کاشته      دانه(رساند   به ثمر می  
سـازد و سرنوشـت تلـخ و شـیرین مـرا تعیـین               میشود و مرا گریبانگیر آثار خود        نمایان می 

قانون کرمه معتقد است که خود انسان محصول کردارها و اعمـال  ]. ٢٠، ص ١، ج ٥[) کند می
درپی، مرگ فرجام کـار و پایـان         پی های  پیشین است  و در این راه دراز پیدایش         های زندگی

م که انسان به معرفت مطلق و وارستگی کامل نایل نیاید، از این گردونه آزاد               راه نیست و مادا   
باز پیدایی محصور شده و هر دم و هر آن،            ۀآغاز در چرخ  روح آدمی از زمانی بی    . نخواهد شد 

  .آید  دیگر و از قالبی به قالب دیگر در میۀای به مرتباز مرتبه
مثبت و منفی کنونی زندگی افراد و         های ، بودا تناظر بین ویژگی    ٧٥ـ٦٧در سطرهای   

 مثبت زندگی گذشـته افـراد بـا عبـاراتی         های ویژگی. دهد ها را شرح می   نآ  ۀرفتار گذشت 
شـود    بیان مـی (βrz’k mrtγm’k)  و بلند باال(mz’yγ) ، انسان بزرگ)kršn’w( نظیر زیبا

                                                                                                                             
1. saṁsāra 
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 خدمت  نیایشاز ('pcm”k) و اشرافی ('sk)  و بلندپایه(pt”wn’k wkry) که از نوع بردبار
، (ny’zkyn)  و نیازمنـد (ckšt’k) با عباراتی نظیر زشت منفی   های ویژگی. شود آورده می

  خـشم   که از میان   (mwrzk’-p’δ’y) کوتاه پای  و   (βyzkn’k)  فرومایه ،(c’δrcyk) پست
(δrzm’kyh)  و خسّت  (γytcny’k)   و غـرور (γwr’t’nyh)      و از بـرای تکبـر  (nym’ntyh) 

 توضیحات بودا تنها با اشاره به خـصوصیات         ٩٨ تا   ٧٥به همین شکل از سطر      . شود میآورده  
کند؛ که با توجه     کند و ساختار جمله برای اشاره به تولد مجدد تغییر می           منفی ادامه پیدا می   

  .شوند مختلف در زندگی کنونی افراد پدیدار می   های به کردارهای زندگی پیشین به صورت
کنـد و دلیـل     با اشاره به خصوصیات منفی ادامه پیـدا مـی  ها شرح١٢٩ـ٩٩در سطرهای  

طور مثال ه ب .باشد شوند، مربوط به کردارهای گذشته می اینکه در تولد مجدد چنین زاده می  
شود و  زاده می (wyc’γtk) خواند، دانا شود که کسی که سوتره را می  اشاره می١١٢در سطر 
از این  . شود  از وجود حیوان آورده می     (sk’rn’y)ن   چنین آمده که شخص نادا     ١١٣در سطر   

، ١٥٢ــ ١٢٩ در سـطرهای  .شود سطر به بعد، تولد مجدد به صورت و شکل حیوان آورده می     
هنگـامی  " یک عبارت زمانی     ١٣٠شود و در سطر      همچنان شرح خصوصیات منفی بیان می     

کرده و بـاز اشـاره بـه     آورده شده که عمل را از نتیجه جدا ('rty YK’ myrty) "میرد که می
 تشریح در مورد خـصوصیات      ١٨٠ـ١٥٢در سطرهای   . باز پیدایی دارد     ۀتولد مجدد در گردون   

شـود کـه عبـارت      در مورد گناهی صحبت مـی ١٨٣ـ١٨٠در سطرهای   .یابد منفی ادامه می
 و کیفر آن کـه چنـین شـخص          (šmn’nch) ـ  بودایی ۀراهبـ   است از ناپاک کردن زن شمن     

 . آن توضیح داده شده است افتد و در مورد عواقب بد در دوزخ آهنین میگناهکاری 
 ١٨٧ـ١٨٣ آوانویسی سطر

183….reti nūkar wēδāγ(a)tē xō Ananda wā 
184. pute čānu patῑškway mēδ čānu-ti xō pute parβērē rəti 
185. xōnax kē-ti paru pursanganē āδēč γawāt rəti xwēžaku 
186. γrān xō čānu-ti ēw-γōnčēδ āt rəti nūkar δāpat čānu kō 
187. farxār ēst kām paru spās at paru patβyu at namāčyu 

 :ترجمه
همچنان که بودا شرح داد،     " :به بودا چنین عرض کرد    ) ١٨٤( گاه آننده و آن  )...١٨٣(
کسی که در هر چیز مربوط به راهبان بـودایی گنـاهی مرتکـب شـود، ایـن                  ) ١٨٥( پس
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) ١٨٧(گونه باشد؛ پس اکنون هدیه دهنده چگونـه بـه           گران است، اگر این   ) ١٨٦( یاربس
 ."؟نیایشگاه خواهد آمد، برای خدمت و برای احترام و پرستش

، آننده در مورد گران بودن گناه کسی که در هر چیز مربوط بـه               ١٨٧ـ١٨٣سطرهای  
هدیه دهنده یا بخشنده    کند و در مورد شخص       کید می أشود، ت  راهبان بودایی مرتکب می   

 . خواهد آمد١به فرخاریایش کند که چگونه برای خدمت و احترام و نل میأسو
 ٢٠٩ـ١٨٨ آوانویسی سطر

188. rəti xō pute kō Ananda čānu frāmāy xōnax kē-ti awē 
189. sangārāmē tisāt rəti-šē par(ə)δwa wikare xō pāzan ēw paru širu 
190. mān tuti δiβdi paru γandāk mān rəti nūkar xōnax kē-ti paru 
191. širē mān tisāt wāγōnē xō tuti kaδ pute wēnt ərti 
192. namāčyu βarti tuti awu pursang wēnt awu (ə)spās (ə)spēšti 
193. tuti pōstaku tuti šakšapat wiδβāγ əpṛsti tuti wā 
194. axšnām xwēžt rəti awu γrāmē zārē nē sayt rəti paru θrē/šē 
195. ratna anduxat rəti awu γrῑw at awu žwān zārē nē βart 
196. kē-ti awu mazēx δarm βῑrt rəti nūkar xō ēw-zang martəxmē 
197. čānu xō ēw āxār āxērt rəti-šē xō βaγestān xutē 
198. zβāre ēst rəti-šē ēw-γōnčēδ xō pature βōt čānu-ti (ə)men 
199. čuδῑk/jodiga ərti nūkar yōnē āδparm sarčῑk martəxmē 
200. xwenti rəti pēšt nūkar xō γandāk-mānē martəxmē wāγōnē 
201. βōt čānu tuti kaδ awē farxārē tῑst čon šamantya āδēču 
202. patēδāt rəti mešnu pursang awu γ(ə)wān parwēδt tuti-šan 
203. wā āyōž βarti rəti mas awu šamanānē xwart xwart rəti- 
204. šan uzγām βaznu nē βart rəti xō ēwzang martəxmaku čānu 
205. mirti rəti awē taβdē (ə)spanēnē marγundē tamya anpat 
206. əku-ti xō puxš at tanūr βōt tuti-n kartēnč γaru 
207. at akārtē want rəti nēst wānaku wyak əku-ti wisparθ 
208. čāδarčῑk martəxmē βōt rəti….. 

 :ترجمه
شود، پس   میداخلدر صومعه ) ١٨٩( او که" :پس بودا به آننده چنین فرمود ).١٨٨(

                                                                                                                             
ار همان واژه است کـه در فارسـی بهـ         (  به معنی مقام، جایگاه، دیر     vihāraمعادل فرخار در سنسکریت     . ١

، )brahma-vihārā( ، مقام قدسی و معنـوی     )dibba-vihāra( مقام آسمانی : سه مقام هست  ). شده است 
 ]. ٦١٠، ص ١ [(ariya-vihāra) و مقام جلیل یا شریف
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پس اکنون  . با دهن بد  ] ی[ذهن خوب و دیگر   ) ١٩٠( یک با ] است[بر دو گونه    ] او[ذهن  
ـ       ذهن خوب داخل شود، آن    ) ١٩١(او که با     بینـد، پـس     ودا را مـی   گونه است کـه وقتـی ب

و ) ١٩٣(کنـد    بینـد، خـدمت مـی      جماعت راهب را مـی    ] چون[؛ و   کندمینیایش  ) ١٩٢(
خواهـد؛ و دارایـی را دلـسوزی         بخـشایش مـی   ) ١٩٤(پرسد و    شرح سوتره و آموزه را می     

پس اکنـون چنـین انـسانی       . پاید قانون بزرگ را می   ) ١٩٥(،  )دریغ نمی کند  (= نماید نمی
آیـد؛ و    می] به سوی او  ) [١٩٨(دارد، پس بهشت خود     یک گام بر می   هنگامی که   ) ١٩٧(

تـرین  ، برجـسته  ]فـرد [پس اکنون ایـن     . جودیگه] یک) [١٩٩(ای است مانند    او را نتیجه  
اسـت  ) ٢٠١(گونـه   ذهـن آن   و اما اکنون آن انـسان پلیـد       . شود خوانده می ) ٢٠٠(انسان  

گدایی کنـد؛   ) ٢٠٢( چیزی را    ها نشود، از شم   گاه داخل می  آنچنان که وقتی در پرستش    
باعـث آشـفتگی   (= برد آشوب می) ٢٠٣(ها را جوید؛ و آن  راهب را می  های و گناه جماعت  

از ایـشان   ) ٢٠٤(خورد؛ و    را می ) هامخصوص شمن (= خوراک شمنی  شود؛ و باز   ها می آن
دوزخ میـرد، در   می) ٢٠٥(پس چنین انسانی هنگامی که     ). کندنمی(= برد شرم نمی  اصالً
کوه (= جایی که دیگ و تنور است و کوه کاردی        ) ٢٠٦(افتد،   آهنین تفته می  ] های[گلوله

پس اکنـون   . نرسد) ٢٠٨(و درختان شمشیر، و چنان جایی نیست که او          ) ٢٠٧) (کاردها
  ."ترین استپست) ٢٠٩(چنین انسانی 

دهـد    نیک در معبد توضیح مـی      ۀ، بودا در مورد رفتار بخشند     ٢٠٠ـ١٨٨در سطرهای   
شود، وقتی  آنکه با ذهن خوب وارد معبد می: اش بر دو گونه استکه چنین شخصی ذهن

کند و شرح سوتره و آمـوزه         و به جماعت راهب خدمت می      کند می نیایشبیند   بودا را می  
کوشـد و جـسم و جـان خـود را            خواهد و برای سه گوهر مـی       پرسد و بخشایش می    را می 

آید و پـاداش او همچـون یـک           بهشت خود به سوی او می      کند و با این اعمال،    دریغ نمی 
، ٢[ مقام اسـت    است به معنی تابناک و عنوانی برای هر موجود واال          )('cwδ’yk ١جودیگه

در این بخش اشاره به سـه گـوهر بـا           . شود  این فرد، واالترین انسان خوانده می      ؛]١٨٣ص
ت بـودایی هـستند کـه       اصلی در سن    ۀارزش دین بودایی شده است که در واقع سه هست         

) انجمن رهـروان بـودایی    (= ١، سنگه )آیین، سیر و سلوک بودایی    (=2درمه،  بودا: عبارتند از 

                                                                                                                             
 . استJyotiṣkaمعادل این کلمه در سنسکریت . ١

2. dharma 



  ٢٣٧   علت و معلول کردار ۀ بررسی موضوعی پرسش و پاسخ در متن سوتر

دهـد کـه     ذهـن شـرح مـی       در مورد رفتار انسان بد     ٢٠٩ـ٢٠٠در سطرهای   ]. ٢٧، ص ١[
جویـد و    کند و گناه جماعت راهـب را مـی          گدایی می  ها شود از شمن   وقتی وارد معبد می   

کنـد؛  خورد و شـرم نمـی       را می  ها شود و خوراک مخصوص شمن      می ها نباعث آشفتگی آ  
. اسـت  ترین انسانافتد و پست آهنین می  های میرد در دوزخ گلوله چنین فردی وقتی می

کنـد و     اشاره می  (mytr’k) ٢، بودا به زمان آینده و آمدن مئیتریا       ٢١٦ـ٢٠٩در سطرهای   
ه نـسبت بـه سـه گـوهر مراقـب باشـند و              خواهد که به شاگردانش بسپارد ک     از آننده می  

بنابر باورهای بودایی، قانونی کـه بـودا بـه جهانیـان            . کوتاهی نکنند و در نیکوکاری بکوشند؛     
ای کـه قـانون بـودایی در اوج و          نخست، مرحله : عرضه داشت، از سه مرحله گذر خواهد کرد       

 آن هیچ کس بـه قـانون        ای که در  زوال قانون، و سوم، مرحله      ۀمورد احترام است؛ دوم، مرحل    
در آن هنگام مئیتریا از مقام یک بـودی سـتوه           . رود کند و تفکر بودایی از میان می      عمل نمی 

به مقام بودایی دست خواهد یافت و با ظهور خود، چرخ قانون را دوباره به حرکت در خواهد                  
ها اظر با آن  متن  های ها و دوزخ  ، بودا در مورد گناه    ٢٨٥ـ٢١٦در سطرهای   ]. ١٨٤، ص ٢ [آورد

 دوزخ  ١٣٦اشـاره بـه دوزخ اویچـی و هـشت دوزخ بـزرگ و               . دهـد  و انواع مجازات شرح می    
کلپه، یک دوران زمانی است که تصور       ]. ١٨٤، ص ٢ [شده است  (kδp') ٣کوچک تا پنج کلپه   

اسـتمرار  ،  ٤زوال جهـان  : شـود  هر کلپه چهـار بخـش مـی       . آن ناممکن است    های سال و قرن  
              .٧، استمرار جهان شکل گرفته٦ی جهانگیرشکل، ٥نظمی بی

داند  ، بودا خصوصیات مردم زنده را از حیوانات متناظری می         ٣٣٣ـ٢٨٥ در سطرهای   
، بودا در مورد کیفر کـسی       ٣٣٧ـ٣٣٤در سطرهای   . اندشان بوده  ها در زندگی قبلی   که آن 

کنـد و خـرج      نهان مـی  رساند و دارایی سه گوهر را پ        فرخار، آسیب می   ٨که به پرستشگاه  

                                                                                                                             
1. sangha 

 .است) نام بودای آینده (maitreyaمعادل آن در سنسکریت . ٢
       ی جهانی باشد به معنی دوره  میkalpa/kappaمعادل کلپه در سنسکریت . ٣

4. saṁvaṭṭa-kappa 
5. saṁvaṭṭa-ṭṭhāyῑ 
6. vivaṭṭa-kappa 
7. vivaṭṭa-ṭṭhāyῑ 

ی کوچک است، امّا اصـطالحا      است که در اصل به معنی خاکریز و تپّه         stūpa معادل آن در سنسکریت      .٨
ر  در نقاط مقدسی که بودا در آنجا فعالیتی کرده یا اثـری از خـود بـه یادگـا           شود که  به بنایی گفته می   

   ].١٨٣، ص٢[ افرازند مینهاده، بر
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در سـطرهای  . افتـد  است، مـی  ١دهد که چنین فردی به دوزخ اویچی     کند، توضیح می   می
ستاید و خود را از همـه چیـز برتـر و بـاالتر               ، در مورد انسانی که خویشتن را می       ٣٤٧ـ٣٣٧
رسد و حیات چارپا را   میرد، به سه راه بد می      داند صحبت شده که چنین انسانی وقتی می        می
شود و اگر سوتره را گوش کند، از چنین گناهی رها شـده         مردم باربر می    ۀیابد و برای هم    می

 پرستـشگاه و    ۀ، در مـورد فـرد شـکنند       ٣٥٧ــ ٣٤٧در سطرهای   . رسد و به شهرت خوب می    
گیرد و سپس حیات      حیات جانوران را می    مجازات او که دوزخ است، شرح داده شده که بعداً         

، شرح بودا در مورد حیات ٣٥٧ـ٤١٦در سطرهای . شود حرمسرا می  ۀانسان را گرفته و خواج
 .کند شوند ادامه پیدا می کسانی که مرتکب گناه می  ۀدوبار

  ٤٢١ـ٤١٧آوانویسی سطر 
417.rəti mas wēδāγ(a)tē xō pute kō Ananda čānu frāmāy awu munu/ō 
418.tuti-fē wāfar wikare əsfrāčkῑ ču parβērāt δārām wispu 
419.čῑwēδ piδār xō kē-ti awu δas(a) wikare (ə)βəž-(ə)kṛtyā wanti rəti 
420.xō sarčῑ tamya anpat tuti xō δiβdi əstōr-paδē mēδānē tuti 
421.čāδarčῑk awē pret āžōn paru… 

 :ترجمه
] هـا [نوع چیز ] همه[پس این   ) ٤١٨(" :گاه بودا به آننده چنین فرمود     و باز آن  ) ٤١٧(

 کند، پس  نوع گناه را می    ١٠]او[از برای آن است که      ) ٤١٩(  تو شرح دادم، همه    که برای 
) ٤٢١( ، و ]یان[افتد، در دومین در میان چارپا      در دوزخ می  ] درجه[نخستین  ] در) [٤٢٠(

  "... در وجود روح گرسنه) سومین (= در زیرزمین
ه گنـاه، علـت     پردازد که ایـن د      بودا به شرح ده نوع گناه می       ٤٢١ـ٤١٧در سطرهای   

اول در دوزخ   ۀهمه نوع بدی هستند و کسی که این گناهـان را مرتکـب شـود در مرحلـ                 
افتد، در دومین مرحله در میان چارپایان و در سومین مرحله در وجـود روح گرسـنه                  می
 :پردازد که عبارتند از  بودا به شرح این گناهان می٤٧٤ـ٤٢١در سطرهای . افتد می

ــاه کــشتار. ١  هــوس نامــشروع . ٣ ، (γδ’wny)دزدی. ٢ ، (ptγwnk’ krt’nyh)گن
 swntk t (دروغگـو و دو زبـان   .٥ ،(δrγmh)دروغگـویی . ٤ ،(βr’γs’k� pδ’ty)ورزیـدن  

δyβ-(zβ”k ، کننــده  بــدزبان و تــوهین. ٦(γnt”k-zβ’k, nmt”t-kr’k)، چــرب زبــان . ٧

                                                                                                                             
١ .avῑciایی نام بدترین دوزخ در باورهای بود. 
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(p’γwch-w’γš’y)، آزمند . ٨(”zβr’y)، خشمناک  .٩(δrzm’ βr’k)، دارای دیدگاه . ١٠
ده (=١امتناع ورزیدن از این ده گنـاه بـه عنـوان ده گـام تربیتـی      (ptk’wn-wyn’k) منحرف
اند و رهرو بودایی باید طبق این ده اصـل تربیـت شـود و از       در آیین بودا مطرح شده    ) دستور

 سـیله، سـلوک، رفتـار، وظیفـه، هنـر اخالقـی و       .]٢٦٢، ص١[انجام این گناهان امتناع کند    
شود؛  یلت است؛ حالتی از دل و اراده است که در گفتار، کردار یا کردار جسمی نمودار می            فض

آمـوزش  (و در واقع بنیاد رفتار و سلوک بودایی است و نخستین آموزش از سه آموزش است                
                        ]. ٦٠٣، ص١) [برترین سلوک، آموزش برترین یکدلی، آموزش برترین فراشناخت

 ٤٨٢ـ٤٧٤سی سطر آوانوی
474.rəti nūkar wēδāγatē awē mazēx anwāzē mēδānē martəxmē wimāt 
475.kē-ti-šē xō δas wikare əβižakṛtyā (ə)kṛte wimāt ərti čānu 
476.čōn βaγānē βaγtam pute (ə)mu tamῑk frās patῑγōš at 
477.awu pature rəti frāγāz rāt at (ə)xšēwan əkṛte rəti awu 
478.βaγānē βaγtam puta čānu patῑškway əfčambaδe-xwēštar 
479.rəti kəši əču awu wāγōnē širākṛtyā wanān čānu tuti čimand 
480.əβiža zraxsān rəti-šē xō pute čānu wāβ mēšnu wispanē 
481.martəxmē awu mān ōstaya tuti āmarθān anwaštaku wā 
482.punyān at awu širākṛtyā wanδa paru…  

 :ترجمه
کـه توسـط او ده      ) ٤٧٥(جمع بزرگ مـردی بـود       ] آن[گاه در میان    و اکنون آن  ) ٤٧٤(

از بودا، خداترین خدایان این جزاهای دوزخی       ) ٤٧٦(پس هنگامی که    . گناه کرده شده بود   
بـه بـودا،    ) ٤٧٨(را شـنید، پـس گریـستن و شـیون کـردن آغازیـد و                ] هـا [و کیفر ) ٤٧٧(

پس اکنون چه نیکوکاری کـنم،    ) ٤٧٩( ای سرور جهان،  " :ان، چنین گفت  ترین خدای  خدای
 ۀ همـ  ۀاندیـش ) ٤٨١(" :بدی نجات یابم؟ پس بدو بودا چنین گفـت        ) ٤٨٠(که از این    چنان

                                  "...احسان و نیکوکاری کنید) ٤٨٢(مردم را درست کن، و جمع شده با هم 
د گناهکاری که در جمع بود و ده گنـاه توسـط او انجـام               ، فر ٤٨٠ـ٤٧٤در سطرهای   

در . شده بود از بودا پرسید که چـه نیکوکـاری بایـد بکنـد تـا از ایـن بـدی نجـات یابـد                        
، بودا در مورد انجام کارهای نیک از جملـه احـسان و نیکوکـاری و                ٥٥٠ـ٤٨٠سطرهای  

                                                                                                                             
1. dasa sῑla 
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نیای پسین و کسب  در دها ثیرات آنأ مردم و تۀساختن پرستشگاه و درست کردن اندیش    
  .دهد فراوان توضیح می  های پاداش

 ٥٥٠ـ٥٤٤ آوا نویسی سطر
544…rəti nūkar xō pute kō Ananda čānu frāmāy 
545.azu ti wisparθ wyākῑ əču pōstē at awu δarm parβērt δāram 
546.awu anβand at awu pature rəti mēšnu wātδār āžōn ansēδ 
547.tuti-šu patfasand tuti-šē par šawand čānu tuti čon 
548.(ə)βēža zraxsāt rəti pēšt xōnax kē-ti munaku pōstē 
549.patγōšāt rəti nangu at awu parwāk wanant rəti (ə)myāmande 
550.martəxmē paru wēnandē δōkῑ xō zβāk paru zāy anpat 

 :ترجمه
سـوتره و   ] از[و مـن آنچـه      ) ٥٤٥(" :پس اکنون بودا به آننده چنین فرمـود        )...٥٤٤(

آن علّت و آن معلول را، پس موجودات        ] یعنی) [٥٤٦( ام،قانون که در همه جا شرح داده      
، )رفتـار کننـد  (= آن برونـد ] ۀپایـ [ کـه آن را بخواننـد و بـر     ) ٥٤٧(جاندار را ترغیب کن     

بشنود ) ٥٤٩(ا و اما او که این سوتره ر). نجات یابند(= بدی نجات یابد) ٥٤٨(که از  چنان
این چنین مردمی را در جهان کنونی، زبان ) ٥٥٠(، پس )کند(= و تحقیر و بدگویی کنند 

                                             .")افتد زبان چنین مردمانی در جهان کنونی بر زمین می(= افتد بر زمین می
ره و قانون، یعنی علت     ، در مورد اثرات سودمند پیروی از سوت       ٥٥٠ـ٥٤٤در سطرهای   

شود که هر آنکه آن را بخواند، از بدی نجات یابد و نیز در مورد                و معلول توضیح داده می    
  . دهد اثرات منفی توهین و تحقیر به این سوتره شرح می

 ٥٥٥ـ٥٥١ آوا نویسی سطر 
551.rəti nūkar wēδāγatē xō Ananda awu pute māδ patῑškway əfčambaδe 
552.xwēštara xō pōstē yōnē əču nām kirāt tuti čāγōne 
553.awu mān ōstayēman rəti xō pute kō Ananda čānu frāmāy 
554.xō pōstē ti yōnē šir tuti əβēža paturē anβand nām 
555.βāt tuti mas putisatβ āγaδē artawaspē pōstē nām βāt 

 :ترجمه
ای سـرور جهـان، ایـن    ) ٥٥٢(" : فرمودگاه آننده به بودا چنین    پس اکنون آن  ) ٥٥١(

بنهیم؟ پـس بـودا بـه       ] مان را در آن   [ اندیشه) ٥٥٣(سوتره چه نام کرده شود؟ و چگونه        
باد و نیـز    ) ٥٥٥(علت جزای خوب و بد      ] اش[آن سوتره نام  ) ٥٥٤(" :آننده چنین فرمود  

  ."باد] شدن[پارسایی با آرزو بودی ستوه   ۀسوتر] اش[نام
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در . پرسد ، آننده در مورد انتخاب نامی برای این سوتره می٥٥٣ـ٥٥١در سطرهای 
علّت "کند آن را  ، بودا دو عنوان را برای این سوتره انتخاب می٥٥٥ـ٥٥٣سطرهای 

                                                                                                                                     . نامد  می"پارسایی با آرزوی بودی ستوه شدن  ۀسوتر" و "جزای خوب و بد
، در مورد اثرات سودمند شگفت انگیزی اسـت کـه تفـسیر ایـن               ٥٦٩ـ٥٥٦سطرهای  

 شان را به سوی برترین روشنگری کاملهای الهی، اندیشهمتن روی جمع داشت و انسان

ها بـه سـوی احـسان و         و روانه شدن آن    نهادند و این سوترا عاملی شد برای شادی جمع        
 .  نیکوکاری و پذیرفتن فرمان بودا

 
 گیرینتیجه

درپی نشانگر این اسـت کـه ایـن دنیـا      پیهای پیدایش  ه سلسلءاعتقاد به عدم ثبات اشیا    
رنـج و خوشـی،     . پایـان اسـت   اقامتگاهی بس گذران و ناپایدار و مملو از مشقت و رنج بی           

اند که هر آسایـشی، آبـستن ناکـامی اسـت و هـیچ              م آمیخته مشقت و لذت آنچنان به ه     
 علت و معلول کردار ما ۀاین مقاله با بررسی موضوعی متن سوتر. لذتی قرار و ثباتی ندارد   

 که اساس عالم رنج اسـت و علـت آن،           دهد تفکر بودایی سوق می    ۀرا به این اعتقاد و نحو     
عطش نفس سـبب تولـد دوبـاره در         فرمانبرداری از   . تشنگی و امیال شدید نفسانی است     

 ۀبـه اعتقـاد بـودا، سمـسار       . شود که خود باعث رنـج دوبـاره خواهـد شـد            همین دنیا می  
شـود و تنهـا راه گریـز از آن اخـذ روش اخالقـی                تولدهای دوباره، بارها و بارها تکرار می       

 هـا  یهـا را برگزینـد و از بـد        ترین راه درست است تا انسان به یاری کماالت اخالقی، امن        
دوری کند و با توسل به ریاضت معنوی، مراقبه و زیستن اخالقی، خود را منقلب سازد و                 

 انتها و هدف غایی تعلیمات بـودایی  ـ بر هواهای نفسانی خود غلبه کند و به مقام نیروانه  
 حق یا رهرو به واقعیـت حـق،         ۀرسیدن به این مقام مستلزم آن است که جویند        .  برسد ـ

 مانند خود بودا که در زیر درخت روشنایی ناگهـان بـه واقعیـت مطلـق                 بیدار شده باشد؛  
 .   رسید و روشنایی محض در اعماق وجودش تابید
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