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چکیده
مکتب مهایانۀ بودایی فرضيۀ تری -کایه یا سه کالبد بودا را در توضيح ماهيت بودا ارائه میدهد .بنا بر
این فرضيه ،بودا دارای سه کالبد میباشد که هر کدام در یک مرتبهای از تجلی قرار دارد .مهمترین
کالبد بودا ،کالبد دهرمه میباشد که در حقيقت اساس ماهيت همۀ اشياء است و انسان در عالیترین
سطح از معرفت می تواند به این کالبد دست یابد .هر کدام از دو مکتب مهم مهایانه براساس اصول
فلسفی خود تفسيرخاصی از دهرمه  -کایه دارند .سمبهوگا -کایه ،دومين کالبد ،جایگاهش در آسمان
است و تنها بودیستوهها از آن بهرهمند میباشند .این کالبد بودا در مرتبۀ پایينتر از کالبد دهرمۀ او
میباشد .کالبد سوم بودا نيرمانه -کایه است که بودا به واسطۀ آن خود را به کسانی که دارای درجۀ
پایينتری از معرفت هستند متجلی میسازد .درنتيجه ،بر اساس اعتقادات مکتب مهایانه ،بودا نه تنها
خود را به صورت شاکيهمونی؛ بلکه به صورتهای مختلف متجلی میسازد.
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طرح مسئله
یکی از مباحث خاص مکتب مهای انه بودایی اصل اعتقادی سه کالبد یا تری -کایۀ بودا
می باشد .این آموزه نه تنها آئين بودا را از آئينها و ادیان دیگر؛ بلکه مکتب مهایانه را از
دیگر مکتب مهم این آئين یعنی تهرواده جدا می سازد .اساس این آموزه در مورد شخصيت
بودا است .پس از مرگ بودا برای بعضی از پي روان او این سؤ ال مطرح شد که آیا او انسانی
با ماهيتی همچون دیگر انسانها بود و یا این که او ماهيتی متمایز از دیگران داشت؟ البته
این سؤ ال برای گروهی از پيروان او که خود را تابع سنت اوليه بودایی و پيرو تعاليم او
می دانستند بیمعنا بود .از نظر آنها بودا انسانی همانند دیگر انسانها بود ،با این تفاوت که او
توانست راه رسيدن به اشراق را کشف کند و به دیگران آموزش دهد و سپس به نيروانا
برود .اما گروه دیگر که خود را پيروان مهایانه خواندند ،این دیدگاه را نپذیرفتند و با بحث
بر روی این موضوع و تفحص در تعاليم بودا نهایتاً موضوع سه کالبد بودا را مطرح کردند.
این آموزه با گذشت زمان و به واسطۀ متفکرا ن فرهيختۀ این مکتب تکامل یافت و به
صورتی که امروزه در سوتراهای مهایانه و تفاسير آنها می بينيم گسترش یافت.
موضوع سه کالبد بودا زمانی جالب و قابل توجه میشود که از مفهوم اوليۀ خود به
مفهوم ماوراء طبيعی متأخر منتقل میشود .در ميان سه کالبد بودا ،کالبد دهرمه (کالبد ذات یا
قانون) او از همه مهمتر و قابل بحثتر می باشد و مرز واقعی ميان مکتب مهایانه و تهرواده،
در اصل ،در این کالبد از بودا نهفته است .اما دو کالبد دیگر بودا ،هر چند متفکران مهایانه از
آن تفسير جدیدی ارائه کردند و آن را تجلی دهرمه -کایه دانستند ،با این حال سنت اوليۀ
بودا با مفهوم آن بيگانه نبوده است.
پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که چگونه بودا در گذر زمان مفهوم
ماوراء طبيعی پيدا کرد؟ سه کالبد بودا چگونه با یکدیگر ارتباط پيدا میکنند و چگونه
مکتب مهایانۀ بودایی توانست با آموزۀ سه کالبد خود را به ادیانی که قائل به یک امر الوهی
و ماوراء طبيعی بودند نزدیک کند؟
در این مقاله سعی شده است که آموزۀ سه کالبد بودا با توجه به نظریات محققان
بزرگ این آئين مانند د.ت .سوزوکی ،راداکریشنا ن ،ادوارد کنزه ،پل ویليامز و ...مورد بررسی
قرار گيرد.
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1

یکی از مباحث شاخص در مکتب مهایانۀ  2بودایی بحث از سه کالبد بودا میباشد .این بحث
در تاریخ خود هميشه به یک صورت عنوان نشده و با گذشت زمان و در مکاتب مختلف
منسوب به مهایانه به صورتهای گوناگونی م طرح شده است .اصل اعتقادی سه کالبد
اساساً به دنبال توضيح ماهيت بودا می باشد .از آنجا که فلسفۀ بودایی مهایانه با مسائلی مانند
مطلق یا نسبی بودن و نيز مسائلی مانند یک بودا یا چند بودا مواجه بود ،متفکران این مکتب
راه حل پاسخ به این مسائل را در اصل اعتقادی سه کالبد یافتند 9 .سوزوکی در مورد تاریخ
این دیدگاه مینویسد « :درحال حاضر ما هيچ مدرکی تاریخی نداریم که چگونه آموزۀ اوليۀ
سه کالبد یا تثليت بودایی در ميان پيروان مهایانه و متون آنها راه پيدا کرد .تا جایی که

می دانيم آشوه گهوشه  2این مفهوم را در رساله ای به نام بح ثی در بيداری ایمان در آئين
مهایانه  1ح دود یک قرن قبل از ميالد آورد .این اثر به قول اشوه گهوشه ترکيبی از اعتقادات
مهایانه می باشد که صورتهای اصلی تعاليم بودا در سوتراها را ارائه میدهد» 1 .البته
تحقيقات نشان می دهد که این تعليم ریشه در مکتب تهرواد ۀ  7بودایی د ارد .در تهراوده نيز
هر چند به مفهومی متفاوت ،از بدنِ جسم ،بدنِ ذهن و بدنِ درمه بودا سخن گفته شده
است ؛  8اما سنت متأخر مهایانه با تبدیل کردن آن به یک اصل مابعدالطبيعی و کيهانشناختی
و به دنبال آن فراهم کردن راهی برای نجات همۀ انسانها به این مفهوم اهميتی محوری
بخشيد .تحقيقات نشان می دهد که سروستیوادینها  3پس از مرگ بودا برای اولين بار به
تفسير ماوراء طبيعی از آموزۀ سه کالبد پرداختند  60و پس از آن این بحث توسط مکاتب
1. Tri-kāya
2. Mahāyāna
)3. Parrinder, Geoffrey, “Triads”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.
New York, 1987, vol.15, p.14.
4. Aşvaghoşa
5. Discourse on the Awakening of Faith in Mahāyāna
6. Suzuki D. T., Outline of Mahayna Buddhism, Munshiram Manoharlal, 2000,
p.246.
7. Tehravāda
8. Gi. T. And F. E. R., “Buddhism”, The New Encyclopedia Britanica, Jacob
Safra(ed.), Chicago, London, 1768, vol. 5, p.284.
9. Sarvastivādins
10. Prebish, Charless and Keown, Damien, Introduction to Buddhism, Routledge,
New York and London, 2006, p.270.

612

سه کالبد بودا  /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 22پایيز و زمستان 6931

مهایانه گسترش یافت .با بررسی مفهوم سه کالبد بودا در ميان دو مکتب مهایانه یعنی
مادهياميکه  6و یوگاچاره  2متوجه می شویم که این مفهوم در سوتراهای منسوب به یوگاچاره
گسترش یافته و توسط محققان این مکتب به طور کامل ارائه شده است که این نشان از
بوداشناسی پيشرفته در مکتب مهایانه می باشد .در اوتمسکهسوتره  9از ده کالبد بودا و
ویژگیهای آن سخن رفته است که شاید اول ين الگوی فرضيه سه کالبد بودا باشد .محققان،
این ده کالبد را مطابق با سه کالبد مکتب یوگاچاره تفسير کردهاند  2مفهوم سه کالبد بودا ابتدا
در سوترۀ لنکاوتاره  1که یکی از متون منسوب به یوگاچاره می باشد آمده است ،هرچند که
بنا به گفتۀ پل هاریسون  1در سوترههای مهایانه مانند لنکاوتاره و پرجنا پارميتا  ،7ایدۀ سه
کالبد مفهوم متافيزیکی و کيهانی ندارد 8 .سوزوکی عقيده دارد که لنکاوتاره گامی به سوی
نظاممند ساختن مفهوم سه کالبد بودا میباشد.
اساساً مفهوم سه کالبد راه را برای بودا شدن که یکی از مفاهيم اساسی مکتب مهایانه
است باز میکند .این سه کالبد ،سه مرتبۀ تجلی از یک حقيقت واحد می باشد که اساسا
متمایز از یکدیگر نيستند و تنها به جهت سطح شناخت و معرفت انسانها به صورتی خاص
متجلی میشوند .دهرمه -کایه همان حقيقت نهایی است که مافوق هر گونه تصور است و
تنها کسانی که به اشراق و بوداشدگی دست یافته اند میتوانند نسبت به آن معرفت پيدا کنند.
سمبهوگا -کایه بدنِ لذت یا سعادت است و کسانی که به مرتبۀ بودهیستوه  3رسيده اند از
این کالبد بهرهمند می باشند .این کالبد با ویژگیهایی که ذکر خواهد شد ،تعاليم بودا را برای
بودهیستوهها که در سرزمين پاک هستند موعظه میکند .نيرمانه -کایه بدن خيالی یا استحاله
یافتۀ بوداست که بودا به واسطه آن به صورت بودای زمينی که همان بودا

شاکيهمونی 60

1. Madhyāmika
2. Yogačăra
3. Avatamsaka
4. Xing, Guang, The Concept of Buddha, Routledge Corzon, 2005, p.152.
5. Lankāvatāra
6. Paul Harrison
7. Prajnāpāramitā
8. Williams, Paul, Mahāyāna Buddhism, Routledge, London & New York, 2009,
p.176.
9. Bodhisattva
10. Śakyāmuni
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است تجسم یافت و تعاليم بودایی را برای کسانی که از معرفت کمتری بهره داشته و به
دليل جهل ،از حقيقت غافل بودند ،آموزش داد.
مفسرا ن مکتب یوگاچاره ،به ارتباط سه کالبد با درجات معرفت تأکيد کردهاند.
یوگاچارینها ذات دهرمه -کایه را معرفت دانسته و آن را به نوری تشبيه میکنند که دائما
ساطع می گردد و در اثر فيضان نور معرفت ،دو کالبد دیگر بودا متجلی میشوند .بنابراین ،از
آن جا که معرفت ،جوهر ذاتی هر سه کالبد است ،به لحاظ ماهيت آنها یکی هستند و تنها
تفاوت به مرتبه آنها باز می گردد .گاهی سه کالبد بودا با سه حالت از ذهن انسان ارتباط داده
شده است .بر طبق این تفسير  ،هر گاه ذهن انسان از معرفت کامل برخوردار است ،دهرمه -
کایه و زمانی که نور معرفت ،تاری کی جهل را از ذهن کنار میزند ،سمبهوگا -کایه ذهن
ناميده میشود .نيرمانه -کایۀ ذهن زمانی است که ذهن از بدیها ميل به خوبیها پيدا
میکند 6 .راداکریشنان آموزۀ سه کالبد را برای افراد انسانی هم به کار می برد .از دیدگاه او
دهرمه -کایه با حقيقت ذاتی وجود انسان و سمبهوگا -کایه با روح فردی انسان یکی
می باشد؛ در حالی که آلودگی ذهن را که در همۀ انسانها موجود است میتوان برابر
نيرمانه -کایه قرار

داد2 .

اصل اعتقادی سه کالبد از جانب محققان با تثليثهای مشابه آن به خصوص تثليث در
مسحيت مقایسه شده است .با مطالعه این مقایسهها به یک نتيجه کلی میتوان دست یافت و
آن این که گذشته از تمام تشابهات و اختالفهایی که ميان آنها وجود دارد ،یک چيز غير
قابل انکار است و آن این که اصلی که این تثليثها را به هم نزدیک میکند ميل به نجات
است.
آموز ۀ سه کالبد مهایانه با بسياری از مفاهيم کليدی دیگر این مکتب مانند نيروانا،
بوداشدگی  ،تتهاگته گربهه  ،9پوچی  2و چنينی  1ارتباط پيدا میکند .در ادامه سعی شده است
ارتباط این مفاهيم با سه کالبد بودا تا حد امکان بيان شود.

1. Hamphreys, Christmas, The Wisdom of Buddhism, Curzon, 1990, pp.33- 34.
2. Radhakrishnan S. Indian Philosophy, New York & London, 1958, vol.1, p.599.
3. Tathāgata-garbaha
4. Šūnyatā
5. suchness
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كالبد قانون (دهرمه -كایه)
معنای لغوی دهرمه -كایه
بهتر است پيش از آن که به مباحث مرتبط با این کالبد بپردازیم ،معنای لغوی دهرمه -کایه را
با توجه به نظرات محققان مورد بررسی قرار دهيم .دهرمه  Dharmaدر زبانهای پالی و
سانسکریت معانی متعددی دارد .سوزوکی در مورد ریشه و معنای این لفظ مینویسد:
« دهرمه یک لغت پرمعنا است و معانی زیادی را در بردارد .این کلمه از ریشۀ  Dhrبه
معنای نگه داشتن ،انجام دادن و حمل کردن است .معنای اوليۀ دهرمه به معنای آنچه که
حمل میکند ،انجام می دهد و یا نگه می دارد ،به معنای آن چيزی است که « جریان اشياء را
تنظيم میکند» ...معادل انگليسی که توسط محققان شرقی برای دهرمه استفاده میشود
«قانون یا اصل اعتقادی» است .این معنا تا جایی که مربوط به متون پالی میشود درست
است؛ اما وقتی می خواهيم این تفسير را برای اصطالحات مهایانه مانند :دهرمه دهاتو ،6
دهرمه لکشه  ،2دهرمه لوکه  ،9و غيره به کار ببریم وضع چندان روشن نيست و نمی دانيم که
چه معنایی بای د برای این اصطالح در نظر بگيریم .در ادبيات مهایانه قطعاتی وجود دارد که
کل معنای آن بستگی به این امر دارد که ما چگونه لغت دهرمه را معنا کنيم .دهرمه در این
متون در مواردی به معنای « چيز»  « ،جوهر» « ،وجود» یا « حقيقت» میباشد 2 .به همين جهت
گفته شده یکی از دالیلی که محققان غربی نمیتوانند متون مهایانه را خوب بفهمند این
است که آنها به معانی دهرمه در آن متون آگاهی ندارند؛ زیرا به قول ماکس مولر اگر دهرمه
هميشه به معنای قانون گرفته شود کل ادبيات مهایانه غير قابل درک میشود 1 .با این حال
اصطالح دهرمه -کایه در بسياری از کت بی که به این بحث پرداخته اند به معنای کالبد قانون
آمده است.
کلمۀ کایه  Kāyaکه معادل انگليسی آن  Bodyمی باشد ،در بسياری از متون به کالبد
و بدن ترجمه میشود .بنا بر نظر بودها گهوشه  1مفسر مکتب تهرواده در قرن پنجم ميالدی
1. Dharmadhātu
2. Dharmalakşa
3. Dharmaloka
4. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.221.
5. Ibid, p.222.
6. Buddha -Ghoşa
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این کلمه به ویژه میتواند برای بدن یا گ روه به کار رود و بنابراین کایه در مورد بودا
میتواند به بدن واقعی (جسمانی) یا به هر گروه و مجموعه ای که مربوط به بودا میشود
اشاره کند 6 .سوزوکی عالوه بر بدن ،کایه را به معنای نظام هستی نيز ترجمه

میکند2.

مفهوم دهرمه -كایه درمکاتب بودایی
دهرمه -کایه در متون متأخر مهایانه و توسط متفکرانی مانند ناگارجونه  9و اسنگه به عنوان
اصلی ماوراء طبيعی و کيهانی قلمداد شده که اساس ،ذات و حقيقت همۀ هستی میباشد.
اما باید گفت که آن گونه که تحقيقات نشان می دهد این اصطالح تنها متعلق به ادبيات
مهایانه نيست و همچنين هميشه به مع نای متافيزیکی ،آن گونه که در دور ۀ تکامل مکتب
مهایانه به کار رفته ،نبوده است.
برای مثال  ،در دیگهه نيکایه  2از بودا به عنوان کسی که دارای بدن متولد شده از دهرمه
است یاد شده است  1و در بعضی از متون پالی ،از دهرمه -کایه به معنای بدن تعليم بودا ،
یعنی تعاليمی که او از خود به جای گذاشته اشاره شده است 1 .البته قابل ذکر است که در
ادبيات اوليۀ مهایانه نيز دهرمه -کایه به معنای همان بدن تعليم بودا می باشد و همان گونه که
ذکر شد حتی در ادبيات متأخر مهایانه مانند سوترههای لنکاوتاره و پرجنا پارميتا ،دهرمه -
کایه هنوز معنای متافي زیکی پيدا نکرده است .شاید علت این که دهرمه به معنای تعليم و
آموزه گرفته میشود این است که گفته میشود بودا از زمانی که آمادۀ ورود به نيروانا بود
به شاگردانش دستور داد به دهرمه یا تعليم او احترام گذارند ،همان گونه که به خود او
احترام میگذارند .در مکتب سرواستی واده که از سنتهای متأخر هينه یانه است ،دهرمه -
کایه به ویژگیهایی اشاره میکند که به واسطۀ آنها یک بودا از غير بودا متمایز میشود .این
کيفيات و ویژگیها همان دهرمههایی هستند که دریک بودا وجود دارد .بنابراین میتوان
1. Ibid.
2. Ibid, p.45.
3. Nagārjūna
2. Digha- Nikāya
5. Reynolds, Frank E. And Hallisey, Charles, “Buddhahood”, Encyclopedia of
Religion, Mircea Eliade (ed.), New York, 1987, vol.2, p.1069.
6. Thomas, Edward J., The History of Buddhist Thought, Mineola, New York,
1869, p.225.
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نتيجه گرفت که در متون اوليۀ بودایی دهرمه -کایۀ بودا یا به معنای تعاليمی است که بواسطه
آن اشراق مهيا می شود و یا به معنای کيفياتی است که به کاملترین وجه در بودا وجود دارد.
مطابق با سنت سرواستیوادینها این صفات شامل ده نيروی آگاهی نافذ ،چهار نوع بیباکی
و سه اصل توجه و همدردی نسبت به دیگران می باشد .ازدیدگاه این سنت ،اصل پناه
گرفتن در دهرمه که در متون پالی به آن اشاره شده ،به معنای پناه گرفتن در صفات بودا که
به عنوان بدندهرمۀ اوست میباشد 6 .با این حال تحقيقات نشان می دهد که در سنت
سرواستیوادینها برای اولين باردهرمه -کایه به معنای بوداشدگی نيز بکار رفته است 2 .این،
بدان معنی است که سرواستیوادینها از مفهوم اوليۀ دهرمه -کایه که به معنای بدن تعليم
بودا است گذر کردند و به مفهوم مهایانه ای آن نزدیک شدند.
مفهوم هستیشناسانه دهرمه -کایه مربوط به سنتهای متأخر مهایانه بخصوص
یوگاچاره و وجرهیانه  9میب اشد؛ هر چند که چرباتسکی مکتب سوترانتيکه  2تهرواده را نيز
بيگانه با این مفهوم

نمی داند1 .

بنابر تعاليم این سنتها ،دهرمه -کایه واقعيتی است که منشا تمام واقعيتهای دیگر
قرار میگيرد و بر همين اساس میتوان گفت که دهرمه -کایه اساس دو بدن دیگر نيز
می باشد .در بسياری از سوتراهای مهایانه مانند مهاپری نيروانه  1و اوتمسکه سوتره  ،دهرمه -
کایه ذات و جوهر همۀ موجودات است 7 .به همين جهت هر موجودی شایستگی بودا شدن
را دارد و از آنجا که دهرمه -کایه ذات و اساس همۀ موجودات است ،یکی از القاب آن
سوابهاویکه  8به معنای ذات و اساس میباشد .برخی از صفاتی که در این سوترهها برای

1. Williams, Paul, Mahāyāna Buddhism, p.175.
2. Reynolds, Frank E. And Hallisey, Charles, “Buddhahood”, p.1069.
9. Vajrayāna
2. Sautrântika
1. Stcherbatsky T. H., The Conception of Buddhism Nirvana, Dehli, 1977, p.34.
1. Mahāparinirvāna
7. Thurman, Robert A.F., “Tathāgata-Garbha”, Encyclopedia of Religion, Mircea
Eliade(ed.), New York, 1987, vol.14, p.355.
8. svābhāvika
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دهرمه -کایه ذکر شده عبارتند از :غير قابل درک ،نامتغير ،شاد ،آزاد و رها 6 .چنين صفاتی
باعث شد که در مکتب یوگا چاره ،دهرمه -کایه با چنينی یکی پنداشته شود.
با توجه به این که در سنت متأخر مهایانه دهرمه -کایه ذات همۀ موجودات است،
بنابراین میتوان نتيجه گرفت که الهيات مهایانه تا حدودی وحدت وجودی است .حقيقت
همۀ موجودات یک چيز است و کسی که بودا شود و به اشراق دست یابد ميان موجودات
هيچ گونه تمایزی نمی بيند؛ زیرا موجودات چيزی جز تجلی دهرمه -کایه نيستند .به قولی،
آنها کفهای صابونی ه ستند که یکی پس از دیگری از بين میروند ...آن گونه که در
توصيف احوال این واصالن گفته شده ،نه تنها آنها تمایزی ميان موجودات نمی بينند؛ بلکه به
مقام خود نيز آگاهی ندارند .این مرتبه مشابه مقام فنا در عرفان اسالمی به آن فناء فی اهلل
گفته میشود؛ یعنی عدم آگاهی به وحدت.
هر چند به نظر میرسد که دهرمه -کایه در فلسفۀ متأخر مهایانه امری انتزاعی است؛
اما در نگاه بسياری از متفکران این مکتب دهرمه -کایه یک مفهوم دینی است که فضایلی
مانند عشق ،شفقت و علم مطلق نسبت به موجودات با آن مرتبط است .به عنوان مثال از
جمله صفاتی که به بودا نسبت داده می شود علم مطلق است که بنا بر اعتقاد کنزه این صفت
نمی تواند به بودا تا زمانی که یک انسان و یا حتی در بدن سعادت خود است منسوب شود
بلکه این صفت در ساحت دهرمه -کایه معنا

مییابد2 .

در سوترههای منسوب به یوگاچاره ،دهرمه -کایه برابر با « چنينی» و در سوتراهای
منسوب به مادهياميکه برابر با «تهيگی» است .کومارا سوامی مفهوم «تهيگی» را این گونه
توضيح می دهد « :تهيگی به معنی عدم نيست بلکه به معنی عدم صفات [ثبوتی] است.
دهرمه -کایه تهی است همانطور که برهمن " نه اینگونه است"  ...آن دقيقاً از عدم تعين
است .در آنجا هيچ چيز وجود ندارد ...تهی بودن اشياء عدم وجود ذاتی آنهاست که در آئين

6. Thomas, pp.241-242.
1. Conze, Edward, Buddhism Its Essence & Development, Munshiram,
Manoharal, 2001, p.137.
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بودایی اوليه بر آنها تأکيد شده است» 6 .مطابق با این تفسير میتوان این گونه نتيجه گرفت
که دهرمه -کایه زمانی که معادل با تهيگی قرار میگيرد امر انتزاعی است.
ناگارجونه  ،مؤسس مکتب مادهياميکه  ،دهرمه -کایۀ بودا را عبارت از تعاليم او میداند
و از منظر وی هستۀ اصلی تعاليم او متمرکز بر ماهيت حقيقی اشياء  ،یعنی تهيگی ،است.
مطابق با مکتب مادهياميکه زمانی که ادراک ذهنی متوقف شو د و انسان بتواند تمایز ميان
عالم و معلوم را از ذهن خود پاک کند و دریابد که ماهيت حقيقی اشياء تهيگی است ،در
این صورت دهرمه -کایه متجلی میشود.
نه تنها در مادهياميکه بلکه در سنت وجرهیانه نيز دهرمه -کایه به معنای ذات حقيقت،
یا همان تهيگی است.
با توجه به مفهوم دهرمه -کایه در مکتب مادهياميکه آشکار است که در متون منسوب
به این مکتب ،دهرمه -کایه هنوز به معنای متافيزیکی آن که اساس موجودات دیگر میباشد
نيست و همان طور که تحقيقات نشان می دهد مفهوم متافيزیکی دهرمه -کایه متعلق به
سنت نسبتاً متأخرتر یوگاچاره است .بر طبق مکتب یوگاچاره که قائل به اصالت ذهن
میباشد  ،دهرمه -کایه آگاهی پاک بودا است؛ یع نی ماهيت حقيقی بودا که کامال از هرگونه
تمایزی بدور است و مافوق هرگونه تصور می باشد .بنا بر اصول اعتقادی این مکتب
پدیده های جهان هيچ واقعيتی از خود ندارند و تنها تجلی دهرمه -کایه می باشند .دو بدن
دیگر بودا به جهت شفقت او از آگاهی پاک بوجود میآیند .در بعضی از متون مربوط به
یوگاچاره برای دهرمه -کایه متجلی شده ،سه صفت ذکر میشود :آگاهی یا
و اراده 2 .این سه صفت در دهرمه -کایه واحد است اما در انسانها متمایز

معرفت  ،2عشق 9

میشود1 .

6. Coomaraswamy Anarda K., Buddha and the Gospel of Buddhism, Munshiram
Manoharlal, 2003, p.241.
2. prajnā
9. Karunā
2. pranidhānabala
4. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, pp.238-239.
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عالوه بر تهيگی در ادبيات مهایانه مترادفهای دیگری نيز برای دهرمه -کایه ذکر شده
است  ،از جمله :سوبهاوکایه  6یا بدن ذات ،تتوه  2یا چنينی ،نيروانا ،بُدهی  9یا بصيرت ،پرجنا
معرفت و تتهاگته گربهه یعنی زهدان تتهاکته(=بودا) .از ميان این عناوین دو مورد تتهاگته
گربهه و تتوه در ادبيات یوگاچاره جایگاه خاصی دارد.
دهرمه -كایه وتتهاگته -گربهه
تتهاگته گربهه لقب بودا است ،به معنای « چنين رفته» و گربهه به معنای زهدان میباشد .این
مفهوم در مهایانه به امکان بوداشدگی داللت دارد .یعنی هرکس میتواند بودا شود .بنا به نظر
محققان ،مفهوم اوليۀ تتهاگته گربهه هستیشناسانه نبود و در دورۀ بعد به معنای
هستیشناسانه به کار برد ه شد .بر طبق متون مهایانهای همۀ انسانها از سرشت بودا شدن
برخوردارند و تتهاگته گربهه در همۀ آنها وجود دارد .در متون قدیمی بودایی تتهاگته گربهه
به معنای «شفافيت ذاتی ذهن» است؛ یعنی ذهن ذاتا آلوده و ناپاک نيست و ناپاکی بعدا به
آن وارد میشود .همين پاکی ذاتی باعث می شود هرکسی قابليت بودا شدن را داشته

باشد2 .

همان گونه که دهرمه -کایه در تاریخ خود دوره ای از تحول و تکامل را پشت سر
گذاشته ،تتهاگته گربهه نيز هميشه به یک معنا نبوده است .در بعضی از سوترهها ،تتهاگته
گربهه معادل آتمن ( 1خود) آمده به خصوص در سوترۀ مهاپ ری نيروانه 1.البته همسانی آتمن
با تتهاگته گربهه ،آنگونه که در لنکاوتاره سوتره آمده ،شاید به این دليل باشد که دین بودایی
را برای افراد غير بودائی که مفهومی از آتمن و خود نداشتند نزدیک کند .در لنکاوتاره
سوتر ه  ،مهامتی  7که شخصيت سؤ ال کننده از بودا است از او سؤ ال میکند که چگونه ذات
بودا از تعليم خودِ برتر براهمنهها متفاوت است و او پاسخ می دهد که بوداهای کمال یافته
6. Svabhāva-kāya
2. Tattva
9. Bodhi
2. Williams, Paul, Buddhist Thought, Routledge, London and New York, 2000,
p.163.
1. Âtman
1. Ibid.
7.Mahāmati
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ذات بودا را تهی ،نيروانا ،غير مخلوق و بی نشان تعليم دادند؛ اما چون می خواهند افراد خام،
از وحشت ناخود (عدم خود) رها شوند ،ذات بودا را به گونه ای توص يف کردند که افراد
مبتدی که به خود وابسته هستند ،به روشنگری و اشراق هدایت

شوند6 .

شاید اولين بار سوترۀ شری ماالدویسيمهناد  2بود که تتهاگته گربهه را معادل دهرمه -
کایه یعنی عالی ترین بدن بودا قرار داد .در تفاوت ميان تتهاگته گربهه و دهرمه -کایه گفته
شده که تتهاگته گربهه نامی است که به انسانهای به اشراق نرسيده داده میشود؛ در حالی
که دهرمه -کایۀ بودا ،بی آغاز ،خلق نشده ،ابدی و دوراز مرگ میباشد 9 .از این رو ،میتوان
گفت که تتهاگته گربهه مطابق با تعاليم مکتب یوگاچاره آگاهی ناخالصی است که در همۀ
انسانها وجود دارد پس امری ذهنی است که اگرچه تجلی دهرمه -کایه است  ،اما از
ناپاکیها به کلی به دور نيست و هنوز به اشراق نرسيده است .بر همين اساس اسنگه در
تفسير خود از ميتریه  -بودهی ستوه ،از دو چنينی سخن میگوید « :چنينی ناخالص و چنين
پاک .چنينی ناخالص ،تتهاگته گربهه است و چنينی پاک

دهرمه -کایه»2 .

دهرمه -كایه و نیروانا
یکی از مفاهيم دیگری که به نحوی به دهرمه -کایه مرتبط می شود مفهوم نيروانا است .در
سوترۀ ویجنانه ماتره ميان چهار نوع نيروانا تمایز قائل شده که نوع اول آن مترادف با
دهرمه -کایه است یعنی حضور ذات پاک و مطلق در همۀ موجودات ؛ به بيان دیگر هر فردی
صاحب نيروانا است 1 .همچنين نيروانا به جهت چهار صفت ازلی بودن ،سعادتمندی ،عمل
آزاد و پاک وخالص بودن با دهرمه -کایه یکی دانسته شده

است1 .

6. Thurman, Robert A.F., “Tathāgata-Garbha”, Encyclopedia of Religion, Mircea
Eliade(ed.), New York , 1987, vol.14, p.355.
2. Śrimālādevisimhanāda
9. Maitreya – bodhisattva
2. Williams, Paul, Mahāyāna Buddhism, Routledge, London and New York,
2009, p.110.
1. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, New York and London, 1958, vol.1,
p.642.
1. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.347.
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تا زمانی که دهرمه -کایه یک حقيقت مطلق و دور از تصور باشد ،هيچ گونه معرفتی
نسبت به آن صورت نخواهد گرفت و فرایند نجات مسکوت خواهد ماند .بنابراین دهرمه -
کایه باید متجلی شود تا راه بودا شدن و رسيدن به معرفت را به همه بياموزد .به همين
جهت دهرمه -کایه ،خود را به صورت بوداها ،چه در قالب بدن سعادت و چه در قالب بدن
زمينی و خاکی متجلی می سازد .اولين تالش برای تشخص بخشيدن به دهرمه -کایه مفهوم
آدی بودا  6بود .اما او به عنوان علت نخستين  ،خدای ازلی ،برتر از همۀ موجودات و مقدم بر
همۀ بوداها دارای مفهوم متافيزیکی است که به تجربه درنمیآید .به همين جهت الزم آمد تا
عمل نجات جهان به واسطۀ بوداهای گذش ته و حال و آینده صورت گيرد.
مکاتب بودایی هر کدام برای فراهم کردن راه نجات ،بودایی را به عنوان تجلی
دهرمه -کایه معرفی می کنند .در مکاتب بودایی چينی و ژاپنی غالبا بودایی به نام سمانته
بهادره  2و ویروچنه  9تجلی دهرمه -کایه بهشمار میروند .اما در آئين تنترۀ  2بود ایی که یکی
آئينهای متأ خر بودایی و مبتنی بر یک سری اعتقادات و اعمال سری است ،سرتاسر جهان
به عنوان تجلی دهرمه -کایه بودا میباشد.
البته تجلی حقيقت متعال در صورتهای جسمانی تنها به آئين بودا مربوط نمیشود و
در بسياری از ادیان مانند دین هندویی و مسيحيت از تجلی حقيقت سخن گفته شده است؛
اما وجه تما یز دین بودایی این است که بنابر آنچه که در بعضی از سوترهها آمده و یا
متفکرا ن این آئين بدان پرداخته اند ،تجلی بودا بر افرا د برحسب مراتب آنها می باشد .البته این
بدان معنی نيست که دهرمه -کایه خود را هر طور بخواهد بر افرا د متجلی میسازد؛ بلکه
صورت تجلی برحسب معرفت و بصيرت افراد می باشد .همان گونه که در بهگود گيتا،
کریشنا صورت واقعی خود را به آرجونا نشان می دهد ،در آئين بودا نيز مراتب عالی تجلی
متعلق به بودهیستوهها و کسانی که از معرفت باالیی برخوردارند می باشد .در اوتمسکه
سوتر ه در این رابطه چنين آمده است« :همان گونه که نور خورشيد ابتدا به کوههای باالتر و

6. Adibuddha
2. samāntabhādra
9. varicana
2. Tantara
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سپس به کوههای پایينتر و سپس به دشتها و سطح زمين میتابد ...تتهاگته نيز پرتو خود
را ابتدا بر بودهیستوهها و مهاستوهها  6که در ميان بقيه عالیترین هستند میتاباند ،سپس بر
نيدانه بوداها و شراوکهها و بعد بر موجوداتی که دارای فضيلت و خوبی هستند و نهایتا به
همۀ موجودات فانی .این نور ،کلی است و هرچيزی را بدون تعصب روشن میکند ،با این
حال به جهت این که موجودات متنوعا ند ،نور تتهاگته هم توسط آنها گوناگون دریافت
میشود»2 .

بناب راین تجلی دهرمه -کایه برای همه یکسان نيست و هر کس به اندازۀ معرفت و
استعداد خود از تجلی آن برخوردار خواهد شد .بودهیستوهها ،که صاحب مرتبه عالی
معرفت هستند ،از سمبهوگا -کایه و شراوکهها از نيرمانه -کایه بهرهمند هستند .اصطالح
روپه -کایه اشاره به تجلی دهرمه -کایه به صورتهای سمبهوگا -کایه و نيرمانه -کایه دارد.
کالبد دوم بودا کالبد سعادت اوست که در مقام تجلی از مرتبۀ پایينتر از دهرمهکایه قرار
دارد.
كالبد سعات (سمبهوگا -كایه)
سمبهوگا -کایه ،تجلی دهرمه -کایه برای ساکنان بهشت یعنی بودهیستوهها و کسانی است
که به حقيقت و سعادت دست یافته اند .سمبهوگا -کایه تنها یک بودا نيست؛ بلکه تعداد
زیادی بودا در بهشت و به بيانی در سرزمين پاک می باشند که به آنها صفاتی مانند علم
مطلق ،حضور مطلق و قدرت مطلق در جهان علی و معلولی نسبت داده شده است .به همين
لحاظ میتوان گفت که بوداهای ساکن در بهشت با ایشورۀ دین برهمنی که صاحب چنين
صفاتی می باشد ،قابل مقایسه هستند.
اگرچه در بيشتر تحقيقاتی که راجع به سمبهوگا -کایه انجام شده این کالبد ،کالبد یک
بودا است؛ اما گفته شده از لحاظ زمانی اولين کسی که برای او بدن سعادت یا سمبهوگا -
کایه توصيف شده یک بودا نيست و یک بودهیستوه است ؛  9یعنی

اوالوکيتا6 .

6. Mahāsattva
2. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.227.
1. Vallée Poussin, l. Dela, “Adibuddh”, Encyclopedia of Religion and Ethics,
James Hastings (ed.), New York, 1981, vol.1, p.98.
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سمبهوگا -کایه بدن سعادت و خوشی است که تعاليم بودا را در بهشت تعليم
می دهد .ظاهرا پيروان مکتب مهایانه برای این که برای تعاليم خود منشا الهی و آسمانی
بيابند آن را به تعاليم کالبد سعادت منسوب میکنند .این کالب د از آنجا که منشا لذت
بودهیستوهها می باشد ،کالبد لذت وسعادت خوانده شده است.
در بحث از زمان ظهور سمبهوکا -گایه تحقيقاتی انجام شده است .به نظر میرسد که
سمبهوگا -کایه در نظریات مکتب مهاسمگيکه  2ریشه دارد .مطابق با نظر این مکتب ،بودای
واقعی در دنيای انسانی زن دگی نکرد و هميشه در بهشت توشيتا  9بسر برد و تنها نيرمانه -
کایه یا بدن خيالی بودا بود که به زمين آمد .بنا بر نظر این مکتب ،بودای واقعی صورت
نامحدود ازلی دارد و این صورت نتيجۀ اعمال خوب گذشتۀ او است که پاک و بی نهایت
درخشان است 2 .این مفهوم در حقيقت نمونۀ سمبهوگا  -کایۀ مهایانه است.
بودای متون مهاسمگيکه یک موجود ما فوق انسانی است و با هيچ چيز در جهان
مادی قابل مقایسه نيست .اعمال روحانی او فوق دنيوی است و حتی اعمال جسمانی او مثل
خوردن و راه رفتن مافوق طبيعی هستند .دهان او بوی نيلوفر آبی می دهد؛ ولی او
دندانهایش را مسواک میکند .بدن او در تماس با خورشيد و باران نيست؛ اما او لباس
میپوشد .او بيمار نمی شود؛ ولی برای درمان خود دارو میگيرد .هيچ وجه اشتراکی ميان او
و موجودات مادی نيست .او متعالی است.
برای کالبد سعادت بودا در متون مهایانه ویژگیهایی جسمانی ذکر شده است .اگرچه
کالبد سعادت ،جسمانی است؛ ولی تنها برای کسانی که به سعادت بهشت رفتن دست
یافته اند قابل مشاهده است .مطابق با تعاليم متونی که از این کالبد سخن گفته اند ،این کالبد
سی و دو نشانه دارد .اشوه گهوشه بدن سعادت را بدنی نامحدود می داند که مستقيماً از
ذهن دهرمه -کایه بيرون

میآید1 .

6. Avālokita
2. Mahāsamghika
9. Tuşita
2. Dubes N. Cross In Early Buddhism, Manoharal, 1980, pp.139-140.
1. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.258.

671

سه کالبد بودا  /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 22پایيز و زمستان 6931

همچنان که در بعضی از سنتهای مکتب مهایانه دهرمه -کایه به جنبههای متمایزی
تقسيم شده سمبهوگا -کایه نيز به دو جنبۀ متمایز تقسيم شده است .وسوبندو کالبد سعادت
را به دو جنبۀ متمایز تقسيم کرده است .6 :کالبدی که بودا برای بهره رساندن به خود آن را
متجلی ساخت  .2 ،کالبدی که بودا برای بهره رساندن به بودهیستوهها آن را آشکار کرد.
کالبد سعادت از آن لحاظ که متعلق به بودیستوهها می باشد ،دارای نيروی شگفت انگيزی
است و تمام تردیدهای بودهیستوهها را نسبت به حقيقت حل

میکند6 .

با توجه به ویژگیهایی که بر ای کالبد سعادت ذکر شد میتوان نتيجه گرفت که آن
واسطۀ ميان کالبد قانون و کالبد زمينی و تجسمیافتۀ بودا می باشد .او به یک مفهوم مانند
دهرمه -کایه روحانی است و برای همه قابل مشاهده نيست؛ ولی در عين حال دارای
محدودیتهای مادی می باشد و صورت معين دارد .مفهوم سمبهوگا -کایه به نظر مفهوم
مبهم می آید .آن از یک طرف دارای ویژگیهای جسمانی است و از طرفی دیگر صفاتی
غيرمادی بدان نسبت داده میشود .همچنين تقسيم بندی دو جنبه ای از سمبهوگا -کایه به دور
از ابهام نمی باشد .سوزوکی در بررسیهای خود ،عالوه براین که سمبهوگا -کایه را با
فرشته شناسی از دیدگاه مسيحيت مقایسه میکند ،نظر متفکرا ن امروزی مکتب مهایانه را نيز
راجع به این کالبد بيان می دارد .به نظر او مهایانهایهای امروزی زیاد به این جنبه از کالبد
بودا اهميت نمی دهند و آن را محصول ذهن تصویرپرداز انسان می دانند .از نظر آنها رفتن
بودائيان به بهشت پس از مرگشان بیمعنا است و این گونه مفاهيم مادیگرایانه را اهانتآميز
می دانند؛ زیرا یک روح به اشراق رسيده ،از این مادیات هيچ استفاده ای نمیتواند

بکند2 .

بنا بر بعضی از تحقيقات انجام شده سمبهوگا -کایه با ایده سرزمين پاک  9ارتباط دارد.
بر ا ین اساس ،بودائيان در تفسير خود از سرزمين پاک ،فرضيه کالبدهای لذت را که به
واسطه اعمال گذشته خود در این سرزمين به سر می برند ،ایجاد

کردند2 .

2. Ibid.
1. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.269.
2. Pure Land
2. Keenan, P. John, “Pure Land Systematics in India”, Pacific World Journal,
no.3, Fall 1987, p.29.

677

سه کالبد بودا  /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 22پایيز و زمستان 6931

كالبد خاكی (نیرمانه -كایه)
در سوترهیی به نام سورواناپربنا  6در مورد نيرمانه -کایه این گونه آمده است که« :تتهاگته
زمانی که در مرحلۀ ریاضت بود ،اعمال اخالقی گوناگونی را انجام داد .او نهایتاً به کمال
رسيد و به واسطۀ شایستگیهایش به نيروی معنوی شگفت انگيزی دست یافت .این نيرو او
را قادر ساخت تا به افکار و اعمال موجودات پاسخگو باشد .او کامالً آنها را میفهميد و
فرصت پاسخگو یی به آنها را از دست نداد و خود را در جای درست و لحظۀ درست
متجلی می ساخت تا به درستی عمل کند .او برای این منظور صورتهای جسمانی
گوناگونی به خود گرفت .این صورتهای جسمانی نيرمانه -کایۀ تتهاگته ناميده

میشوند»2 .

سومين کالبد بودا که میتوان گفت در مکتب مهایانه نسبت به دو کالبد قبلی از ارزش
کمتری برخوردار است ،کالبد زمينی و خيالی اوست که به آن نيرمانه -کایه میگویند .این
کالبد صورت خيالی بودا برای هدایت کسانی است که از مرتبۀ معرفت پایينی بهرهمند
می باشند و از آنجا که آنها به اشراق دست نيافته اند ،بودا با این کال بد خود را متجسم
می سازد تا تعاليم الزم را به این طبقه از انسانها بدهد .این کالبد نيز به مانند سمبهوگا -کایه
در حقيقت تجسم عشق و شفقت بودا نسبت به کسانی است که پردۀ نادانی و جهل چشم
بصيرت آنها را پوشانده است و نسبت به حقيقت کور میباشند.
نيرمانه -کایه که بد ن استحاله یافتۀ بودا می باشد ،در حقيقت همان بودای تاریخی است
که در زمانی خاص به دنيا آمد ،خانه را ترک کرد ،ریاضت کشيده ،به اشراق دست یافت،
شاگردانی را به دور خود جمع کرد و تعليم داد و نهایتاً مانند انسانهای دیگر مرد .بودا با
این کالبد و در مدت حيات جسمانی خود راه نجات را برای دیگران هموار کرد .لنکاوتاره
به این کالبد ،کالبد ارادی بودا میگوید که بخشی ازطرح نجات جهانیاوست 9 .دیدگاه
مکتب مهایانه نسبت به بودا شاکيه مونی به گونه ای متفاوت از مکتب تهرواده میباشد .در
حالی که از دیدگاه پيروان تهرواده بودا شاکيه مونی انسان واقعی است ،از دیدگاه مکتب
مهایانه او صرفاً خيال یا وهم بوده است  .با وجود فرض متوهم بودن جهان از دیدگاه مکتب

6. Survānāprabnā
2. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.256.
9. Suzuki D.T. Introduction to The Lankāvatāra Sūtra, Dehli, 1999, p.xvii.
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مهایانه ،چگونه می توان تصور کرد که شخصيت بودای تاریخی وجود حقيقی داشته باشد؟
به همين دليل سنتهای مکتب مهایانه به این کالبد از بودا به اندازۀ مکتب تهرواده اهميت
نمی دهند .بودا شاکيه مونی چيزی جز تجلی دهرمه -کایه نيست؛ بنابراین او هرگز متولد
نشده و هرگز نمرد ه است .در واقع کالبد جسمانی او یک حقيقت استحاله یافته بود که پس
از مرگ وجه ظاهری خود را از دست داد و کامالً روحانی شد.
پيروان مکتب مهایانه بخصوص پيروان یوگاچاره قدمی فراتر گذاشته اند و نه تنها بودا
شاکيه مونی را تجلی دهرمه -کایه؛ بلکه کالبدهای خيالی تجلی یافتۀ زیادی برای دهرمه -کایه
قائل می شوند تا به این طریق ميان دین بودایی با ادیان دیگر ارتباط برقرار کنند .به این معنا
بودائيان عقيده دارند که مسيح نيز تجلی دهرمه -کایه در صورت انسان است که ذاتاً متفاوت
از شاکيه مونی نمی باشد .سوزوکی در تأیيد این مطلب مینویسد« :دهرمه -کایه خود را به
صورت شاکيه مونی برای ذهن هندی متجلی کرد؛ زیرا با نيازهای آنها هماهنگ بود و در
شخص مسيح در مرتبۀ سامی ظاهر شد؛ زیرا با ذهن آنها تناسب داشت» 6 .این آموزه حتی
قدمی فراتر می نهد و نشان می دهد که شياطين ،حيوانات ،خدایان ،پرستش اجداد وطبيعت
تجلی دهرمه -کایه هستند که تجلی آن در این صورتها پاسخگوی نيازهای مردم در اعصار
مختلف بوده است .بنابراین از نظر این گروه ،هر شخصيت دینی و اسطوره ای در ادیان غير
بودایی تجلی دهرمه -کایه است .به نظر میرسد که یکی از دالیل پيشرفت مکتب مهایانۀ
بودایی در سرزمينهای غيربومی خود همين آموزۀ سه کالبد بودا بوده است.
هرچند در این مقاله بحث تریکایه تا حدی در دو مکتب یوگا چاره و مادهياميکه به
عنوان دو مکتب فلسفی بزرگ مهایانه مورد بررسی قرار گرفت؛ اما باید توجه داشت که این
آموزه در بسياری از مکاتب منسوب به مکتب مهایانه وجود دارد که هر کدام بر اساس
دیدگاه عقيدتی منحصر به خود تفسير خاصی از آن دارند.
نتیجه
اصل اعتقادی سه کالبد که به عنوان یکی از اصول اعتقادی مکتب مهایانۀ بودایی شناخته
میشود ،اگرچه اساساً در این مکتب و به خصوص در دوران متأخر آن گسترش یافت و در
2. Suzuki, Outline of Mahayna Buddhism, p.259.
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سنتهای مختلف صورتهای جدیدی پيدا کرد؛ اما صورت اوليۀ این آموزه به نحوی ریشه
در سنت قدیمی بودایی؛ یعنی سنت تهرواده دارد .این آموزه در دوران متأخر از معنا و
مفهوم اوليه خود منحرف شد و به عنوان یک اصل مابعدالطبيعی مورد توجه قرار گرفت .در
این معنا ،این آموزه با تعاليم خود بودا که ظاهرا خالی از هرگونه مفهوم مابعدالطبيعی است،
تفاوت دارد .شاید یکی از دالیلی که باعث شد متفکرا ن متأخر مهایانه اصلتری -کایه ر ا در
یک مفهوم متافيزیکی به کار برند ،این بود که وجهی آسمانی و الهی برای دین بودایی ایجاد
کنند و از این طریق بتوانند با ادیان دیگر ارتباط برقرار کنند .دهرمه -کایه که صورت ممتاز
کالبد بودا است ،در حقيقت همان حقيقت متعالی و ازلی ادیان دیگر است که همۀ
موجودات تجلی آن حقيقت می باشند .این گونه ،آئين بودا به ودانته و مکاتب عرفانی ادیان
دیگر نزدیک می شود .صورت عرفانی و وحدت وجودی این آموزه بخصوص از طریق
مکتب یوگاچاره و متفکرا ن آن ارائه شده است .دهرمه -کایه به بسياری از مفاهيم کليدی
مکتب مهایانه ،که آنها نيز به نحوی به همان حقيقت متعالی اشاره میکنند ،نزدیک میشود و
با آنها یکی می گردد .تمامی این مفاهيم مانند نيروانا ،تتهاگته گربهه ،چنينی و تهيگی بيانگر
این مطلب است که بارزترین مشخصۀ مکتب مهایانه وارد کردن آئين بودا به یک بعد
مابعدالطبيعی است .همچنين این آموزۀ نجات را برای همه فراهم میسازد .از طریق این دو
تحول در آئين بودایی؛ یعنی وارد کردن مفهوم مابعدالطبيعی و وعدۀ نجات همگانی  ،این
آئين توانست در سرزمينهای غيربودایی گسترش یابد.
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