
  …در» خرد همه آگاه«و » پيل و خانة تاريك«تمثيل   ١٢٣

  

  »خرد همه آگاه«و » پيل و خانة تاريك«تمثيل 
  زبان ختني در شعري به

  ∗مهشيد ميرفخرايي

همراه  زباني كه به, زبان ختني است  دربردارندة اشعاري به(Zambasta) زامباستاكتاب 
بررسي . دهند زبانهاي ايراني ميانة شرقي را تشكيل مي, و بلخي, خوارزمي, سغدي

هاي فكري  اي همانندي پاره, هاي زباني نمودن همگوني  بر بازافزون, تطبيقي اين زبانها
  .دهد و باورهاي مشترك سخنگويان اين زبانها را نيز نشان مي

ترين  يكي از مهم, اي از آرا و عقايد مكتب مهايانه  دربردارندة مجموعهزامباستا
 مهايانه ويژه مكتب ختن جايگاه و پايگاه اين آيين و به. ١هاي آيين بودا است مكتب

زبان سانسكريت و  دانشمندان ختن بسياري از آثار بودايي نوشته شده به. بوده است
گرداندند و بعضي از فصلهاي همين كتاب  برمي, زبان خود، يعني ختني پالي را به

 دربارة زامباستافصل دوم كتاب . برگردان و تفسير متنهاي شناخته شدة بودايي است
طور كلّي با متن  به,  موضوع اين گفتار بخشي از آن است جادوگر كه قطعه شعر٢بدرة

  .٤ مشابهت دارد٣بودايي گزارش بدرة جادوگر
                                                   

  .پژوهشگِر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران  ∗
در پايان فصل هشتم , خوريم را و عقايد مكتب مهايانه برميآ  بهزامباستاافرون بر آن كه در فصل فصل كتاب   .1

اي (Sutra)هر آنچه ممكن است اينجا آمده باشد و سخن بودا در سوتره : آمده است) ٤٨-٥٠ابيات (اين اثر 
اين خطاي من است و آنچه ممكن است در اينجا آمده باشد و در مهايانه نيز گفته شده . نبايد پذيرفت, نباشد

در اين مورد . چرا؟ اين خطاي آن كسي است كه خود آن را نفهميده است, د آن را نامعتبر جلوه داداست، نباي
  .نه خطاي من است و نه خطاي بودا

2. Bhadra. 
3. Bhadra.māyā.kāravyā.karana. 4. Emmerick, XI. 

 



  ١٢٤  قند پارسي

  

  خالصة داستان
همة , آورد حركت درمي  را به٢يابد و چرخ قانون  را درمي١زماني كه بودا بهترين آگاهي

 در شهر ٤هاي بسيار بر كوه گردركوته نهد و همراه شمن  را پشت سر مي٣مرتدان
نام بودا . هاي بسيار توانايي در كنار او هستند٦بوديستوه. شود  ساكن مي٥گرهه راجه
  :دورترين نقاط رسيده است جا پراكنده شده و به همه
كسي در جهان . داند همه چيز را مي, ، پناه استوار همة جهان٧دان بوداي همه«
,  و مهرباني بسياراو با شكيبايي. همانند او نيست, و در تقوا, دانش به, ديدار به

فكر پور دلبند خود  مانند مادر مهرباني كه به, شب و روز در انديشة مردم است
  .»است

آنان . گذارند آورند و مرتدان و بدكيشان را تنها مي سوي بودا مي مردم رو به
كوشند تا  مي, دست آورده است شگفتزده از اين كه چگونه بودا اين آوازه را به

بتوانند از , تلف او را بيازمايند تا شايد با ناكامي بودا در برخي از آزمونهاهاي مخ گونه به
شود تا سرانجام پيشنهاد  پيشنهادهاي مختلفي ارائه مي. كنند اشاعة آيين او جلوگيري
بدره بر آن است تا با نيروي سحر و افسون خود . شود بدرة جادوگر پذيرفته مي

 شكل دهد و از بودا و مريدانش دعوت كند كه شكوهي تغيير كاخ با گورستاني را به
كاخ بيايد و متوجه نشود كه آنجا در  او بر اين باور است كه اگر بودا به. آنجا بيايند به

همة آگاهي او شك خواهندكرد و آن زمان  آنگاه مريدانش به, اصل گورستان بوده است
يعني گورستان تغيير , شكل اصلي خود كاخ را به, است كه بدره با نيروي جادوي خود

بودا با وجود هشدارهاي . خواهد داد و ناآگاهي بودا را برهمگان آشكار خواهد ساخت
پذيرد؛ چه بر سر آن  دعوت را مي اين, سبب آگاهي از نيت بدره به, پيروان نزديك خود

  .آيين خود بگرواند بدره را به, گذشت و شكيبايي است تا با
                                                   

1. bodhi. 
2. dātīna cakkra. 
3. anyattīthiya. 
4. Gŗdhrakūţa. 
5. Rājagŗha. 
6. Bodhisatva. 
7. Sarvamña balysa. 
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آنان از شنيدن خبر پذيرفتن دعوت . رود ورستان ميگ بدره همراه ياران خود به
گيرد و  دست مي كشكول به, پوشد بودا رداي زرد رنگ خود را مي. شوند بسيار شاد مي
آيد و در راه بدره و  آرام از كوه پايين مي. شود ها رهسپار وعده گاه مي همراه شمن

. شود دارد و وارد كاخ مي يبودا متين و استوار گام برم. كنند يارانش از او استقبال مي
كنند تا مريدان بودا را  طعنه و كنايه مسايلي را مطرح مي يك از ياران بدره با هر
, هنگام عملي كردن قصد خود نهد و درست به سرانجام بدره پا پيش مي. خنده آورند به

. ماند دادن كاخ با عظمت درمي دهد و از تغيير شكل نيروي سحر و افسون را از دست مي
, ترين يار بودا  نزديك١آننده. اينك نوبت مريدان بودا است كه هر يك سخني گويد

آورد و سرودهاي  صدا درمي او زنگ را به. دهد تا آن را بنوازد دست بدره مي زنگي به
ناداني و ناآگاهي خود  بدره با شنيدن اين سرودها به. رسد گوش مي آموزش از آن به

بخشد و از آن  بودا بدره را مي. كند ت بخشش و آمرزش ميبرد و از بودا درخواس مي پي
سرودهايي , آيد اشعاري كه در زير مي. دهند بدره مي هايي به پس مريدان بودا آموزش

ها  اين آموزش بدره با. رسد گوش مي دربارة همة آگاهي بودا است كه از زنگ به
  :آورد ن ميستايد و بدو ايما او را مي, بيند هاي خاص بودا را مي نشان

102. ānadä balysä parauņa badŗ hvate ma ju puva’ badra 

ākūţa ggamdyo tsāsto. hāvä tvī patämara mästä 1 

Fol. 168r 103. nä sā vina pracai mästä biśśa bhūma-dīvata badra. 

ārūhäte hamtsa ggaryau jsa trāmu māñąndäna balysä 2 

104. dasau diśe namasäte badŗ āvuläte ggamdyo mästu 

ttätū ttamdrāma pharāka ggamdye jsa ggāha narąnda. 3 

105. ka va biśśä satva cā’yä tterä bvāru śśäre 

kho rāhu butte. o bīmacätri aysuri 4 

106. ttadu yanāro ko hatärro balydu buhu 

jsīdu yanāma satä salī vasta biśśä 5 

                                                   
1. Ananda. 
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107. şşai ttä ne balysu. o balysu biştu tcaramu 

jsīdu yanīndä tterä balysä hova pharu. 

108. kanyau samudru. päşkälstu yīndä biśśu 

ttuto vā ūtvco nāta bādāndä samu 7 

Fol. 168ˇ 109. ttäderi kanyau ūtca cu dīvyau jsa nitā. 

kye vā vahästa päşkälstu yīndä biśśu 8 

şkondī pātcu ba-lysu yudu yīndä thatau 9 

111. ni vara ggurvīci. śau tcaramu kaśte aña 

kar ne bithāñi kho rro padā stātä biśśä 10 

112. kye va ju padajsu ysā-ysu harbiśśu bamhya huve’ 

mahāsamudru. mamthä biśśu āhärä ttū 11 

113. biśśä ttä ggurvīkya sa-rvañi balysä thatau. 

rrastä vajsisde ttä-te ttätäye banhyä väta 2 

114. ttäte cvī bāte ttäte skandha şşägya väta 

bāggare ssei rro sko-ndu yudu yīndä biśśu 3 

Fol. 169r 115. pamātu druai nūhäna ātāśu thatau 

batäñi karye jsa balysä yudu yīndä biśu. 

116. cu buro uysnora aysmūna kei’ndä hära 

harbiśśu balysä hamye kşanu butte biśśu 5 

117. niśtä-avyūstä. adäte avaysāndä kari 

abustä balysānu cu va ne butta biśśu. 6 

118. kho ggarä sumīrä śśaśvānä kaśte pata 

mahāsamudrä śśo kanā ūtca baña. 7 

119. sañyau hajvattete puñyau mulśde pätyo’ 

irdhyau biśśä satva ttrāma balysä baña 

120. maħāsamudru ūtca biśśa khaşta hämäte 

bātä ahäna kaśta hämäte vātä biśśä 9 
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Fol. 169ˇ 120. ne balysi hoto hve’ harbiśśu butte karä 

balysa buvāre śśūjīye hota samu 20 

122. kho tterä ssīve hadtu parnaindä hana 

ttrāmu ne bvāra balysānu hota gyada 1 

آرامي   را به١زنگ! مترس اي بدره: آنند بدره را چنين گفت, بنابر فرمان بودا. ١٠٢/٢
  .سودي بزرگ است, خبر براي تو. بنواز

بودا . كند  حركت نمي٣سبب علّت هايش بي  بزرگ با كوه٢همة زمين ايزد! اي بدره. ١٠٣
  .اين چنين است

ها و چنين »سرود«اين . واختزنگ را بلند ن.  نماز برد٤ده جهت بودا به.  ١٠٤
 .سرودهايي بسيار از زنگ بيرون آمد

دانستند يا اسوره  مي, داند  مي٥اگر همة موجودات چنين جادوي خوبي را كه راهو.  ١٠٥
 .٦ومچيتره

توانستيم بودا را يكبار در  شد كه همة ما مي كاش مي: كردند اگر آنها اين چنين مي.  ١٠٦
 !صد سال بفريبيم

                                                   
1.  gaņdīkā .اند هاي سانسكريت هستند كه به متن ختني راه يافته هاي ذكر شده در پا نوشت، واژه واژه.  

2. bhūmi.devatā. 
3. pratyaya. 

4.  dīsā .دايان ها را با يكي از خ داند و هر يك از اين جهت هاي فضا را ده مي اساطير هندي تعداد جهت
  : اند از اين خدايان عبارت. دهد اساطيري تطبيق مي

 ،(Soma)، سومه (Vāyu)، وايو (Varuna) ، ورونه(Nirrta) نيررته، (Yāma)  يامه،(Agni)  اگني،(Indra) ايندره
  .(Brahman) و برهمن (Nāga)، ناگه (Iśāna)ايشانه 

5 Rahu) و ماه را بگيرد و بدين ترتيب سبب خسوف و نام يكي از ديوان است كه قرار است خورشيد) راهو 
مرگي  وجوي انوش يا داروي بي او دم اژدها دارد و زماني كه ايزدان در اقيانوس در جست. كسوف شود

نوشد، اما خورشيد و ماه اين فريبكاري  آورد و بخشي از آن را مي شكل يكي از آنان درمي خود را به, هستند
مرگ  بي, برد و راهو از آن پس در پاية ستارگان ند و او سر راهو را ميساز او را بر ويشنو آشكار مي

  .گيرد ماند و گهگاه با بلعيدن خورشيد و ماه از آنها انتقام مي مي باقي
6.  Vemacitra اسوره (asura)  هندي معادل اهوره(ahura) معني سرور است و ومچيتره يكي از  به, ايراني

  .اسوره شاهان است
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قدرت . ترين شاگرد بودا را فريب دهند توانستند بودا يا كوچك حتّي اينها نمي.  ١٠٧
 .بودا اين اندازه زياد است

ها اين آب ٣تنها ناگه«:  تجزيه كند٢هاي آب قطره  را به١تواند همة اقيانوس او مي.  ١٠٨
 .»را باراندند

ها كه ٤يا از زمين كشور) هستند(ها  از اين همه قطرة آب است كه رودخانه.  ١٠٩
 .تواند همه را جدا كند مي) بودا(و ا. فروريختند

 .زود آن را بيافريند, تواند ديگربار بودا مي,  را نابود كندي٥اگر كسي همة كوه سومرو.  ١١٠
شود، بلكه درست  هرگز پراكنده نمي. افتد  جاي ديگر نمي٦حتّي يك ذره, آنجا.  ١١١

 .كه از نخست بود» شود مي«گونه  همان
را در » ها«همة خاكستر» و«تان را بسوزاندي و درخ» ها«يا اگر مردي همة علف.  ١١٢

 . بپراكندي٧اقيانوس بزرگ
اينها از اين درخت : درستي بشناسدي را به» ذرات« همة اين ٨دان بوداي همه.  ١١٣

 هستند؛
 .ها را بيافريند تواند برگ حتّي مي. هايش هستند ها و شاخه ساقه, ها اينها كه ريشه.  ١١٤

                                                   
1. samudra 
2. koñā 

3.  Nāgaآنان در آب و يا . صورتي انسان مانند دارند و انتهاي بدنشان شبيه مار است, ها يا ديوماران  ناگه
  .كنند زمين زندگي مي زير

4.  dvīpa  مركب ازdvi» و » دو ăp»اين تركيب . يا جزيره است» ميان دوآب«معني  است و در اصل به» آب
 .كار رفته است  بهيشت اوستا آبان ٨٥ر بند  با همين معني فقط دdvaēpaشكل  به

اين كوه . اي است كه در حكم المپياد اساطير هندو است  نام كوهي افسانه(Meru)يا مرو  (Sumeru)سومرو   .5
سومرو . چرخند دارد و تمام سيارات گرد آن مي از هفت كشور قرار) jambu.dvīpa(ميان كشور مياني  در
رودخانة گنگ . دهند وفر تشبيه شده است و هفت كشور برگهاي آن را شكل ميفنجان يا تخمدان گل نيل به
 بر اين قله )Brahmā(ايزد برهما . سازد ريزد و سپس چهار رودخانة سراسر جهان را مشروب مي قلة آن مي بر

هاي  هتاين كوه با كوه البرز در اساطير ايراني شبا. كنند ساكن است و خدايان در آنجا يكديگر را ديدار مي
  .فراوان دارد

6. ggurvica. 
7. mahā samudra. 
8. Sarvaña. 
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 . را اندازه بگيرد١همة آسمانتواند  بودا با اندك كوششي مي.  ١١٥
 ٢كمال در همان دم بودا همه را به, انديشه بينديشند جانداران هر چيزي را كه با.  ١١٦

 .يابد درمي
 .نادانسته وجود ندارد, ناشناخته, ناديده, ناشنيده» چيزي«براي بودا هرگز .  ١١٧
يانوس گونه كه دانة سپندان در برابر كوه سومرو يك قطرة آب در برابر اق همان.  ١١٨

 .شود بزرگ پديدار مي
ها ٤كاميابي, مهرباني، نيروها, ها٣تقوا, خرد, ها مهارت توجه به با, همة موجودات.  ١١٩

 .»شوند ظاهر مي«در برابر بودا 
تواند  تواند نوشيده شود؛ همة باد با طناب مي همة آب در اقيانوس بزرگ مي.  ١٢٠

 .كشيده شود
تنها بوداها نيروي يكديگر را . شناسد يانسان هرگز همة نيروي بودا را نم» اما«.  ١٢١

 .شناسند مي
پس , كنند  را لمس مي٥كوران پيل, گونه كه در يك شب تاريك درست همان.  ١٢٢

 .شناسند نادانان نيروي بوداها را نمي
هاي فارسي ميانه و نو  هاي گوناگوني با باورهاي ايراني در متن در قطعة باال شباهت

روشني  فرهنگ هند باستان و ايران باستان را بهخورد كه پيوستگي  چشم مي به
هاي  و تمثيل, اصطالحات, ها توان در برداشت ها را مي اين همانندي. نمايد مي باز

پرتو گرفته از خرد , بودا نسبت داده شده دانشي كه در اينجا به. يادشده مشاهده كرد
توان  ياري آن مي دانشي كه به. گونه تاري و تيرگي در آن نيست ايزدي است كه هيچ

اين . گونه كه بر گذشته آگاهي و شناخت حاصل است همان, آينده را ديد و شناخت
مدد آن   است كه به٦هاي فارسي ميانه خرد اورمزدي يا خرد همه آگاه دانش در متن

                                                   
1. ātāśa. 
2. kşaņa. 
3. puña. 
4. rriddhä. 
5. hastin. 
6. harwisp-āgāh. 
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براساس . پذيرد شود و زوال و سستي نمي احاطه بر كلّ امور مادي و معنوي ممكن مي
روشني  اورمزد با ياري گرفتن از اين خرد رويدادهاي گذشته را به, انههاي ايراني مي متن
هايي كه از رويدادهاي  گويي پيش. كند گويي مي بيند و آينده را نيز پيش داند و مي مي

اين خرد در روز . شود از همين خرد منشأ گرفته است زردشت گفته مي پايان جهان به
, كمك آن اورمزد به:  نيز نمود آشكار داردشود  تعبير مي١تن پسين باز پسين كه به

  .٢كند سازد و باز آفريني مي هم درمي اجزاي پراكندة آفريدگان را به
اما ذاتِي او نيست و هميشه , آور اورمزد از اين خرد بهره دارد عنوان پيام زردشت به
ت او بر دس, پيكر آب به, درخواست خود و دستوري اورمزد بلكه به, از آن بهره ندارد

اين خرد هميشه , عبارتي به. ٣بيند رويدادها را مي, كمك آن شود و زردشت به ريخته مي
  .كند هاي خاص براي او نمود پيدا مي در دسترس او نيست و در حالت

 گلستانسعدي در . توان ديد شبيه اين وضع را در آثار ادبي فارسي نيز مي
 دارد كه ارتباط آن را با اين سخن لطيفي» حال در نزد صوفيان«مفهوم  دربارة

                                                   
1. tan ī pasēn. 

هم ساختن اجزاي پراكندة مردمان در تن پسين و باز آفريني  زردشت در مورد چگونگي به اورمزد در پاسخ به  .2
, روشني, گياه, آب, زمين من كه اورمزدم هنگامي كه به): ١٦بند , ٣فصل , هاي زادسپرم گزيده(يد گو آنها مي

انديشي يكي  وسيلة دانش كامل و روشن زيرا به, يكي را از ديگري بشناسم, دانش روشن بدانم به, باد بازنگرم
» شير«ك جوي جاري شوند اين كه را از ديگري چنان بگزينم كه اگر شير مادگان زمين آميخته با يكديگر در ي

كه نشاني بر آن است , گونه بشناسم كه مردي را سي اسب باشد و هر يكي را جامي آن, كدام مادة من است
 ,)كنار هم گذاشته شدند(آن سي جام باهم ايستادند » و«هنگامي كه شير دوخته شد , كه از كدام اسب است» بداند تا«

  .كدام اسب من است» شير«كه » و بداند«نشان جام را بشناسد ,  را كه برگيردهر جامي, آنگاه كه بخواهد داند
 و -٢همه آگاه هستي؟ » و« دربارة اين كه زردشت از هرمزد پرسيد كه دانا -١: ٢٢فصل , روايت پهلوينيز 

 هرمزد گفت كه - ٤ و زردشت گفت كه دانايي تو چگونه است؟ -٣. هرمزد گفت كه دانا و همه آگاه هستم
پس من يك يك را جداگانه دانم گفت كه از , انايي من چنان است كه اگر شير هر چيز را در جامي بدوشندد

يك يك را جداگانه دانم گفت كه از كدام ) كنند رها(پستان كيست؛ و اگر همة آب در جهان را در يكجا هلند 
  .اي خويش دانم نهادج يك يك را باز به, چشمه است و اگر همة گياِه در جهان را خرد بفشارند

خرد همه آگاهي دانست كه زردشت سپيتماِن ستوده فروهر چه   اورمزد با- ٥): ٣ فصل (زند بهمن يسن  .3
خرد همه آگاهي را , دادار جهان مادي, مينوي افزوني,  دست زردشت را فراز گرفت و اورمزد پاك-٦. انديشد
  زردشت از آن بخورد و خرد-٧. ت كه از آن بخوربر دست زردشت كرد و او را گف) شكل آب به(پيكر آب  به

  … هفت شبانروز زردشت در خرد اورمزدي بود و-٨. زردشت اندر آميخت به) اورمزد(همه آگاهي از او 
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در بيت پاياني , افزون بر اين نكتة مهم كه در متن مضمر است. ١دهد نشان مي انديشه
هاي  با برداشت, تمثيلي ظريف اشاره شده است كه بارها در ادب فارسي و آثار متعدد به

ي از برداشت. وسيلة كوران است تمثيل پيل و لمس او به, آمده است و آن, گوناگون
ي آيين بودا ٣ِودا مكتب تِِره  مربوط به٢تمثيل در قالب داستاني در متن پالي اُدانه اين
, متون مختلف ادب فارسي همراه با ارجاع به, كامل داستان شرح. است آمده
گونه كه  آن, اما تمثيل,  آمده است٤»هاي مثنوي اصل بودايي يكي از تمثيل« مقالة در
گونه كه  و آن, سو  نقل شده است از يكزامباستاي ختني واُدانة پالي كتاب  در
در . دهد هايي را نشان مي تفاوت, فارسي راه يافته است از ديگر سو ادب در

وسيلة كوران و در شب  در روايت ختني به اما, پيل توسط كوران, پالي روايت
 ٦وايت سنايي ولي در ر٥»اي تاريك پيل در خانه «مثنوي معنويدر . شود مي لمس تاريك

                                                   
  گهـر پيـر خردمـند كه اي روشـن  كـرده فـرزنـد يكي پرسيـد از گم    .1

ش نـديـدي  ز مصـرش بوي پيراهـن شنيدي     چـرا در چـاه كنـعاـن
  دمي پيدا و ديـگر دم نهـان است  بگفت احوال ما برق جهـان است  
شينيم     گهي بر پشـت پاي خـود نبيـنيم  گـهـي بـر طـارم اعـال ـن
  سر و دست از دو عالم برفشاندي  اگر درويـش در حـالي بمـانـدي  

همگي , ي ايرانيشايان ذكر است كه عرفا. ٢٩- ٣٠: كنيد به يوسفي  نگاهگلستان سعديبراي اصل داستان در 
  ).٣٣٠: همان: رك(دانند  بلكه برخي حاالت را دايمي مي, عدم دوام حاالت نيستند قائل به, مانند سعدي

2. Udāna.  
3. Theraveda. 

  .باقري: نگاه كنيد به  .4
  :دفتر سوم, مثنوي معنوي  .5

ــك بــود     ــة تاري ــدر خان ــل ان   پي
ــسي    ــردم ب ــدنش م ــراي دي   از ب
 ديدنش با چشـم چون ممكن نبود

ــود   ــدش هن ــه را آورده بودن   عرض
  اندر آن ظلمت همي شد هر كسي     

 بسود ـف مياندر آن تـاريـكيش ك
  ).٧٢ص , ٢ج : مثنوي(

  :حديقة سنايي  .6
  بود شهري بـزرگ در حـد غـور        
  پادشاهي از آن مكـان بگذشـت      
  داشـت پيلــي بــزرگ بــا هيبــت 
ــل  ــدن پي   مردمــان را ز بهــر دي
ــوران    چنــد كــور از ميــان آن ك
 تـا بـداننـد شـكل و هيـأت پيل

  و اندر آن شهر مردمان همه كور
  لشكر آورد و خيمه زد بر دشـت       
  از پي جاه و حـشمت و صـولت        
  آرزو خاست ز آن چنـان تهويـل    
ــوران   ــد از آن ع ــل آمدن ــر پي   ب

 ر يـكي تازيان در آن تعـجيلهـ
  ).٣٣-٤ص : سنايي(
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دهد كه تغييرات  ها نشان مي اين تفاوت. ١شود لمس مي» پيل توسط كوران«و غزالي 
هاي فارسي ممكن است ناشي از تفاوتي باشد كه در روايت پالي و  تمثيل در متن

 ٣ و ديگري از مكتب مهايانه٢يانه ِودا يا هينه وجود دارد كه يكي از مكتب ِتره ختني
تواند مسير انتقال آن را از هندي  ة ديگر آن كه تمثيل ختني مينكت. گرفته است منشأ
. ايراني نيز روشن سازد و نشان دهد كه زبان واسطة اين انتقال ختني بوده است به
, دو شاخه احتمال نيز وجود دارد كه تمثيل هندوايراني بوده كه در ادبيات هر اين
ه تشابه ميان خرد اورمزدي و گونه ك نفوذ كرده است؛ همان, هندي و ايراني يعني
اي مشترك ميان اين دو  تواند انديشه مي, آور و نيز همه آگاهِي بودا آن بر پيام عرضة

  .آيين باشد
اختالف «مولوي , ٤اند  گفتهمثنويگونه كه بعضي از شارحان  آن, و سرانجام اين كه
دريابندة را ناشي از خطاي چشم حس در برابر چشم دل ـ كه » در چگونگي شكل پيل

, اي بر اين نكته نيست اما در متن پالي و ختني تكيه, درست و صحيح است ـ انگاشته
, بلكه اين اختالف ناشي از ناداني بشر است و اگر در هر دو متن درست دقّت شود

  :چنين برداشتي محتمل است
د و ان راستي نابينايان اي مريدان بدانيد كه اين بدكيشان و مرتاضان دوره گرد به”

راست و نادرست را . شناسند آنان نيك و بد را نمي. ديدة بصيرتشان كور است
ثواب چيست و , دانند كه خير چيست و شر كدام است نمي. دهند تشخيص نمي
  .٥“خطا كدام است

پس نابينايي جسمي نيست , در اين گفتار بينايي با بصيرت يكي انگاشته شده است
  .ني بشرييعني همان نادا, بلكه معنوي است

                                                   
  .٦٧٣-٤ص : باقري  .1
2.  Hīnayāna) گردونة كوچك.(  
3.  Mahāyāna )گردونة بزرگ.(  
  .٦٧٣-٥ص : باقري  .4
  ٦٧٩ص : نقل از باقري به, متن پالي  .5
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. »شناسند پس نادانان نيروي بوداها را نمي«: مصراع دوم بيت آخر, و اما متن ختني
تاريكي با كوري و ناداني , در اين قطعة شعر كه در بيان دانايي و همه آگاهي بودا است

 ندانستن حقايق -١: مفهوم ناداني در آيين بودا اين موارد است. يكي دانسته شده است
 ندانستن اين كه رنج بايد خاموش شود؛ -٣ ندانستن مبدأ رنج؛ -٢ عالم؛ رنج مربوط به

  .فرونشاندن رنج منجر خواهد شد  ندانستن ابزاري است كه به-٤
 :اند از اين ناداني چهارگانه در برابر چهار حقيقت شريف بودايي قرار دارد كه عبارت

  ن رنج بايد خاموش شود؛ دانستن اين كه اي-٣ دانستن مبدأ رنج؛ -٢ دانستن رنج؛ -١
  .خاموشي اين رنج منتهي شود  دانستن ابزاري كه به-٤
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