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Bodhicitta in Mahayana Buddhism 

There are three fundamental principles in the Buddhist system 

of thought: anicca, anatta, and dukkha. Anicca negates any kind of 

stability and constancy in the world system and considers everything 

in the world as becoming. In anatta, the existence of atman, or the 

independent self is negated and what we call self is deemed false 

individual identity. The third is dukkha, the law of suffering. The 

concept of suffering is the main ontological, anthropological and 

soteriological doctrine in the Buddhist tradition in connection with 

which other concepts take form. Therefore, the foundation for all 

Buddhist branches and doctrines, including bodhicitta, is confronting 

the “reality of suffering” and explaining it and their goal is salvation 

and freedom from suffering. Nonetheless, various Buddhist branches 

have considerable differences on the doctrine of suffering and the 

ways of freedom from it. The concept of bodhicitta is common among 

all Buddhist schools. In Theravada school too this concept is used in 

its primary simple form, but in Mahayana tradition the concept is 

more developed and of more consequence. Three doctrines of sunita 

and their dependent theories including bodhicitta, the ideal wayfarer 

(bodhisattva), and belief in submission and purity of heart are the 

main facets of the Mahayana tradition the germs of all of which were 

generated in the sermons of Buddha and scriptures of hinayana, and 

Mahayanian teachers have examined them with a fresh and 

metaphysical view and interpretation.  

In Mahayana tradition bodhisattvas are spiritual wayfarers 

who, with the awakening of bodhicitta, have stepped into the pathway 

of mystical wayfaring in order to achieve perfection and save 

themselves and all creatures from suffering and pain. Bodhisattvas are 

those who have reached the light, yet have vowed not to join Nirvana, 

or absolute freedom until each and every creature’s freedom. 
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Bodhisattvas are capable of removing the karmic filths arising from 

good and bad deeds and attitudes of ordinary individuals, so that they 

can guide them to freedom. 

Bodhicitta is a Sanskrit word which means knowing, 

understanding, realizing, lightness, and awakening. Bodhi does not 

have any independence and essentially belongs to a citta which means 

the heart. We can call Bodhicitta an informed or awakened heart. As a 

term Bodhicitta in fact has two meanings. The first is a momentary 

awakening (this first meaning also comes up in Theravada). 

Bodhicitta, however, later assumed a more extensive meaning, i.e. that 

our momentary, inner happenings are just an appearance of the true 

bodhicitta. True or ultimate bodhicitta is the absolute from which all 

creatures in general and humankind in particular benefit (although 

sometimes it is realized in individuals and sometimes it is not). Hence 

bodhicitta is in a sense an event - an event which makes the individual 

realize it. In another sense, it is the absolute which is identical with 

“sunita”, “dharmakaya”, and “Bhutanatha”, because these are all the 

absolute.    

All Buddhist schools are aware of the significance of bodhicitta in the 

salvation of creatures. In the Theravada school too ideal man 

commences his mystical wayfaring with the awakening of bodhicitta. 

He achieves the highest level of perfection through the awakening of 

bodhicitta and moving in the pathway of enlightenment. In 

Theravadas bodhicitta leads to individual salvation, whereas in 

Bodhisattva it leads not only to individual salvation but also to the 

salvation of all creatures.  

Next to the concept of Buddha, what matters in Mahayana is 

bodhisattva (literally meaning an “enlightened being”) and its essence, 

bodhicitta (literally meaning an “enlightenment-mind”). Bodhicitta is 

the fount of all earthly and transcendent virtues. It is constantly 

changing, but never loses its original purity. Bodhicitta can be likened 

to the world-wide space, because in spite of all events and changes 

that might happen in it, it remains the same forever. In all creatures 

there is a true ray, because there are many truths, but the principle is 

one. There are many educations, but the center, the heart’s vital pulse, 

is one. Bodhicitta is not a tangible creature, but unknowable, 
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omnipresent, and indestructible and its substance is empty (sunita), 

transcendent and independent. That who understands the essence of 

bodhicitta sees everything with a loving heart, for the substance of 

bodhicitta is love and all bodhisattvas see the source of their being in 

this loving enlightenment-mind. When the ideal of bodhicitta is 

realized in a person, they try to realize the ideal, which is what we call 

bodhicharya. In fact, Bodhicharya is the wish for bodhicitta which has 

reached the stage of praxis. That is to say, we use bodhicitta both as 

an ideal and in practice.  

Bodhicitta partially means the reflection and manifestation of the 

eternal dharmakaya. Impurities cannot pollute it, and individualistic 

and egotist biases cannot tarnish it. For Buddhists, Bodhicitta is the 

spiritual substance.   

Mahayana regards bodhicitta as the product of the unity between 

compassion (karuna) and wisdom, a momentary state which brings 

awareness. Bodhicitta refers to the essence of awareness or the 

intellect of the intellect which is gained through mystical intuition. 

According to Mahayanaians, karuna and prajñā lead to the 

enlightenment of all creatures.  

Bodhicitta has two levels. The ultimate dimension of bodhicitta is 

called wisdom: the capability to see everything as it is in reality and to 

be a person as the person is in reality. The ideal and wish based on 

unlimited sympathy and compassion are called relative bodhicitta, a 

driving force which we know and which leads to transformation into 

an enlightened creature.   

Bodhicitta awakens in us when love for tormented creatures in our 

essence or heart reaches the utmost enthusiasm for awakening. 

Awakening of citta is to go outside oneself and to be put in the 

pathway of action together with knowledge.  

Kleshas which are suffering, filth, anger, lust, and mental conundrums 

are in fact negative karmas and our links to samsara. They have an 

empty nature and are destroyed by the power of bodhicitta. 

Icchantikas are atheists, the faithless, and unbelievers who are utterly 

entangled in their lusts and whims. Admittedly there is not any human 
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heart and spirit which is completely free from the shackles of karma 

and ignorance, because the existence of this accidental world is a 

product of ignorance. However, it does not mean that life is fraught 

with evil and filth. As long as it is affected by countless sins arising 

from ignorance and selfishness bodhicitta does not produce any 

earthly or heavenly benefits. 

Key Words: bodhicitta, Bodhisattva, Mahayana, sunita, dharmakaya, 

karuna, prajñā.   

 

 Asanga.( 2001). Abhidharmasamuccya.the compendium of the higher 
teaching (philosophy) by Asanga (e.Rahula, Trans.) English Translation by 
sara Boin-webb. Fremont,C/A:Asian Humanities press . 

 Asvaghosha , (1964). The shrine of wisdom , The awakening of faith in the 
Mahayana.  

 .Avatamsaka Sutra,Daca-bhumika.vol:15 
 Chitkara,MG. (2002).Encyclopedia of Buddhism: vol 5.13.A.P.H.Publishing 

Corporation . 
 Dayal.(1970). the Bodhisatva doctorine in Buddhist sanskirit literature. 

Delhi;Motilal Banarsidass 
 Duncan, William.(2003). Tathagatagarbha Encyclopedia of Buddhism.vols.2 

vol.1,ed. Robert E.Buswell,Jr.,NewYork,London and etc: Tomas Gale 
 E Haris, Stephen.( 2017). The skilful handing of poison: Bodhicitta and the Klesas 

in Santidevas Bodhicaryavatara ; Indian philos . 
 Hamilton, sue. (2000). Early Buddhism:A new Approach, the I of the Beholder 

Curzon press Richmond. 
 Harvey,peter. (1990). An Introduction to Buddhism.Cambridge university. 
 Irons Edward (2008)  " Karuna" in Encyclopedia of Buddhism, facts on file. 

 L.DeLA Vallee Poussin.(1980 ) ."Mahayana" in Encyclopedia of Religion and 
Ethics Hastings, James(ed). . Edinburg. 

 Jackson &Markransky , R J. (2000) , Buddhist Theology , Delhi;Curzon Press. 
 Malalasekera, Gp. (1966) .Encyclopedia of Buddhism , Published by the 

Government Ceylon. 
 Magee,Bryan.(1998),The Story of  philosophy.london , Dorling  Kinderesley 
 Prophet , Elizabet carle . (2009). the Buddhic Essence: Ten stages to becoming 

Buddha . Gardiner, Montana; summit university press . 
 Prophet,Elizabeth carle.(2009).The Buddhic Essence:Ten stages to Becoming 

Buddha.cardiner,Montana:summit ;university press 
 Rinpoche, Ringu Tulko.(1999). Bodhicitta.c/o translated and prepared by 

Gabriele Hollmann Maria Hundorf- Kaiser Armbruststr.4.D-20257. Hamburg 
; Germaany 



 641 چیته در بودايی مهايانهبدهی
  

 
 

 Radhakrishnan,S. (1982). Introduction Dhamapada , New Delhi . 
 Radhannkrishnan , S. (1950). the Dhammapada.Oxford  university  press . 
 Suzuki, DT.(2000).Out lines of Mahayana Buddism .Luzac and company  

copposite the British Muskum publishers To the university of Chicago 
 surya Das, lama. (1997). A wakening the Buddha within. Eight steps to 

Enlightement, Tibctan wisdom for the western word, New York. 
 Santideva,A Guide to  the Bodhisattva way of life (Bodhicaryavatara). Translated 

from the Sanskirit and Tibemtam by vesna A.wallace and Balan Wallace , 
snow Lion publications Ithaca ; New York Usa. 

 Saddharma- pundarika suttra or the lotus of the true low. Homage to all the 
buddhas and bodhisattvas. 

 Santideva.(1955). Abodhicaryavatara.ed And tr1 into Hindi by 
Santibhiksusastri ; lucknow . 

 Santideva Acharya(1997) AGuide to the Bodhisattva way of 
life;Bodhicaryavatara.vesna Awallace Ithaca and New York :snow Lion 
publications. 

 Santideva .  (1971). Siksha-samuccaya:A compendium of Buddhist doctrine 
complied by santideva chiefly from earlier Mahayana Sutra,Trans by 
Bendall.&W.H.Rouse.delhi;Motilal Banarsidass 

 Skorupski , T. (1987).  Buddhist Dharma &Dharmas  in Encyclopedia  of Religion . 
Mircea Eliade (ed), vol. 4 .New York; Macmillan. 

 Suzuki , DT. (1968) .studies in the lankavatara sutra .London;Routeldge & 
Kegan Poul  LTD. 

 Suzuki , DT. (1900). Acvaghoshas Discource on the a wakening of faith in the 
Mahayana. Chicago ;The open court publishing company. 

 The ten stages: in Avatamsaka sutra, pdf downloaded from: 
http://www.scribed.com / doc/79020490/Avatamsaka sutra – flower –
Gardland-sutra- 3-4. 

 Wang chuck , D.( 2007). the resolve to become a Buddha:A study of the Bodhicitta       
concept in Indo-Tibtan Buddhism. Tokyo; The International Institute for 
Budddhism studies ,of the International colloge for postgraduate Buddhist 
studies. 

 .Wang White,D.G.( 1984). why  gurus  are heavy. anaumen, 32(1). 
 

 

 

 

 

http://www.scribed.com/


 6711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  651
 

 963 -941، صفحات 9711، بهار و تابستان 73خرد، شماره جاویدان

 چیته در بودایی مهایانهبدهی
 *ییدره الهه صفری

 **ابوالفضل محمودی
  چکیده

مفهوو   بوودايی و بوه ويوبه بوودايی مهايانوه       سنّتيکی از مفاهیم مطرح در 
 .اسوت  اسوت. ايوم مفهوو  در تموامی مکاتوا بوودايی مطورح        "چیتهبدهی"

کلوی   ی ويوا  جئ و   دو معنوا  اوییوه و نانويوه   چیتوه در  بودايی بودهی مفهو 
  اوییه مطورح و  در معنا چیتهبدهی ،بودايیوادهرود. درطريقت تهرهکارمیبه

شوود.  فورد  موی  سر آغاز مسیر سایک است که منجر بوه نجواو و رهوايی    
معادل  جمه کرد تقريباًتوان آن را بیدار  دل ترکه میلاوّ درمعنا چیتهبدهی

سورآغاز مسویر  اسوت کوه يوک      است، و آن ظه در عرفان اسالمیمفهو  يق
کند تا خود و ساير موجوداو را از رنو  نجواو و بوه    سایک بودايی طی می

دارا  اهمیوت  برساند. به همیم دییل ايم مفهوو  در بوودايی مهايانوه    رهايی 
يا سایک "ستوهبدهی"گانه ها  دهگا چیته ازويبه است. در ايم طريقت بدهی

 آيود و آن را از بوه شومار نموی   آرمانی ايم طريق در سویر وسولوع عرفوانی    
مفهوومی  چیتوه  بودهی  دانند. در ايم معناماو ورود سایک به طريقت میمقدّ

افتود و  در فرد اتفاق موی ت که در يک یحظه و به صورو دفعی شهود  اس
ايوم  هوا  کوشدتا زمینوه سایک مهايانی میشود. از ايم رو م میشخص مُتفطّ
و اصولی امور  وجوود  و     چیته در معنا  کلوی سازد. بدهی رخدادرافراهم

مند هستند و توا ابود بودون    مطلقی است که همگان در ذاو خود از آن بهره
سوتوه بوه بوایتريم مرتبوه کموال      ماند. حتی زمانی کوه بودهی  تغییر باقی می

سوان  چیته با سواير موجووداو هوم   د يابدهیرسد،درحقیقت وجود  خومی
 است."تتهتا "و "کايه دهرمه" "شونیتا،"چیته معادل است. ايم مفهو  از بدهی
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 رونوا، کَ ،هکاي و هرم و ه هايانوه، شوونیتا، د   سوتوه، م  دهی، بُیتَّهچدهیبُ ا:هواژهکلید
 جنیا.رَپِ

 مهمقدّ
و  (anatta) ، انتوووا(anicca) ر بوووودايی سوووه اصووول بنیووواديم انی وووهدر نظوووا  تفکّووو

گونه نباو و پايودار  در نظوا    هر "انی ه"ل اس اصمطرح است. بر اس (dukkha)دوکهه
در اصل دو   دانند.و همه چیئ عایم را در حال صیرورو يا شدن می شودهستی نفی می

نامیم هويت کواذ   شود و آن ه را خود میتمم يا خود مستقل انکار میآوجود "انتا "يا 
توريم  مفهوو  رنو  اصولی    قانون رن  است. "دوکهه"شود. اصل سو  يا انسته میفرد  د

ت بوودايی اسوت کوه سواير     در سنّ شناختیشناختی و نجاوشناختی، انسانآموزه هستی
ها  بوودايی  ها وآموزهگیرند. از ايم رو مبنا  همه شاخهبا آن نقش می مفاهیم در پیوند

نجواو و  "و تبییم آن، و هدف همه آنها  "واقعیت رن " ارويی باروي ،هچیتَّدهیجمله بُ از
هوا  مختلوب بوودايی، آمووزه رنو  و      است. با ايم همه در میوان شواخه   "رهايی از رن 

از جمله مفاهیم مهم و مرتبوت   شود.ها  مختلب تفسیر میها  رهايی از آن به گونهراه
مکاتوا بوودايی   ة ا  متفاوو در همه است که با تفسیرهچیتَّبا اصل دوکهه مفهو  بدهی
 امّوا رود کار موی بهاش اوییه سادة معنا  ايم مفهو  در "وادههرهت "مطرح است. در مکتا 

ت بووایتر  مهايانووه ايووم مفهووو  گسووترش معنووايی بیشووتر  يافتووه و از اهمیّوو سوونّتدر 
 "شوونیتا " ،"هچیتّو بدهی"جمله  از ومفاهیم وابسته به آن "ستوهبدهی"ة برخوردارشد. آموز

در موواع  و گفتارهوا     مهايانه است که بذر همه آنها سنّتتريم وجوه مهم"کايهتر "و
است و استادان مهايانی با نگاه و تفسیر  نوو بوه    شدهيانه مطرحبودا و متون مقدس هینه

 اند.  آنها پرداخته
ه قد  در مسویر  چیتّها سایکانی هستند که با بیدار  بدهیستوهمهايانه بدهی سنّتدر 

موجووداو را از رنو  و درد    هموة سلوع عرفانی گذاشته تا به کمال برسوند و خوود و   
 مطلوق رهوايی  يا نیروانه به موجوداو ةهم نجاو هنگا  اند تاآنها عهدکرده. نجاو دهند

 ناشوی از اعموال و   ا کَرم وه  هوا  آیوودگی زدودنهوا قوادر بوه    ستوهبدهی نشوند. واصل
بتوانند آنها را به رهوايی برسوانند.    تا هستند عاد  ها  شايست و ناشايست افرادانديشه

ت ايوم مفهوو  در طريقوت    اهمیّ آن ه در ايم نوشتار در پی آن هستیم بررسی چیستی و
 "توا ته تَ" ،"ههرب گَهتَتهاگَتَ" ،"نیروانه" ،"هکاي هرم ه د "نسبت میان آن و مفاهیمی چون  مهايانه و

ی چیته در دو معنا  جئ کارکرد بدهیها و ويبگی خواهیم بدانیممی و است؛ "شونیتا" و
چوه   و چیته امور  ذاتوی اسوت يوا اکتسوابی؟     و کلی يا اوییه و نانويه چیست؟ آيا بدهی
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ه چه نقشی در چیتّبدهی رونا وجود دارد؟جنیا و کَرَه و پِرم ه چیته با د ارتباطی میان بدهی
سعادو آدمی دارد و به چوه شوکل در زدودن رذايول موجووداو انرگوذار      امکان نیل به 

 است؟

 چیتهمعنای لغوی و اصطالحی بدهی

ه چیتَّو  و (Bodhi)دو کلموه بُودهی   ا  است سنسکريت و مرکا کوه از واژه6،چیتهبدهی
(Citta) .دهی در میوان پبوهشوگران   معنا  کلموه بُو   در مورد ريشه و تشکیل شده است

فهمیدن  به معنا  دانستم، (bo) برخی ايم کلمه را از ريشه  ُ وجود دارد؛اختالف نظر 
تووان  که موی  دانند،بیدار  و فهم می و درع کردن و بنابرايم بدهی را به معنا  وقوف،
 اکثور  ، امّوا (see:Rinpoche.1999;p.174) آن را بوه اشوراق و بیودار  نیوئ ترجموه کورد      

)بوورا  نمونووه نووک    انووددانسووته (budh) همحقّقووان ايووم کلمووه را از ريشووه بووود   
Suzuki.1968;p.294;Dayal.1970;p.18)       که بر طیفی از معوانی نئديوک بوه هوم دییوت

انگلیسی آن –در ديکشنر  مشهور سنسکريت  (Monier Williams)مانیر ويلیامئ دارند.
بوه  نفووذ  ، احساسی اصیل به منظوور درع ژرفوا  »کند را بنا به نوشته دايال چنیم معنا می

، آگوواهی دادن، ه، تمرکووئ، رعايووت، درع کووردن، اشوواره کووردنمشوواهده، توجّوو، اعموواق
، کوردن مالحظوه ، پنداشتم، دادنبازتا ، انديشیدن، دريافتم، فهمیدن، دانستم، بازشناختم
، بیدارشودن ، بهوش آمدن، مدهوشی يا پس از بیدار  از خوا ( از )پس آگاهیبازيافتم

را  "بیودار  "از ايوم میوان سووزوکی تعبیور    . ( Skt.Dicy.685b)« هشداردادن، بیدارکردن
در صورتی که دايال معتقد است که بودايیان ازايم واژه  (Suzuki.1968;p.294) برگئيده

 .(Dayal.1970;p.18) فهمندمی«فهمیدن»و «دانستم »بیشتر معنايی مرتبط و نئديک به 
که خوود بور طیفوی ازمعوانی      mindدرزبان انگلیسی آن را به  ه که معمویًتَواژه چی
ه به فحوا  شوهود  و بواطنی ايوم    با توجّ، کنندترجمه می heartوگاه به ، دییت دارد

ترجموه کورد.در آن   «قلوا »يوا  «دل»تووان آن رابوه   ويبه در ايم ترکیا خاص میبه، واژه
بوه  اش و در شکل مصودر   «بیداردلِ»يا « آگاهدلِ»چیته معنايی نئديک به صورو بدهی

 خواهد داشت.« دییبیدار»و «آگاهیدل»
 ، «آگواهی ذهم»باطنی است وآن را به  در انديشه بودايی آگاهی از حقیقت  چیتهبدهی

« اشعه حقیقت بودايی در قلوا »، «دل فرزانگی»، «آگاهیقلا»، «آگاهیجان»، «آگاهیدل»
سوتوه اسوت   هیت حقیقوی يوک بود   چیتوه ماهیّو  کنند. بودهی می نیئ تعبیر« اشراق دل»و 
(cf.Santideva.1997,p.14-22)شناختی است که وقتوی در  . بدهی يک اصطالح معرفت
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کنود.  شناختی پیدا موی گیرد معنا  روانبه معنا  قلا يا دل يا روح قرار می« هچیتَّ»کنار 
بیشتر از خوود بُودهی در متوون     که به همان معناست معمویً 5،ريد ي هچیته يا بدهیبدهی
-س ومی ک -چیته وقتی بیشتر تقويت شود، آَنوترهگیرد. بدهیمورد استفاده قرار می مهايانه

« تووريم اسووتو کاموول آگوواهی کووه متعووایی دلِ»شووود، يعنووی نامیووده مووی 7س ووم بُوودهی
(Suzuki.2000;295)ّاو ديگور  ق شود . هنگامی که اراده بدهی و تنوير درون در فرد محق

است. او موجود  متعایی اسوت کوه قود  در مسویر      "رَهیوکوتَّ"انسان طبیعی نیست بلکه 
 (L.DelA Vallee Poussin .1980;2.740).بوداگی گذاشته است

ا  و مشابه معنا است. معنا  اوییه آن بیدار  یحظه چیته در اصطالح دارا  دوبدهی
ئ واده نیو چیتوه در تهوره  يقظه در عرفان اسالمی است و ايم معنا  اوییه و ساده از بدهی

تر  يافت. بوه ايوم معنوا کوه     ها در مهايانه معنا  گستردهچیته بعدبدهی امّامطرح است. 
چیتوه حقیقوی اسوت.    افتد تنها نمود  از بودهی ا  در ما اتفاق میآن ه به صورو یحظه

موجوداو به طور عا  و انسوان بوه    ةچیته حقیقی يا غايی، امر مطلقی است که همبدهی
شود. از ايوم  شود و گاه نمید هستند که گاه در افراد شکوفا میمنطور خاص از آن بهره

فعلیوت   شود فرد آن را بوه فاقی که باعث میفاق است؛اتّچیته به اعتبار  يک اتّرو بدهی
، "شوونیتا "امر مطلقی است که با مفاهیم بنیاديم مهايانه هم ون، برساند. و به اعتبار ديگر

همه به امر مطلقوی اشواره دارنود کوه در      زيرا اينها يکی است؛ "تاته تَههوتَب "و "کايهدهرمه"
 مباحث آتی به آن اشاره خواهدشد.

 چیته در مهایانهپیشینۀ اندیشۀ بدهی

دانند. در کیهان چیته را برخاسته از نظا  کیهان شناختی هندويی میمحققیم مفهو  بدهی
شود تا دوباره ش نابود میهستی در طوفانی از آت ةشناسی هندويی در پايان هر عصر هم

هوا و  کرموه  ةدانند که همگر  میچیته را معادل رخداد نابودمتوید شود. از ايم رو بدهی
هووا  نیکووو متویوود شوووند    کنوود تووا ف وویلت  هووا  منفووی را نووابود مووی   پلیوود 

Santideva.1971;209)  اشواره   " هوشیار  و بیدار "به "د ه م ه پ د ه "(. بودا در فصل دو
هوشیار  و بیودار  را   او در آنجا داند.وآن را معادل پرهیئ از غفلت و نادانی می دکنمی

سبا نیل به سرحد رسوتگار  ونجواو    و به عنوان راه جاودانگی و مايه شاد  و سرور
بودا در ايم انور بیودار  را از عناصور معنوو  و یطیوب و رابوط        داند.می "نیروانه"يعنی 

و ناآگواهی راه مور    ، مرگوی بیودار  راه بوی  " گويدو می کندگذشته و آينده معرفی می
 ة. همو (Dhammapada.1950;21;32)."اندتر مردهناآگاهان پیش، میرندبیداران نمی است.



 6711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  654
 

و معتقدند  چیته را به عنوان جوهر وجود  موجوداو باور دارندها  بودايی بدهیسنّت
سپس در مسیر روشم شدگی  تحقق بخشیده و چیته را درخودکه بوداها  گذشته بدهی

یوان گوتموه   د. به بواور بودا  کننهايی اشاره میاند. و در ايم زمینه به داستانحرکت کرده
موم   کنود کوه:  .گوتمه در داستانی اظهار میچیته دست يافتاوییم بار در دوزخ به بدهی

نه که او گوآن چیته دست يافتم که برا  اوییم بار در دوزخ متوید شد .هنگامی به بدهی
ديگور   بسویار سونگینی بوا همراهوی يوک نفور       ةاو را مجبور به کشیدن ارابو  کندنقل می

 مل به ايم نتیجوه رسوید  ستند آن ارابه را بکشند. او با تأتوانکردند که صد نفر هم نمیمی
گیورد از نگهبوان بخواهود    و تصومیم موی  فايوده اسوت  هوا بوی  آن  که رن  کشیدن هر دو

هووش  سوتوه بوی  و بودهی  زندمیهمراهش را آزاد کند. نگهبان جسم سنگینی بر سرش 
 هدسوت آورد ديگور در جهونم نبوود    ستوه هوشیار  خود را به. هنگامی که بدهیشودمی

يوک  واهانوه بوه   ت خیرخزيرا نیاو او سئاوار قلمورو جهونم نبوود. بور اسواس ايوم نیّو       
واقعی را تحقق  ةچیتاز اينجا بود که مم بدهی» گويد:. بودا میشودستوه تبديل میبدهی

 (.(Rinpoche.1999;180«بخشید  و ايم ابتدا  مسیر مم بود
تعلویم  چیته را در موجوداو دمید و به آنهوا  جوهر بدهی، گی خودستوهبودا زمان بدهی

، بعدها هابخشی داشته باشند، ویی انسانآگاهیداد که چگونه نسبت به ديگر موجوداو 
رسویدند   "ارهوت " مقا  رهوايی يوا   ا  از آنها بهی را از ياد بردند. زمانی که عدهايم آگاه

کوه سووگند   حوایی انود. در ياپايوان راه وخاموشوی رسویده    و گمان کردند که بوه مقصوود  
اينجاسوت کوه بوودا     برجوا بوود.  انورش پوا   وچنان برقرار بخشی به موجوداو همآگاهی
ايد آخريم خاموشی نیست. زموان زيواد    رهروها! آن ه که شما به آن رسیده»گويد: می

ها  ا  و با دستاويئها  خوبی نشانهشما را به کاشتم بذرها  مناسا بودا شدن واداشته
چیتوه  ها متوجه جوهر بودهی از ايم یحظه است که انسان«. ا نیروانه را به شما نشان داده

ستوه هستند و بشوارو روشوم   يابند که در حقیقت بدهیمیشوند و درر وجودشان مید
 .(Saddhaarma-Pundarika Sutra.8:42-45)يابند میشدگی کامل را در

 چیته در مکاتب بودایی اهمیت بدهی

چیته در رستگار  موجووداو آگواه هسوتند. انسوان     مکاتا بودايی به اهمیت بدهی ةهم
چیتوه  واده )ارهت( نیئ سیرسلوع عرفانی خود را با بیدار  بودهی آرمانی در مکتا تهره

يوا هواهوا  نفسوانی هسوتند. آنوان بوا بیودار          "هوا ک ل شه"ها مبرا از کند. ارهتآغاز می
يابنود.  سوط  کموال دسوت موی    شدگی به بوایتريم ممسیر روش چیته و حرکت دربدهی
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شووود حووال انکووه در   هووا منجوور بووه نجوواو فوورد  مووی    چیتووه در ارهووت بوودهی
 ةآرمانی مهايانه( عالوه بور نجواو خودشوان، منجور بوه نجواو همو       )انسانهاستوهبدهی

چه روش ند که گربودايی معتقد پبوهشگران .(Dayal, 1970, 16-17)شود موجوداو می
کودا  از آنهوا   يانَه متفاوو است و هور يانَه، م هايانَه و و جرَهه مذها بودايی هینَهسلوع س

همه آنها در حقیقت واحود کوه    امّادر اجرا  تعاییم بودا نظا  مخصوص به خودرا دارند 
چیته را درع کند هموه چیوئ را بوا    است يکی هستند. کسی که حقیقت بدهی چیتهبدهی

چیتوه عشوق اسوت و همویم     کرد زيرا حقیقت بودهی  ه خواهدقلبی آکنده از مهر مشاهد
را يوک نیورو     چیتوه بودهی  ستوگان است. مکاتا بوودايی حقیقت ذاو وجود  بدهی

ها  گوناگون و درجاو مختلب ظواهر  دانند که در افراد مختلب به شکلکیهانی پويامی
 .(Prophet .2009;23-24)شود می

چیتوه دارد،  ه بیشوتر  بوه مفهوو  بودهی    مهايانه توجّو در میان مذاها بودايی مذها 
بخشی به موجوداو آگواه و دور کوردن آنهوا از    ستوه به جهت شاد بدهیدرايم طريق 
گوی و بووداگی قورار    سوتوه پذيرد و در مسیر بودهی چیته را میبدهی، حیاو ةرن  چرخ

هرموه را در دل  چیته اسوت توا چورا  د   جستجو  بدهیآگاهانه در  ستوهگیرد. بدهیمی
چیته را از ملئومواو راه  بدهی "شانتی د و ه" .(Santideva.1955;3:1-4) ها برافروزدانسان
چیته مسیر آزاد  و رهايی را با از بیم بوردن  داند. او معتقد است که بدهیستوه میبدهی
 کنود و سوبا عوئو و بئرگوی    منفی گذشوته تسوريم موی    پندارها  و رفتارها يا هاکَرم ه
گوان بوا پورورش    سوتوه بودهی . (E Haris. 2017;337)شوود ها در سراسر جهان موی انسان

و ترع مادياو و جهل و نواپختگی و شور و شوقاوو بوه بیودار        صفاو نیک در خود
بورا  آنکوه    .(The ten stages.712-713)کننود  چیته در وجوود خوود کموک موی    بدهی
يوا   نند و بوه بوایتريم درجوه کموال    شعور کامالً رشد کو تمامی موجوداو ذ  هاانسان

را در خوود پورورش    چیتوه توا بودهی   بايد بکوشندآنان  ، واشراق  برسند 4همان بوداگی
چیتوه  اشوتیاق، اقودا  و درع بودهی    دهند. کل مسیر سلوع عرفانی چیوئ  نیسوت جوئ   

 در فورد گرموا  عشوق و    چیتوه به محض بیودار ِ بودهی   .(Rinpoche.1999;177)غايی
کنود و نوور آگواهی بوريم شوناخت و      نفووذ موی  ، ها  فورد در سلول5)مهاکرونا( شفقت

يابود  موی ستوه بالفاصله درو بدهی تابدها  او میبر تاريکی نادانی 1فرزانگی )مهاپرجنیا(
تا زمانی که تموا    يابدکه جهان به منظور انئوا و خودانکار  ساخته نشده است و در می

انود و بوه موقعیوت کنوونی او     از کمند جهل و نادانی خالص نشده شعورموجوداو ذ 
کسوی کوه ايوم     .(Suzuki.1907;314)يابود دسوت   توانود بوه آراموش   اند او نموی نرسیده
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دهود  شود و اعمایی را انجا  میشناسد، از چرخه باززايش رها میعظیم را می آگاهیدل
 که برا  خودش و ديگران سودمند است.  

سووتوه   بووودا، آن ووه در بووودايی مهايانووه اهمیووت دارد، بوودهی     پووس از مفهووو 
به (Suzuki.1900;11:27). آگاهی( استچیته )دلسرشت(است که ذاو آن، بدهیآگاهی)

 اسوت و  "يانوه سوتوه بودهی " مذها مهايانه ياو اصل اساسیچیته بنیان بدهی، تعبیر ديگر
 بوووودايی جوووداهموووان چیوووئ  اسوووت کوووه ايوووم موووذها را از ديگووور موووذاها   

 امّوا بیدار  موهبتی است که دستیابی به آن دشوار است . (Rinpoche.1999;173)کندمی
آورد. اگر کسی اهمیت ايم فرصت مطلوو   رسیدن به آن سعادو ابد  را به ارمغان می

هنگوامی   .(Santideva.1955;1:4) را درنیابد ديگر چنیم اتفاقی برايش رو  نخواهد داد
، او را که در زندان چرخه هسوتی اسویر اسوت   ، شودشخص پديدار میچیته در که بدهی

چیتوه در  کند. با بیدار  بودهی ها میانسان در يک آن شايسته تکريم در عوایم خدايان و
چیتوه ماننود درخوت بارهنو  و     روند. بودهی ها رو به زوال میها و ناپاکیافراد ناراستی

بلکه روح بیدارگر همیشوه   پوسدهايش میدست دادن میوه که پس از از نظاير آن نیست
آن  ةهوا  قدرتمندانو  حمايوت  ةپوسد و همواره شکوفاست. بوه واسوط  نمی، دهدنمر می

اوست کوه در يوک یحظوه گناهوان      ةکند و به واسطها  بئر  غلبه میشخص بر ترس
چیتوه را بوه کیمیوايی تشوبیه     بودهی . (Santideva.1955;1:9-13) شووند بئر  نابود موی 

که اکسویر  از   3"ج تَمر س ه" هم ون، کندکه ذاو ناخایص انسان را دگرگون می اندکرده
وارد فلئاو پايه مانند سر  و مس شده و آنها را خوایص و   شدجیوه بود  که تصور می

مانود.  شوود و خوایص بواقی موی    کند، در عیم حال خود نیئ فاسد نموی طال می تبديل به
هوا  معموویی را تبوديل بوه قلوا      اکسیر، ذاو ناخوایص انسوان  چیته نیئ مانند آن بدهی

تواند بوا هموه،   ش میاچیتة ذاتیبدهی هر فرد با .(White.1984;53)کندبیداريک بودا می
 ، مراقوا، دیسووز، بوا محبوت، شورافتمند، بوا منطوق و بوا سوخاوو باشود.          آرا ، مهربان

 هوا  فاسودان  حتی قلوا و شعورچیته در هر موجود ذ که يادآور شديم بدهیطورهمان
پوششی از جهل و خودکامگی آن را احاطه کرده است. هرگئ به طور  امّا نیئ وجود دارد

شود فراتر از قلمرو مطلق به آن نگريسته می ةجنب رود زيرا زمانی که ازکامل از بیم نمی
زمانی که دريوک   امّاگونه ناپاکی نیست. زايش و مر  و رن  و محنت است و تابم هیچ

ا  از جهل و نوادانی را ظواهر   پذيرد، به فراخور آن موجود اندازهوجود محدود تعیُم می
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، که قدرو بیرونی و چیته هیچ نیروتريم مظاهر بدهیها به عنوان مهمستوهکند. بدهیمی
 ندارند.   سرپی ی از آن مجازاتی در پی داشته باشد

چیته بوا  بدهی ةچیته مقايسها در بیان اهمیت بدهیها  مهايانیيکی از بهتريم تمثیل
تابود، در هور قطوره از آ     زمانی که ماه در آسمان بدون ابر می .مهتا  در آسمان است
ا  کوه  به طور موقتی ماه را مانند ستارهآبگیر کوچکی  شود و هررو  زمیم منعکس می

 امّوا  آیود و کثیوب باشوند  کند. شايد برخی آبگیرها گلرو  زمیم فرود آمده منعکس می
جا که کمتريم انور   کند. هرنیئ منعکس می نهاا  تصوير صاف و زیل خود را در آمهت

. (Suzuki.2000;303-304)شوود شوا ديوده موی    ةاز آ  باشد، تصوير  آسمانی از ایهو 
چیتوه بودون وقفوه در    از قلا وجود داشوته باشود، بودهی   جا که گرما  کمیبنابرايم هر
بوه نظور    يابود. دهد در آن تجلوی موی  حایت خود و تا جايی که شرايط اجازه میبهتريم 

انود؛ و در حووزه   کرده انگار  جهان عبورتر، از مرحله دوگانهها پیشستوهبدهی رسدمی
دهنود از اراده  کنند. تما  آن ه آنها انجوا  موی  تر  سیر میتر و متعاییفکر  بسیار وسیم

چیته که علوت وجوود  آنهاسوت، سرچشومه     ییت آزادانه بدهیآنان، از فعا ةانگیختخود
گیرد، و در نتیجه، هیچ اجبار  در افکار و حرکاو آنها وجوود نودارد. مشوابه هموان     می

نامد و آن نوع زنودگی کوه بوه نظور     می 1و ( -را ناکنش، )وو آن 1،وضعیتی که ی ودزه
يک سر ريئ طبیعوی   ، صرفاًآرا  استموجوداو جاهل و درخوا  فرورفته، پريشان و نا

 چیته است.  بدهی پاياناز منبم بی

 چیتههای بدهیچیستی و ویژگی

 امّادر حال تبديل شدن است،  چیته منبم تمامی ف ايل زمینی و متعایی است؛ دا ماًبدهی
تووان بوه ف وا     چیتوه را موی  دهود. بودهی  اش را هرگوئ از دسوت نموی   خلوص اصولی 

 رغم تما  اتفاقاو و تغییراتی که ممکوم اسوت در اشویا    زيرا علیگستر تشبیه کرد جهان
هنگوامی کوه    .مانود سوان بواقی موی   همویم خودش توا ابود بوه   ، موجود در آن اتفاق بیفتد

کوه پیوسوته در    آيود بوه نظور موی   ، کنود چیته خود را در يک جهان نسبی ظاهر میبدهی
نواو و دور از دسوترس   یّدر حقیقوت فراسوو  هموه تع    امّال است، معرض تغییر و تحوّ
دانشومند   "شوانتی دوه "چیتوه بوه تعبیور   بودهی  .(Suzuki.2000;300)زايش و مر  اسوت 

تريم دارو  مسکم فقر، قو  برندة مر  وبه عنوان اکسیر حیاو از بیم، برجسته بودايی
جهان ودرخت آرامش موجوداتی است که از سرگردانی در زنودگی دنیوو     ها بیمار 

هوا   مسافرانی اسوت کوه در حوال گوذر از رنو       ةپلی عمومی برا  هم اند.خسته شده
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 دهود. ها  روحی را تسکیم میانسان است که آشفتگیزندگی هستند. ماه تابانی در قلا
چیتوه ماننود   کند. بدهییخورشید بئرگی است که طلسم تاريکی غفلت جهان را باطل م

 .(Santideva.1955;3: 28-31)«ا  است که از شیر دهرمه درست شده استکره تازه
شود دارا  حوایو و درع متفواوتی نسوبت    چیته در آنها پديدار میکسانی که بدهی

هوا و  حایوت  به ديگران و نسبت به وضعیت خود در زمان قبل از ايوم رخوداد هسوتند.   
ماننود   66همویم حوایو بعود از بیودار     با  در مقايسه 61ها  فرد قبل از بیدار دريافت
هوا  فورد در ايوم دو    دريافوت  طبعواً  يک فرد قبل و بعود از خووا  اسوت.   ها  حایت
ت به طور بنیاديم متفاوو است. فرد  که به حقیقت نرسیده در مقايسه با فورد   وضعیّ

 امّوا نابینا اسوت  « داندمی»که به حقیقت رسیده مانند وضعیت نابینا  مادرزاد  است که 
« نابینوووايی»دانووود کوووه نموووی چیسوووت، عموووالً« بینوووايی»دانووود کوووه نموووی از آنجوووا
ايوم مقویوه آن اسوت کوه      مول در أقابول ت  نکته. (Hamilton.2000; 61,83,135)چیست؟

اطوالع باشوند. در   اگور از آن بوی   چیته برخوردارند حتوی همگان از موهبت داشتم بدهی
تمثیلی آمده است که: مرد  که عاز  سفر  دوردست بود به مالقواو يکوی از دوسوتان    

جواهرگران قیمتی در جامة و  قورار  ، آن دوست .رودبه خوا  می در آنجا خود رفته و
شوود. او  که مرد چیئ  در ايم باره متوجه نموی  دوزدا  میگونهدهد و رو  آن را بهمی

آذوقوه و   ا  کوه بوا دشووار  زيواد    ود به گونهشدر سرزمینی دور به تنگدستی دچار می
بوه ديودار هموان     گوردد و مجودداً  ه وطم بوازمی سرانجا  ب کرد.پوشاع خود را تهیه می

بهايی که همیشه با و  بوده و از آن خبر نداشته گران ةرود و او در مورد هديدوست می
در درون هر کسی بذر و قابلیت بودا شدن وجود  .(Dayal.1970;14)دهدبه و  خبر می

هموواره پواع و   شوود  دارد. ايم جوهره بودايی موجود در ذاو همگان هرگئ آیوده نمی
ست ايوم گووهر   ا بنابرايم تنها کافی .(GesheWangyal.1986; 161)ماندخایص باقی می

طريوق بوودا شودن بوه رو      » است رو گفته شدهاز ايم، قدر در وجود ما بیدار شودگران
درع و شناخت ايم بذر از منظر  .(Ratnagotravibhaga.1964,P.181)«همگان باز است

بهتر آن است که صوادقانه و   امّابودايی کار آسانی نیست. بلکه بسیار مشکل است؛  سنّت
 مخلصانه برا  پديدار شدن آن تالش کنیم.

طريوق مراقبوه و    تووانیم از بیدار  درون فطر  است. ما همه بایقوه بودا هستیم و می
 ابیم. در وجوود هموه موجووداو پرتوو     ها  مطرح شده به کمال ذاتی دسوت يو  روش

چورا کوه حقوايق     .(51-56؛6731)سوورياداس،   درونی با ماهیت مثبت و حقیقی وجود دارد
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ویی مرکئيت يکی است که همان نوبض   ها بسیارنداصل يکی است، آموزش امّابسیارند 
چیته همانند رعد و برقوی  بدهی». (Surya Das.1997;120) چیته استحیاتی قلا، بدهی

طور که قدرو بودا، گواه  کند، همانتار را روشم میاست که در يک یحظه، شا تیره و 
 پوس از کسوا   «.دهود نیکی سووق موی  ها  مرد  را در يک یحظه به سو  و بیگاه قلا

چیته فرد بايد ايم روح بیدارگر را پرورش دهد تا به رشد رسد و بتواند در مسویر  بدهی
   نیروانه حرکت کند.

اشخاصی کوه مشوتاق    دو دسته هستند.چیته هستند نیئ اشخاصی که در آرزو  بدهی
اند. تفاوو میوان ايوم دو ماننود    بیدارگر  هستند و اشخاصی که اقدا  به بیدارگر  کرده

چه ست و شخصی که خود مسافر است. اگرتفاوو میان شخصی است که مشتاق سفر ا
بوازهم ماننود    امّوا نظا  هستی بسیار بوئر  اسوت    دستاورد روح مشتاق به بیدارگر  در

-Santideva.1955;1:15) ت روح بئرگی که اقدا  به بیدارگر  کورده اسوت نیسوت   حای

 65"سمیک"رود: به کار می چیتهط با مفهو  بدهیدر ارتبا دو صفت توصیفی معمویً. (17
غیور قابول    به معنا  بایتريم، برتر، غیر قابل قیاس،67"رهانوتَّ"به معنا  درست، صحی  و

چیته از تمامی مقودراو آزاد اسوت يعنوی    بدهی .(Dayal.1970; 18)سرآمد، اف ل، عبور
ايتنه شوا  شوش متعلوق حسوی و      65"اَي تَنَه"دوازده  64"سکنده"چیته از مقویو پن  بدهی

مبرا است. دهاتو به معنا  چیئ  اسوت  61"دهاتو"شش اندا  حسی باطنی است و هشتاد 
پوذير و  تند. دهاتوهوا  تغییور  ا دو گونوه هسو  که بتواند خودش را تداو  بخشد. دهاتوهو 

بخشوند و دهاتوهوا    دهاتوها  تغییر ناپذير. دهاتوها  تغییر پوذير خوود را توداو  موی    
 .(Suzuki.1907;297&cf.Buddhadasa.1996 ;vol.7)کنندتغییر خود را حف  میبی

چیته يک وجود ملموس نیست، غیر قابل شناخت، فراگیر، نابود نشدنی اسوت  بدهی
چیته را درع تهی )شونیتا(، متعایی، قا م به ذاو است. کسی که ذاو بدهیکه جوهرش 

چیتوه عشوق اسوت و هموه     بیند، زيورا جووهر بودهی   کند، همه چیئ را با قلبی عاشق می
بینند. زموانی کوه   آگاهی بئر  عاشقانه میها علت وجود  خود را در ايم دلستوهبدهی

عمول بیواورد و ايوم     ةکوشد آن را به مرحلو ق شد او میچیته در فرد  محقّآرمان بدهی
چیتوه  چريه درحقیقت آرزو  بدهینامیم. بدهیمی 63«چريهبدهی»که آن را  چیئ  است

و هوم در   61چیتوه را هوم در آرموان   عمل رسیده است. يعنی ما بدهی ةاست که به مرحل
 .(Rinpoche.1999;177)بريم به کار می 61عمل

 مهایانیچیته و مفاهیم بنیادین بدهی
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 کايهچیته و دهرمهبدهی .6
 چیته و کرونابدهی .5
 چیته و پرجنیابدهی .7

 کایهچیته و دهرمهبدهی
است.دهرمه « کايهتر »گانه ح ور وظهور بودا يا اوییم مرتبه از مراتا سه« کايهدهرمه»

است که در متوون و مکاتوا مختلوب معوانی گونواگونی يافتوه        (dhr)واژه سنسکريت 
دهرمه در ري  ودا همان ريته، نظم درست جهانی است  .((Skorupski.1987; 332است

ها  اخالقی بوه  حقیقی هستی است و شرارواطاعت از ناموس ةکه پیرو  از آن به منئی
در منوابم بوودايی معوانی    . (  (Chitkara.2002; 5:477معنا  نقض حقیقت جهوان اسوت  

مده است: معیار، درستی، قانون، پديوده، ذهوم، عودایت و حقیقوت     آدهرمه به ايم شرح 
باشود در  موی  Body کايه که معوادل انگلیسوی آن   ةواژ. (Malalasekera.1966;23)غايی 

بسیار  از متون به کایبد و بدن ترجمه شده است. کايه در مورد بودا به بودن واقعوی او   
 .Suzuki)کنود  نظا  هستی ترجمه می کند. سوزوکی دهرمه کايه را به بدن و يااشاره می

کایبد حقیقی بوداست که دارا  علم مطلق و حقیقت غايی اسوت  کايه دهرمه. (45 ;2000
Jackson&) Makransky.2000; 97)   بر همیم اساس دهرمه کايه علت و ماهیت حقیقوی

 ;Chitkara.2002)م و ظهوور اوسوت   و موجوداو است و تما  جهان تجسّ  اشیاتمامی

)پیکرسرور و شادمانی يا بوداها  آسومانی(   دو کایبد ديگريکی سمبهوگهکايه .(13,227
 )پیکر ظهور و تجسم( اوست. کايهوديگر نیرمانه

کوه هویچ آغواز    کايه استی بازتا  و تجلی دهرمه چیته در معنا  نسبی يا جئبدهی
توانند حقیقت آن را یپرستانه نمباو فردگرايانه و خودها و تعصّوپايانی ندارد؛ ناخایصی
 ةوجوود همو   جوهر معنو  بوداهاست. به رغوم چیتَّه زيرا بدهیآیوده و تیره و تار کنند؛ 

اصولی   مشتاق وحودو بوا خاسوتگاه    کند، دا ماًها که بر آن سنگینی میها و نادانیپلید 
)چیتوه( بوه نووعی     وحدو به هر دییلی عملوی نشوود قلوا    که ايم خود است. هنگامی

دهد. ايم نارضايتی ممکم است گاهی شکل يک بیموار  بوه   نارضايتی خود را نشان می
خود بگیرد و منجر به بدبینی يا بیئار  از مرد  يا حتی خودکشی، رياضوت و يوا ديگور    

اگر به طور مناسا هدايت شود و به طور طبیعی رشد کند،  امّاعاد  شود. ها  غیرشیوه
. آن وه  شدستوه بیشتر خواهدی شديدتر باشد، فعاییت روحانی يک بدهیهر چه نارضايت
دهود؛  کايه را شوکل موی  که دهرمهدهد همان چیئ  استچیته را تشکیل میجوهر بدهی



 616 چیته در بودايی مهايانهبدهی
  

 
 

کايوه  کنیم. چیته يک ظهوور و دهرموه  هرچند ما آن را محدود، ناقص و معیو  درع می
طوور کوه مواه    ديگر  است. همانم حال يکی درست همانند نمونه اصلی آن است. با اي

ايووم دو را نبايووود دو مفهووو  جووودا ازهوووم    امّووواتابانووود. خووود را در آ  بووواز مووی  
تنها دل و قلبی که ورا  نفوذ کرمه و نادانی اسوت و   .(Suzuki.1907;295-306)انگاشت
مطلق است. زنودگی   ةچیتبدهی دهرمه کايه يا خود، خلوص، عشق و آگاهی است تماماً

 درع حقیقت وجود  خود همراه با عشق و آگاهی است. ه تماماًستويک بدهی
تغییور   ةآموزد. دهرموه روش سواد  را به ما می بودايی ةچیته مسیر حقیقی دهرمبدهی

راو خودبینانوه و  طوی آن تفکو   دهود کوه در  تدريجی فکر و گشايش قلا را نشوان موی  
بوه يوک عشوق و     مان، تبديلمشغویی بیش از حد نسبت به مشکالوشیفتگی و دلخود

 صودر( )سوعه  شوود و ظرفیوت  موی جهانی موجوداو  ةدوستانه نسبت به شبکمحبت نوع
ها  چیته هرچقدر هم در دلبدهی .(Surya Das.1997; 115)يابدهايمان افئايش میقلا

شوود:  سان با بوداهاست. از ايم رو گفته میهم در ذاو خود شده باشدمرد  عاد  آیوده
متفاوو از دهرموه کايوه نیسوت؛ دهرموه کايوه، متفواوو از       ، شعورذ جهان موجوداو »

دهد جهوان موجووداو   کايه را تشکیل میشعور نیست. آن ه دهرمهدنیا  موجوداو ذ 
کايوه  دهود دهرموه  شوعور را تشوکیل موی   شعور است و آن ه جهوان موجووداو ذ   ذ 
شود، تموايئ  ه مربوط میچیتکايه و بدهیتا آنجا که به دهرمه، (Suzuki.2000;301)«است

 ها  مرد  عاد  و قلا بودا وجود نداردبنیادينی بیم قلا

 چیته وکرونا)شفقت(وپرجنیا)فرزانگی(بدهی
اسوت کوه   « ويهواره ههم و رَبِ»ستوه و يکی از چهوار  ها  اصلی بدهیکرونا يکی از ويبگی

)مهاکرونوا(   عشق و احترا  به تمامی موجوداو زنده دهد.ويبگی دل و قلا را نشان می
 سووووتگانووووه بوداف وووویلت از ف ووووايل هجووووده خووووريمآ، درد  عمیووووقهووووم

(IronsEdward,2008.p.278). دیسوز  و ترحم نیست بلکه همدرد  و شوفقت   کرونا تنها
 Magee)سووتوه اسووتخوووارگی و سوون  بنووا  عشووق و اخووالق بوودهیهمووراه بووا غووم

Bryan,1998.p.42). دانسوت.   نیوئ 51دیسوز  توان شفقت وچیته را میکلی بدهیبه طور
)پرجنیوا(   فرزانگی مت وو حک56چیته را حاصل اتحاد میان شفقت )کرونا(مهايانه بدهی

چیته اشاره به جوهره آگاهی يا . بدهیداندمی ،ا  که آگاهی به همراه داردحایتی یحظه و
هوا کرونوا و   شود. بر اساس تفکر مهايوانی عقل عقل دارد که با شهود عرفانی حاصل می

کوه  تا زمانی. (Asanga.2001; 11)شوند شدگی همه موجوداو میپرجنیا منجر به روشم
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مرحلوه  چیتوه در  ، بودهی کافی قو  نباشد به میئان شفقت و آگاهی جهت يار  ديگران
 ةحلو يابنود وارد مر کنند و قوو میمی ماند. زمانی که کرونا و پرجنیا رشدآرمان باقی می

چیتوه را دارا  دو  تووانیم بودهی  طور که اشاره شد، میهمان، شوند و از ايم روعمل می
نظر  آن رسیدن به اشوراق از طريوق پرجنیوا اسوت و      ةجنب .بدانیم عملی و نظر  ةجنب
 .(Santideva.vol.I;15-16) اسوت ه و کموک بوه سواير موجووداو    عملی آن توجّو  ةجنب

آورد؛ وجوود موی  هشدگی بچیته درجنبه شفقت، انگیئه کلی برا  دستیابی به روشمبدهی
هوا )رنو ، پلیود ، خشوم و شوهوو ( نواتوان اسوت.        در آغاز برا  پیروز  بر ک ل شَه امّا

)فرزانگوی( و ديگور ف وا ل نوابود      ود با پرجنیاخ هاستوه رشد کند، کلشهچنان ه بدهی
منوئل دارد و   55چیتوه در قلوا همگوان )س وم تا(    بدهی .(E, haris,2017,P.344) شوندمی

آفريند. ناگارجونه معتقد است: کسی کوه  را می57ابئارها  فرد  برا  رستگار  )اوپايه(
ايوم   کنود و مشاهده میچیته را درع کند همه چیئ را با قلا آکنده از مهر جوهره بدهی

چیته بوا درجواو متفواوو بوه     ستوگان است. بدهیحقیقت بريم واقعیت وجود  بدهی
نقل شوده اسوت    .(Carle,2009,P.23-24) شودها  افراد در آنها ظاهر میفراخور تفاوو
چیته بوود. صودا  پوارس    ها  قديم يک معلم مهايانه مشغول آموزش بدهیکه در زمان

م کرد. صدا  س  باعث آزار شخصوی از میوان جمعیوت شود و     سگی سخنانش را قط
معلوم   سنگی به طرف س  پرتا  کرد. سن  به سمت چپ س  برخوورد کورد؛ فووراً   

رو  زمیم افتاد و از درد فرياد بلند  سر داد شاگردان به طرف معلم رفتنود و مشواهده   
را در عمول   چیتوه کردند که سمت چپ معلم کبود شده است. معلمان اشراق يافته بدهی

آنهوابرا  رهوايی از   کنند و بوه میدرعوجودکنند و درد و رن  ديگران را باتما تجربه می
چیتوه از ف وايل   بدهی .(Surya Das.1997;115) کنندها  منفی کمک میها و کنشکرمه
کند و نشانگر بایتريم درجه شفقت همراه با حکمت است و محافظت می هاستوهبدهی
 E) کنود قت، انگیئه کلی بورا  آزاد  موجووداو ذ  شوعور را ايجواد موی     شف ةدر جنب

Haris.2017;333-339,342). يوا  «شوونیتا  »چیته، متعایی و مطلق و حد اعال  بدهی ةجنب
تور آن، از  متوداول  ةو جنبو هیگی موجوداو وعد  وجوود ذواو نابوت ویيتغیور اسوت    تُ

هوا   سوتوه و کواهش رنو    بودهی گذشتگی در رسیدن به اشراق است کوه سووگند   خود
چیتوه حقیقوت   بودهی  .(Surya Das.1997;114-115)ديگوران بهتوريم تجسوم آن اسوت     

مونی است. گوتمه در زنودگی  بوداست، حقیقت بودا ورا  شخصیت تاريخی بودا شاکیه
تواند ايم حقیقت را در زندگی خود حقیقتی را کشب کرد که هر شخص ديگر  نیئ می
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توانايی دست يوافتم بوه    ود کشب کند. ايم حقیقتی که هر کسده خفعلی يا زندگی آين
آن را دارد حقیقت عشق و فرزانگی و شفقت است. شفقت و توانايی کمک بوه ديگوران   

شوود ايوم   چیتوه بیودار موی   بدهیدر حجا  و هنگامی که امّاکه دروجود همگان هست 
 نماياند.رود و آن حقیقت بريم خود را میحجا  کنار می

 هچیتَّه و بدهیتَّتب چیمرا

اشواره بوه ايوم نکتوه خوایی از فايوده نیسوت کوه دل         ، چیتَوه قبل از اشاره به انواع بدهی
 شود:خود به اقسامی تقسیم می"چیته"يا

خواهانه بسیار به بیراهه رفتوه  ز  ناامید کننده توسط گناهان خودا  که به طر.چیته6
 ها  ابد  باززايش است.و محکو  به تناسخ

ا  کووه از رنوو  سوورگردانی زايووش و موور  بیووئار اسووت و ازهمووه        چیتووه .5
، بوودايی  ةو هشوتاد و چهوار هوئار دهرمو    « پارمیتوا »جسوته و در ده کموال   دور گناهان

 کوه ايوم هموان جايگوا    ، کنود خوود را تربیوت موی   اعمال شايسته جويدو بارا می«بُدهی»
 ستوه است.)روحانی(بدهی

ها رهايی يافتوه و از هموه دردهوا    امیال و هوسعذا  تمامیکه از رن  و  ا . چیته7
تور و  است، بورا  همیشوه یکوه گناهوان را زدوده اسوت، خوایص، خوایص       فاصله گرفته

کورده و   هوا را کسوا  معرفتتريم است و در ذاو دهرمه منئل گئيده است. همةخایص
سوت آورده کوه او را   دکاملی را به معنو  به بایتريم سط  انسانیت رسیده است. قدرو

کنود. ايوم جايگواه معنوو  از آنِ واصوالن يوا       هوا آزاد موی  ها و ترديود دیبستگی ةاز هم
 .(Suzuki.2000;301-302) ها  بیدار، تما  و کامل استتتهاگته

سوخم   54"اوتپواده چیتوه "از سوه وجوه دل يوا     بند  ديگور  عایمان بودايی در تقسیم
دیی که پس از يافتم فهوم   .5رسیدن ايمان پديد آيد؛  دیی که پس از به کمال .6اند گفته

شدگی کامول  دیی که در روشم .7درست دهرمه در حال عمل به شش پارمیتا پديد آيد؛ 
شناسوی  )از ادوار جهوان 55هلپ و هوئار کَ شود که دهزمانی محقق می "اوتپادهچیته"پديد آيد. 

شوته باشود،   ال ايمان گذاز پرداختم شخص به کم هندويی و معادل يک روز برهماست(
، )اشوه گهوشوه  هئار کَلپ ه يافته شود حقیقی نیستا  که پیش از ايم دهاوتپادهبنابرايم چیته

چیتوه  و بودهی  51چیتوه، غوايی   چیته دو نوع اسوت: بودهی  به طور کلی بدهی.(755؛6716
 53.نسبی

 چیته غاییبدهی
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خرد به معنا  ديدن همه چیوئ   گويند.می 51فرزانگی و چیته را حکمتغايی بدهی ةجنب
اينکه همان چیئ  کوه يوک شوخص در     گونه که در واقعیت هست و قادر بودن بههمان

چیته غايی يک اتفاق عقلی نیست بلکه يوک شوهود يوا فهوم     واقعیت هست باشد. بدهی
ماهیوت  »، «اجسا  چیسوتند »، «تو چیستی»، «ايم چیست»تجربی است؛ به معنا  فهمیدن 

 «شوونیتا »غوايی و   ةچیتبیم بدهی رسد ارتباط معنايی عمیقینظر میبه .«وجود  چیست
راستا با فهم و درع شونیتا است. پی بردن بوه  غايی هم ةچیتوجود دارد و حقیقت بدهی

چیته غايی   آنها که تهیگی است همان فهم بدهیحقیقت چیستی اشیا  و ماهیت وجود
 است.

 چیته نسبیبدهی
نسوبی   ةچیتو حود و حصور را بودهی   ی بر همدرد  و دیسووز  بوی  آرمان و آرزو  مبتن

  اسوت کوه منجور بوه اشوراق      اگويند که خود دارا  مراتبی است و نیورو  محرکوه  می
 چیته غايی مبتنی بر فرزانگوی و بدهی چیته نسبی مبتنی بر شفقت )کرونا(بدهی شود.می

 ;Rinpoche.1999)ه دارد هور دو جنبو   ا  ازچیته نسبی بهوره )پرجنیا( است، ایبته بدهی

و ديگر فهم امکان دسوتیابی بوه   ، آرزو  رهايی همه موجوداو از رن  و گرفتار  .(175
 ايم آرزو.

گفتمان در با  بنابه نوشته سوزوکی، ستهیرمتی دانشمند برجسته بودايی در انر خود 
دارد که در انديشه مهايانی مفاهیم شاخص و مهمی مثول  اظهار می دهاتو  مهايانهدهرمه
به رهوايی  ، )واصل تتهاگته، چیتهبدهی، )پیکره دهرمه( کايهدهرمه، )رهايی نهايی( نیروانه
ا  از کودا  بوه جنبوه   و غیوره هر  هوا( )خاستگاه و زهدان تتهاگتوه  گربههتتهاگته، رسیده(
چیته نامی است که بر آن به یحوا   بدهی ارند وها  فراوان حقیقت مطلق اشارو دجنبه
اش بر دل انسان و کمال او و يا از جنبه سولبی بور پیراسوتگی و رهوايی انسوان از      تجلی
و به مثابه بازتوابی از آن  ، شوداطالق می، بینی و خودمحور  که همان نیروانه استخود

همه ، اساس اعتقاد بودابر . (Suzuki.2000;200,299) دارا  همان ويبگی است، حقیقت
کنود قوانون   امور عایم فانی؛ در حال شدن ياصیرورو هستند، و تنها چیئ  که تغییر نمی

وتموه پوس از دريافوت    ئ. گطبیعی و روحانی عایم است که بايد بوه آن احتورا  گذاشوت   
خواست همگان را با دهرموه آشونا کنود. مقوا  بودهی در      و کسا دهرمه میچیته بدهی
شود. بودا باور داشوت  گانه به آن ختم میه باطم دهرمه است که راه هشتنش ببی، واقم

ها  اخالقی شود. سپس قلا را از طريق تمريمکه ايم بینش از طريق مراقبه حاصل می



 615 چیته در بودايی مهايانهبدهی
  

 
 

ا  جديود از  شويم در آن وقت است که بوه تجربوه   تئکیه کنیم و بر ضمیر خود متمرکئ
 .(Radhakrishnan.1982; 41-44) يابیمروشنی دست می

ايوم   51گذرکننودگان( ، واصوالن ، رسویدگان اشوراق بوه  )زهودان « گربههتتهاگته»آموزه 
کند که همه موجوداو در درون خود ف ايل و حقیقوت بوودا را دارا   حقیقت را بیان می

هوا و مووانعی پوشویده شوده اسوت. ماننود       حجوا  ايوم حقیقوت ذاتوی بوا     امّاباشند می
ايوم حقیقوت    .(Williams.2003;826-827) درغوالف پی یدهلی درخاع يا گُمدفونبذر 

ا  حقوايق تتاگتوه   ةهمو چیتوه و  بدهی أشود و منشچیته بیدار میبدهی ةدرونی به واسط
 است.  « گربههتتهاگته» ةاست که خود زاد

 چیتهق بدهیهای تحقّزمینه
در ذاو يا قلا شودکه عشق به موجوداو رن  ديده که زمانی در ما بیدار می چیتهبدهی

. بیدار شدن چیته، بیورون آمودن از   تیاق برا  بیدار  برسداش ةما هست به بایتريم درج
 Asvaghosha. 1964)خود محور  و قرار گرفتم در مسیر عمل همراه با معرفت است 

;32& Suzuki. 1900; 76).  چیتوه در فورد اتفواق بیفتود انسوان محتوا        برا  آنکه بودهی
ف یلت و معرفتی است که ايم ف یلت و معرفت از طريق اعمال اخالقوی و معنوو  در   

چیتوه  بودهی  آيود. دسوت موی  ها  حال و گذشته وعشق به سواير موجووداو بوه   زندگی
)  دبوورهوا  بسویار  را از بویم موی    سواز کسوا ف وايل بسویار  اسووت و کرموه     زمینوه 

Harvey.1990;122).  انسان بايد قبل از رسیدن به کمال و طی مراحل وتعلیماتی بیدار 
چیته، سایک طريقوت توا   خاص صورو گیرد. بعد از بیدار ِ دل نسبت به حقیقت بدهی

دهود  ق ايم حقیقت درباطم خود، انجا  میانتها  سلوع همه تالش خود را جهت تحقّ
ق شدو به مرحلوه پختگوی رسوید موجووداو     د او محقّو زمانی که ايم حقیقت در وجو

 کند.ديگررا نیئ در رسیدن به اشراق قلبی، دستگیر  و راهنمايی می
بعد در مورد پردازد. و ر میسایک طريقت به صورو مستمر در مورد بودايان به تفکّ

انگیوئ موجووداو   تنمايد سپس به وضعیت رقّمل و تفکرمیأها  وجود  خود تضعب
کنود توا دراو شووقی وسویم نسوبت بوه بوودا ايجواد         انديشد و توالش موی  ور میشعذ 
چیته نفی حیاو و ترع دست آوردن بدهیرهرو برا  به. (Suzuki.2000; 302-307)شود

وجوود او   ها بوذر کموایو در  ستوهکند. بلکه ابتدا با شنیدن تعاییم بودا و بدهیدنیا نمی
تعاییم و انجا  تمريناو روزمره بوه تودري  آن بوذرها    مطایعه شود سپس با جايگئيم می

 .(Prophet.2009;33) زننددروجود سایک جوانه می
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نويسود:  موی  76«چیتوه گفتموان در بوا  بیودار  بودهی    »در انور خوود    71بنودهو وسو
انگیئ اقص وجود ماد ، مشاهده وضعیت رقتمل در نوأت چیته با تفکر در بوداها،بدهی»

و در نهايت با اشتیاق به ف ايلی کوه تتهاگتوه در بوایتريم     شعور،ذ  زندگی موجوداو
هوا  پديودار    زمینوه ، بنابرايم«.شودآورد، دردرون ما بیدار میدست میاشراق به ةدرج
 توان شمرد:چیته را به اختصار چنیم میبدهی
آينوده،  ادوار گذشوته، حوال و   ة ها در همو ستوهو بدهی تفکر در اينکه تما  بوداها .6

موفق شودند بوا کوشوش و مجاهوده      ، امّاچندان بیش از ما از شهوو و گناه آزاد نبودند
دست آورده و از چرخه باززايی و هو  و هوس و گناهان عبور کننود  بیدار  کامل را به

 و به موجوداتی شريب بدل گردند.

 ايووم انديشووه کووه وجووود جسوومانی مووا دارا  نقايصووی اسووت و شووامل پوون      .5
ه)توده( و چهار م ه وت )عنصور( اسوت کوه از ايوم طريوق مرتکوا اعموال شور          سکنده

شويم که بايد کنار گذاشوته شووند. وجوود    شمار  )از جمله خشم، طمم ونادانی( میبی
کند کوه بايود   انگیئ ايجاد میها  نفروق ايم نه روزنه ناخایصیاز طري جسمانی ما دا ماً
 کنارگذشته شوند.  

شعور کوه در اسوارو جهول و    انگیئ زندگی موجوداو ذ رقتت ه به وضعیّجّتو .7
  ندارنود.  شوند و به قانون کَرم ه اعتقواد ل میها را متحمّنادانی هستند و شديدتريم رن 

بوه دنبوال راه    کننود و با ترس زايش و مر  و پیر  دسوت و پنجوه نور  موی     ها دا ماًنآ
فهمنود کوه   گیرند ویی نموی می ها  خود را محکم در آغوشرستگار  نیستند. معشوقه

اينهوا هموه   ، هوا ارزشوی نودارد   هیچ واقعیت فرد  وجود نودارد و دل بسوتم بوه انسوان    
 انگیئد.ستوه را برمیدرد  بدهیهم
شان سیمايی نجیوا  ها به واسطه تعلیماوها: تمامی تتهاگتهل درف ايل تتهاگتهتأمّ. 4

هوا جواودان، خوایص و آزاد از    گتوه هموه تتا ة کايو انود. دهرموه  دسوت آورده و مقدس بوه 
هوا از تعواییم اخالقووی، آراموش، آگواهی و رسووتگار      تتاگتووه هاسوت. تموامی  وابسوتگی 

مول و تفکور   أت باکی، شفقت عظیم و سهچهار بیها دارا  ده قدرو، برخوردارند. تتاگته
ند و عشق آنها به موجوداو رنو  ديوده هویچ مورز  را     اهستند. آنها به همه چیئ واقب

 اند بوه مسویر نیروانوه بواز    جهل گمراه شده ةرا که به واسط شناسد و همه موجوداتینمی
 .(Suzuki.2000;303-306)گردانند می

 ایل اخالقی(ذ)ر72هاچیته: کِلِشهموانع بدهی
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هوا  ذهنوی هسوتندکه    پلید ، خشم و شهوو هستند.آنها گرفتوار  ، ها همان رن ک ل شه
ها  نوامطلوبی  نها کرمهآدر حقیقت  شوند.را نیئشامل میم میل به خوردن و توهّ، خشم

رادها کريشونان   زنند و سرشت و ماهیت تهی دارند.هستند که ما را به سنساره پیوند می
هاسوت کوه جملگوی    گوذرانی از جملوة ک ل شوه   جويی و خوشکا ، درد معتقد است بی

یه أايوم مسو   شووند. موی  چیتوه نوابود  شوند.آنها از طريق نیرو  بدهینادانی محسو  می
طور عا  است که ذهم بوا نوابود   هو بودايی مهايانه ببودايی  سنّتمطابق با راهبرد اصلی 

ابود.  يهوا هسوتند، پوایيش موی    ف ویلت  ها از طريق پادزهرهوايش کوه غایبواً   کردن کلشه
کار هکند، بلکه آن را برا  پایيش بها را نابود نمیک ل شه، چیته هم ون اکسیر جیوهبدهی
ها و ها بد کند. ک ل شهبرد و در حقیقت از نیرو  آن برا  آزاد  و نجاو استفاده میمی

کامول   ةچیتو بوودا دل کنودن از آن را  یزموه بودهی     دنیا  ماد  هستند که ها ناراستی
 (.E Haris.2017;332)داندمی

هوا  آن در  نوابود  تجلوی  دهد، ها ارا ه مید و ه در مواجه با ک ل شهراهبرد  که شانتی
از مسویر  يا ششومیم گوا     «مجاهده درست»گونه که تريم زمان ممکم است. همانسريم
شود، و در صورو ظهور از بیم بورده  ها جلوگیر  میگانه، از ظهور و بروز ک ل شَههشت
اد راتی است که منجور بوه ايجو   ها تفکّها  مواجهه و مقابله با ک ل شَهيکی از راه شوند.می

بردار  ها برا  نابود  آنها مورد بهرهیه هم ون پادزهر کلشهأو ايم مس شودف یلت می
گیرد. برا  مثال: صبر به عنوان پادزهر عصبانیت است و زمانی که يکوی وجوود   قرار می

بورد  تواند وجود داشته باشد پس ايجاد صبر، عصبانیت را از بویم موی  دارد، ديگر  نمی
پور بسوامد وجوود     امّاکمتر فراگیر  هايیبرد. مراقبهها را از بیم میوايجاد ف یلت، کلشه

ها يعنی نفرو، شهوو و حماقت را هودف قورارداده و آنهوا را    کلشه ةدارند که سه ريش
. (E Haris.2017;335)بورد  ت عیب کرده و از نیرو  آنها جهت آزاد  و رهايی بهره می

هوا   قلوا  تواند خود را درباشد باز هم میچیته هر چقدر هم که تیره و تار شده بدهی
شوود  چیتوه در فورد موی   دوه آن ه که مانم تبلور بدهیآمیئ ظاهر کند. به تعبیر شانتی کفر

 امّوا ندارنود  ،شوجاعت و عقول  دشمنانی هستند که دست و پااست. اينها شهوو و نفرو 
یوت کننود توا او را    کنند، آنها در ذهم فرد مسوتقر و خودشوان را تثب  فرد را اسیر خود می

ها دشمنان فرد ويران سازند در مقايسه با ايم دشمنان درونی اگر تمامی خدايان و انسان
بودند حتی قادر نبودند او را در جهنم اوي ی بیندازند. دشمنانی چون هو  و هووس و  
نفرو و... دشمنان قدرتمند  هستند که در مقايسه با دشمنان بیرونی طول عمر  ديرپا، 

 بووا پیشوورفت در مسوویر  .(Santideva.1955;4:28-32) غوواز و بووی پايووان دارنوود  بووی آ
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ها  نامطلو  از بیم خواهود رفوت و دییول آن    گی، در نهايت ترس از تناسخستوهبدهی
چیتوه  اند با توسعه بودهی ها  منفی که باعث چنیم تناسخی شدهايم است که همه کرمه

حماقت يک فرد به پايان رسد، مور    وشوند و از سو  ديگر هنگامی که جهل پاع می
دهود توا   ت بوه موا اجوازه موی    چیته به شکل موقّو و تناسخ ترسی نخواهند داشت. بدهی

 کندو ایبته ما را از شر قدرو آن نیئ محافظت میرا در ايم مسیر فروبنشانیم  هاک ل شَه

شود. آنوار  ن میپشت ابرها پنها ماند که گاهی موقتاًبه نورهمیشه تابان میچیته بدهی
چیتوه  شهوو و گناه ناشی از خودخواهی ممکم است گاهی سبا ت وعیب نوور بودهی   

هوا  خوارجی مصوون اسوت. مفسور      چیتوه همیشوه از ناخایصوی   خوود بودهی   امّاشوند 
معتقد است هر نووع کرموه منفوی در برابور انوراو مثبوت       77«پرجنیا کاراماتی»، د و هشانتی
هوا   مور نوابود کننوده کرموه   أچیتوه را مو  شود. او بودهی حقیر می چیته کم وزن وبدهی
 .(E Haris.2017; 332)داند ينده میآحال و ، گذشته

 74ها(کافران )ایچهندیکهو فاسدان چیته وبدهی

 کوامالً کوه  افوراد  هسوتند    آنهوا  .باورمندان هستندو نا هاايمانبی، ملحدان، هااي هنديکه
موفوق بوه کسوا کموال      شانهاياند. کسانی که به دییل کرمهو هوس شده غرق در هو 

حتی  هاجان هستند که احیا  آنا  بیبه یحا  اخالقی و دينی مانند یشه آنها شوند.نمی
آنگونوه کوه   ال اينجاست کوه  ؤو س غیر ممکم است برا  يک پئشک روحانی نیئ تقريباً

چوه   رابطه با ايوم افوراد  در ح ور دارد  همه افراد بایقوهچیته در اگر بدهی، مطرح شده
و قودرو بودهی حتوی در ايوم     آن است که شکوه  ملأخورتنکته در ؟کندايفا مینقشی 

هايشوان شوايد   کرمه درخشد. چنیم ارواحی به دییل سنگینیارواح تاريک ونادان هم می
بايد در نظر داشت کوه  ایبته  تناسخ سرگردان باشند. ةو بارها در چرخ مجبور شوند بارها

از قید کرمه و جهل رها باشد زيرا وجود  هیچ قلا و روح انسانی وجود ندارد که کامالً
دییول بور شور بوودن زنودگی      هرچند ايوم   ،، محصول نادانی استپديدار همیم جهان 

شومار ناشوی از   چیته مادامی که تحت گناهان بیبدهی. (Suzuki.2000;311-312) نیست
و خودخواهی است موید هیچ منفعت زمینی يا آسمانی نیست. ماننود گول نیلووفر    جهل 

اند و يا مانند طاليی که در عمق خاع مدفون است؛ هايش هنوز باز نشدهآبی که گلبر 
چیته بوا  زمانی که چشمان بدهی. استپنهان شده  هاو يا مانند نور ماه کامل که پشت ابر
شود ارزش معنوو  ذاتوی خوود را    حماقت بسته میابرها  هو  وهوس، طمم، جهل و 

 کند.آشکار نمی
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ماننود   ،ا را بوا قودرو خوود از میوان بوردارد     هچیته تمامی گرفتار که بدهی هنگامی
و  صاف  تابان در آسمانها، يا ماه از ناخایصی پیراستهنیلوفر شکفته از مردا ، يا طال  

کنود، يوا   که انواع غوالو را توییود موی   زمینی ، يا پیراسته در آسمان بدون ابريا خورشید 
 در ايم صورو موهبوت ابود  و جهوان شومول     ؛شمار استها  بیاقیانوسی با گنجینه

موجووداو از نکبوت    ةهمو شعور را شامل خواهد شود و  چیته تما  موجوداو ذ بدهی
 شان مملو از عشوق و همودرد  شوده و از همراهوی و    شوند. قلاجهل و نادانی رهامی

 شوند.ارزش آزاد میوابستگی با چیئها  بی

 گیرینتیجه

در بوودايی   امّوا اسوت  مکاتا بوودايی  مذاها و درهمةمفهومی شناخته شده چیته بدهی
ا  که آن را از سواير  گونهبه ؛است تیوها  گسترده ومتفاو ويبگی تاهمیّمهايانه دارا  

 قوديمی بوودايی؛   سنّتايم آموزه به نحو  ريشه در  صورو اوییةکند.می متمايئ ذاهام
نهفتوه   تمه بوداوئگ ها وآموزه ايم مفهو  در تعاییم اوییةبذر و واده داردتهره سنّتيعنی 
حتوی ملحودان و    دارد؛ وجوود شوعور  چیتوه در قلوا هموه موجووداو ذ     بدهی است.
 امّوا  ؛چیته برخوردار هستندبدهیاز  نیئ اندوآنانی که گرفتارهو  و هوس شدهان ايمانبی

ايم . يابدشود و فعلیت میطور کامل شکوفا میهست که باهستوهو بدهی هافقط در بودا
ماد   با جهانو دیبستگی  عاد  به دییل آمیئشمردمان در  چیتهدر حایی است که بدهی

بسویار دشووار    چیته در افراد کار بیدار  بدهی. شودمیگیر و شهوانی خاموش و زمیم
دارا   چیتوه بودهی  آورد.سعادو ابد  به همراه می ،ر صورو محقق شدن آند امّا است

 و کايوه تجلوی دهرموه   نسوبی در معنا   است که نسبی و مطلقاوییه و نانويه يا  ةدو مرتب
با امر مطلق و حقیقوت واحود يکوی     مطلقکرونا و پرجنیا است و در معنا   اتحاد ةنتیج
حقیقوت متعوایی وازیوی اديوان ديگور اسوت کوه         ،انسو هم، در ايم معناچیته بدهیاست.

وجه شهود  و وحدو وجود  ايم آمووزه توسوط    .نداتجلی آنمظهر و همةموجوداو 
چیتوه بوا بسویار  از مفواهیم کلیود  مکتوا       بدهی ه شده است.ا متفکران يوگه چاره ار
چیتوه در  بودهی  شوود. يکی دانسته موی  تتهتا و شونیتا ،گربههتتهاگته، مهايانه مانند نیروانه

 .شوود موی  ايجواد موجوداو و کسا معرفت و تالش در ايم زمینوه   به همة عشق نتیجة
هايی است کوه بوا قودرو فراگیور و     ها و ناراستیپلید ها ياکلشهچیته نقطة مقابل بدهی

 .شوندچیته نابود میبدهی همه جانبة
 

 



 6711، بهار و تابستان 73شماره جاويدان خرد،  631
 

 

 هانوشتپی
 
1. skt,Bodhicitta,En awakening mind , the mind of enlightenment , or a 
wakening the heart of enlightenment  heart of enlightenment, the heart  of 
enlightened mind 
2. Bodhiṛdaya 
3. anuttara-samyak-sambodhicitta 
4. Buddha hood 
5. mahakaruna 
6. mahaprajna 
7. rasajatam 
8. laotezinTerminoligy 
9. wu-wei 

10. pre-enlightenment perceptions 
11. post –Enlightenment perceptions 
12. samyak 
13. anuttara 
14. skandhas 
15. skt.pal. ayatana,En.sence base, sence-media or sence sphere 
16. skt.dhatu,En.elements 
17. Bodhicharya 
18. Aspiration 
19. Action 
20. compassion 
21. karuna 
22. samata 
23. upaya 
24. Citta-utpada 
25. kalpa 
26. ultimate bodhicitta 
27. relative bodhicitta 
28. wisdom 
29. skt.tathagatagharba;En.lit. the womb of thus gone ; translated as :the 
womb of the enlightened one, sccd for potential enlightened 
30. vasubandhu 
31. Discourse on the Awakening of the Bodhicitta 
32. klesas 
33. prajnakaramati 
34. Icchantik 
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