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:چكيده
ترين منابع تفكر فلسفي ـ عرفانيِ اوپنيشادهايِ كهن از مهم

اي كه تقريباً همة مكاتبي كه خود را گونههند بوده و هست، به
) مكاتب آستيكه(دانند در چارچوب باورهاي سنتي هندو مي

 را با استناد به هاي خوداند حقانيت و اعتبار ديدگاهكوشيده
در اين متون كه توجه بسياري از . آنها اثبات نمايندعباراتي از 

انديشمندان در سراسر جهان را به خود معطوف ساخته است، 
هاي حكمي هندو را ترين انديشهترين و دقيقتوان لطيفمي

دهنده تركيبي اين آثار كه به اعتقاد محققان نشان. مشاهده كرد
ها  آريايي و ماقبل آريايي هند است، بيانگر آموزههاياز انديشه
دهنده هاي گوناگوني است، اما گرايش كلي آنها نشانو نگرش

بويژه وداها در (ها و آثار پيشين هندو نوعي چرخش از انديشه
توان آن را چرخش از جهان بيرون به است، كه مي) معناي خاص

ين آموزه ترمهم. جهان درون و از ظاهر به باطن دانست
و ) نامدكه آن را برهمن مي(اوپنيشادي تأكيد بر وحدت حقيقت 

حقيقيِ انسان يا  آتمن به مثابه معبري براي » خود«معرفتِ به 
هاي درك و دريافت آن حقيقت يگانه است كه با ديدن پرده

هاي دروغين و هاي گوناگون خودجهل و با عبور از اليه
.شودپذير ميغيرحقيقي انسان امكان

.اوپنيشاد، برهمن، آتمن، خود، تناسخ، كرمه، مايا: هاكليد واژه
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:مقدمه
1اوپنيشادهاترين منبع انديشة فلسفي و عرفانيِ هند، از منابع مهم تفكر هندو و يا به تعبيري مهم

مكتب و ا منابع اصلي  ي4تهانَهپرَسسه،3بهگَودكيتاو 2سوتَرهكتاب برهمه هستند كه به همراه دو 
.شوندترين مكتب فلسفي عرفانيِ هندو، محسوب مي مهم5دانته،

زمينة پيدايش اوپنيشادها
، 8هااَرنيكَه، 7هابراهمنه، )ودا در معناي خاص آن (= 6سمهيتامجموعه اصلي ادبيات وِداي، يعني 

 به همين ترتيبي دهند، يا ادبيات وحيانيِ هندو را تشكيل مي»9شروتي«اوپنيشادها كه مجموعاً 
اي كه و آغاز دوره) م.  ق 600 ـ 1500(واقع در پايان دوره ودايي ِدر. اندكه ذكر شد بوجود آمده

چه بيشتر بر مناسك و گراييِ ديني و تأكيد هرويژگي مهم آن پيدايشِ آثار مهم هندو است آيين
د كه تجلي اين وضع را يابهاي مفصل و پرهزينه گسترش ميشعائر ديني بويژه انجام قرباني

اي از هاي سادة اولية وِدايي به نظام پيچيدهدر اين آثار آيين. ها مشاهده كردتوان در براهمنهمي
اي كه حتي شود به گونههاي ديني تبديل شده و مراسم قرباني داراي كاركردي مستقل ميآيين

 است كه نيروهاي كيهاني به حركت اند، و با قربانيخدايان وضعيت خود را مديون انجام قرباني
بدين ترتيب و در نتيجة اين امر برهمناني هم كه به جزئيات اين اعمال آگاهي داشتند . آينددرمي

هاي ديگري ها و نگرشدر كنار اين جريان و شايد در واكنش به آن روش. اهميت زيادي يافتند
ود كه همة امور انساني و الهي را به هاي الحادي بيكي از اينها پيدايش انديشه. نيز رشد كرد
از اين گروه با . مندي از لذّات دنيوي بودگرفت و با انكار وجود خدايان بدنبال بهرهتمسخر مي

جا مانده از اين دوره هاي آن را در ادبيات بهتوان نشانهكه اثر مستقلي باقي نمانده، اما مياين
نشيناني بودند كه با تأمالت و مرتاضان و جنگلجريان ديگر، در نقطة مقابل، . مشاهده كرد

خواهند از خدايان بگيرند، بلكه آنها را در چه ميهاي شديد بدنبال آن بودند تا نه تنها هررياضت
10.جايگاه جالل و جبروت خود تحت تأثير قرار داده و عرش آنها را در اختيار خود گيرند

رويكرد سوم كه اوپنيشادها نمايندة آن . اين جريان استدهندة ، يا متون جنگلي نشانهاآرنْيكه
گيري مباحث در مورد وجود و ورزد، و سمتاست، بيش از هر چيز بر جنيانه يا معرفت تأكيد مي

1 . Upanisads
2 . Brahmasūtra
3 . Bhagavadgitā
4 . prasthāna
5 . Vedānta
6 . Samhita
7 . Brāhmana
8 . Āranyaka
9 . Śruti
10 . Cr. A. S. Geden, “God”, Encyelopedia of Religion and Ethics, editedby james Hastings, p. 282.
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هاي آييني و كتاب) ايماهيت خداوند، نظري و عرفاني و در تقابل با ديدگاه عملي و جبرانيِ كفاره
1.شعائري بود

ها براي كساني نوشته شده كه در سان مشهور، معتقد است كه براهمنهدوسن، از هندشنا
ها توانند تأهل اختيار كنند، آرنْيكَهمرحله دوم سلوك هستند، يعني زندگي عادي داشته و مي

براي كساني است كه در سومين مرحله سلوك بوده و خلوت اختيار كرده بودند و اوپنيشادها براي 
ا رها كرده و در طلب نجات نهايي در تفكر و مراقبه و ترك و تجريد به سر آنهايي است كه دنيا ر

) تارك دنيا(بردند، يعني كساني كه در آخرين مرحله زندگي روحاني به مرتبه سنياسه مي
2.اندرسيده

توانيم تحول اگر فرايندي را كه از وداها آغاز و به اوپنيشادها انجاميد مورد توجه قرار دهيم، مي
در اينجا . يشه و تغيير تدريجي عاليق از ظاهر به باطن و از عين به ذهن را مشاهده نمائيماند

) وِدا در معناي خاص(ترس و حيرت از خدايان و جهان بيرون كه به طور مشخص در سمهيتا 
» خودِ«دهد و مي» خود«انعكاس يافته است، جاي خويش را به تأمل و توجه به معنا و اهميت 

در اينجا همه حقيقت و هستي . شوداي از كل حقيقت، پديدار ميان نشان و سررشتهانساني چون
جست و اين همان سلوكي است كه تعليم اصلي » خود«توان در ژرفاي با همه عظمتش را مي

هاي اين سلوك دروني به ازليت را ها و ظرافتكوشند تا پيچيدگياوپنيشادها مي. اوپنيشادهاست
براساس تعليم اوپنيشادها، برهمن . هاي گوناگون توصيف كنند و با تمثيلهاي مختلفبا شيوه

خدايان و نيروهاي مختلفي كه در سرودهاي ودايي مطرح . حقيقت است و در درون ماست
شود هايي كه با آن انجام ميهاي ودايي و آئيندر اينجا قرباني. اند همه در درون ما هستندشده

راه رسيدن به مقصود از طريق كرمه يا اعمال آئيني نيست، بلكه از . ناستمعتقريباً زائد و حتي بي
است و قربانيِ حقيقي نيز قرباني كردن همة وجود خويش و رها كردن » خود«راه معرفت به 

3.است) Sarramedha(» من«

Karma (كاندهكرمهبندي ادبيات ودايي به در تقسيم Kanda= بخش مربوط به اعمال و
Jnâna (كاندهجنانَه و )هاآئين Kânda =اوپنيشادها به )بخش مربوط به آگاهي و معرفت ،

هاي بزرگي كه بر آن مبني هستند اين اثر و نظام«. دستة اخير تعلق دارد كه ماهيتاً فلسفي است
در يك . توان بر آن يافتاند كه نميدر چنان وسعتي در تصور هندي از خدا و غيب تأثير گذارده

»4.ديشه هندي در سيطرة اوپنيشادهاستكالم ان
شود كه بسياري از آنها از آثار متأخر امروز بيش از دويست اثر به عنوان اوپنيشاد، شناخته مي

1 . Ibid. در ، »'�E7 )"=7� در ه-� J�1 از ا�م«
���، . ا. س: ك. ر. ٣ 
	� در ا��م�� .اS�%�T ,"ّV�R�' ،, دآ٢٧O�( P، ص ١، ج ��ر�
3 . Cr. Surcn Navlakha, ‘Introduction’ in Upanishads, Translated by Max Muller, p. XII.
4 . Geden, Loc. Cit.
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شناسند معموالً سيزده اوپنيشاد را به عنوان اوپنيشادهاي اصلي يا ودايي مي. شوندمحسوب مي
:ارتند ازم هستند آنها عب. كه مربوط به قرن ششم تا چهارم ق

موندكَه، )Aitareya (ايتريه، )Taittiriya (تيتيريه، )Kena (ايشَه، )Katha (ههكَتْ
)Mundaka( ،كيهماندو) Mândukya( ،ْتَرَهشوِتاشو) Shvetâshvatara( ،كَهنيدآربريه
)Brihadâranyaka( ،نييترايم) Maitrâyanî( ،چاندوگيه) Chândogya( ،ْپرَشنه
)Prashna( ،كئوشيتكي) Kaushîtaki.(

با توجه به اينكه اين آثار، برحسب اختالفاتي كه وجود دارد، در طولِ تقريباً پنج قرن توسط 
رود كه به لحاظ شكل و محتوا اند، انتظار نميافراد مختلف در سراسر قاره هند به وجود آمده

هاي ها و انديشهبلكه برعكس، آكنده از ايدهكامالً يك دست بوده و انديشة واحدي را دنبال كنند، 
به همين دليل به اعتقاد اكثر . آيندگوناگون هستند كه گاه ناسازگار و حتي متناقض به نظر مي

محققان غربي نبايد به دنبال دستگاه فكري كامالً منسجم و يا حتي يك ديدگاه فكري كامالً 
 مسلّط در هند هميشه بر اين باور بوده 1يگو اينكه سنت وجودشناخت. قطعي در سراسر آن بود

است كه همة متون اوپنيشادي در مقام بسط و تبيين يك حقيقت كامل و منسجم دربارة حقيقت 
 نيز همان امر يكتا و آتمنيا  » خود«غايي هستند؛ يعني اينكه همه چيز يكي و آن برهمن است، 

2.دانته استبنا و شالودة اصلي فلسفه واين آموزة محوري اوپنيشادها سنگ . همسان با آن است

.توان سه آموزه را به عنوان تعاليم اصلي اوپنيشادها برشمرداز تأمل در اوپنيشادها مي
شود، و پس آنچه از آن اين موجودات زاده مي«؛ برهمنبحث در حقيقت غايي، خودِ كلي يا . 1

3».ندشوزيند و پس از مرگ در آن وارد مياز زادن با آن مي

4يابد،شخص به وسيله آن به همه اينها آگاهي مي«بحث از خودِ حقيقي فردي يا آتمن كه . 2

5.يا خودِِ محسوس) jiva (جيوهو تأكيد بر تمايز آن با 

6.»او خود من است«، »تو او هستي«بحث در همساني و عينيت برهمن و آتمن؛ . 3

دهند  مضمون اصلي اوپنيشادها را تشكيل مياگر بخواهيم همة اينها را در يك آموزه كه
همه جهان برهمن  «:هاي مرتبط با آن استخالصه كنيم، آن آموزه توحيد وجودي و انديشه

:دهيمها را در اوپنيشادها مورد توجه قرار مي اكنون با تأمل بيشتري اين آموزه»7.است

1 . Ontological tradition
2 . Suren Navlakha. Op. cit. , pp. XXV – VI.
3 . Tairiya Up., 3.1.
4 . Brihadaranyaka, Up., 4.5. 15.
5 . emprical self
6 . Chândogya Up., 3. 14. 3. 
7 . Chândogya. Up., 3. 14. 1. 
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يا حقيقت غاييبرهمن. 1
شناختي شود كه به لحاظ زباناي استفاده ميقت غايي از واژهدر اوپنيشادها در اشاره به حقي

) Brahman (برهمنواژه . بسيار مناسب است و بعدها همين واژه، واژه محوري فلسفه ودانته شد
 است، 3»، باز شدن)شكفتن (2، بيرون جهيدن1است كه به معناي روئيدن) Brith(از ريشة بريه 

گويا اين واژه در . وقفه داراي رشد و رويش استباشد و بيكه به معناي چيزي است كه ازلي مي
بوده است در اين صورت با توجه به ريشه مذكور مقصود از آن چيزي » نماز و دعا«ابتدا به معناي 

معناي بعدي فلسفة برهمن در اوپنيشادها . سازدبود كه خود را در سخن رسا و شنيدني ظاهر مي
ت؛ علت اوليه جهان يا آنچه به صورت طبيعت به عنوان يك كل نيز به نوعي، تحول همين معناس

4.شكفته شد

سو از يك. هاي مختلف و گاه متعارض توصيف شده استدر اوپنيشادها برهمن به صورت
حقيقت مطلق، بدون تغيير و جهت و موجود بنفسه و تنهاست، و از سوي ديگر او اين جهان 

چه اينجاست، همان است كه آنجاست و آنچه آنجاست، آن«: است؛ جهان پديداريِ تغيير و كثرت
»5.رودهمان است كه اينجاست، هر كسي كه تفاوتي ببيند، از مرگي به مرگ ديگر مي

در مواردي، برهمن حقيقتي است مطلق، نامشخص و برتر از هرگونه صفت و كيفيت و در 
:  استدر اطالق صفت.  است و متصف به جميع صفاتYمواردي ديگر، روح اعظم و وجود اعلي

كسي كه برهمن را . شود مي7 بداند، خودش نيستي6كسي كه برهمن را نيستي
8.دانندهستي بداند ديگران او را موجود مي

:و سپس در ادامه همين اوپنيشاد آمده است كه
10. بود، از آن، آنچه هست زاده شد9در آغاز، اين نيست

بودنِ سرآغاز و مبدأ موجودات، رية اخير، يعني نيستي پس از نقل نظاوپنيشادچاندوگيهدر 
:كندصراحت آن را نفي ميبه

 زاده شود؟ نه عزيزم، در آغاز 12 از آنچه نيست11چگونه ممكن بود آنچه هست
.13چه هست، وجود داشت، تنها يكي، بدون دوميتنها آن

1 . to grow
2 . to burst foth
3 . to expand
4 . Cr. Surcn Navlakha, op. cit., T. XI; M. Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, p. 54.
5 . Katha Up., 2. 1. 10.
6 . non - existing
7 . non - existing
8 . Taittiriya Up., 2. 6. 
9 . non - existent
10 . Taittiriya Up., 2. 7
11 . That Which is
12 . That Which is not
13 . Chandogya Up., 6. 2. 1- 2. 
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اند، اين باشد كه در گونه كه برخي مطرح كردهشايد وجه جمع اين دو گونه گزارش، همان
كند، مقصود نيستي محض باشد، و آنجا آنجا كه نيستي را از مبدأ وجود و حقيقت غايي نفي مي

.دهد مقصود از نيستي عدم تعين و عدم عينيت باشدكه اين صفت را به آن نسبت مي
 مطلق در طور كلي دو گونه نگرشِ مونيستي، يا وحدت وجودي را در ارتباط با برهمن يا امربه

3كيهانينگرش غير. saprapañca .(2 (2نگرش كيهاني. 11:انداوپنيشادها تشخيص داده

)nisprapañca.(
. براساس نگرش اول، برهمن اصلي است كيهاني كه ماهيتاً جامع و دربرگيرندة همه چيز است

شاد پس از در اين اوپني. بهترين توصيف از اين نوع نگرش در چاندوگيه اوپنيشاد آمده است
جهان است ) ja= ج (موجبِ ) tat= تت (، آنكه )tajjlân (تَِجالنتعريف رمزگونة برهمن به عنوان 

كند، در ادامه آن را مي) an= آن (و از آن پشتيباني ) Ii= لي (كشد و آن را در خود فرو مي
: كندچنين توصيف مي

ها، از او سرچشمه ها، همه بوها، همه مزهآنكه در همة كارها، همه خواسته
. است4گيرد، او همة اين جهان را فراگرفتهمي

:كندمطرح مي) آتمن(سپس همساني آن را با خودِ حقيقي فرد 

او خود ... تر از دانه برنج خردتر از دانة جواو خود من در درون دل است، كوچك
 همة اين تر ازتر از آسمان، بزرگتر از زمين، بزرگمن در درون دل است، بزرگ

5.جهان

آرنْيكَهبريهددر فرازي از . اما مطابق نگرش كيهاني، برهمن اصلي است جداي از همه چيز
در اين اوپنيشاد كه گفتگويي است ميان بانويي .  اين نگرش تجربي توضيح يافته است6اوپنيشاد

 پاسخ به سؤال بانو كه  دانشمند در8،ولكيهجنهنام  و دانشمند بزرگي به7گارگيفرهيخته به نام 
كند كه فقط با درباره شالوده و اساس جهان از او پرسش كرده بود نهايتاً به اصلي اشاره مي

توان آن را وصف كرد به اين معنا كه حقيقت غايي فراتر از دسترس تجربة توصيف سلبي مي
:آدميان است

1 . Cr. M. Hiriyanna, op. cit. , pp. 56 – 60.
2 . cosmic
3 . acosmic
4 . reaching all
5 . Ch. Up., 3. 14.
6 . Brh. Up., 3. 8. 
7 . Gârgî.
8 . îâñavalkya.
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آن كالن نيست . امندنمي) فناناپذير = akshara(گارگي، فرزانگان آن را  اكشَرَ 
؛ آن بدون ]چون آب[و خرد نيست و عريض نيست و طويل نيست و قرمز نيست

سايه، بدون تاريكي، بدون هوا، بدون فضا، بدون ضميمه، بدون بو، بدون مزه، 
درون و بيرون ندارد و چيزي او را ... بدون چشم، بدون گوش، بدون سخن، 

.خوردخورد و او چيزي را نمينمي

دهد شمند، براي پرهيز از القاي اين امر كه آن اصل بنيادين عدم است بالفاصله ادامه ميدان
كه هر آنچه وجود دارد، وجودش را مرهون اوست، به اين معنا كه اگر حقيقت غايي عدم باشد، 

.تواند ايجادكننده جهان باشدنمي
 دو ، اين است كه اينديدگاه شنكره در مورد دو نگرش مذكور، يعني كيهاني و غيركيهاني

هاي ظاهري ميان آنها ناشي از تفاوت منظري است كه از آن به حقيقتاً يكي هستند و تفاوت
نگرش كيهاني از منظري تجربي و نگرش غيركيهاني از منظري . شودحقيقت مطلق نگريسته مي

ها كه در آنجا اين نظر شنكره را فرازهايي از اوپنيشاد. فراتجربي به حقيقت مطلق نگريسته است
موندكه اوپنيشادمثالً در . كنندتأييد مياند،اين دو نگرش در كنار و يا نزديك هم مطرح شده

:آمده است
توان ديد و يا بدان چنگ زد، كه نه متعلق به اين نظام اجتماعي آنچه آن را نمي

ا است و نه آن، نه چشم دارد، نه گوش، نه دست دارد، نه پا؛ امري ازلي، همه ج
، فناناپذير، همان است كه ]يا لطيف و نامحسوس[2نهايت كوچك بي1منتشر،

3.داندفرزانه آن را منشأ همه اين موجودات مي

شود كه صورت سلبي فهميد كه معناي آن اين مي در اين مورد ديدگاه كيهاني را بايد به
باتي فهميد كه در آن جهان، بيرونِ از برهمن نيست و نگرش غيركيهاني را بايد به صورت اث

اما . جهاني جداي از برهمن وجود ندارد. صورت به اين معناست كه برهمن بيش از جهان است
برهمن نيز . حقيقي است، زيرا اساس و شالوده آن در برهمن استنتيجه آن اين نيست كه غير

 صورت ديدگاه به هر. تواند نيستي باشدكننده جهان است، بنابراين نميعدم نيست، زيرا تعيين
كيهاني بر حلول و درون بودن برهمن تأكيد دارد و نگرش غيركيهاني بر تعالي و تنزه او، اما بينش 

4.اوپنيشادي اين است كه او هم حال است و هم متعالي و منزه

هاي ناپذير برهمن، فرزانگان اوپنيشادي در تعيين او و پاسخ به پرسشبا توجه به ماهيت ادارك

1 . all pervading
2 . infinitesimal.
3 . Mundaka Up., 1. 1. 6. 
4 . Cf. M. Hiriyanna, op. cit. , 61 – 2. 
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ها به در بسياري موارد، فرجام پرسش و پاسخ. اندهاي متفاوتي در پيش گرفتهو روشمربوط به ا
neti = 1نه اين، نه اين(شود؛ هاي سلبي منتهي ميپاسخ neti .( گاه سكوت به عنوان بهترين

ممكن  (هاي ترديدآميز و در مواردي نيز پاسخ2پاسخ در بيان ماهيت برهمن انتخاب شده است
نايافتني بودن او جوابي مناسب براي ابراز دست) د، ممكن است چنين نباشداست چنين باش

هاي به كار رفته براي اشاره به حقيقت استفاده از نمادها از ديگر روش. تشخيص داده شده است
كه از سه حرف  (Aum = Omاوم: ترين اين نمادها عبارتند ازغايي است؛ مشهورترين و مهم

بيداري، : يعني[گانه ما ر كدام به يكي از حاالت به يكي از حاالت سهمتفاوت تشكيل شده كه ه
 = akasha (آكاشه، )نَفَس حياتي = Prana (پرانه، ) اشاره دارند]رؤيا و خواب عميق بدون رؤيا

در 3.)باد، هوا = Vayu (وايو، )خورشيد = aditya (آديتيه، )ذهن = manas (منَس، )مكان، فضا
:نمايد براي پايان بردن اين بخش مناسب ميماندوكيه اوپنيشادغازين اينجا ذكر فراز آ

معناي اين سخن اين است كه . اوم، اين هجا همه چيزهايي است كه وجود دارد
اوم همه چيزهايي است كه اكنون وجود دارد، همه چيزهايي كه در گذشته 

ديگر وجود داشته و همه آنچه در آينده وجود خواهند داشت، و هر آنچه 
.فراسوي اين سه وجود دارد

 برهمن است، و همه آنچه ما ]يعني جهان بيرون [بينيمهمه آنچه ما مي
.برهمن است] عني خود درون [بينيم نمي

 آتمن يا خود حقيقي فرد.2
يكي ديگر از مفاهيم اساسي اوپنيشادها كه پيوند نزديكي نيز با مفهوم پيشين دارد مفهوم 

به معناي نَفَس يا ) x. 16(ودا در ريگ. شناسي اين واژه نامشخص استريشه. است» آتمن«
 به 5.اند غالباً نيز همين معنا را به عنوان معناي اصلي آن ترجيح داده4.جوهر حياتي به كار رفته

يكي به معناي خود باطني شخص و يا : هر صورت، اين واژه بعدها در دو معنا به كار رفته است
ديگري به . دهدترين جنبه وجودي انسان كه حقيقتِ حقيقي او را تشكيل ميفتهترين و نهژرف

گونه كه همانمعناي برهمن يا حقيقت غايي و خودِ كيهاني، كه البته براساس تعليم اوپنيشادها، 
موضوع بحث ما در اين بخش آتمن، به عنوان خود . دو در حقيقت يكي هستندخواهيم ديد، اين

1 . Brh. Up., 17.5. 15.
2 . Sankara, Brahma – sutra - Bhasya (= S. B), III. 2. 17.
3 . Cf. Suren Navlakha, op. ci ., pp. XX – XXX ; Dâsgupta. A History of Indian Philosophy, Vol. I, 
4 . Radhakrishan, Indian Philosophy Vol. I, P. 151.
5 . Cf. M. Hiriyanna, op. cit. , pp. 54 – 5; Dâsgupta, op. cit., p. 45.
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2 و محسوس1مطرح است يكي خود مجسم» خود« در اوپنيشادها دو صورت از .اصلي فرد است

اطالق ) jiva (جيوهكند و داراي احساسات و رنج و لذت و تغيير است كه به آن كه فعاليت مي
شود كه همين شخصيت ظاهري انسان است، و ديگر آن خودِ حقيقي انسان كه جوهره و مي

عين حال نامحسوس، بدون تغيير و فارغ از رنج و انفعال و دهد و در اساس انسان را تشكيل مي
 همان آتمن است كه با ضمائم مادي و امور جيوهواقع در. پيري و غيره است كه همان آتمن است

.ماند آتمن استآميخته و اگر آن را از اين امور پيراسته سازيم آنچه ميجسماني در
دو، و عدم اشتباه آنها با يكديگر مايز ميان اينبخش مهمي از تعاليم اوپنيشادها تأكيد بر ت

، معموالً بدان )avidya(اَويديااست، كه به اعتقاد فرزانگان اوپنيشادي، انسان به دليل جهل يا
د، و تمايز خود حقيقي از خود محسوس و يا جيوه، و معرفت به سرشت راستين خو. شوددچار مي

.واالترين آرمان اوپنيشادهاست) يم پرداختكه بدان خواه(درك همساني آن با برهمن 
عنوان امري در اوپنيشادها به) و يا با مقداري تسامح روح و نفس(» خود«اصلِ وجود آتمن يا 

فرض و مبناي هر برهاني است؛ كما مسلّم فرض شده كه نياز به برهان ندارد، بلكه خود پيش
هيرينَهبا وجود اين .  به اين امر اشاره شده است)II. Iv. 13 (اوپنيشادبريهَِِدآرنْيكَهاينكه در 

جمله توصيف آن به معتقد است در مواردي به طور ضمني براي اثبات آن استدالل شده؛ از 
چيزي كه «كه ) puri -šaya( كه با توجه به معناي لغوي آن پوري ـ شَي 3»پوروشه«صورت 

گويد وجود بدن مادي با اعضاي مختلف و ميطور ضمني باشد، بهمي» در پناه بدن قرار دارد
متناسب، مستلزم وجود چيزي است كه هدف بدن خدمت به آن است و بدون وجود آن، بدن 

گاه نيز استداللي به اين صورت در توجيه وجود روح مطرح شده كه زندگي محدود . معناستبي
 فقط به همين زندگي معطوف كه توجه ماانسان براي برداشت از ثمرات آن كافي نيست و تا جايي

است توضيحي براي خوبي و بدي نداريم، براي فهم همة حقايق زندگي نيز يك زندگي كافي 
) آتمن(بنابراين اگر اعتقاد عمومي به اخالق درست باشد، بايد وجود يك خودِ . نيست
ومِ زندگي او در هاي او را در زندگي فعلي، در تداعدالتيشونده را بپذيريم و نيز جبران بيمنتقل

4)2:2:7: كتهه اوپنيشاد(آينده بجوييم 

نكته اصلي در مورد آتمن كه در اوپنيشادها مورد توجه قرار گرفته، چيستي آتمن يا خود 
حقيقي انسان است كه اوپنيشادهاي مختلف در قالب تشبيه و تمثيل به توضيح ماهيت آن 

. مطرح شده استتيتريه و ماندوكيه، اندوگيهچاند كه مشهورترين آنها در اوپنيشادهاي پرداخته
هاي متعددي ها و غالفانسان چند اليه است و از پوسته» خودِ«براساس تيتريه اوپنيشاد 

1 . embodiedself.
2 . emprical self.
3 . purusa.
4 . Cf. M. Hiriyanna. Op., p. 66.
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.كند، نام خاصي پيدا مي»خود«تشكيل شده كه برحسب هر كدام از اينها 

 به نامحسوس و از ها كه از رويه به ژرفا و يا از محسوس پنجمين غالف يا اليه از اين اليه
ها به اين غالف. كثيف به لطيف تداوم دارد، خودِ ناب و حقيقي است كه در برگيرندة همه است

1، نَفَس حيواني يا حياتي)annamaya (اَنَّميهقشر جسماني يا زميني انسان يا : ترتيب عبارتند از

prânamaya (آتمنپرانَميهيا  âtman(2كل از خواست و اراده، قشر ذهني و يا پوستة متش

manomaya (آتمنمنوميه âtman( هويجنانه ، قشر متشكل از شعور و آگاهي يايآتمنم
)vijñânamaya âtman ( هسرانجام جوهره اصلي و نهايي كه بهجت و سرور محض استاَنند

ânandamaya (ميه آتمن âtman(3.
ها و قشرهاي گوناگونِ وجودش، ن در اين اليهپيام اصلي و عملي اوپنيشادها اين است كه انسا

 = آننده(�ِناب و بجهت) cit = چيت(، آگاهي ناب )sat = ست(خودِ حقيقي خود را كه وجود ناب 
ânanda (هاي روئين و محسوس، بويژه خود جسماني اشتباه نگيرداست گم نكند و آن را با اليه .

در اين دو . اي ديگر مطرح شده استگونه به4شاد چاندوگيه اوپنياين مسئله در فراز مشهوري از
اند، با اوپنيشاد كه هر دو يك مضمون را، اما اولي با تفصيل و دومي به اختصار، مطرح ساخته

هاي مختلف بيداري، رؤيا، خواب عميق بدون رؤيا، و حالت چهارمي كه در حالت» خود«اشاره به 
شود،  متجلي ميتوريهتا خود حقيقي را كه در حالت شود، مراحل وجود آدمي  ناميده مي»توريه«

:كنندتبيين مي

 در اين حالت خوداولين حالت، بيداري است، . زيد در چهار حالت ميخوداين 
يهورشناو) vaishnavara (ه، تنها به موضوعات عيني . شودناميده ميريشناوو

يعني  [ موضوعات خارجي]ماديِ [و بيروني آگاهي دارد و بنابراين، اين عالمِ
كننده موضوعات او، تجربه.... دهد، عرصه فعاليت او را تشكيل مي]جهان مادي

5واضح

. است] محسوس [
 هنگامي كه در اين حالت قرار دارد خود. ، حالت رؤياستخوددومين حالتِ 

تَيسج)taijasa (او فقط به موضوعات باطني كه در اينجا در . شودناميده مي
اين جهانِ درونيِ موضوعاتِ رواني عرصه فعاليت او . هن قرار دارد آگاهي داردذ

1 . vital breath.
2 . consisting of will.
3 . Cf. S. Dâsgupta, op. cit. , pp. 45 – 46.
4 . Ch. Up. VIII. 7- 12.
5 . gross.
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ي است ]ترنامحسوس [تر كننده موضوعات لطيفاو تجربه... دهندرا تشكيل مي
كه از آثار بجا مانده در ذهن، در نتيجة اعمالِ انجام شده در گذشته، و يا در 

.حالت بيداري، تشكيل شده است

ناميده ) prajna(راجنَه ص در خواب عميق بدون رؤيا و اميال است، پهنگامي كه شخ
گونه كه تاريكي شب، جهان محسوس را از خود همان. شود، كه خود در سومين حالت استمي
 در اين حالت 2.زند خواب بدون رؤيا نيز جهان موجودات ظاهري و باطني را به كنار مي1راند،مي

.شوند از آگاهي، آرامش و بهجت، فاني مي3ناپذيرمايز و تفكيكاي نامتتجربيات، در مرحله
پر دروني.  همه است4استادنَهراجآن آغاز .  است5او داننده و منشأ همه، و مدب

خود در اين [.  در چهارمين حالتخوداكنون در مورد . و انجامِ شدن است
است و نه او نه در جهت دروني . ]حالت متفاوت از همة حاالت ديگر است

7رو به چيزي آگاهي ندارد، نيست؛ از اين6داروجه جهتاو به هيچ. بيروني

داند، خود نيز غيرقابل دانستن ناپذير است او چيزي را نميخودش نيز آگاهي
10هااو بدون نشانه.  است9نايافتني و دست8ناشدنياو ناديدني، مصرف. است

تنها دليل و برهان او، .  توصيف است و غيرقابل انديشه و غيرقابل11بدون عالئم،
14. يگانگي محض13 مهربان،12آرام،: حضور اوست

اين . بكوش تا آن را بداني. آن خود متعال است.  استخوداين چهارمين حالتِ 
.خود است

، و حرف »و«، حرف »الف« است، سه جزئش يعني خودبا سه جزئش از سرشت اين  اوم هجاي
....هستندخودگانههاي سه، حالت»م«

 با او 15هيچ مباشرتي. حالت چهارم، بسيار فراتر از همه اجزا و حروف است

1 . drives away.
2. push aside .
3 . undiffeventiated.
4 .  Master.
5 .  inner controller.
6 . directed.
7 . cognises not. 
8 . unusable.
9 . ungraspable.
10 . signs.
11 . indications.
12 . peaceful.
13 . benign.
14 . pure oneness.
15 . commeree.
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برد به معناي دقيق كلمه ها را به پايان ميآن همه تمايز است و پيشرفت. نيست
 اين چنين  اوم. است4 و يگانگي3 آرامش2آن فقط سكون،.  است1بارآن كامالً بي

خود «او در » خودِ « يان را بداند،كسي كه.  استخودراستي همان است، به
.داندآري، او كسي است كه اين را مي. شود محو مي5»متعال

همساني آتمن و برهمن يا خود و خدا. 3
ترين آموزة اوپنيشادهاست آموزه ديگر اوپنيشادها كه در پيوند با دو آموزه پيشين و شايد مهم

مباحث پيشين و در فرازهايي كه از همساني و عينيت آتمن با برهمن است كه در ضمن 
اين آموزه كه آن را در يك كالم چنين . اوپنيشادها نقل شد اشارات مكرر به آن وجود داشت

، در »آتمن همان برهمن است«و يا » خود حقيقي انسان همان خداست«توان خالصه كرد كه مي
من «، »آن تو هستي«بيل يا جمالت بزرگ و مهم اوپنيشادها، از ق) Mahâvâkya (هامهاواكيه

براساس اين آموزه، . به صراحت بيان شده است» آتمن= برهمن «و يا در معادله » برهمن هستم
 كه در نتيجه آميختن با ناخود، يا ضمائم مادي، حقيقت الهي خود را خود همان خداست«

گان هندي درك اين همساني و هماني نقطه اوج معرفت، و غايت سلوك فرزان. فراموش كرده است
شود، است و اين مهم، با معرفتِ به خود، كه در حقيقت همان معرفتِ به برهمن است، حاصل مي

:همان كه
]در عين حال[و... تر اي برنج و يا بذر جوي كوچكدر درون دل است و از دانه

6.تر استو همه جهان بزرگ... و آسمان ... از زمين 

 آگاهي محض ،)satyam(؛ يعني هستي محض دخو يعني درك سه ويژگي ذاتيِ خوددرك 
)jnanam( و بهجت محض ،)ânantam(كسي . ، كه در حقيقت سه ويژگي ذاتي برهمن است

 و ساير اوپنيشادها بدان ماندوكيه اوپنيشادگونه كه در كه به چنين آگاهيِ به خود نايل شد؛ همان
گر به خود آيي به «: اندكه گفته چنان8،»شود محو مي7خودِ او در خود متعال«تصريح شده 
»!خدايي رسي

با وجود آنكه به گفته . نتيجة همساني آتمن و برهمن، حضور الهي در ذات انسان است

1 . unavailing.
2 . prace.
3 . repose.
4 . oneness.
5 . self.
6 . Ch. Up., 3. 14. 1 - 4. 
7 . Self.
8 . Mand. Up., 12.
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اوپنيشادها برهمن غيرقابل شناخت و توصيف است، اين ميل به شناخت برهمن كه در ما وجود 
تي نيز در ما نبود، و توانايي ما بر شود، و اگر چنان نبود چنين خواسدارد از همان حضور ناشي مي

يابيم بدان چنان شناختي نيز محصول همين حضور است اگر ما در شناخت برهمن توفيقي مي
 به همين دليل است كه برهمن را كه در روح 1.شوددليل است كه برهمن در ما به خود آگاه مي

درك او . توان شناختق ميانسان جاي دارد تنها از طريق تجربة روحاني و نه به وسيله منط
هم آميزند و كننده، تجربه و موضوع تجربه، در يك كل واحد درشود كه تجربههنگامي ميسر مي

كند، كنار روند و در هايي كه شناساي و موضوع شناسايي و يا ذهن و عين را از هم جدا ميحجاب
4.گردد مكشوف مي3»2حقيقت حقيقي«ناشدني آن صورت در يك تجلي ناشناختني و توصيف

ترين تحول مهم«به اعتقاد برخي هندشناسان، نظرية همانيِ آتمن و برهمن كه به اعتقاد آنها 
ها هاي متأخر و براهمنه نتيجة فرايندي است كه از دوره منتره5»در كل تاريخ انديشة هندي است

وجود دارد به يافتن نوعي يابد، كه براساس آن گرايشي شود و در اوپنيشادها تداوم ميآغاز مي
واقع مطابقت ميان فرد و جهان و يافتن مطابق و المثنايي از اجزاي مهم هر كدام در ديگري، در

اين تالش براي رفتن از جزئيِ معلوم به كليِ . شد تا جهان برحسب فرد توضيح يابدتالش مي
و يا يكي از سرودهاي ) purusasūkta (سوكتهپروشه، در سرود مشهود وداريگنامعلوم را در 

6»برود... بگذاريد چشم به خورشيد، نَفَس به باد و «: آنجا آمده استمربوط به آئين تدفين كه در

 يا نَفَس حياتي فردي به پرانه كيهاني نيز در همين راستا پرانَهتعميم . توان مشاهده كردمي
به طور طبيعي بر مفهوم آتمن صورت يك فرد كيهاني چنين نگرشي به جهان، به. گيردصورت مي

نيز تأثير گذارد و چيزي را كه فقط يك اصل رواني است به اصلي كيهاني متحول ساخت و آتمن 
7.ترين حقيقت جهان شدعنوان روح كيهاني يا درونيترين حقيقت انسان بهعنوان روح يا درونيبه

 پرداخته شد، نكات ديگري نيز عنوان تعاليم اصلي اوپنيشادها بدانهايي كه بهبه جز آموزه
مباحثي از . نمايدهاي كلي اوپنيشادها ضروري ميوجود دارد كه ذكر آنها براي انعكاس ديدگاه

به . بودن يا نبودن جهان، كرمه و مسئله تناسخ، حقيقيماياقبيل مراتب هستي، برهمن و جهان، 
.كنيمهر كدام از مباحث مذكور به اختصار اشاره مي

قيقت و يا نظام سلسله مراتبي موجوداتمراتب ح
داراي مراحل و يا به اصطالح قشرهايي بود كه در نهايت به خود حقيقي » خود«گونه كه همان

1 . knows itself in us.
2 . Reality of real.
3 . Br. Up, 2. 3. 6. 
4 . Cf. Suren Navlakho, op. cit., pp. XXI.
5 . M. Hiriyanna, op. cit. , p. 58.
6 . RV. X.  16.
7 . M. Hiriyanna, op. cit. , pp. 55 – 56.
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اين مراتب، به صورت پراكنده، در اوپنيشادها . انجاميد، عالم وجود نيز داراي مراتبي استمي
. اندهاي مختلف ذكر شدهب به صورتدر مكاتب گوناگون نيز اين مرات. مطرح و تصديق شده است

نظري جامع و دقيق كه ناظر به كل ادبيات ودايي باشد كاري است مشكل و شايد رسيدن به
توان با توجه به اشارات مكرّر اوپنيشادها طرحي اجمالي بسيار عين حال، ميدر. نيافتنيدست

 در ترتيبي نزولي سامان يافته ساده شده از نظامي بسيار پيچيده را به صورت زير عرضه داشت كه
:است

) Brahman (برهمن
)شخص، يا اولين روح يا افعل افعال = Purusha (پوروشَه
)يا اولين افعل منفعل كه دوشادوش و در عرض اصل پيشين است = Prakriti (پرَكريتي
)روح خلّاق = Ishvara (ايشوره
)روح كيهاني = Virât (ويرات
)بيضه طاليي يا روح جهان = Hiranyagarbha (هه گربهيرنيه
)سازنده جهان = Brahmâ (برهما

)اصل و نياي همة مخلوقات، خدايان و ارواح = Prajâpati (پرَجاپتي
هاي شامل نيروهايي كه اساس موجودات آسماني، پديده. 2ها و الهه1خدايان = Devas (دِوها

) و زمين4ا، عناصر اصلي آتش هوا، آب و فض3طبيعي، حواس
5)ارواح نياكان = pitrâs (پتراها

6جهان موجودات فردي

 برهمن، حقيقتي مطلق و كامالً غيرشخصي است و بيشتر داراي معنايي :برهمن و آفرينش
بدين لحاظ در اوپنيشادها مگر در مواردي كه ضرورت سياق اقتضا . متافيزيكي است تا الهياتي

توان آن را با خداي بنابراين نمي. بدان اشاره شده است» او«و نه » آن«نموده است با ضمير 
در اينجا و به تبع آن در مكتب ودانته، . آفريدگار اسالمي و يا يهودي ـ مسيحي، مقايسه نمود

جهان از برهمن به بيرون . آفرينش در مفهومي كه در اديان ابراهيمي مطرح است، وجود ندارد
:دها بر اين امر داللت دارد، از جملهعبارات زيادي از اوپنيشا. بسط يافت

]غذا[8 آنگاه ماده،]شودمتجلي مي[7يابدبرهمن با تمركز و مراقبه بسط مي

1 . deities.
2 . divines.
3 . senses.
4 . space.
5. The ancestral Spirits.
6 . Cf. Suren Navtakha, op. cit., p. xv.; Dâsgupta, op. cit., p. 52.
7 . expands.
8 . matter.
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و از كارهايي .  و هفت جهان2 عقل1، حيات، ذهن،]غذا[آيد از ماده بوجود مي
منتهايي از آثار و نتايج كارها بدنبال شود، رشتة بيها انجام ميكه در جهان

3.يدآمي

برخي .  در اوپنيشادها دو ديدگاه كلي وجود داردمايادر مورد وجود مفهوم : مايامفهوم
ديدگاه ديگر بر اين عقيده است . معتقدند كه اين آموزه در اوپنيشادها نامعلوم و ناشناخته است

جود تر بدان پرداختيم، مستلزم وكيهاني از برهمن در اوپنيشادها كه پيشكه وجود ديدگاه غير
 اصلي است كه برهمن غيركيهاني را به صورت برهمن كيهاني ماياست؛ زيرا مايامفهوم و انديشة 

به اعتقاد اين گروه اين انديشه از قبل در اوپنيشادها وجود داشته، اما طبيعتاً همه . دهدنشان مي
ن داده شد، دارا  بداادويته ودانتههايي را كه بعدها در نتيجة توضيح و تفصيل اين نظريه در جنبه
به ندرت در اوپنيشادهاي قديمي به كار رفته، اما در ادبيات حتي » مايا«البته خود تعبير . نبود
در . وضوح مشخص نيستشود، گو اينكه معناي آن هميشه بهتر نيز اين تعبير يافت ميكهن

وتَره  شوِتاشْ:ك. ر. (ادبيات پس از آن كه چندان هم متأخر نيست اين تعبير به كار رفته است
معناي يابيم، واژة همرا نميمايا تر نيز كه در آنجا واژه در اوپنيشادهاي قديمي). 15:4: اوپنيشاد
عباراتي نيز در  آنها از اين قبيل وجود ). 5:2:1: كتهه اوپنيشاد: ك. ر. ( وجود دارداويدياآن يعني 
:دارد كه

، در آن صورت، شخص ديگري را كه، به عبارتي، ثنويتي وجود داردتنها هنگامي
4... .بويدبيند، شخص ديگري را ميمي

عباراتي نيز در اوپنيشادها وجود دارد كه جهان را غيرحقيقي و تنها برهمن را حقيقي معرفي 
: كندمي

5.مرا از غيرحقيقي به حقيقي رهنمون باش مرا از تاريكي به نور رهنمون باش

كند كه حقيقت  تجربة متعارف ما از زندگي را دروغ معرفي مييشادچاندوگيه اوپنو يا مثالً در 
 نيز دوسنگونه كه پژوهشگراني چون  اين عبارات و نظاير آن همان6.داردغايي را از ما پنهان مي

توانند به طور حتمي  و مي7بودن جهان اشارت دارندكنند به وضوح به ايدة پديداريتصديق مي

1 . mind.
2 . intellect.
3 . Mundaka Up., I. I. 8. 
4 . Br. Up., IV. V. 15.
5 . Br. Up., I. 3. 28.
6 . Suren Navlakha, op., cit., XIV.
7 . Cf. M. Hiriyanna, op., cit. , p. 65.
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كنند  تأكيد ميكريشنانرادهابا وجود اين، برخي محققين همچون . ا كنندهمان مفهوم مايا را الق
اساس توان در اوپنيشادها اين نظر را يافت كه همة جهان متغير يك بافته بيسختي ميكه به

 اين گروه عبارات مذكور از 1.ها باشدخيالي، يا يك نمايش پديداري صرف و يا جهان سايه
: به هر صورت به تعبير داسگوپتا2.كنند ديگر تفسير ميايگونهاوپنيشادها را به

بار  چندينوتَرَهشوِتا شْ اوپنيشاد تقريباً يكبار و دريكَه اَرنْبريهدآموزه مايا كه در 
اشاره شده، به مبنا و شالوده فلسفه ودانته شنكره تبديل شد كه در آن فقط 

3.حقيقي استآنچه غير از ان است غيربرهمن حقيقي است و هر 

روند در  اين دو انديشة مرتبط كه امروز از اركان باور هندويي به شمار مي:كَرَمهوتناسخ
به اعتقاد مردمان ودايي هر كدام از اعضاي انسان پس از مرگ . انددوره ودايي چندان مطرح نبوده

در . س به باد و غيرهپيوندد، چشم به خورشيد، نَفَهاي متناسب با آن در جهان ميبه يكي از بخش
.اين دوره اعتقاد به مكافات اعمال خوب و بد در زندگي ديگر نيز وجود داشته است

در اوپنيشادها شاهد رشد چشمگير عقيده به حيات پس از مرگ در قالب اعتقاد به تناسخ 
ه اين هاي بومي بهستيم كه شايد از خارج از سنت برهمني و آريايي و احتماالً تحت تأثير انديشه

.منابع راه يافته باشد
به اعتقاد داسگوپتا اعتقاد به تناسخ در اوپنيشادها در دو مرحله و يا در دو خط متمايز رشد 

كنيم،  مشاهده مي4چاندوگيه اوپنيشادبراساس يكي از ايندو كه بيان روشن آن را در . كرده است
بر اين اساس، در حيات پس . خته استعقيده به مكافاتِ اُخرويِ وِدايي با آموزه تناسخ درهم آمي

دِويانهو ديگر راه خدايان يا ) pitryâna (پيتريانهشود؛ يكي راه پدران يا از مرگ دو راه تصور مي
)devayâna .(دهند پس از ها انجام ميالمنفعه از قبيل حفر چاهآنهايي كه كارهاي خير و يا عام

وح پس از مرگ ابتدا وارد دود، سپس وارد شب و گيرند كه مطابق آن، رمرگ راه پدران را مي
تا مادامي كه ذخيره كارهاي نيك آنها باقي . شوند و نهايتاً وارد ماه مي]ي سال[هانيمه تاريك ماه

است در ماه هستند و سپس از طريق اثير، باد، دود، بخار، ابر، باران، علف، غذا، دانه، و ازطريق 
براساس اين روايت، روح هم . شوندادري وارد و مجدداً زاده ميجذب غذا توسط انسان، به رحم م

اما راه خدايان براي كساني .  گرددبيند، و هم مجدداً در اين جهان زاده ميدر ماه مكافات مي
اند؛ اين ارواح پس از مرگ با موفقيت به شعله داخل است كه به پرورش ايمان و رياضت پرداخته

، نيمة روشن سال، خورشيد، ماه، آذرخش، ]ي سال[ها يمة روشن ماهشوند و از طريق روز، نمي

1 . Radhakriahnan. Op. cit. , p. 186. 
2 . Cf. Suren Navlakha, op. cit., p. XIV – V.
3 . S. Dâsgupta, op. cit. , p. 50.
4 . Cf. Ch. Up., V. 10; Kanshitaki Up., I.
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 معناي همة اينها اين است كه دوسنگردند، به تعبير روند و هيچگاه باز نمينهايتاً به برهمن مي
يابد كه دائماً در حال فزوني هستند و در روح در راه خدايان به قلمروهايي از روشنايي دست مي

 jyotisâm(ها چونان ايستگاهي در راه برهمن نوراالنوار ها و درخشاناين مسير همه روشن
jyotih(1.اند، جمع شده

آموزه ديگرِ موجود در اوپنيشادها در مورد آخرت، همان آموزه تناسخ بدون تركيب با عقيده 
يكه بريهد آرنتفصيل اين آموزه در . هاي ديگر و دو را مذكور استبرداشتِ ثمرات اعمال در زندگي

شود كه روح پس از آنكه دوره از تأمل در اين اوپنيشاد معلوم مي.  مطرح شده استاوپنيشاد
كند و با اعمالش قالب و ساختاري جديد رسد خودش بدن را نابود مياش به پايان ميحيات فعلي

.ترك بدن در هنگام مرگ، تنها براي ساختن بدني جديدتر در اين جهان ديگر است. كندبنا مي
هاي كند؛ انباشتي از مقوالت مختلف و اتحادي از گرايشبدني كه در اينجا نوزايي را تجربه مي

.آورنداخالقي و رواني و نيز عناصري است كه بدن مادي را بوجود مي
شود؛ زيرا ميل و مجموعه اين فرايندِ تغيير و تحول و تولد مجدد، از طبيعت روح ناشي مي

 اراده، و اراده موجب عمل، و ثمرات مترتب بر عمل موجب نوزايي و خواسته موجود در آن موجب
ترين جنبه متمايز اين آموزه اين است كه به اميال، و نه مهم. شودبازگشت مجدد به جهان مي

اي كه اگر اين اميال متوقف شوند رنجِ تولدي ديگر گونهنگرد، بهعنوان علت نوزايي ميمه بهكَرْ
كدام از هيچ« بنابراين 2.قط، عامل ارتباط ميان اميال و نوزايي استنخواهد بود، كرمه ف

كنيم، در هاي متأخر تفكر هندو مشاهده ميهاي آموزه كرمه را كه مابعدها در پيشرفتپيچيدگي
3».توان يافتاوپنيشادها نمي
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