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  چکیده

اسـت کـه بـا مهـار ذهـن بـه        ییها نام دارد، از روش انهیده ییبودا نییکه در آ ،مراقبه
 دخشـ بب ییرها یماد یزندگ یانسان را از فشارها تواند یم امور قتیحق افتیمنظور در

 یهـا  سوق دهد. با توجه به وجـود روش  یبا آرامش روانتوأم  یمعنو یزندگ یبه سوو 
بـه   ازیـ متفـاوت، ن   یبه کشور ما با فرهنگـ  شانو ورود ییدر سنت بودا انهیگوناگون ده

در کشور مـا   نهیزم نیدر امعتبر  آکادمیک قاتیتحق فقدان. شود یمطرح م آن یبررس
 ،یمبان نییتب ی،ستینوشتار چ نیا ی. پرسش اصلدیافزا یم قیتحق نیبر ضرورت انجام ا
 نیـ از د انـه یمها ۀشـاخ در  آن جینتـا  زیـ نو  دهیانه ها و مراتب روش یاهداف و چگونگ

 نیسرزم«مکتب  یا که از متون مراقبه است سوتره انهیوردهیتایمآبر اساس متن  ییبودا
و بر اسـاس   یلیتحلی ـ  فیروش توصبا  ایم رو، کوشیده ازایناست.  انهیمها سمیبود »پاک

 یهـا  پرسـش بـه   ییمنـابع بـودا   ریمراجعه به سا و نیزفوق  ۀشده در سوتر مطالب ارائه
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  . مقدمه1
بودای نـور و  «ت که حول محور شکلی از آیین بودایی مهایانه اس 1»سرزمین پاک«مکتب 

ـ   است شکل گرفته» پایانزندگی بی و  2عنـوان امیتابهـا   ا. این بودا در زبـان سنسـکریت ب
 ایـن  .(Inagaki, xiii)شـود  شناخته مـی  5و در ژاپنی آمیدا4، در چینی اُمیتوفو3امیتایوس

 حـوزة  در امـا  داشته، وجود هندوستان در قبالً گرچه مهایانه، بودایی از آیین خاص شکل
امروزه آیین بودایی چـین بـه    6.است برخوردار بیشتري اهمیت از شرقی آسیاي فرهنگی

 .(Nakamura, Indian Buddhism, 238)طور کلی آموزش مکتب سرزمین پاک اسـت  
  7.(Müller, v)اند در ژاپن نیز بیش از یک چهارم مردم پیرو این مکتب

 آل بـراي ایـده  محیطـی  کـه  8پاکی رزمینس ایجاد با آمیتابها تعالیم این مکتب، طبق
 ,Inagaki)شـوند   آن وارد توانندمی مرگ از ها پساست و انسان نهایی نجات به رسیدن

xxi)، ژاپـن،  در ویـژه  بـه  و چـین  در. است کرده هموار موجودات همۀ براي را نجات راه 
 تـالش  و خـوب  انجام کارهاي ضرورت که پیروان این مکتب به این اعتقاد متمایل شدند

بر اسـاس   بنابراین،. کلی الزم نیست طور به و یا است حداقل جهت رستگاري در معنوي
بـودا   بخـش نجـات  عمـل  یعنـی  ،»دیگـر  قـدرت « خود شـخص  تالش جاي به آموزه این

 ;Zimmermann, 49)کـرد   اعتمـاد  آن بـه  بایـد  و تـوان  مـی  کـه  اسـت  چیزي آمیتابها،

Nakamura, Indian Buddhism 566-567).  
 اوقـات  گـاهی  و 9بـودا  کایـه به خدا یا امر مقدس دهرمـه  در آیین بودایی کلیطور به

و این دو  است 12بودا یا آمیتایور11بودا آمیتابها آن دیگر نام. شودمی گفته 10بودا ویروچنه
 Suzuki, Daisets)برنـد   مـی به کار  چین و ژاپن سوکهاوتی فرقۀ پیروان بیشتررا  تعبیر

Teitaro, 219; Robinson, 113). بودایی تاریخی یا نیرمانـه  آمیتابها صرفاً ،اساس بر این 
کایه نیست. حتی بـه پیکـری آسـمانی کـه در سـرزمین پـاک منـزل دارد نیـز محـدود          
                                                                                                                             
1. Pure Land 
2. Amitabha 
3. Amitayus 
4. O-mi-tuo-fo 
5. Amida 

  .Nakamura, Indian Buddhism, 201-203. نکـ پیدایش امیتهابا و سرزمین پاك  ۀجهت اطالع از تاریخچ .6
 .Harvey, 143. نکـ  اپنجهت اطالعات بیشتر در مورد این شاخه از مهایانه در ژ .7

8. Sukhāvatī 
9. Dharmakaya-Buddha 
10. Vairocana-Buddha 
11. Amitabha-Buddha 
12. Amitayur-Buddha 
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شود. بلکه نماد هر سه پیکر بوداست. بودایی مطلق و ازلی که در جان ما منـزل دارد   نمی
  . )108، سپنسرا(کند و از ما در برابر خودمان محافظت می

امیتابها از زمان ظهور بودیسم مهایانـه در هنـد مطـرح شـده و نماینـدگان برجسـتۀ       
فیلسوف و قدیس بودایی و بنیانگذار مکتـب  ( 1تفکرات متافیزیکی مهایانه، مثل ناگارجونه

فیلسـوف بـودایی هنـدی و    ( 2و وسوبندهو) نامند او را اغلب پدر مهایانه می که مادیمیکه
سرزمین پـاک و   وسیعاً، نجات را در ایمان به امیتابها یافته و )چاره کتب یوگهبنیانگذار م

وضـوح از سـتایش خـدایان     اند. از همان ابتدا ستایش امیتابها بـه تمرین آن را ترویج داده
ستوه بـوده اسـت. سـرزمین پـاک      های آن در آرمان بودهیهندو متمایز بوده، زیرا ریشه

ای ما که در زمان زودگـذر  تر از سرزمین سمسارهمینی حقیقینیز به عنوان سرز 3امیتابها
  .(Inagaki, xiii-xiv; Luk, xxiii)شده است میواقع شده، تصور 

سـوی قلمـرو    ، در دوردسـت، آن 4این بودا در سرزمین منتهای سعادتکه  شدهگفته 
مـرز،   سمساره، سمت غرب این جهان، اقامت دارد. امیتابها با فرزانگی و شفقت بی حـد و 

کند برند، شهود میای رنج میای در وجود سمسارههایی را که از نتایج کرمه مشکالت آن
» پایـان زنـدگی بـی  . «(Inagaki, xiii-xiv)ند سازو ابزارهایی را برای نجات آنان فراهم می
. او اغلـب بـا   5بـوده باشـد   ویدر اصل لقـب   رود عنوان دیگری برای اوست و احتمال می

 شـود. ایـن بـودا یکـی از پـنج      حاوی اکسیر جاودانگی به تصویر کشده میکاسۀ گدایی 

قرمـز رنـگ    7کایه ها به صورت یک بودای سمبوگهنگاریاست که معموالً در پیکر 6جینه
وی بـه عنـوان سـرور خانـدان      ،شود که وابسته به ربع غربی اسـت. همچنـین  تجسم می

  .(Keown, 10-11)شود میلوتوس نشان داده 
تـري در آیـین بـودا بهـره گرفتـه اسـت       هاي قـدیمی از آموزه 8بودا به آمیتابهاایمان 

                                                                                                                             
1. Nāgārjuna: نکـ .بیشتر در مورد وی  ۀجهت مطالع Potter, 97.  
2. Vasubandhuنکـ .بیشتر در مورد وی  ۀ: جهت مطالع Irons, 543. 
 Conze, Buddhist نکــ .  کامل سرزمین پاک سکهووتی و در واقع متن سـوتره توصیف  ۀجهت مطالع .3

Texts through the Ages, 202-206.  
4. Sukhāvatī 

 Gach, 218; Nakamura, Ways of Thinking of. نکــ  بیشتر در مـورد نـام ایـن بـودا      ۀجهت مطالع .5

Eastern Peoples, 238. 
6. Jinas 
7. Sambhōga- Kāya 

 .Robinson, 114-115. نکـ بیشتر در مورد سیر معنوی این بودا  ۀمطالعجهت . 8
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(Robinson, 196; Müller, 290; Inagaki, 59) .هاي مقدس مهایانه  در بسیاري از کتاب
اشاره به آمیتابها و سرزمین پاك او وجود دارد و تولد دوباره در سرزمین پاك در بسیاري 

طبـق گفتـۀ دانشـمند ژاپنـی فوجیتـا       وصـیه شـده اسـت.   از این آثار به عنـوان هـدف ت  
سوم متون مقدس مهایانه در چین ذکر شده است  ، آمیتابها بودا در بیش از یک1کوتاتسو

(Gach, 290). 
 ،بـه روشـنفکران نیـز    همچنـان بودیسم سرزمین پاک اعتقادی بسیار زنده است کـه  

هـای آن  دارد و آموزهعرضه میناپذیری  همانند مردم کمتر فرهیخته، انرژی معنوی پایان
مکتب سه مـتن زیـر    این ترین متون مقدس مهم شود.هنوز از جوانب مختلف مطالعه می

   (Inagaki, xiii; Gach, 81, 287; Nakamura, Indian Buddhism 204)  است:
 ست.که توصیف امیتابها 2سوکهاوتی مطول. سوترۀ 1
 پردازد.مرکز بر امیتابها و سرزمینش میکه به نحوة ت 3نگری یا تعمق. سوترۀ درون2
 امیتابهاست. که توصیف سرزمین پاك 4سوکهاوتی مختصر. سوترۀ 3

های دیگر نیز در مورد امیتابها و سـرزمین منتهـای سـعادت او وجـود     بسیاری سوتره
طبق نظـر پروفسـور کوتاتسـو فوجیتـا جمـع کـل        5.انددارد که به رسمیت شناخته شده

 13مـتن اسـت کـه بـیش از      290در مجموعۀ کتب بودایی چینی چنین متون مقدسی 
  .(Inagaki, xiii) اند درصد کلیۀ متونی است که در سنت چینی معتبر دانسته

های سرزمین پاک در ابتدا به آسیای مرکزی و سپس به چین منتقـل شـدند.   سوتره
 ایـن سـوتره   . از6انجام شد میالدیدر اواسط قرن سوم  مطولاولین ترجمۀ چینی سوترۀ 

کل  ،. بنابراینگردد برمی یمیالد 980به  صورت گرفته که آخرینشانپنج ترجمۀ چینی 
ای کـه در  های مهایانـه مکتب گشته،عجین عمیقاً تاریخ بودیسم چینی با نیایش امیتابها 

خـود   منـد  نظـام چین گسترش یافته اهمیت این بودا را تصدیق کرده، آن را در تمرینات 
اند. اساتید سرزمین پاک تفاسـیر  رکزیت ایمانشان را بر امیتابها قرار دادهو م نموده لحاظ

شـده   بنـدی  صورت آناز  هایی متفاوت فهم رو این به دست داده و ازفراوانی از این متون 
ها پیـرو مـذهب سـرزمین پـاک در ژاپـن و کـره و ویتنـام و سـایر         میلیون بیناست. در 

                                                                                                                             
1. Kōtatsu Fujita  
2. The Larger Sukhavati-Vyuha 
3. Amitayur-Dhyana-Sutra 
4. The Smaller Sukhavati-Vyuha 

 .Akira, 286 نکـ .های سرزمین پاک سوتره ۀدر مورد تاریخچ .5
 .Muller, vi-vii کـ .نتره این سو ۀتاریخچ ۀجهت مطالع .6
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ها، به تمـرین تکـرار   انی نیز همانند راهبان و راهبههای آسیایی، پیروان غیر روحسرزمین
 . (ibid)ورزند مینام امیتابها مبادرت 
دو  در کنـار یک سوترۀ مهایانه در بودیسم سـرزمین پـاک اسـت کـه      امیتایور دهیانه

را های سـرزمین پـاک   سوترۀ دیگر یکی از سه مجموعه دستورات اخالقی روحانی سوتره
 يهـا اسـت کـه در مکـان    ییمتن بودا ترین محبوبه سوتر نیا 1در ژاپن .دهد تشکیل می

 .(Müller, xx)هـا را  سـوتره سـایر   خواننـد تـا   تر آن را میشیا به مقدس، معابد و صومعه
ای همراه است که در نام سـوتره نیـز لحـاظ    های پیچیدهبا تجسم سوترۀ امیتایور دهیانه

از آنجـا کـه    ی ترجمه شـده اسـت.  به انگلیس سوترۀ مراقبۀ امیتایوس تحت عنوانشده و 
های آسیای مرکزی موجود بـوده و تـا بـه حـال     های چینی و زباناین متن فقط به زبان

گیری کردند کـه ایـن مـتن    هیچ منبع سنسکریتی از آن کشف نشده، پژوهشگران نتیجه
بازسازی فرضی از عنوان یک  رو عنوان سنسکریت آن در واقع ازایندر هند ایجاد نشده و 

جدیـد   مطالعـات آکادمیـک  در نتیجـه،  است.  2(کوان وو لیانگ شو فو چینگ) نی آنچی
  .کند داد می قلممتنی آپوکریفایی را این سوتره 

هـای کوچـک   مربوط به یکی از پادشاهی یااین متن چه خاستگاه چینی داشته باشد 
باشـد.  در میان جاده ابریشم باشد، هنوز موضوع تفکر و بررسی بسـیاری از محققـان مـی   

بـین   رود دهنـد و گمـان مـی    نسـبت مـی   3کالیَشَسبه  موسومبه شخصی را متن چینی 
  . (Keown, 11)است تألیف شده میالدی 442ـ424های  سال

از  4سـوترۀ سـمادهی  و  سوترۀ مراقبـه بر مبنای او دهیانه بر آمیتابها و سرزمین پاک 
داییان سرزمین پاک گسترش تر در میان همۀ بوعنوان تمرینی متعالی های قدیم بهزمان

 ،آن پیروی کرده و به سـمادهی  ۀیافته بوده است. بسیاری از زاهدان از روش پیشنهادشد
انـد. از آنجـا کـه پیـروی از روش دقیـق و      نائـل شـده   او، تجسم آمیتابها و سرزمین پاک

شکال ساده شدۀ مراقبـه توسـط    شده یا تلفیق پیچیدۀ تجسم آن امروزه غیر ممکن است، اَ
  . (Inagaki, xiv)شود میهای مختلف و نیز به صورت انفرادی تمرین روهگ

، همسر پادشاه، یدهیاست: وا ریبه شرح زه سوتر نیشده در مورد ا رئوس مطالب ارائه

                                                                                                                             
در مـورد   ،همچنین. Swearer, 178-238 کـ .نآمیداست. در مورد این بودا در ژاپن  ژاپنی آمیتها شکل .1

  .Suzuki, Beatrice Lane ـ .نک آمیدا و چگونگی پیدایش اعتقاد به نجات از طریق ایمان
2. Kuan Wu Liang Shou Fo Ching 
3. Kālyaśas 
4. Pratyutpanna 
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سپس به او آموخـت کـه    اکیامونی. شزده شد از دنیا دلپسرش  آمیزشرور اعمال دنیبا د
، روش نیـک و با برشمردن سه نوع عمـل   اوتی متولد شودکهسوپاك چگونه در سرزمین 

 اعمـال شامل در کل  واست  يویدن یکیمورد ن نیتولد در آن جهان را به او آموزش داد. اول
 ایـ  هلَیشـ  ین مـورد دومـ  شـود. یو... مـ  سرسپردگی، يمانند احترام به بزرگان، وفادارنیک 
 ۀهمـ  ،طور خالصه هب ؛وجود دارد یاختالفات یکاهن و عام نیاست که در آن ب نیک اخالق
مخـالف   فضـایل اخالقـی  بـه   پایبنديبه  هیشرارت و توص دوري از یکل ةکه با قاعد یکسان
و  1قـت یشامل چهـار حق است شوند. سوم حسن عمل یحسنات گنجانده م نی، در استندین

ماننـد خوانـدن و تـالوت     گـر ید نیـک اقـدامات خـالص و    ۀ، همـ نی. عالوه بر ا2شش کمال
بـا   دیـ کـه با  عمل نیکینوع  زدهی، و سدهرمه دنیبه شن گرانید بی، ترغهاي مهایانهسوتره
    :دیگویمه سوتراین موارد وجود دارد. بودا در اواخر  نیثابت انجام شود، در ا ۀشیاند

 حـاوي و کلمـات   انجـام دهیـد  را  آنشود، بلکه ده برابر  قطعشخص  يصدا نگذارید
  .(Müller, vi) عمل است نیتریعال عمل نی. ادیبودا را تکرار کن امیتابها شیستا
  در این تحقیق کوشش شده تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:فوق  ۀا توجه به مقدمب
  کند؟از چه مبانی پیروی می دهیانه امیتایوردهیانه در مهایانه و در متن  ـ
  چیست؟سوتره  امیتایور دهیانهخصوص بر اساس متن هاهداف انجام دهیانه در مهایانه و ب ـ 
  سوتره کدام است؟ امیتایور دهیانهها و مراتب دهیانه در مهایانه و با تأکید بر متن  روش ـ 

  سوتره چیست؟ امیتایور دهیانهخصوص بر اساس متن هانجام دهیانه در مهایانه و بـ نتایج 
تحلیلی، منابع و محتوای اسـناد و مـدارک   ـ توصیفی   بدین جهت با استفاده از روش

  اساس مسأله و هدف تحقیق مورد کنکاش قرار گرفته است.مختلف بر 
  

  . پیشینۀ تحقیق2
خصوص مذهب مهایانه و به ۀهای قابل تأمل میان عرفان اسالمی و طریقرغم شباهتعلی

سرزمین پـاک و نیـز مراقبـه در ایـن      بارۀشیعه با مکتب سرزمین پاک، تحقیق جدی در
کنـون انجـام   های مشابه تا یی که در زمینهها. تحقیقاست مکتب در ایران صورت نگرفته

  اند به شرح زیر است: شده
بررسی تطبیقی مفهـوم و حقیقـت مراقبـه    «ای با عنوان مقالهدر آقای جعفر احمدی 

                                                                                                                             
١. Satyas   
٢. Paramitas  
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انـد کـه در آن   بـه بررسـی موضـوع مراقبـه پرداختـه     » در عرفان اسالمی و عرفان بودایی
سـرزمین پـاک تحقیقـی     بـارۀ نـد و در اذن قـرار داده  ۀبودایی را بر شاخ ۀمحوریت مراقب

    ).احمدی .ـ (نک اندنداشته
ای به بررسی موضوع راه آسان نجـات در سـرزمین پـاک    خانم زهرا محرمی در مقاله

محرمـی،   .ـ نکـ ( اینگرام تحریر شده اسـت  .متنی از پل اُ ۀاند که بر اساس ترجمپرداخته
اری از طریـق ایمـان بـه قـدرت     شان راجع بـه رسـتگ  ران بر آموزهاستدالل هونن و شین

ی کـانِکو بـه     مبنایکه بر دیگری  ۀایشان همچنین در مقال ).دیگر ترجمه متنـی از دای اِ
محرمـی،   .ـ نکـ (انـد  آمده به بررسی مفهوم رسـتگاری در ایـن آیـین پرداختـه    درنگارش 

  است. . در این دو مقاله موضوع مراقبه بررسی نشده)رستگاری در آیین بودای پاک بوم
سـس مکتـب آیـین    تانیشو، سخنان شـینران مؤ «ای با عنوان آقای ابوالقاسم جعفری مقاله

. جعفری). این مقاله دربارۀ متن مقـدس تانیشـو اسـت    ـ اند (نکنگاشته» شو جودو شینبودای 
که پس از مرگ شینران به دست یکی از شاگردان نگاشته شده است. ایشان در این مقالـه بـه   

اند، نیز بـه موضـوع نجـات در     شوی ژاپنی پرداختهن و مذهب جودو شینتوصیف آمیدا در ژاپ
  این مکتب، که به راه آسان معروف است، اشاراتی شده است.  

اینگرام به بررسی موضوع  .متنی از پل اُ ۀدیگری با ترجم ۀمقال خانم زهرا محرمی در
 محرمـی،  .ـ نکـ (انـد  در آیـین بـودایی پرداختـه    سـرزمین پـاک  نور و نجـات در مکتـب   
  . )شناسی بودایی پاک بوم نمادگرایی نور و نجات

 ۀدهیانه در مهایان«ای با عنوان پیش رو نیز پیش از این مقاله ۀمقال گاننگارندیکی از 
نگاشته که در آن به بررسـی موضـوع مراقبـه در    » بودایی بر اساس متن شورنگمه سوتره

اینکـه   . این متن با)افراشته: ـ نک(است  مهایانه با تأکید بر متن سوتره شورنگمه پرداخته
 ۀگیرد اما بیشتر مربوط بـه شـاخ  ای مکتب مهایانه مورد استفاده قرار میه در اکثر شاخه

  مذهب سرزمین پاک مورد بررسی قرار نگرفته است. ۀ مذکور نیزباشد. در مقالذن می
  

 دهیانه. مبانی 3
هـاي  که دورة انحطاط و انقراض آموزهآموزة سرزمین پاك از این اعتقاد سرچشمه گرفته 

توانند بـه درك بـاالتري از دهرمـه دسـت     ها با تالش خود نمیبودایی فرارسیده و انسان
شـود و   منجـر مـی   داریجهان پد تیانکار واقعدرك مفهوم دهرمه در این مکتب به  یابند.

  .  زیر بناي آموزة راه آسانِ نجات، یعنی ایمان، در این مکتب است
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یـن  ا حیصح ها جهت دریافت درك مفهوم آنکه  هست تعبیردو هاي بودایی زهدر آمو
در اینجـا دهرمـه بـه عناصـر     . 2سمگنیهو 1ه رمهد است: برخوردار بسیار تیاز اهم تعالیم

دهنـد اشـاره دارد. برخـی از ایـن     ای که در مجموع جهان تجربی را تشکیل مـی جداگانه
های شخصیتی شناختی درونی و ویژگی ی رواناند و برخی دیگر فرایندهاعناصر جسمانی
(Keown, 74)از آنچـه   نیزو  است صورت . به عبارت دیگر، دهرمه در این حالت به معنی

در  .متفـاوت اسـت   گرید يزهایبا چچیز  ، یعنی محسوسات که هربرخوردار است صورت
نـد،  امتفاوت ۀ، که با دهرمایاش ۀ. همتاس ءیش کی ای زیچ کدهرمه یمنظور ما از  ،واقع
 مییگـو یم یخود ما. وقت ۀدر واقع ساختهستند و  یذهنبهتر است بگوییم  اید، انیتوهم
و  اسـت  یهـا ذهنـ  تیـ فیک ایـ دهرمـه   نیتلخ است، ا ای نیریکوچک، ش ایبزرگ  يزیچ
 يمن بزرگ است، ممکن است برا يکرد. آنچه برا فیتعرها را  آن به طور دقیقتوان  ینم
 ،رونیـ ا. ازاسـت  صـادق  پـذیر  نام يزهایچ ۀهم مطلب در مورد نیا کوچک باشد. يگرید
کـه   یزي اسـت چ نه آن در نتیجهو  سمگنیه،فقط اسم است،  زیکه همه چ توان گفتمی
  . (Müller, xiv) رسدیکه به نظر نمیزی چ رسد و نه آنیظر مبه ن

را  هـا  آن یا سیمبه طور مستقل بشنا را اشیا این بتوانیم که ندارد وجود اینشانه هیچ
 مـا  از شـیئی مسـتقل   هیچ ،به بیان دیگر .دهیم طور مشخص وصف کرده یا تشخیص به

 فقـط  کند،می صحبت... و اشخاص موجودات، چیزها، از وقتی کسی ،روایناز. ندارد وجود
 چیزهاي که دهدمی نشان اندفقط اسم ها این اینکه و کند،می یا سمگنیه استفاده اسم از

 نیسـتند  چیـزي  شـویم آن ها مواجه می کنیم یا با آنما در زندگی مشاهده میکه  عادي
تـوان   واقع نمـی  را به ذرات ترین کوچک حتی دانستن اینکه. رسندمی نظر در ظاهر به که

 تـرین دانـش  و کامـل  تـرین نیستند متعـالی  شدن شناخته براي موضوعی شناخت یا اصالً
 و وجود چیزها دارد اعتقادی به رسیده باشد، نه دانش این به که . کسی(ibid, xv) است
 شـوند، می مختلف تولید شرایط و علل اثر در که چیزهایی همۀ. ها آنعدم  اعتقادي به نه

 چیزهـا  آینـد می وجود به شرایط وقتی. ندارد واقعیت چیزي هیچ. روندمی بین از ناگزیر
 چیزهـا  همـان  نیـز  شودمی متوقف شرایط وقتی و ،کنندمی ظهور به شروعو ایجاد شده 

 کـه  شـناور  ابرهـاي  ماننـد  بر روي آب دریـا یـا   کف مانند. رونداز بین میو شده  متوقف
 ندارد، را خود خاص ماهیت هیچ چیزي که آنجا از .هستند ناپدیدشدن حال در سرعت به

   .(ibid, xvi)ندارد  نیز وجود واقعیتی هیچ
                                                                                                                             
1. Dharma 
2. Samgňâ 
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آمیزی اسـت کـه   از استدالل مغالطه این عملیات ذهنی در درک ناصحیح اشیا، ناشی
و نیز ناآگاهی از این حقیقـت کـه    شود میخود  تمایز بین خود و غیر سببعادت  از روی

هیچ چیزی طبیعتاً ثابت نیست و واقعیت متناظر نـدارد. ایـن موضـوع ممکـن اسـت بـا       
مقایسه شود که با نادانی سـعی دارد تصـویر مـاه را روی آب بگیـرد     عملکرد یک میمون 

(ibid, xvii). به دو نوع قابل شـناخت و   یذهن یهادهیپد، اصلو بررسی این طرح  جهت
  شوند: یم میتقسزیر  دستۀبه هشت  شناخت و نیزقابل غیر 

    1؛دندار یبه چشم بستگکه  ی. اعمال ذهن1
    2؛دارند یبه گوش بستگ هک ییها . آن2
    3؛دارند یبستگ ییایکه به اندام بو ییها . آن3
    4؛دارند یبستگ ذائقهکه به  ییها . آن4
    5؛دارند یلمس بستگ یهاکه به اندام ییها . آن5
    6؛آگاهی ذهنی. 6
    7؛افعال نامحسوس و بی وقفه. 7
بـه  رو  نیـ ازاشـود و  ها ناشی مـی  آنچه هم شامل این اعمال است و هم از این ۀ. هم8
  .8(ibid)گویند می ظرفها  آن

در حالـت عـادی   ند؟ ا قابل شناخت کدام ریو غ ل شناختقاب یهادهیپدباید دید  ابتدا
امـا   شماری از چیزها در ذهن اشخاص ایجاد شـود شود انواع بیتوهمات روزمره باعث می

قابـل درک  یافتـه در حقیقـت    صـورت  فِیـ ظر افکـارِ  نیو اایجاد شده کران  یجهان ب نیا
ـ  وضـوع ایـن م  هـا سـتوه  دهیوفقط ب . البتهستندینحقیقی و شناخت کامل  دارنـد،   اوررا ب

و نامحسـوس  قابل شناخت  ریرا غاشیا ها  آن ،رو نیازا .شوندیفهمند و کامالً متقاعد م یم
 ، نامحسوس وقابل شناخت ریها غدهیپد نیا نکهیبدون دانستن ااز طرفی افراد نامند. یم

 ینـ ذه یهـا دهیـ به عنـوان پد ها را  اینخود  یتوهمات عاد باذهن خودشان است،  دیتول
در نظـر   ...وکـردن   قابل شنیدن، قابـل لمـس  ، دیدنقابل  ییزهایبه عنوان چ و محسوس

 مطابق مطالـب فـوق   گرچه ،در واقعنامند. یرا  قابل شناخت م ها آن رو این ازگیرند و می

                                                                                                                             
1. Kakshur-Vigňāna 
2. Srotra-Vigňāna 
3. Ghrāna-Vigňāna 
4. Gihvā-Vigňāna 
5. Kāya-Vigňāna 
6. Manovigňāna 
7. Klishta-Mano-Vigňāna 
8. Álaya-Vigňāna 



  1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجاه و پنجمادیان و عرفان، سال   38

 یـک چیـز   یبـر رو  هر دووجود دارد، اما  قابل شناخت و غیر قابل شناخت ۀدیدو نوع پد
ذره  نیتـر  در کوچک یحتهستند. یء های متفاوت از یک شدرکدر واقع  ودهند یرخ م

 را زهـا یکـه چ را  یکسـان بودا خورند.  یم گرهبه هم  این دو موضوع به نحوی الینفک زین
بودن ناپـذیر  شناختبودن یا  نامحسوسبه  نکهیبدون ا ،دانندیم و قابل شناختمحسوس 

  . خواندمی نیافته اشراق ،ها پی ببرند آن
بـه مـوارد نامحسـوس اشـاره      هفتم اتیدر عمل فوقی ذهن اتیز هشت عملااز طرفی 
 ۀهم اند کهبندی شدهدستهمحسوس  یهادهیاول پد اتیشش عملدر که  یشده، در حال

توهمی که سـاختۀ ذهـن    یهادهیدر تضاد با پد. (ibid)اند یالیخ یذهن یهادهیپد ها نیا
یـا   که ما آن را ذات ذهن ریرناپذییتغ اصل ک: یذهن وجود دارد حقیقی، جوهر باشندمی

سـوزند،  گیرنـد، مـی  یی که آتـش مـی  هاکه هیزمهمچون هنگامی. مینامیم ذهن حقیقی
آتش هرگـز از  یا ذات ، اما جوهر ردیمیم هازمیرفتن ه نیهنگام ازب هازمیاز ه یآتش ناش

 . همـه کسـان ی شهیو هم دهیبدون پد ،دهیاست بدون ا وجودی ،ذهن جوهر رود.ینم نیب
 رییـ و قابـل تغ یت عینـی نـدارد   واقع و چون است ریرناپذییرا فرا گرفته، خالص و تغ زیچ
  .(ibid)گویند  می زین پایدار حقیقت، به آن ستین

ثابـت، نـامتغیر،    جـوهر ذهـن،  ند. ریناپذ ییجدادو امر  یذهن یهادهیو پدذهن جوهر 
، در طـور مـداوم   هـر کجـا و بـه    دری ذهنی هادهیپد اماموجود است،  شهیو هم ریگهمه

. رونـد پذیرند و از بـین مـی  ، تغییر میدهندیرخ مایجاد شود، مناسب  طیشراصورتی که 
مظاهر ذات ذهن هسـتند کـه بـا توجـه بـه       ،محسوس و نامحسوس یهادهیپد ،نیبنابرا

 زیچ، همه روایناز. شوندو نابود می کنندیرشد مشوند، ایجاد می، طیشرا تیتعداد و ماه
 کیـ در  زیـ کـه همـه چ   سـت ین نیـ ا تعبیـر  نیذهن است. منظور ما از ا جوهردر جهان 

نشـأت   زیـ همـه چ  نیز منظورمان این نیسـت  .دنشویم بیذهن ترکجوهر به نام وحدت 
 یـا زمـان و فـارغ از   مکـان   رییـ بدون تغ ها نیاگوییم  میاست، بلکه  جوهر ذهنگرفته از 

و گفت که تمـام   دیرا د قتیحق نیند. بودا ااذهنجوهر خود همه جا خود  یشکل ظاهر
روشـن اسـت آنجـا کـه      ،رونیااست. ازو نشأت گرفته از خودش جهان متعلق به خودش 

   شوند.یظاهر م یذهن یهادهی، پدشودهمراه  جوهر ذهنالزم با  طیشرا
د. آب جـوهر  نشـو یمـ  سـه یآن با امـواج مقا  یهادهیذات ذهن با آب و پد ،مثال برای

ـ سـطح   یرو یباد با قدرت کـاف  یوقت رایز ،هادهیامواج پد و است  دیـ تولامـواج  وزد، آب ب
 تیـ جوهر. اما هـر دو در واقع  ذاتِ ذهن و ستهادهیپد ی ذهنی ماها. پس بافتهشوندیم
 یزیچ این دو،ذهن وجود دارد، اما  یهادهیجوهر و پد نیب یزیتما هرچندهستند.  یکی
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بـزرگ   یایـ در در ییهـا ذهن. بهشت و جهـنم مـوج   ینعی، کسانی ۀماد کیجز  ستندین
جز ذهـن   یزیچ مییگویم ،نیبنابرا .ندارند یتفاوت یاز نظر ذات نیاطیند. بودا و شاجهان

را ذهـن   حقیقـی هـا ذات   . آنستیچ حقیقیدانند که ذهن ینم هاانسانوجود ندارد. اما 
هـای متغیـر و   نستن ساختهدا و حقیقی از تعصبات خود یرویو با پ شناسندیوضوح نم به
که  یمانند کسان ،شوندیتولد و مرگ سرگردان م نیب ثبات و البته موهومی ذهن خودبی

 بـودا  ،اسـاس  . بـر ایـن  (ibid, xix) برندیمارزشمند از فقر رنج  اریبا داشتن جواهرات بس
 واقعیـت  بـا  بیدارشـدن  بـه  قادر که کسانی برای را نهایت بی نور سوترۀ بودای شد مجبور
تا با مراقبه بر این بودا و ایمان حقیقـی بـه او بـه رهـایی دسـت       کند بیان نیستند مطلق
  .(ibid, 107)یابند 
  

  . اهداف دهیانه 4
فرار از رنـج  را  یسماده یجوو دهیانه و جست نیتمر لیدلطور کلی، در آیین بودایی  به
، ایـن هـدف نهـایی بـا     . در مکتب سـرزمین پـاک  (Irons, 544)دانند  می یاز زندگ یناش

شـود،  ای که از طریق تجسم آمیتابها و تولـد در سـرزمین سـوکهاوتی انجـام مـی      دهیانه
که اشاره شد، آموزۀ سرزمین پاک از ایـن اعتقـاد    نان. چ(Inagaki, xiv)پذیرد صورت می

هـا بـا تـالش    سرچشمه گرفته که دورۀ انحطاط و انقراض قوانین بودا فرارسیده و انسـان 
تنهـا راه نجـات بشـریت     ،توانند به درک باالتری از دهرمه دست یابند. بنابراینیخود نم

 Nakamura, Ways of)باشـد  ایمان است که این ایمان باید معطوف به شخص امیتابها 

Thinking of Eastern Peoples, 566-567) .  
آن امیتابهـا   استوار است که طبـق  1افسانۀ آمیتابها اساساً بر پایۀ متن سوکهاوتی ویوهه

قدرت ذاتی نـام   .(Müller, 78)است زنند، داده قول نجات همه کسانی که نام او را صدا می
و اخـالص   آمیتابها بودا قادر است تمام موانع نجات را از بین ببرد، و ذکر بیان نام او با ایمان
 ,Keown)قادر است تولد دوباره در پادشاهی او را تضمین کند و سـبب رسـتگاری گـردد    

. سالکان این مکتب معتقدند به محض تولد مجدد در سرزمین پـاک بـه دیـدار فـوری     (12
. بـر  (Keown, 11)رسـند  درنگ به بوداشدگی مـی آمیتابها دست خواهند یافت و تقریباً بی

 Nakamura, Ways of)این اساس، هیچ کس کامالً شرور نیست و همه امکان نجات دارند 

Thinking of Eastern Peoples, 285) .  در نتیجه، اعتقاد به آمیتابها که راهی برای تمـرین
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  ها را به نیروانه خواهد رساند.   آسان خوانده شده است، همۀ انسان
از آنجا که ایمان و تردید در مقابل یکدیگرند، با تعمیق ایمان شک و تردید در مـورد  

با ایمان عمیق بخواهد بـه  شود تا آنجا که حتی اگر یک سالک ها برطرف میاعتبار آموزه
حتـی در آغـاز    ،تعالیم بودایی شک کند، قادر به انجام چنین کاری نخواهد بود. بنـابراین 

تواند از طریق عملکرد ایمان از تردیدها رهایی یابد و از آنجـا کـه انجـام    تمرین ذهن می
 های دشوار برای رسیدن بـه رسـتگاری از  های سخت دینی یا درک صحیح آموزهریاضت

کـه  نیـز ـ مشـروط بـه این    طریق ایمان الزم نیست، حتی یک فرد دارای هـوش فرومایـه   
نجـات   ،تواند از طریق ایمان به رستگاری برسد. البتـه می ـایمان باشد  مطیع، مخلص و با

کننـده   رود که تمریناز این مرحله انتظار می بنابراین،از طریق ایمان نجات کامل نیست. 
را تحقـق   جات از طریق خرد، نجات از طریق مراقبه و نجات ذهنمراحل مختلفی مانند ن

  . (Gach, 289-290)بخشد 
بـودا وایـدهی    از سویسوتره و پس از ایراد سخنرانی این که در انتهای  چنانبنابراین 

یابنـد  بـانوی دربـاری او اشـتیاق اشـراق مـی      500رسـد و  به بیدارشـدگی روحـانی مـی   
(Inagaki, xx)، که البته از عهدۀ شـریعت   ،ری بزرگ همراه با اشراق ذهنرسیدن به بیدا

  شود.ای است که در این سوتره مطرح میآید، هدف دهیانهبر نمی
  

 ها و مراتب. روش5
در مکتب سرزمین پاک اعتقاد بر این است که قدرت ذاتی نام آمیتابها بودا و ایمان بـه او  

ـ می د دوبـاره در پادشـاهی او را تضـمین کنـد     تواند تمام موانع نجات را از بین ببرد و تول
(Keown, 12)پـذیرد کـه منجـر بـه     ای صورت می. رسیدن به این هدف نهایی با دهیانه

. در ایـن  (Inagaki, xiv)شـود  تجسم آمیتابها و تولد در سرزمین سـوکهاوتی انجـام مـی   
  از:   ندا که عبارتاست سه روش تمرین مطرح شده  آمیتایور دهیانهدر سوترۀ  ،راستا
  ؛آمیتابها نام تکرار .1
  ؛آمیتابها منترۀ تکرار. 2
  .(Luk, 85)آمیتایوس  بودای بر تأمل. 3

همانند سایر مکاتب، همواره اهمیت انجام اعمال شایستۀ  ،در سرزمین پاک نیز ،البته
در مراحـل بعـدی    منتهـا خاصی به منظور تولد مجدد در سرزمین پاک مـد نظـر اسـت،    

های ایشان در نیـل بـه تولـد    شود تا تالشرزمین پاک مطرح میتعالیمی جهت تجسم س
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نوع تعمق یا تمرینات تجسم ذهنـی   13مجدد در آن مکان به نتیجه برسد. بدین منظور 
های مختلف سرزمین پاک، تالش بایست با تعمق بر جنبهشود که شخص میتوصیف می
رات به سرزمین پـاک تقـرب   ها را تجسم کند و با پیروی از همۀ دستو جزء آن کند جزءبه

ریـزی  ای جهت آموزش تجسم طرحمرحله 16یک برنامۀ  ،ع. در واق(Inagaki, xvii)یابد 
کند تـا بصـیرت مسـتقیم نسـبت بـه      کننده را توانمند می تجسم اول تمرین 13شود. می

ها باید با ایمـان محکـم و   . این تجسماو را کسب کندبودای آمیتابها، مالزمان و سرزمین 
این تمرینات باید با سه ویژگی تغذیـه شـوند:   ، عالوه هب 1مرینات اخالقی پشتیبانی شود.ت

. اشـتیاق بـه تولـد مجـدد در     3 ؛نگـر  . ذهنی عمیـق و ژرف 2 ؛. ذهنی آکنده از اخالص1
  سرزمین مقدس.  

کننده تصویری از آمیتابها خواهد داشت که اتصاالت کارمـایی را   با این شرایط، تمرین
دهند تا بدین ترتیب به قدرت کافی جهت تولد مجـدد در سـرزمین پـاک    می به او نشان

برسد. در نقطۀ مقابل حقارت اندر حقارت است. جز کسانی که از طریـق ایـن تعـالیم بـا     
-حالی متقاضی دیدار آمیتابها هستند و او آنها را نجات می و پریشان خودسرزنش عمیق 

و از رسیدن به بوداشدگی و اشـراق سـلب    تنداف درمیفاسد  یهایدهد، سایرین به زندگی
شوند اما تنها به مرزهای این افراد نیز به سرزمین پاک نائل می ،شوند. البتهصالحیت می

 ایـن حتـی   ،در جهت بوداشدن. به هرحال مجاهدهبیرونی آن و پس از صرف صدها قرن 
ای شیطانی سمساره باز ه افراد از رسیدن به نتایجی ماندگار اطمینان دارند و هرگز به راه

  .(Keown, 11)گشت نخواهند 
هـای تمرکـز نیسـتند، بلکــه    تصویرسـازی در واقـع موضـوع    16سـه تجسـم آخـر از    

توانند به تولد مجدد در سـرزمین پـاک   اند در ارتباط با انواع موجوداتی که میهایی آموزه
ـ  برسند و تجسم اینکه رفتارشان چگونه خواهد بود. این اال، ردۀ متوسـط و  ها شامل ردۀ ب

ها خود به سطوح باال، متوسط و پـایین تقسـیم   شوند و هر کدام از این ردهردۀ پایین می
تجسـم ذهنـی    . انواع تعمق یا تمرینات(ibid)سازند میه بخش را شود و در مجموع نُمی

  ند از:ا عبارت
شـته  که شخص تصـویر روشـنی از آن دا  در حال غروب تا زمانی . تعمق بر خورشید1ِ

های اولیه بر سرزمین باشد، چه چشم او باز باشد یا بسته. این تعمق و تعمق بعدی تعمق
انـد،  ها که نابینا متولد شـده  ک جز آندرِودات مُ. همۀ موج(Inagaki, xvii)هستند پاک 
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ها که قدرت بینایی دارند، بایـد بـه غـروب آفتـاب نگـاه کننـد. در حالـت         یعنی همۀ آن
وضـوح بـه    آفتاب بنشینند. با ذهنی که کامالً بر آن متمرکزشده، بـه مناسب رو به غروب 

در  خورشید خیره شوند، نگاهشان را متمرکز کنند و اجازه ندهنـد ذهنشـان از خورشـیدِ   
حال غروب، که باالی افق مانند یک طبل آویزان است، منحرف شود. وقتی چنین کننـد  

شـان بـاز باشـد و چـه بسـته. ایـن       وضوح تصور کنند، چه چشم خواهند توانست آن را به
  .(ibid, 69)شود میتجسم خورشید است و به عنوان اولین تعمق شناخته 

. پس از اینکه اولین تعمق انجام شد، شخص باید تمرین تجسم آب را انجـام دهـد.   2
سیالب آن را فراگرفته، تجسـم کنـد. سـپس     که کامالً در حالی ،وی باید جهت مغرب را

ح تصور کند و تالش کند تا افکارش به هیچ وجه پریشان نشود. پـس  آب را خالص و واض
شود مجسم کند. پـس از تجسـم   که منجمد میاز اینکه آب را تصور کرد، آن را در حالی

تبدیل بـه   که صورت شفاف که تا عمق آن را باید مجسم کند، باید یخ را در حالیه یخ ب
تـا تصـور کنـد     بکوشـد تصویر رسید، باید شود ببیند. پس از آنکه به این یاقوت کبود می
هـایی محافظـت   درخشد و این زمین از پـایین بـا سـتون   فراوان می تأللوزمین منجمد با 

هـا   هـایی طالیـی از آن  اند و بیرقشود که از الماس و هفت نوع از جواهر ساخته شدهمی
صـد   ها هشت وجه و هشت گوشه دارند کـه هـر وجهـی بـا    آویزان شده است. این ستون

کند، هر اشعه بـه  هر جواهری هزار اشعۀ نور را ساطع می است. گونه جواهر آراسته شده
ها به زمین به رنگ یاقوت کبود  طور که آن چهار هزار رنگ دارد. همینونوبۀ خود هشتاد

کننـده کـه دیـدن     شـوند چنـان خیـره   شبیه هزار اشـعۀ خورشـید مـی   کنند، بازتاب می
  .(ibid). جزییاتشان  غیر ممکن است

که شخص آن را در حالـت سـمادهی تصـور     . تعمق بر زمین سرزمین پاک تا جایی3
  کند. این تعمق و چهارتای بعدی تصویرسازی فضای اطراف به صورت واقعی است.

 شکوه.. تعمق بر درختان مزین به جواهرات با تزیینات با4
  ها.. تعمق بر آب با هشت خاصیت عالی در دریاچه5
 هزار ستون جواهری. 10ر چیزهای مختلف موجود در آن سرزمین از قبیل . تعمق ب6
. تعمق بر سریر نیلوفری امیتایوس. پیش از انجام این مرحله، امیتایوس بـه همـراه   7
در مقابـل شـخص پدیـدار    ـ  2و مهاستهانپراپتا 1اولوکیتیشورهـ ستوه مالزمش   دهیودو ب
 شوند.می
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ستوه مالزمـش. ایـن مرحلـۀ اولیـه جهـت       دهیوب . تعمق بر تصاویر امیتایوس و دو8
تصور بودای واقعی و مالزمانش است. کسی که این مراقبـه را انجـام دهـد بـه سـمادهی      

 یابد.ذهن آگاهی بودا دست می
. تعمق بر خود امیتایوس با ابعاد نامتناهیش. کسی که او را تصور کند، همۀ بوداهـا  9

  .(ibid, xviii)یابد آگاهی بودا دست میی ذهنچنین به سمادهکند و اینرا مشاهده می
  .1ستوه اولکیتشوره دهیو. تعمق بر ب10
  .(ibid, xix) 2ستوه سهیزهی مهاستهامه دهیو. تعمق بر ب11
 شوند.. تعمق بر سالکانی که در سرزمین پاک متولد می12
  ستوه در همه جای سرزمین پاک. دهیو. تعمق بر تصاویر امیتایوس و دو ب13

تعمق بعدی بر روی نه دسته از سـالکان سـرزمین پـاک در سـه درجـۀ متـوالی       سه 
گیرد. باالترین درجه برابر است با تعمق چهاردهم، درجۀ وسـط پـانزدهمین و   صورت می

ترین درجه شانزدهمین تعمق است. هر درجه به سـه سـطح: بـاالترین، متوسـط و     پایین
  . (ibid)شود ترین تقسیم مینپایی

ن سـطح از بـاالترین درجـه: ایـن افـراد پیـروان پارسـای مهایانـه هسـتند؛          باالتری .1
دهند. در زمان مرگ اینان ایمان و کسانی که اعمال شایسته انجام میبیدارشدگان راست

آمـد بگوینـد. اینـان بـا     ها خوش شوند تا به آنامیتایوس و گروهی از فرزانگان پدیدار می
نند، دهرمه را بشنوند و بـه بـاالترین حـاالت روحـانی     توانند بودا را ببیمتولدشدنشان می

    دست یابند.
انـد و ایمـان   ها که تعلیمات مهایانه را فراگرفته سطح متوسط از باالترین درجه: آن .2

در زمان مـرگ ایـن افـراد امیتـایوس و گروهـی از فرزانگـان        عمیق به قانون کرمه دارند.
ها هفت روز پـس از   آمد گویند. اینپاک خوششوند تا ورودشان را به سرزمین پدیدار می

 رسند.بازگشت میمرگ به مرحلۀ بی
ـس بیدارکننـده      ها ترین سطح از باالترین درجه: آن. پایین3 که به قـانون کرمـه و نَفَ

باور دارند. در زمان مرگ این اشخاص امیتـایوس و   3چیتهجهت رسیدن به اشراق بودهی
شـوند.  ویی ورودشان به سـرزمین پـاک ظـاهر مـی    آمدگگروهی از فرزانگان جهت خوش

هـا بـاز    ها برای یک روز در غنچۀ لوتوس محصور شده، هفت روز بعد از اینکه گـل آن  آن

                                                                                                                             
1. Avalokiteśvara 
2. Mahasthāma Shizhi 
3. Bodhicitta 
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 تدریج به منافع روحانی برسند.توانند بودا را ببینند و بهشد می
خـوبی   . باالترین سطح از درجۀ متوسط: کسانی که پنج قاعـده از کـل قواعـد را بـه    4
شـوند  کنند. در زمان مرگ این افراد امیتایوس و گروهی از فرزانگان پدیدار میت میرعای

ها باز شود دهرمه را  گل نیلوفر آن وقتیآمد گویند. تا ورودشان را به سرزمین پاک خوش
 شوند.شنوند و ارهت میمی

یـک روز قواعـد مختلـف را     کـم  دسـت کـه  هـا   . سطح متوسط از درجۀ متوسط: آن5
-کنند. در زمان مرگ این اشخاص امیتایوس و گروهی از فرزانگان پدیدار مـی میرعایت 

شـود  باز می شانآمد گویند. هفت روز پس از تولدشان در آنجا گلها خوش شوند تا به آن
 شوند.بعد ارهت می 1و یک نیم کلپه

- مـی  ها که برخی از اعمال نیک دنیوی را انجـام  ترین سطح از درجۀ متوسط: آن. پایین6
ها بعد از مرگ بـه تولـد در سـرزمین پـاک      شناسی در قبال والدین. ایندهند، از قبیل وظیفه

 شوند.تر ارهت می شود و بعد از یک کلپۀ کوچکها باز می رسند؛ هفت روز بعد گل آنمی
ترین درجـه: بـدکارانی کـه در گناهـان مختلـف مشـارکت       . باالترین سطح از پایین7
هـا   شنوند و نیز بـه آن های مهایانه را میقبل از مرگشان اسامی سوتره اند. این افرادکرده

شـود نـام امیتـایوس را بخواننـد. در زمـان مـرگ ایـن افـراد، امیتـایوس بـدن           گفته می
ها را تـا سـرزمین پـاک     فرستد تا آنها را میستوه دهیویافتۀ خودش و سایر ب تغییرشکل

تواننـد دهرمـه را از   شـود و سـالکان مـی   مـی ها بـاز   همراهی کنند. هفت روز بعد گل آن
ها به اولین مرحلۀ  تر بعدی آن اولوکیتیشوره و مهاستهانپراپتا بشنوند. در ده کلپۀ کوچک

 رسند.ستوه می دهیوب
انـد و در  مقـررات مختلـف را شکسـته   کـه   هـا  آنتر: . سطح متوسط از درجۀ پایین8

زمـان مرگشـان    وقتـی انـد.  هاشـت گناهان مختلف در برابر سـنگهه و دهرمـه مشـارکت د   
رسد، نزدیک است که به جهنم سقوط کنند، اما فضایل و قدرت امیتـایوس را از یـک    می

کنند به تولد در سرزمین ترتیب با شایستگی که حاصل می شنوند و بدینمعلم خوب می
شـوند؛ در آن هنگـام   یابند. اما برای شش کلپه در غنچۀ نیلوفر محدود میپاک دست می

 توانند تعالیم مهایانه را بشنوند و آرزوی اشراق را در خود بیدار کنند.ها می نآ
تـرین گناهـانی را    تـرین درجـه: خطاکـارانی کـه بـزرگ     ترین سطح از پایین. پایین9

ها را به کیفر رنج در جهنم برسـاند. اینـان قبـل از مـرگ      تواند آناند که میمرتکب شده

                                                                                                                             
1.  :Kalpaجهانآفرینش از  ههر دورزمانی طوالنی مربوط به طول عمر  ةدور. 



    45   سوتره آمیتایور دهیانهبراساس  ییبودا ۀانیامراقبه (دهیانه) در مه

کننـد کـه نـام    هـا را وادار مـی   که بـا اصـرار آن   ، کسانیکنندمعلمان خوب را مالقات می
 وقتـی شود. خاموش می شانبرند کرمۀ بدبار می 10ها نام او را  آن چونامیتابها را ببرند. 

ها را به سـرزمین پـاک    بینند که آنهای نیلوفر طالیی را میمیرند در حضور خود گلمی
هـا تعـالیم مهایانـه را     گـاه آن  شـوند؛ آن هـا بـاز مـی    کلپۀ بزرگ گـل  12اند. بعد از آورده
  .(ibid, xx)شود میها پدیدار  شنوند و آرزوی اشراق در آن می

ه درجه که باشند اگر بر آمیتابها یـا  ها در هر کدام از نُبق عقاید این مکتب، انساناطم
  الاقل بر اسمش تعمق کنند، امکان رسیدن به تولد مجدد در سرزمین پاک را دارند.

  
  نتایج دهیانه . 6

اشاره  ها تر بدان در انجام این دهیانه با اینکه اهداف متعالی خاصی مد نظر است که پیش
شود که چنین نتـایجی حاصـل   شود یا ادعا میشد اما نتایج تبعی دیگری نیز حاصل می

 شود:ها اشاره می ای از آنجا به پاره گردد. در اینمی
کننـد، جهـت فهـم    س مـوازین بـودا عمـل مـی    که به بهترین وجه بـر اسـا  سالکانی 

نقص، انجام اعمالی بـا شـفقت بـی حـد و مـرز      های عمیق، داشتن رفتار اخالقی بی آموزه
دهند، بـه محـض تولـد     های عمیق انجام میکنند و بر اساس این سوتره مراقبهتالش می

درنگ بـه  یب مجدد در سرزمین پاک به دیدار فوری آمیتابها دست خواهند یافت و تقریباً
  رسند.بوداشدگی می

ای بـرای  شـده و موانـع کرمـه    با انجام این دهیانه شخص تطهیـر ها  آن ،عالوه بر این
کـه ایـن دهیانـه را تمـرین      هـا  آنگـردد.  رسیدن به تولد در محضر همۀ بوداها رفع مـی 

 توانند بودا آمیتایوس و دو مهاسـتوه را ببیننـد. کرمـۀ   کنند، در طول زندگی خود می می
گـردد و  شود، خاموش مـی  شمار می های بیها در کلپه شیطانی که باعث تولد و مرگ آن

های بیشتری نیز کسـب خواهنـد کـرد. همـۀ     اگر روی این سوتره تمرکز کنند شایستگی
کنند ماننـد گـل نیلـوفر سـفید در میـان نـوع بشـر        کسانی که بر بودا امیتابها تمرکز می

شـوند.  ها می ستوه مهاستهامه دوستان خوب آن دهیوب ستوه اولکیتشوره و دهیوهستند. ب
 The) خواهنـد شـد   ر مسند روشنگری خواهند نشست و در خانوادۀ بوداها متولدبها  آن

Five Pureland Sutras., 238-240).  
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