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تولد و مرگ

کهنشهرنزدیک«لومبینی»یبیشهدرمسیحمیالدازپیش560سالدر«بوداگودتاما»

ازیکی«سودودانا»پسر«گودتاما».نهادهستییعرصهبهپانپالجنوبدر«کاپیالواتسو»

.بود«کیاهاشیا»پادشاهروایات،بعضیطبقیا«شاکیا»یقبیلهشاهزادگان

امیاسازخانوادگیکهنسننبهبنا«شاکیاها»هایقبیلهکهاستعنوانی«گوتاما»اسم

بهروفمعشودبیدارواقعیتبهآنکهازپیش«بودا».اندبودهگرفتهودائیکهنپاکبازان

رااودرسیواقعیتبهویآنکهازبعداست،بوده«شاکیاهامرتاض»یا«گوتاماشاکیامونی»

.اندگذاردهنام«استشدهبیدارواقعیتبهآنکه»یا«بودا»

یدهرسفرا«نیروانا»بهپیوستنووداعهنگامکهشدمتوجه«بودا»سالگیهشتادسندر

.است



بوددهشپریشانواندوهگینسختخبراینشنیدنازکه«آناندا»خودنزدیکمریدبه
دارندیدلبستگدنیویزندگیبههنوزکهمریدانیازگروهیکهحالیدر»:گویدمیبودا

گذرد،میدرجهانچشمزودچه:گفتخواهندوشدهاندوهگینخبراینشنیدناز
وپایدارناعناصریجملهکهدانندمیبراستیواندیافتهتسلطخودبرکهدیگرگروه
شمردخواهندمحترممرایخاطرهدارند،بررادرخویشنابودیهاینطفهوگذراندزود

«دادخواهندتطبیقامآموختهمنکهراهیبارازندگیو
سمجایندینازترا»:گویدمیبودآمدهاودیدنبرایکهمریدیبهرحلتازپیشبودا

دریافتهرا(dharma)آئینببیندراآئینکههرآنکسبود؟خواهدسودیچهناپاک
.«است

خودوبگذارند«شاال»درختانبینتختیکهداددستوربودارسید،وداعوقتسرانجام
بارانوگستردندنوشکفتههایشکوفهرس،تازههایشاخهوگرفتجایآنروی

آنهاازوکردپیروانصرفراخودعمرلحظاتآخرینبودا.ریختنداوتختبرویگلبرگ
اوباوسازندمطرحدارندبودائیجامعهوآئینوبودادربارهکهشکیهرگونهتاخواست
.فرونشاندراآنهاتردیدودهدپاسخویتاگذارنددرمیان



افکار و عقاید فلسفی و دینی بودا 



درراتدرخآنازبرگچندوبودنشسته«سینساپا»درختانبیشهنزدیکبوداروزی
آیامریدانایشمانظربه»:پرسیدگردانیدهمریدانبسویرویناگهان.داشتدست

انندآویزبیشهآندرختانبهکهبرگهاییازامگرفتهدستدرکهبرگیچنداین
برگچنداینازبیشهآندرختانبرگهایالبتهگفتندهمهمریدان؟«استبیشتر
ازگفتمنشمابهودانستممنکهآنچهمریداناینیزهمچنان»:گفتبودااستبیشتر

کهنستاینگفتمشمابهآنراآنکهعلتواستبیشترداشتمابرازشمابهکهآنچه
وکندنمیتانیارحقبسویپیشرفتراهدرونداردسودیشمابرایآندانستن

لعلسلسلهخاموشیوتمایالتفرونشاندنودنیاازگیریگوشهراهبهراآدمی
سکوتآنیدربارهروایناز.کندنمیهدایتبیداریوداناییوآرامشوناپایدار
–استرنجحیاتاین-آموختم؟چهوگفتمچهشمابهمریدانایولیکردماختیار

اموشیخاستواین-شمابهگفتمچنین–رنجمبدأاستاین–شمابهگفتمچنین
–دشومیمنتهیرنجخاموشیبهکهراهیاستاینو–شمابهگفتمچنین–رنج

.«شمابهگفتمچنین



و نیز مربوط به اصل پیشیین یعنیی فرهییه ی رنیج جهیانی     « غیر خود»اصل عدم جوهر ثابت یا 

ای صورت میادی »: بودا در خطبه ی بنارس خطاب به پنج مرتاض می گوید. ناپایداری مظاهر است

می بود محکوم به بیماری نمیی شید و  « خود»نمی تواند بود زیرا اگر صورت مادی « خود»راهبان 

ل ، ولی ای راهبان حا«جسم من چنین و چنان خواهد بود» : آدمی درباره ی آن می توانست بگوید

آن نمی تواند شد و محکوم به بیماری است، آدمی را روانیست تا درباره ی« خود»که صورت مادی 

.«جسم من چنین و چنان خواهد بود»: سخن بگوید و بیافزاید

« خیود »و ادراکات و تأثرات ذهنی و آگاهی نییز  ... می تواند شد« خود»احساسات نیز ای راهبان »

.می توانند شد



:  اینک ذکر حکایتی مرتبط

ا آنچه آی–متغیر است ای سرور بزرگ -به نظر شما ای راهبان جسم مادی، متغیر است یا ثابت؟ »

اثابت اگر مردی به آنچه که ن–رنج در بر دارد سرور بزرگ -متغیر است خوشی در بر دارد یا رنج؟ 

؟ «منماین مال من است، این منم، این خود» : وو رنج آلود و متغیر است نگاه کند، می تواند بگوید

پس ای راهبان هر آنچه که مربوط به جسیم و احسیاس و  ... این امکان ناپذیر است سرور بزرگ -

ادراک و تأثرات ذهنی و آگاهی است و در گذشته بوده و در حال موجود و در آینده خواهد بیود و  

ا کوچک یا متعلق به موجودات ذی روح است یا نیست و یا لطیف است و یا کثیف و یا بزرگ است ی

از می هر آنکس که به معرفت ممت..... « یعنی آتمان نمی توان بود« خود»و یا دور است و یا نزدیک 

ییت  هر آنکس که ای راهبان پدیده های جهان را در پرتو این واقع. گردد این واقعیت را باید بداند

دریابد و به فرزانگی آراسته گردد، و از صور مادی روی گردانید واز فرونشیاندن تمیایالت نجیات    

بیاز » حاصل گردد و در دل هر آنکس که آزاد شده آگاهی و هوشیاری این آزادی نیز طلوع کند و 

یگر بیا  خاموش شود و تندیس بدست آید و وظیفه ی انسان به پایان رسد و او بداند که د« پیدائی

.  به این جهان صیرورت برنخواهدگشت



سلسله علل و معلوالت: ج 

«چندطیشرایبرمتکیعلیت»یعنیگویند،می«ساموتپاداپراتی»رامعلولوعللسلسلهقانون

بحثموردبودائیکهنهایرسالهاغلبدرواستبودائیآئیناساسیهایپایهازیکیفرهیهاین.

،ایشستودرودازپسوشدبودانزدآناندا»:استآمدهچنین«دیگانیکایا»در.استگرفتهقرار

عللیسلسلهآئیناینکهاستآورشگفتوعجیببزرگسرورای»:گفتوگرفتجایاوپهلوی

«...کندجلوهروشنچنیناینمننظربهنمایدمیژرفچنینواستژرفچنیندرحالیکه

بهیقعموآیدمیپدیدعللازکهحوادثیآئیناستعمیق«آناندا»ای،نگوچنین:گفت«بودا»

ایرهداندوهناکراهازکهنداردتوانایینسلاینکهاستهمیننفهمیدنبعلت.کندمیجلوهنظر

.«کندعبورحیاتومرگ

و«یآر»-:بگوییبایدتو«؟داردخاصیعلتمرگیوپیریآیا»:شدمیسؤالآنانداایتوازاگر

علتایشپیدوتولد»-:بگوییبایدتو؟«استآمدهپدیدپیدایشعلتیچهاز»-:اینکهسؤالبه

.«استمرگوپیری



«آری»-:بگوییبایدتو«دارد؟خاصیعلتپیدایشآیا»-:شدمیپرسش«آناندا»ایتوازاگر

لتعصیرورت»-:بگوییبایدتو؟«استآمدهپدیدپیدایشعلتیچهاز»-:اینکهسؤالبهو

«است؟پیدایش

سؤالو«آریی-:بگوییبایدتو«دارد؟خاصیعلتصیرورتآیا»-:شدمیسؤالتوازاگر

یرورتصعلتدلبستگی»-:بگوییبایدتو«؟استآمدهپدیدصیرورتعلتیچهاز»-:اینکه

.«است

ؤالسبهو«آری»-:بگوییبایدتو«دارد؟خاصیعلتدلبستگیآیا»-:شدمیسؤالتوازاگر

لبستگیدعلتمیلوعطش»-:بگوییبایدتو«؟استآمدهپدیددلبستگیعلتیچهاز»:اینکه

.«است

السؤبهو«آری»:بگوییبایدتو«دارد؟خاصیعلتمیلوعطشآیا»:شدمیسؤالتوازاگر

:اینکه



میلوعطشعلتاحساس»-:بگوییبایدتو«؟استآمدهپدیدمیلوعطشعلتیچهاز»-

.«است

سؤالبهو«آری»:بگوییبایدتو«دارد؟خاصیعلتاحساسآیا»-:شدمیسؤالتوازاگر

:اینکه

.«استاحساسعلتتماس»-:بگوییبایدتو«؟استآمدهپدیداحساسعلتیچهاز»-

بهو«آری»-:بگوییبایدتو«؟داردخاصیعلتتماسآیا»:شدمیسؤال«آناندا»ایتوازاگر

واسمتماسعلت»-:بگوییبایدتو؟«استآمدهپدیدتماسعلتیچهاز»-:اینکهسؤال

.«استصورت

:بگوییبایدتو«؟داردخاصیعلتصورتواسمآیا»:شدمیسؤال«آناندا»ایتوازاگرو

:بگوییبایدتو؟«استآمدهپدیدصورتواسمعلتیچهاز»-:اینکهسؤالبهو«آری»-

.«استآگاهیصورتواسمعلت»-



سلسلهازآزادیوگریزوتمایالتعطشفرونشاندنیعنی«نیروانا».استبوداآئینممتازهدف«نیروانا»

حققتبودایییگانههشتطریقاثربرکهمطلوبیکمالوممتازساحلوجهانیرنجوهاپیدایشعللی

خاموشیییعنرنج،نشاندنفروشریفحقیقتراهبانایاینست:استگفتهمی«بودا»چنانکه.پذیردمی

وختسباکهاستچراغییبمثابهراهبانایخاموشی،اینوتمایالتکاملنابودییبواسطهعطشومیل

تمامبعلت،نکنندنگاهداریآنیفتیلهازوندهندسوختبداندیگرانکهچراغیولیسوزدمی(روغن)

.«گرددخاموشچراغآنوفرونشینید،راهبانای،آنشعله،سوختنشدنتجدیدوشدن

داریناپایازآزادیوگریزمفهومیکی:استشدهتعبیرقسمدو«نیروانا»ازکهاستمعتقد«پوسن»

وهمنبریمثابهبهکهباشدواداشتهعقیدهاینبهراگروهیمفهوماینکهدارداحتمالواستجهانمظاهر

درولی،استسرمدیبقایوجاودانیومطلقمقامبهیافتنارتقاء«نیروانا»ازمراد،اوپانیشادهاآتمن

سانیدهرنتیجهاینبهرادیگریپارهاستممکن،ساکنجوهروثابتاصلبهاعتناءواعتقادعدمحالعین

.استمحضسکوتوهاپدیدهخاموشیوانقطاع«نیروانا»کهباشد



.اندادهدقرارحجتوپذیرفتهرا«نیروانا»ثانیمفهومبودائیانبیشترکهبودمتذکربایدالبته

یکوانبعنرا«نیروانا»بخواهیمکهایستبیهودهکامالًکوششمننظربهگویدمی«داسکوپتا»

«روانانی»بگوییمآنکهمگر،نیستآنبیانبرایبهتریطریقهیچوبدهیمشرحجهانیتجربه

واندتنمیاینوشوندمیخاموشعالمتجاربکلیهآندرکهمقامیواستهارنجیجملهفرونشاندن

مقامفقطایمنفییامثبتمقامهمچونرا«نیروانا»کهبکوشدآنکسهر.منفینهوشودتلقیمثبت

استرستد.دانندمیالحادوکفرآنرابوداآئیندرکهگرفتهپیشدرنظری،کندتعبیرانهداموعدم

آنانیمعیدربارهبیشترمطالبیمیخواهیمماوکندنمیارهاءراجدیدعصرمردمانبیانطرزاینکه

اینانبودائیخودزیرااست،ناپذیرامکانچیست،«نیروانا»اینکهبرقطعیدادنپاسخولیبدانیم

.«اندکردهتعبیرشرعیغیروربطبیراسؤاالت

هیچبآنراوآراستنتواناصواتلباسبهراسکوتواستمحضسکوتشدگفتهچنانکه«نیروانا»

گیردمینتعلقبدانادراکاترنگواستصفتوبیرنگآنزیراساخت،نتوانمزینگفتاریوعبارت

آنرافاطدربحثباشد،نیافتهارتقاءونرسیدهمقامبدانکسیتاواستخوددلیلخود«نیروانا»و

دررادخورشیطلوعبخشطراوتنقشنابیناییبهتوانمیچگونهشدخواهدوقتاتالفوحاصلبی



یچهرهبرنقابینیمهکهکهراابریلکهروشنسایهیمنظرهیاوکردبیانآرامدریاهایبیکرانآفاق

پس.کردمجسماونظردرآوردمیپدیدواقعینیمهوانگیزخیالنیمهجهانیوافکندمیماهتابناک

بهبتدااحقجویندهکهآنستمستلزمواستبودائیتعلیماتغائیهدفوانتها«نیروانا»:گفتباید

ویدرسمطلقواقعیتبهناگهانروشناییدرختزیرکهبوداخودمانندباشد،شدهبیدارحقواقعیت

میخاموشدنیاهوسوهواشمعحالیکهدروتابیدوجودشاعماقدرمحضروشناییبودائیانبقول

راراسلبخندوافکندمینادانیتیرههایبرسایهپرتووافروختمیاودلدرحقروشناییچراغشد،

هاجسمهموتمثالهادرکهاستمتمادیقرنهایکهلبخندی.بستمینقشبزرگمرتاضلبانبرآمیزی

.استمتجلیواقعیبودائیهردلدرآنرازواستمنعکس«ساتوهابودی»وبوداهایتصویروو

ذراتپایانبیگردشوعللیسلسلهناپایداریواشیاءثباتعدمبهاستهزاءنوعیهمکهلبخندی

گزندازخالیوشریفوخالصوپاکترحمنوعیهموشدتواندمیتعبیرکائناترقصوهستی

واند«ئیبازپیدا»چرخگریبانگیرکهسرگردانیموجوداتناپذیرپایانرنجواندوهبهترحماحساسات،

کهییاشکهامقداروکنندمیسپریتلخیبهراعمریخیالی،آرامشانتظاردرهستی،آسیابچرخزیر

–استبیشتراقیانوسآبمقدارازاندریختهفرودیدهازهستیمراتبسلسلهدرخودآوارگیطی

.ندارندآزادیراهدربرداشتنگامهمتکهآنهاییحالبرایترحم



جمالت کوتاه فلسفی و ادبی از بودا

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد

آن که تواناتر است آسان تر می بخشد

انسان مانند رودخانه است، هر چه عمیق تر باشد، آرام تر و متواضع تر است



برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود هیچ 

راهی دور نیست

عظمت مردان بزرگ، از طرز رفتارشان با مردمان کوچک 

آشکار می شود

مردی که کوه را از میان برداشت، مردی بود که شروع به 

برداشتن سنگریزه ها کرد



:منابع

گانشایداریوشدکتر،هندفلسفیمکتبهایوادیان

قرائیفیاضدکتر،هندادیان






