
  )بخش اول(اصول آيين 
  :مقدمه

آنچه در اينجا ميخوانيد، با زحمت بسيار و توسط منابع متعدد جمع آوري كردم تا ضـمن اينكـه از پيچيـدگي فلـسفي كمتـري برخـوردار باشـد و همگـان                             
  .ه مقبول افتداميد به اينك. بتوانند از آن بهره اي ببرند، از حالت عوام پسندانه و تبليغ هاي زيركانه نيز به دور باشد

اگـر شـماي خواننـده ،    . پاشايي و ترجمه هاي ايشان ، اثر عميقي بر همين اندك دانسته هاي حقير داشـته انـد         .الزم به ذكر است كه محقق بزرگ، استاد ع        
  .توصيه ميکنم" خواهان درك عميقتر و صحيحتر از آيين بودا هستيد، كتب ايشان را حتما

  .خريداری فرماييد) تهران(» بهجت« نشر مرواريد، نشر مثّلث و کتاب فروشيهای معتبری چون باقی منابع را نيز ميتوانيد از

  :سه نشانه وجود
ذهن آرزومند را با وعده هاي . در پي علل ماورايي و عبادات نامفهوم خدايان فرضي نيست. معروف است كه بوديسم، واقع گراست

ترسهاي شما را در مواجهه با جهان خارج، با وعده هاي غير واقعي يا غير ملموس به  سعي نميكند كه .فراوجودي و فوق حسي، نمي فريبد
  :اميد بدل كند بلكه صادقانه هشدار ميدهد كه مفهوم وجود، آميخته است با

 رنج 

 نا پايداري 

 »تاتاگاثا « به آن"طالحااص.  در مفهوم ذات حقيقي و يگانه، نه تنها مردود نيست بلكه بسيار به آن اشاره شده"خود" ( "خود" فقدان 
 .)ميگويند» چنين رفته«يا 

  

  )Arya-Satya  (:چهار حقيقت عالي
 )Dukkha( : حقيقت وجود رنج .1

اينهـا  . در زندگي، بسيار تالش ميكنيم و بسيار شكست ميخوريم و بسيار به مقصود هايي ميرسيم كه ناپاينده است و زود گـذر                     
. و خيلي چيز هاي ديگـر     . از دست دادن عزيزان يا دوري از آنان رنج است         . استپيري رنج   . بيماري رنج است  . همه رنج است  

هر چـه زودتـر آنـرا درمـان         . بلكه آگاه شدن از يك بيماريست     .  مهم اين است كه اين حقيقت، يك نگاه منفي نيست          هنكت..... 
ا روزي كه پزشكي بـه او نويـد ميدهـد           درست مثل كسي كه ساليان سال ميلنگد ت       . كنيم، سرور جاويدان را نيز زودتر مي يابيم       

 .به حقيقت كه اين سخن، بذر شادمانيست. .... كه اي دردمند، بيماريت درمان دارد

 )Trishna (:خواستگاه رنج .2
و بسياري . هر احساسي ممكن است كمرنگ شود. رزو مندي و خواستن، دليل اصلي رنجند چون هيچ نتيجه اي پاينده نيستآ

  :به بيان بهتر بايد دو تقسيم بندي را مطرح كنم.  رنج حاصل نميشوداز نتايج خوب ، بدون
  :تقسيم بندي اول

  : دو بيراهه كه به رنج ختم ميشوند
 افراط 

 تفريط 

 يك درخت ميوه كه ميوه هاي خوشمزه و سالمي ميدهد، ممكن است از انواع كود و لجن و آب آلوده و خاكي براي مثال،
  . خوراكي انسان نيايند ولي ميوه آن درخت شايد از بهترين و گوارا ترين خوراكها باشدتغذيه كند كه هيچكدام به مصرف

 مثل خوراك، پوشاك، خواب، عمل جنسي، ترشحات هورموني بدن فيزيكي ما نيز مانند تنه درخت ، به خيلي چيز ها نياز دارد
شادي . تي نيازمند هيجانات و گريز از يكنواختيهاستو روان ما نيز نيازمند محبت جنس مخالف، دوست، پدر، مادر يا ح..... و 

  ..... حال هر نيرويي كه آنرا بدهد و . امنيت ميخواهد. حال از هر جا كه برسد. ميخواهد



اگر خود را در اين اسباب نياز غرق كنيم، ديگر چيزي از ما نميماند كه به رهايي برسد و اگر خود را از نياز هايي مثل خواب و 
بيمار و سركوب شده، راه به جبران ) آنهم در سنيني كه بيشترين نياز را به آن داريم مثل سنين جواني(مل جنسي خوراك و ع

واي به روزي كه نياز . ... و اين تازه سمت نيكوي جريان است. ..... كمبودهايمان با اعتقادات معنوي ميبريم و گاه چه حريصانه
كودكان بي دفاع يا زنان سرگشته در جوامع . ....  نيست كه چه كسي قرباني ما گرددهايمان را در خفا برآوريم و آنهم معلوم

  }چه زن و چه مرد{مردساالر يا پسر بچه اي كه براي كامجويي به اختيار ميگيريم تا جبران رياضت هايمان را كند 
  

  :تقسيم بندي دوم
  :سه نوع خواستن وجود دارد

 ه حكم ناپايندگي، بي ارزشخواستن هر آنچه حصولش ممكن است ولي ب 

 )هر آنچه ثبوت عقلي ندارد و وعده هاي دنيوي و اخرويست(خواستن موهومات  

 .خواستن يا انكار لذتهاي حسي به شيوه اي كه در تقسيم بندي اول گفته شد 

 
 حقيقت فرو نشاندن رنج .3

براي اين منظور، الزم ). ماها يانه(هايي يابند و به ديگران نيز كمك كنيم تا از رنج ر) تراواده(رنج خود را فرو نشانيم بايد 
است كه به تشنگيها و آرزوهاي بي پايان خود و از سعي و كوشش طاقت فرسا براي معيشت نا سالم و كسب آنچه نا پاينده و 

ين بايد از آنچه بنابر ا. نيروها غيبي هم اگر باشند ، بيش از لياقت ما برايمان كاري انجام نميدهند. زود گذر است، عبور كنيم
به زودي در باره اين موجبات و . ( باعث نادانيست، دوري كرد و موجباتي را كه باعث تولّد مجدد ما هستند، از ميان برداريم

  )تولّد مجدد خواهيم گفت
 

 راه هاي هشت گانه رهايي از رنج .4
  : گانه در سه گروه بندي ، به قرار زيرند8راههاي رهايي 
 :شامل) وينيه(اخالق برترين  

حـرف از روي     (، ياوه گويي    .... )ناسزا، متلك،   (خود داري از دروغگويي، بدگويي ، درشتگويي        :گفتار درست
  ) ناداني و حرّافي بي مورد

خود داري از آزار، كشتار و تبعيض موجودات، خود داري از گرفتن آنچه به تـو تعلّـق نـدارد،                      :كردار درست
  )رابطه با كودكان نا بالغ / رابطه ما فرد متأهل / ر رابطه با زو(رابطه جنسي نامناسب

اسلحه فروشي، حيوان فروشي، اعمال و تلقين نظـر         : خود داري از مشاغلي كه باعث آزار است         :معيشت درست
 اگر با زور و ارعـاب       "خصوصا) حتّي به اسم گسترش آيين يا هدايت      ! به هر اسمي  (به ديگران   

  ... رمالي، جادو و ربا خواري، كاله برداري، باشد،

 )ديانه( نگرش برترين 

   حقيقت عالي4دين، مكتب يا مذهب درست و (آگاهي از آيين نيك   :شناخت درست
يعنـي  (كام و شهوت، آزاد از بدخواهي   : از!) نه انكار انديشه  ! يعني در قيد نبودن   ( انديشه آزاد     :انديشه درست

  )يعني مملو از همدردي و عدالت(، آزاد از ستمگري ) مملو از مهر
 )پرجنيا(برترين شهود  

قـدم  / ب   دور ماندن از خواسته هاي ناشايست همراه با شكوفا كـردن تمـايالت خـو               : قدم اول   :كوشش درست
  غلبه كامل بر عادات ناشايست همراه با ايجاد عادات نيك: دوم

 ذكر گويي چندان توصيه –) ويپاسانا و ذاذن از نمونه هاي عملي خوب هستند(مراقبه درست   :آگاهي درست



  .ولي ممنوع نيست! نشده
توضيح آن خواهد كه ) دنش» تاتاگاته«يا » اين چنين رفته«( با ذات موضوع مراقبه يكي شدن   :يكدلي درست

  .آمد
 

  ):تناسخ(موجبات و تولّد مجدد 
  .تناسخ از نظر بودا ، بسيار متفاوت است با نظر هندو

  :براي مثال اين شعر مولوي. مظاهر تناسخ در ادبيات عرفاني ايران بسيارند
   بر زدمحيوان مردم به  نمامز/  شدم ناميي مردم و جماداز 

  )گياه = نما / شيء = جماد  ( كم شدم؟ز مردنپس چه ترسم؟كي   /   شدمآدم و حيوانيمردم از 
كه مركز تعقل در جسم فيزيكي است، داراي سطوح لطيف تـري از كالبـد               » مغز«انسان عالوه بر كالبد جسماني خود، و به دنبال آن           

  .خرافي نيست" اين مسئله مطلقا. ها و در پي آن آگاهي هاي لطيف تر است
  :  ،»كرليان « گسترده و وجود دستگاههاي عكاسي حساس مانند دستگاهبر اساس مطالعات

   ) http://www.kirlian.org/(  
  

 

  

    
  عكس، واقعيست و اسناد آن موجود است    عكسهايي از حوزه انرژي دور انگشتان افراد روشن بين

  
امـا هنـوز جـسم لطيـف آن در عكـس            ! در آزمايش كرليان، بخشي از يك برگ بريده شـد         (ثابت شد كه حتي پس از آنكه عضوي         

محققـين همچنـين اظهـار    . بريده شود، جسم لطيـف آن ميمانـد     ) درست مثل قبل از بريده شدن ولي بدون تشعشع        ! بله!! نمايان بود 
 گرم نيز از وزن بدن كسر ميشود        25،   جداي از وزني كه انسان در لحظه مرگ، به دليل تخليه هواي ريه از دست ميدهد                هميكنند ك 

  .كه هنوز اثباتي براي منشأ آن ندارند
  :كه معروف است به) با اثبات و مشاهدات علمي و آزمايشگاهي(اد، تجربيات خروج از بدن داشته اند بسياري از افر

O.B.E(Out of Body Experience)  بـه داليـل   ( كه متأسفانه در برخي منابع فارسي به آن خروج روح ميگويند كه اشتباه اسـت
  .و اين پديده اثباتيست براي وجود كالبد ظريف) علمي و فلسفي

به خاطر آوردن زندگيهاي گذشته، صحبت به زبانهايي كه فـرد از آنهـا      : در هيپنوتيزم ( اگر نخواهم به پديده سير قهقرايي در زمان       
، گمـان كـنم حـداقل    »يونـگ «و ناخودآگـاه جمعـي   .... ) آگاه نيست، ارائه آدرسها و اساميي كه صحت بسياري از آنها اثبات شده و   

 ذخيره شود، گواه خوبيـست كـه بـين مـا و نـسلهاي               D.N.A ميتواند در    تعداد واحد هاي اطالعاتي كه    بتوان گفت كه علم ژنتيك و       
  .باشد) ال اقل در بعد ژنتيكي آن(پيشين، يك ارتباط اطالعاتي يا آگاهي وجود دارد كه ميتواند تأييدي بر تناسخ 

  



آنان روز به روز با توجيهات علمي قدرتمند تري پشتيباني با اين حال گفته هاي . روشن بينان ، از اين پيشرفتها بي اطالع بودند
  .ميشود

آن عمل، فكر، گفتار    ( در بوديسم ، اعتقاد بر اين است كه هر عمل، فكر، گفتار و نمود، چنانچه خاصيت ويژه اي در مرتكب شونده                    
و ) مـرگ / تولّـد   (شد، علّتيست براي تداوم وجـود        وجود نداشته با   »اين چنين رفته  = تاتاگاتا  «يا  » رسيدن به نيروانه  « م  به نا )  و نمود 

مثـل پـدر و مـادر كـه ژن           (.اين به معني انتقال نيست بلكه مانند شمعي روشن است كه با آتش آن، شمعي ديگر را روشن ميكننـد                   
  ).آنان ، ژن كودك را شكل ميدهد و خودشان در جايگاه خود ميمانند

كيست كه بايد از قـوانين فيزيكـي اسـتفاده كنـد ولـي كالبـد هـاي لطيفتـر ، كارمـا هـا و           تناسخ در قالب فيزي :نكته قابل توجه اينكه 
  . به معني زاد و ولد نيست"بنابر اين تناسخ الزاما. ، قوانين خود را براي زايش دوباره دارند)علّت كارما ها(ساماسكاراها 

  :حال فرض كنيم
  : Skhandas بخش وجود 5: او متشكل است از. انسان زاييده ميشود

  )جامدات، مايعات،گاز ها، نيروي الكترومغناطيس: يا اگر درك آن مشكل است( خاك، آب، آتش، باد : شكل

  )آگاهي+ معلول عناصر ( خوشايند، نا خوشايند ، خنثي : احساس
   وابسته و حاصل حواس: ادراك

   پاسخ به حواس:خواست 
   بصري، شنوايي، بويايي، المسه، چشايي، ذهني:هشياري

تجلي يك ذات واحد و تعريف نـا شـدني          " در بوديسم، هر وجودي كه نام دارد و در نتيجه آميخته و ميرا است، تماما              الوه بر اين،    ع
  .است) گويند» شونياتا«يا » تهيگي«به همين دليل به آن (

ت به دريا ، راه جاودان شدن قطره واين بازگش. (تمامي تجلّيها مانند قطرات آبند كه روزي بخار ميشوند و باز به دريا برميگردند
  .)است

 Shunyataاست نه شونياتا » Skhandas   بخش وجود 5«  مقصودجاودان وجود ندارد،» خود«: بنابر اين در بوديسم وقتي ميگوييم 
  ).نيروانه(

  : حافظ كه گفت
  ،ي حافظ از ميان برخيزخود حجاب خودتو 

   وSkhandas"   بخش وجود 5 ":    اول را به معناي خود 

  .يا همان تهيگي به كار ميبرد) نيروانه (Shunyata  دوم را به معناي شونياتا خود 
  

  .تناسخ بودايي به معني انتقال روح نيست بلكه حركت آگاهي از تولّدي به تولّد ديگر است: خالصه
  

  )پايان بخش اول(اصول آيين 
  


