


کتابت شد و تمامی رهروان بودا آنرا بعنوان قديميترين منبع . م. ق۲۹شد؛ اين مجموعه که بنياد تعليمات بودا را دربر ميگيرد در 
  .وديسم قبول دارندموجود ب

برای تهيه اين مجموعه ميتوانيد ازطريق پست الکترونيکی آنرا سفارش دهيد، در آخر اين متن آدرس پست الکترونيکی انجمن پالی 
 وجود ندارد؛ سه جلد کتابی که ما صميمانه پيشنهاد خواندن  استهيچ جايگزين بهتری برای درک آنچه واقعا بودا گفته ؛آورده شده

 ، ماژيما نيکاياMajjhima-Nikaya ماژيماـنيکَيا (۳ و ۲، ۱جلد  Middle Length Sayings سوره های متوسط ا بشما ميدهيم آنها ر
Majjhima Nikaaya ،اين سه جلد اکثر مطالب الزم برای درک بوديسم بنيادی، دريافت واقعيت . ميباشد) سخنان ديگری از بودا

  .ه واقعيت بزرگ را دربر ميگيرندهستی همه چيز و يافتن راه بازگشت ب
 Sanyuttaتا نيکايا ، سانياSanyutta-Nikayaتاـنيکَيا سانيا( Kindred Sayingsسوره های منسوب مباحثات بودا جلدهای بعدی 

Nikaaya ،کتاب سوره های منسوب ( سوره های تدريجی ، سپس ۵ تا ۱جلدGradual Sayings ) آنگاتاراـنيکَياAnguttara-Nikaya، 
 Dialogues of Buddhaمباحثات بودا  و در ادامه ۵ تا ۱جلد ) کتاب سوره های تدريجی، Anguttara Nikaayaآنگاتارا نيکايا 

  . مشتمل بر سه جلد ميباشند) کتاب مباحثات بودا، Digha Nikaaya، ديگا نيکايا Digha-Nikayaديگاـنيکَيا (
، )Nibbana(نيروانا ، چراغ راه رهروان معرفت، جويندگان  ميباشندجاودانت بزرگ مباحثات تبيين شدهء بودا که درباره يافتن حقيق

  .درها و جستوگران حقيقت بزرگ ميباشپويندگان راه رهايی از همه غمها و زج
 برای  سالگی بدنبال يافتن راهی۲۹شاهزاده سيدارتا گاتاما در سرزمينی که اکنون حايل هندوستان و نپال است به دنيا آمد؛ در سن 

بُديساتوا يک او . ش، همه ماديات را انکار کرد و به رياضت کشی پرداختپايان غمها و ناپايداريها، وبرای تأمين رستگاری ابدی خوي
Bohdisattva ،معرفت کامل و عالی، بودائيت يعنی کسيکه به ممارسات و تمرينات سخت و طوالنی ميپردازد تا  شدBuddhahood  را

 سالگی، پس از متمرکز کردن تمام هستی خويش بر اين يک هدف، به دريافت معرفت کامل نايل شد و راهی را ۳۵بدست آورد؛ در 
پس از آن بودا به . ميرساندنيروانا ، راستيندريافت که به انحای کامل غم، ناپايداری و رنج انجاميد و او را به ساحل ديگر، معرفت کامل 

  .و معرفت بودند پرداخت و با تعليمات خود پايه های بوديسم را بنا نهادتعليم ديگرانی که در جستجوی بينش 
؛ تعليمات نميکندترغيب کور بوديسم به ايمان در بوديسم بنيادی، تأکيد بر چستجوی حقيقت، دانستن آن و فهميدن آن است؛ 

فقط با تالش شخصی :  شخصی احتياج داردبوديسم دينی منطقی است و به سعی. »آمدن و باورکردن«است و نه » آمدن و ديدن«بوديسم 
  .ميتوان به درک معرفت کامل نايل شد و هرکس مسوول رهاکردن خويش از غم و رنج ميباشد

بوديسم به هر فرد اجازه ميدهد که حقيقت را وجدان کند و هيچ ايمان و باوری به فرد تحميل نميکند و درآن الزم به پذيرش هيچ 
بوديسم يک مکتب . صول و فروع، مراسم دينی، قربانی کردن و عقوبت که الزمه ايمان کور هستند، نيستنوع اعتقاد و جهان بينی، ا

بودا از تعليمات خود بعنوان يک قايق برای ترک ساحل غم، رنج و . عبادت و ايمان نيست بلکه راهی برای رسيدن به معرفت کامل است
. کامل يا نيروانا ياد ميکند؛ پس از رسيدن به نيروانا ديگر به قايق نيازی نيستناپايداری و رسيدن به ساحل آرامش و امنيت، معرفت 

بر تعليماتش، که مابين شهوترانی کامل در دنيا و ترک کامل دنيا و رهبانيت ميباشد، گذاشت؛ راه او  The Middle Pathراه ميانه بودا نام 
پذيری، بينش و تمرکز، ديدن و فهميدن جهان هستی را آنطور که هست رشد عقلی و رشد روحی را با هم دارد و همزمان با مهر، فنا

  .در اينجا بايد يادآور شد که تفتيش عقايد، محاکمه عقيده و تحجر هيچ نقشی در بوديسم ندارند. برای انسان به ارمغان مياورد
؟ تولد، رنج، درد، اندوه، چيست  غم اماست؛ بوديسم راه فراری برای جويندگان پايان غم و اندوه در اينجا و اين زمان ميباشند، ا

استرس، بدبختی، جنگ، ديوانگی، گرسنگی، دست نيافتن به شرارت، حصرت، پيری، فرسودگی، مرگ، سوگ، نااميدی، فقر، بيماری، 
  .ط استخواسته ها، فراهم نشدن نيازهای اوليه، همراه شدن با نامطلوب، از دست دادن مطلوب، و هرچه که ناپايدار و نامسلَ



 هميشگی نيست و هرچه فانی است ناقص است و در چيزی که ناپايدار II شدهپرداختهبوديسم برای کسانی است که دريافته اند آنچه 
هدف از سلوک در راه بودا رسيدن به نيروانا است که هدف غايی آن .  يافت نشود و فقط درد و مخاطرهجاوداناست شادی و خوشی 

 Eightfold Noble Path of بوديسم گانهراه اصيل هشت.  يا متولد شده نيستپرداختهت؛ شادی و وجدی که است؛ همان دريافت حقيق

Buddhism  که بايد همزمان پرورش داده شوند – راهکارهايی کامال مشخص و خاص –وسيله رسيدن به اين هدف است؛ هشت فعاليت 
  .تا انسان به هدف که نيرواناست واصل شود

چهار حقيقت مهتر است که شامل دانستن  Right Understandingفهم نيک يا  III Right Viewديد نيک، شتگانهه راه بخش اول
  :ميشود

بی  شده ناپايدار است؛ هرچه ناپايدار است ناقص است؛ و هرچه ناپايدار و ناقص است پرداخته دانستن اينکه هرچه حقيقت اول
  است؛ Selfless خويشتن

 لذتها و احساسات، شدنها و دوباره شدنها، توهم و بی از و هيجان تخديرنقصان بر اثر نادانی ايجاد ميشود و دانستن آنکه  حقيقت دوم
  توجهی آنرا تداوم ميبخشد؛

علم به اينکه نيروانا محو نقصانی است که اينچنين ايجاد شده و پايان تمام شدنهای آينده، همان دريافت حقيقت بزرگ و حقيقت سوم 
  ها؛رهايی از نقص

نيروانا، خويِش جاودان راستين، حقيقت :  به مقصود انحای اين نقصان و نيلبرایراه اصيل هشتگانه بوديسم دانش به حقيقت چهارم 
  .معرفت کاملجاودانه مطلق تغييرناپذير، آنسان بودن، 

 فرد به دريافت معرفت  است که همان ميل شديدRight Aimهدف نيک   ياRight Thinkingتفکر نيک راه هشتگانه بخش دوم 
تبرا از تمام ديدنيها و ساختنيها و   وکامل، واقعيت بزرگ جاودان راستين، تحذير از همه افکار شر، رسيدن به نابودی کامل هوسها

؛ »ساختگی«رسيدن به محو کامل همه واقعيتهای مخلوقات هوس انگيز؛ پرورش بيهوسی، کناره گيری کامل، تسليم کامل خويشتن؛ 
  .رهايی آگاهانه و آزادانه از اراده، بينش کامل ِوجدانی بوسيله ذهن؛ نيل به آزادی بيداری خويشتن درونِی درک

، پيمان شکنانه، شريرانه، آلوده به نيرنگ و هرگونه دروغگفتار دوری جستن از هرگونه  Right Speechگفتار نيک  يابخش سوم، 
  . و آنچه واقعا جاودان و واقعی استگفتار بی ارزش و گفتگو و بحث درباره نيروانا

عمل سوء هر دوری از تبرا از کشتن هرچيز زنده؛ خودداری از هرنوع دزدی، : است Right Actionنيک کردار، بخش چهارم
  .احساسی و جنسی، تحذير از همه اعمال شريرانه و هرگونه تخدير

  .ای زندگی شريرانهدوری گزيدن از همه روشه:  استRight Livingرفتارنيک  ،بخش پنجم
 شريرانه چه جديد چه قديمی؛ نگاه داشتن و State of Mindنابود کردن هر حالت فکری ؛ Right Effortتالش نيک  يا بخش ششم

رشد دادن حاالت خوب فکری ايجاد شده و تالش برای ايجاد حاالت فکری خوب جديد؛ مانند، مهربانی نسبت به همه موجودات، عاطفه 
  .لذت دلسوزانه و حفظ آرامش ذاتی همه جانوران، و دلسوزی برا
برداشت، روان،  دانستن جسم، احساسات، بی خويشتن است و آن ناپايدار، ناقص و Right Mindfulnessآگاهی نيک بخش هفتم 

ن، بيعالقگی ، حاالت فکری، موضوعات فکری و فعاليت فکری ميباشد؛ و نيز، تصرف از جهان و ديدن فرسودگی پيوسته آذهنوجدان، 
کامل، کناره گيری، خونسردی، آرامش و درک اينکه همه چيز جزو خويشتن نيست؛ همچنين، بی اعتنا بودن به دريافتهای حسی، دور 

  . ماندن از لذات و دردهای پرداخته احساسات و ناشی از آن
يرانه و افکار ناشی از احساسات، دوری جستن از جهان، گريز از حاالت شر: Right Concentrationتمرکز نيک  ،بخش هشتم

اختيار زندگی تنها، کناره گيرانه، مشتاقانه، همراه با سخت کوشی و اراده آهنين و پرورش ذهن همگرا بواسطه مديتيشن و تفکر زياد و 



ابودی عادات و ؛ وارد شدن به و باال رفتن از هشت مرحله هشياری که به تقويت بينش وجدانی، درک و ابر آگاهی مستقيم و نطوالنی
 همزمان با باال رفتن يک فرد در مراحل ذهن و هوسها، دريافت واقعيت حقيقی و گذر کردن از صدف توهم و ناآگاهی منتهی ميشود؛

آگاهی، طبيعت حقيقی هستی و بودن موجودات با وضوح بيشتری ديده ميشود، چه به صورت وجدانی و چه با سعی بسيار بواسطه 
  .قيقت آشکار ميشود و فرد به خويشتن خويش، خودآگاهی و معرفت کامل ميرسد ح:ابرآگاهی مستقيم

] رسيدن به[خلوص ذهن هدف است؛ خلوص ذهن تا ] رسيدن به[خلوص عملکرد تا : پيوندهای زير در داخل راه هشتگانه وجود دارند
] رسيدن به[ در عبور از ترديد تا خلوص در عبور از ترديد هدف است؛ خلوص] رسيدن به[ خلوص نظر تا هدف است؛نظر لوص خ

خلوص در دانش و ] رسيدن به[و اين تا ، هدف است؛ نيستخلوص در دانش و شعور نسبت به راه و آنچه راه به سوی واقعيت حقيقی 
ين دانش و آگاهی هدف است؛ و اناشی از خلوص ] رسيدن به[آگاهی نسبت به مسير و پيشرفت به موازات راه هدف است؛ اين نيز تا 

  .خويشتن است، هدف است  بی وآخرين تا رسيدن به نيروانا، و از دست دادن تمام تعلقات به آنچه مخلوق، ناپايدار، ناقص و بی جوهره
، افکار و ايده ها و اشتياق؛ دانش تأمل در جسم و احساس، ذهن و حاالت فکری: شروع ميشودآگاهی هفت پيوند معرفت و باروری با 

در دارما، کنکاش حاکم بر جهان؛ و بدنبال آن افراط و تفريط  و آگاهی نسبت به وجودشان به منظور تسلط بر شفاف نسبت به آنها
، رغبتتالش، نيروی  و آنگاه ميايند ؛يادگيری و بيادآوری راهکاری که به واقعيت حقيقی، که مخلوق نيست، ختم ميشود ميباشد

  .خودداریو در پايان تمرکز ، آرامش
  . اقتدار ايمان، اقتدار انرژی، اقتدار آگاهی، اقتدار تمرکز و اقتدار بصيرت:عبارتند ازط مسلپنج عامل 

من نيروانا را درميابم، به «: اساس قدرت ذهنی به خواست، انرژی، فکر و جستجو و عوامل تمرکز و تالش و جهت اراده بستگی دارد
ممارست برای رسيدن . »واقعيت مطلق جاودانه حقيقی، همينجا و هم اکنونآن ميرسم و در آن باقی ميمانم؛ همان ناميرای، زاده نشده؛ 

  .به باروری قدرت ذهنی برای دستيافتن به هدف، همان راه اصيل هشتگانه ميباشد
م،  نشده را خواهم شناخت و هر آنچه که بايد بدانپرداختهمن ناشناختهء زاده نشدهء :  که ميگويدآگاهی: سه توانايی مسلط عبارتند از

  .آنکس که شناخت را داردخودآگاهی و پس از آن آگاهی شناخت حالت حقيقی و جاودانه واقعيت، را خواهم دانست؛ پس از آن تنها 
  
  : اين استمستقيم دانستن بواسطه بينش وجدانی، بصيرت و » شناخت«و 
  

ساخته نشده، ناپرداخته،  حقيقت، ن شرط، خوِدست، که زاده نشده، بی حالت، بيان نشده، بدونيرواناتنها واقعيت جاودانه حقيقی، 
بدون سن، ناميرا، بدون مرگ، خدشه ناپذير، نقصان ناپذير و همان ، ظريف، پايدار، بدون فرسودگی،  نشده، ابداع نشدهپرداخته

ميزان، ناپذير،  واقعيت تغييرخودآرامش، خوشی، خلوص، عالی، کمال و وااليی بينش، رهايی از نقص، بدون نام، يکسانی و خلوص 
ترکيب نشده و پايدار است و با هر آنچه  آنچه که هميشه بوده، – پايان و در يک کالم، .استحقيقت شگفت انگيز، هدف و تنها 

پرداخته هستی، حسها، شکل و بی شکلی، جهان و هر آنچه که هست، همه . نيست شده، ترکيب شده، ناپايدار و گذراست، پرداخته
 حسها، احساسات و تجربيات حسی IVتجربه ميکندمجازاً که  واقعيتی جاودانه و حقيقی، خويشتن،پيوسته به مصنوعی واقعيتهای : هستند

، از جهنم تا Vباالست، متوسط و پ –در دنياهای بيشمار مختلف مادی و غيرمادی ) موجودات(های بيشمار جسم و ذهن پرداختواسطه برا 
  .VIبهشت

پايدار است، فرسوده ميشود و ميراست و بنابرين ذاتا ناقص است و بی خويشتن، ازيرا که طبيعت ولی، هرآنچه پرداخته است، نا
 خيمه شب بازی تخيل بازيگر، توهمی که دوامش –نيست » قصرهای ماسه ای«واقعيت مطلق جزء يا متعلق به اين نمودها و خوِد حقيقی 

  .وابسته استاز خويشتن را به ناآگاهی 



 ی که تصميم به رسيدن به معرفت خويشتن و واقعيت حقيقی نگيرد، به باز پرداخت اين واقعيتهای پيوسته»موجود«مطابق بوديسم، هر 
خوب يا بد خواهد بود » زندگانی«تناسخ در آينده حتمی است و هر  .مربوط به احساس، خواستها، شکل و بی شکلی ادامه ميدهد

 اولين نمود از  از کردار، گفتار و افکار؛ و ذهنگذشتهبی از هردو، بسته به اعمال دربرگيرندهء شادی يا اندوه، لذت يا درد يا ترکي
 باز تولد، که پيوسته بين جهنم و VIIيک آونگهستی، خواهد بود؛ درواقع، التهای حواقعيتهای پرداخته و پيوسته به خويشتن افراد در 

 درميان  زيستن مجازی و به تمامی نمودها بگيرد کهميمتص» موجود«هر خويشتن  تا زمانيکهو جهان هستی در حرکت است بهشت 
 شده و بصورت مجموعه پيچيده و پوسيدهء رنج، درد و غم پرداختهاز هرآنچه » فرار کند«و پايان دهد پرداختهای مصنوعی از واقعيت 

  . است توهم و نادانی، پديدار شده از هوس، نفرت، شهوت، سفسطه،برآمده
مختلفی که به » موجودات«دليل بر تداوم و بازتولد و تغيير پيوسته و وابسته بودن زندگيهای بعدی به اعمال گذشته، به وضوح در ميان 

، ديده بدون اينکه عملی در زندگی فعلی خود انجام داده باشنداين دنيا ميايند و اين نکته  که از همان ابتدا بخت بلند يا پست دارند، 
خويش را با زندگی پنج ميليارد انسان ديگر اين جهان، و نيز زندگی تمام موجودات » فعلی«ين موضوع تأمل کنيد و زندگی در. ميشود

به حسها و تعلق  هدف بوديسم گريختن از اين نقصان تکرار شونده و تولد و تغيير پيوسته بوسيله نابودی .اين عالم مقايسه کنيد
، بايست بدون نيست و اگر ميپنداريد که جهان پراز يأس، رنج، درد و عذاب . سفسطه و نادانی استاحساسات، اينچنين يا آنچنان شدن،

نيست، به معنی » خيلی بد« صرفا اينکه درين زندگی رنج و عذاب شما .طبيعت اين جهان را از نزديک بررسی کنيد» عينک خوشبينی«
  . نميباشداک، مانند ميليونها انسان که زندگی فعليشان چنين است،درامان بودن شما از تولد دوباره در يک زندگی آينده دردن

 رؤيايی ازلی که مدتهاست –و هرآنچه پرداخته شده است را به مانند روز رؤيايی تکرار شونده و اعتيادآور تصور کنيد » زندگی«
رای خويشتن کنکاش در آنچه واقعا جاری ، قدم اول ب»رؤيا«برای بيدار شدن ازين . پوسيده، آلوده، پست و پيوسته ملکوک شده است

.  و با هرچيز ناپايدار نقص، رنج و بدکامی همراه است ميباشدهمه چيز ناپايدار استاست و بررسی و تفکر درآن و ديدن اين ظريف که 
 خويشتن، آنگاه، داشته باشد؛خويشتن آنگاه، به کمک بينش وجدانی کامل، دانستن اينکه آنچه که ناقص و ناپايدار است نميتواند 

  .ميتواند بدنبال راهی باشد برای گريز از اين روز رويای تخدير کننده و اين کابوِس واقعيت مصنوعی که خود درد، رنج و عذاب است
تا بحال در اين تأمل نکرده ايد که چرا شما که در معرض تولد، بيماری، رنج، فرسودگی، گذر عمر و مرگ هستيد بدنبال چيزهايی 

د که خودشان هم در معرض تولد، بيماری، رنج، فرسودگی، گذر عمر و مرگ هستند و ناپايدارند؟  و آيا نبايد برای رسيدن به ميگردي
ناپايدار را کشيده ايد، بدنبال نيروانا، مأمن جاودان از اين نمود » چيزهای«سعادت جاودان و مطمئن برای خود، که درد و رنج بدنبال 

  ؟درد، رنج و عذاب باشيد
 هستند که واقعيتهای نادرست موجود در اين تخدير کننده همه چون دامیاشکال، حسها، برداشتها، فعاليتها و ذهن و آگاهی مادی 

 در نهايت، عالقه . مشروط، ساخته و پرداخته، مصنوعی، موقت، گذری و تخيلی را، تداوم ميبخشندوجودهستيهای پرداخته و اين حاالت 
  .کنار گذارده شود تا امکان درک رستگاری رسيدن به واقعيت جاودان حاصل آيديد بابه اين پرداخته ها 

 يا واقعيت مطلق جاودان حقيقی چيست؟ از نظرگاه يک مخلوق پرداخته در يک دنيای پرداختهء مربوط به يک واقعيت خويشتناما 
از حيطه درک، واقعيت حقيقی خويشتن . ا دريابد رناساخته و پرداختهبی خويشتن هرگز نميتواند طبيعت آن » ذهن«غيرحقيقی، يک 

برداشت، تغيير و نفوذ ذهن بی خويشتن خارج و حقيقتی عميق، بدون مرز، پيمانه نشدنی، بدون ردپا و اثر، غير قابل تعريف و استدراک 
  .ناميده ميشودبودا رآگاهی دارد پرداخته ای که اب» موجود«را بشناسد؛ و خويشتن خويش فقط خويشتن ابر آگاه ميتواند . ناپذير ميباشد

پس هرآنچه که ذهن ميبيند، ميشنود، حس ميکند، ميداند، بدست مياورد، جستجو ميکند يا بدان فکر ميکند ناپايدار است؛ بينش 
آگاهی به فقط واقعيت مطلق جاودان حقيقی، بواسطه . را نميتوان از يک چيز پرداخته و بی خويشتن بدست آورد» درست و کامل«

  .بداند، بينش وجدانی و معرفت ابرآگاه کامل ميتواند خويشتن خويش



 نمود يک -» اين« قابل درک نيست، آيا اين عقيده که واقعيت مطلق حقيقیواقعيت مطلق حقيقی همان خويشتن است؛ ولی از آنجا که 
، يک ›من محکم تا ابد خواهم ايستاد‹ شد،  جاودان، پايدار و تغييرناپذير خواهد–بعنوان اين شخصيت و فرد من موجود پس از مرگ، 

مسخره بازی ذهنی نيست؟ و از آنجا که هرچه پرداخته است و ناپايدار، اصوال رؤياست، اين يک حماقت آشکار نيست؟ به همين علت 
 دارد که ميتواند چيزی ناپايدار و پرداخته چيزی دايمی وجوددر اين خيال باطل که است که يک بوديست همه عقايد غلط را به همراه 

  . به دور ميريزد»من هستم، ازخويش هستم، خواهم بود و کننده من هستم«: حقيقتأ ادعا کند
  

  :آنچه که نمودار ميشود ميتوان فهميد» از ميان«... اما 
  

ذهن و جسم، احساس، درک، فعاليتها، ذهن و آگاهی برابر با خويشتن نيستند؛ خويشتن فاقد جسم، احساس، درک، فعاليتها، 
آگاهيست؛ جسم، احساس، درک، فعاليتها، ذهن و آگاهی جزو خويشتن نيستند؛ خويشتن جزوی از جسم، احساس، درک، فعاليتها، 

اين چيزهای پرداخته، جزو من «: نظر يک بوديست درباره اين چيزهای پرداخته در رؤيای واقعيت چنين است. ذهن و آگاهی نيست
  .»ا خويشتن من نيستند و خويشتن هيچيک از موجودات هستيهای پرداخته نيستندنيستند، اينها من نيستند، اينه

  :ده زنجيری که موجودات را وادار به ادامه هستی در واقعيت مصنوعی، پرداخته و تخيلی ميکنند عبارتند از
  

 تصور يک شخصيت، روح يا خويش فردی جاودانه .۱

 خرافی غلطوابستگی به بينشها، اعمال دينی، مذهبی، تئوريک يا  .۲

 ترديد و سرگشتگی .۳

 تعلقات، وابستگيها، روابط، خواسته های حسها، شهوت، آز .۴

 اشمئزاز، دافعه، نفرت، آزار، دشمنی، شرارت .۵

 شهوت و هوس نسبت به اشکال ماديگرايی و آينده .۶

 شهوت و هوس نسبت به بی شکلی ذهنگرايی و آينده .۷

 ه غرور و نادانیعقيده غلط به کننده بودن و فعال مايشاء بودن به همرا .۸

 هيجان برای ساختن و پرداختن واقعيتهای مصنوعی، خويش فريبی و توهم .۹

 واقعيتهای مصنوعی و واقع پنداشتن توهمتخدير ناشی از خويش فريیی و ناآگاهی کامل نسبت به خويشتن، که الزمه  .۱۰
ته به اين هستی تخيلی سکر آور، فرديت است؛ و نيز، برای نديدن ناپايداری و نقصان آنچه که هست و درد و رنج پيوس

 .بيربط، مشروط و گذرا

هدف، از ميان بردن تخدير و . نسبت به خويشتن را تشکيل ميدهندمختلف پيش برنده تداوم و تکرار عقايد » قوهء«اين عوامل دهگانه 
دن اينها برابر با نيروانا، حالت مجازی حسها و احساساتشان است؛ ازبين بر به همراه استدراک ی هستی تداوم بخش اين نمودهاوسوسه

  .ها از آنچه پرداخته شده، ميباشدحقيقی واقعيت، ر
يا دکترين، راه پايان دادن به تخدير، وسوسه، شدن و دوباره شدن هستيهای تخيلی و جايگزين کردن آن  Dhammaدارما بوديسم و 

لت حقيقی واقعيت جاودانه، رنج و عذاب، تناسخ، تمامی با حرکت به سوی هدف، حالت حقيقی واقعيت جاودانه است؛ با دريافت حا
 در نهايت بايد از تمامی وسوسه ها، عادات و بندها تبرا جست و آنها را .پرداخته ها، ناپايداريها، نقصانها و بی خويشتنی پايان ميپذيرد



ايان يابد و نيل به نيروانای ناميرا، و تنها واقعيت بخشيد و ترک کرد تا تناسخ و تجديد واقعيتهای نادرست تخيلی پنابود کرد، پايان داد، 
  .حقيقی حاصل آيد

تمامی حاالت نادرست هستی و همه پرداخته های ماديگرايی و ذهنگرايی، اشکال مادی، جسم، اعضای حسی، مناطق حسی داخلی و 
همه پرداخته . دار، ناقص و بی خويشتن هستندبيرونی، احساسات، تجربيات، برداشتها، فعاليتها، ذهن، آگاهی، فکر و حاالت فکری ناپاي

اين در يا از طبيعت واقعی خويشتن، که . »جزو من نيستند و خود من و  خويشتن من نيستند«: ها از نظر يک بوديست چنين هستند
نمودار گرديده؛ هرگاه، هرجا، در هرچيزی که شده است و «: ء، ناميرايست که درکش ممکن نيستچيزها نيست آن نازادهء، ناپرداخته

ساخته شده و اجزايش گردهم آورده شده؛ به آن فکر شده و تأثير پذيرفته، در ذهن تصور شده؛ و به هر چيزديگری وابسته است 
 آنچه که ناپايدار است بالذّات اندوه، رنج و نقصان به همراه دارد؛ آنچه که ناپايدار است، اندوه، رنج و نقصان از من نيست،. ناپايدار است

  .»مال من نيست، خود من نيست و خويشتن من نيست
همهء . ؛ آنچه که پايدار است واقعی است، و آنچه که ناپايدار است واقعی نيستنيستند؛ ولی همه چيزهای ديگر هستخويشتن 

ايده  نيست، يک پرداخته، متبادر به ذهن، تأثير پذير، گذرا، ناپايدار است و چيزی جز رؤيايی بی خويشتن – همه چيز -ها »اين«
همه چيز تسلسلی . فرسوده، يک تصوير ذهنی، يک تخيل، حالتی توهم گونه و صرفا موجود در ذهن که ذاتاً به نابودی منتهی ميشود

، ندارد رنج ذهنی و تناسخ پايان نيستپوسيده از تخيل توهم آميز است، و برای کسی که ديگر تعلق يا ميلی به چيزی که در حقيقت 
  .چيزها ايجاد ميشوند، فرسوده ميشوند و درنهايت دوباره محو ميشوند .ميپذيرد

، شهوت، نفرت،  وسوسههر نظرگاه خاص نسبت به خويشتن، به زنگارمدت مديدیست که در اين دور زودباوری هر ذهن، 
يشتن، خود نيز آلوده و با يک ذهن لوث و يک ديدگاه زنگارگرفته نسبت به خو» موجودات«خيالپردازی و توهم آلوده شده است؛ و 

با تهوس فرومايهء کرات ششگانهء ذهن و هر نظرگاه به خويشتن در چمبرهء خياالت گرفتار شده، به توهم خوگرفته، ناخالص ميشوند؛ 
ملکوک برگرفته از حسها مخمور هستند و به وسوسهء فرديت و بازتولد پيوسته در اشکال گوناگون مشغول؛ جاذبهء نظرگاههای 

   .ه خويشتن، موجود را خُلَّص ميکندبنظرگاه خلوص ذهن، همان فقط  .، نادانی پيوسته ای که ميل به پرداخته ها را تداوم ميبخشدخياالت
 در نمود پيشينش از واقعيت خيالی نابود شده باشند، هيچ – يک نظرگاه به خويشتن -» موجود«پس، اگر وسوسه ها و بندهای يک 

 انتظارش نخواهد بود؛ و بنابرين، از  هيچ تشکل دوبارهء جسم و ذهن و نظرگاههای متفاوت پی در پی درشدن دوباره، هيچ بازتولد و
هر موجودی، . تالش، رنج، درد، عذاب، غم، مرثيه، حصرت، نااميدی، نقصان، بيماری، پيری، فرسودگی و مرگ هيچ برايش نخواهد بود

  . نيروانا– نظرگاه به پايان رسيده است .اهد بود و ديگر از من نخواهد بودديگر باره نخوهر نظرگاه، بايد زمانی محو شود، که 
شود و به وسوسهء حسها، احساسات و لذات پايان دهد؛ به وسوسهء فرديت مداوم و » بيدار«ولی تا زمانيکه آن نظرگاه به خويشتن 

ان نيز؛ و مادام که اين هستيهای مصنوعی تخيلی ادامه نادانی؛ اين واقعيات مصنوعی پرداخته ادامه خواهند يافت، و درد و غم و رنجش
را رها نميکند؛ خطر تناسخ دوباره در جهانهای پستتر عذاب آورتر از پِس » موجود«يابند، مخاطرهء دايمی درد، رنج و عذاب آينده 

پرداخته ها برايش  فرارسد» موجود« يکبرای ، به چنگ آوردن آن ناميرا، شرارت پيشين در عمل، فکر و سخن؛ تا گاِه رسيدن به نيروانا
 ثمرهء افکار، سخنان و . خواهد بودباال يا پست، متوسط ءرهگذری درميان جهانها و هستيهای ساخته و پرداختهادامه خواهند يافت و 

  .کارهای نيک را خواهد ديد و نيز ميوهء تلخ افکار، سخنان و کارهای بد را خواهد چيد
و دروغ، د خواهد دابرتری  به وی ديگر » موجودات«و مهربانی در افکار، سخنان و اعمال نسبت به بخشش، بخشايش، ايثار، مهر 

رداری حسی و جنسی، ديدهای خطا و افکار، سخنان و اعمال شر نسبت به ديگر موجودات نيرنگ، غيبت، سوء استفاده، قتل، دزدی، بدک
.  را معين ميکنند و آن تولد آينده و اتفاقات آتی راKarmaکارما عمال موجودات بندهء اعمال خويشند؛ ا. خواهد آورددونی برايش 

  .هر موجود در هر زندگی اينگونه رقم زده ميشود» داستان«چرخ هستی اينگونه ميگردد و 



 نايل صراط مستقيم به سوی نيروانا را ميپويند، به هدف» موجودات«و اين دنيا و دنيای فراتر توأمان هستند؛ و درين دنيا بعضی 
، و به بدنبال حقيقت واال را کامل ميکنند؛ اينان عادات، وسوسه ها، خياالت و اوهام را از خويش زدوده اندجستجوی بزرگ ميشوند و 

 و حقيقت هستی چيزها را ميبينندکمال دستيافته اند؛ کسانيکه خويشتنشان به ابر آگاهی و درک اين جهان و جهان فراتر رسيده است و 
  .VIIIندتحسين ميکن

  
چون کسيکه در يک سينمای . ء صحيح گريختن از باورهای غلط، و فرار از تخدير و عذاب حسها بدانيد»وسيله«پس، بوديسم را 

 ذات پرداخته داخل واقعيت پرداخته؛ اما، سينما قديمی و فرسوده است و آتش –يک فيلم لذت ميبرد » تجربهء خوش باوری«تاريک از 
اگر ميخواهيد برای هميشه از درد، رنج و عذاب و تسلسل تولدهای .  استمسير خروجی بوديسم دارما؛ گرفته و منبع رنج و عذاب

  .دوباره، زحمت و تالش، اندوه، فرسودگی، ميرايی و مرگ و همهء رنج و مخاطرات همراه آن در امان باشيد، مسير خروج را دنبال کنيد
انتخاب » موجود«زمان گريز را خود . امان ميرود، اين راِه خروج از عذاب استاين راه سوی : بوديسم همان اعالنی است که ميگويد

  .ميکند
  

 معنی آنرا جستجو کنيد، بررسی کنيد، امتحان کنيد و برای –اگر ميخواهيد اين دين را دنبال کنيد، در آنچه خوانده ايد بيانديشيد 
شروع کنيد و سوره های متوسط  تهيه کنيد؛ برای مطالعه دقيقتر از راانجمن متون پالی بايست مجلدات ] اگر بخواهيد. [خود بسنجيد

را آغازکنيد، مسيری که از ممارست و تمرکز عبور ميکند تا آگاهی، بينش وجدانی و معرفت را در راه اصيل هشتگانه ميتوانيد پوييدن 
د؛ به وجدان واقعيت حقيقی، رهايی از همه نقصها، شدنها، بيدار کند تا همراهتان باشد در طول راه تا به غايت آن، نيروانا، برسيخويشتنان 

  .پرداختنها و تخيالت، ناآگاهی و رهايی از دور تسلسل اوهام
  

  .را دانستيد؛ حال تنها نيازمند متون فوق، تفکر، مطالعه،مديتيشن و تمرکز هستيدبوديسم بنيادی باورهای ما در 
  
  

  :ی زير مکاتبه کنيد با يکی از آدرسهاپالی کاننبرای تهيه متون 
PALI TEXT SOCIETY, 73 Lime Walk, Headington, Oxford 0X3 7AD, ENGLAND
Website: http://www.palitext.demon.co.uk/

  :نيز ميتوانيد با توزيع کنندهء واقع در آمريکای شمالی تماس بگيريد
Pariyatti Book Service, P.O. Box 15926, 7557 Lake City Way, N.E., Seattle, WA 98115.
Tel: 1 (800) 829-2748, 1 (206) 985-1663
Website: http://www.pariyatti.com/

  :هده کنيدجواب را مشا-در صفحه اينترنتی ما آدرس پست الکترونيکی و مجموعه سوال
/com.fundamentalbuddhism.www://http 

  :و اگر مايل به کمک مالی به ما و ياری در ترويج بوديسم بنيادی داريد، حواله را به آدرس زير بفرستيد
BUDDHIST INSTRUCTION RETREAT, P.O.Box 235, ALPHARETTA, GEORGIA 30009-0235 USA. 

از شما متشکريم و برايتان آرزوی خوشی، سالمتی، آرامش، شادی، خوش بختی، عشق، مهر و مهمتر از همه توانايی در نيل هرچه 
  .، داريمنيرواناسريعتر به مقصود، 

  
Copyright© 2003 Buddhist Instruction Retreat. All rights reserved.  
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Fundamental Buddhism Explained -- English Text Version 
(Farsi version should be a close match in content to English version) 
 

                                                
I  حقيقت بزرگ  درطول متن اصلی اين مقاله دو عبارتThe Ultimate Truth  ، واقعيت بزرگThe Ultimate Reality  و چندين ترکيب مشابه برای 

  .مترجم.  ذکر شده بکار رفته اندراستين واقعيت بزرگ جاودانرساندن يک معنی که درمتن از آن باعنوان  
II  Createdمترجم. ادلهای خلق شده و تصور شده را نيز استفاده کرد؛ دراينجا ميتوان مع.  

III  Right ،مترجم. وجود دارد عبارت نيک انتخاب شدزرتشت نيز ترجمه کرد؛ بعلت پيش زمينه ای که از ...  را ميتوان به درست، دقيق، صحيح.  
IV Experiencing “vicariously” 
V  high, middle and low 

VI  heavens and hellsمترجم. نظور مفهوم بهشت و جهنم است؛ م.  
VII  Pedulumمترجم. ؛ پاندول، آونگ.  

VIII  Proclaimتحسين کردن و اعالم کردن: ؛ دو معنی آن دراينجا درست به نظر ميرسند.  
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