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عضو هيئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ،پژوهشكدۀ ادیان ،قم ،ایران

چکیده
جنين شناسی بودایی در دو هزار و پانصد سال پيش روشن کرده است که زندگی انسان در لحظه
بسته شدن نطفه به صورت مستقل از مادر آغاز میشود و دستورهای اخالقی بودا صراحتاً «گرفتن
جان» را به هر شكل که باشد خطای بزرگی دانستهاند و کسی که به این عمل دست یازد دیگر پيرو
بودا نخواهد بود .آموزگاران سنت های گوناگون بودایی هيچ گاه در خطا بودن سقط جنين تردید
نكردهاند زیرا قاعده کلی اهيمسا (نيازردن جانداران) تكليف هم ه را روشن کرده است .طبق آموزه
بودایی گرفتن جان جنين عالوه بر کيفر این جهانی ،مجازات کيهانی (قانون کرمه) را نيز به دنبال
خواهد داشت .برای همين بودایيان سنتی چندان به این مسئله به صورت مستقل نپرداختهاند .اما
عدهیی بودایی غربی کوشيدهاند با تكيه بر برخی دادههای دانش جنينشناسی جدید ميزان مجازات
سقط جنين را در مراحل مختلف جنين متفاوت نشان دهند و عامل این تفاوت را در سن جنين و
نيت قاتل و ميزان رنج فيزیكی جنين دانستهاند .واپسين سخن آن که بودا ،به خالف فمنيستهای
معاصر ،جنين را شخص میدانست.

کلید واژهها
جنين شناسی بودایی ،تولد دوباره ،دستورهای اخالقی ،اهيمسا (نيازردن) ،کيفر سقط جنين.
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 .2پستالكترونيكal.shojai@gmail.com :
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مقدمه
بودایيان سنتی در کشورهای بودایی چندان به مسئله سقط جنين نپرداخته اند ،و رهبران
سنگه (انجمن) بودایی در کشورهایی مانند تایلند ،ژاپن و کره ،در پيرامون این مسئله چندان
سخن نگفته اند .اما بوداییهای غربی عالقه زیادی به طرح آن به عنوان یك مسئله دینی و
اخالقی نشان داده اند .این بحثها در غرب در دو سطح صورت گرفته است :یكی مربوط به
بحث های عالمانه است که در ميان فيلسوفان و متألهان مطرح است و دیگری مربوط به
بحثهای سياسی و اجتما عی روز است که با رهبران دینی ،سياستمداران و شهروندان
معمولی صورت میگيرد و به غنا و قوت اعالميهها کمك میکند .در یك سطح ،فهم
رویكرد بودایی به سقط جنين ساده می نماید .زیرا آموزههای باستان و آموزگاران کنونی
بودایی در این موضوع وفاق نظر دارند که سقط جنين عملی خطا و مخالف آموزههای بودا
است و کسی که به چنين عملی دست یازد قاتل خوانده شده گرفتار عواقب شوم کيهانی
(قانون طبيعی کرمه) آن خواهد شد .همه اینها را در متون هينهیانه میتوان یافت .همچنين،
«سومين و مهمترین نوع اخالق مهایانه ،یعنی اخالق غمخوارگی " ،اخالق حمایت از
جانداران" خوانده میشود» 6 .اما در سطح دیگر ،این مسئله چندان ساده به نظر نمیرسد.
زیرا از نظرگاه های غيردینی به ویژه فمنيستی که همواره نظرگاههای دینی را به چالش
می خوانند که بگذریم در جهان بودایی شرق و غرب ،اگرچه همه سقط جنين را نامجاز
می دانند اما برخی کيفر قتل جنين را در مراحل مختلف رشد آن یكی نمی دانند .اینجا
میکوشيم همه نظرگاه های مختلف را تا حد امكان مطرح کنيم و به نگاه فمنيستها به
جنين مبنی بر شخص بودن یا نبودن جنين از منظر بودایی پاسخ دهيم.
شاید طرح چند پرسش و کوشش برای پاسخ به آنها ما را در کشف نظر بودا در این
باره یاری رساند .برای مثال ،آیا آموزههای اخالقی بودایی مانند اهيمسا ( 2نيازردن) میتواند
مانع سقط جنين شود؟ آیا آیين بودا حامی زندگی است یا از انتخاب فرد حمایت میکند؟
زندگی از کی آغاز می شود؟ آیا باور به تولد دوباره وخامت سقط جنين را افزایش میدهد
 .6شجاعی ،عليرضا« ،اخالق مهایانه :تغيير الگوهای هينه یانه و تأثير آن در نجاتشناسی » ،فصلنامه
پژوهشهای ادیانی ،ش  6932 ،6ش ،صص .22- 7
2. ahimsā
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یا از آن می کاهد؟ زیرا شاید این اندیشه پيدا شود که چون تولد دوباره در آیين بودا نشانه
بدی است پس بهتر آن که به تأخير بيافتد ،اما باید دریافت که پاسخ بودا چيست .پيش از
بحث درباره سقط جنين ،بهتر است که به بررسی نظرگاههای بودایی درباره ماهيت زندگی
در رَحِم بپردازیم.
 .1جنینشناسی بودایی
جنينشناسی بودایی تا حدی به جنين شناسی جدید شبيه و مانند است .طبق دانش
زیست شناسی جدید زندگی انسان با دو حادثه کليدی آغاز میشود ،یكی باروری تخمك
با اسپرم ،که در لوله شيپوری یا لوله رَحِم رخ می دهد ،که به طور طبيعی پنج تا شصت
دقيقه پس از آميزش صورت می گيرد .پس از باروری ،یعنی وقتی اسپرم الیه بيرونی تخمك
را سوراخ کرده به آن نفوذ میکند ،حدود  22ساعت بعد ،کروموزومها در دو دسته  29تایی
با هم ترکيب میشوند 6 .و دیگری کاشت تخمك بارورشده در لوله رَحِم ،که شش یا هفت
روز بعد رخ می دهد ،که حاوی بيش از یكصد سلول است؛ چسبيدن کامل تخمك
بارورشده به دیواره رَحِم هشت یا نه روز طول

میکشد2 .

اینك پرسش این است که از دید آیين بودا« ،زندگی انسان» در کدام مرحله از مراحل
رشد جنينی آغاز میشود؟ مجيمه نيكایه  ،یكی از مجموعه متون اصلی کانون پالی  ،آغاز
زندگی انسان را موقوف به سه شرط می داند 9 .طبق آموزه بودایی سه عامل در پدید آمدن
جنين نقش محوری دارد :یكم ،آميزش ،دوم ،فرا رسيدن دوره باروری ،و سوم ،حضور روح
یك متوفی (گندَروَه)  2که آماده تولد دوباره باشد 5 .در آیين بودا جنين تشكيل شده را «پنج
توده» (اسكنده)  1می خوانند که تعریف بودا از انسان است .طبق این تعریف ،انسان ترکيبی

6. Keown, Damien, Buddhism and Bioethics, London, New York, 1995, pp.78,
82.
2. Ibid, pp.76-77.
 .9برای مجيمه نيكایه ،نك :پاشایی ،بو دا ،تهران 6929 ،ش ،صص .927- 921
2. gandharva
5. Majjhima Nikāya (Th.); (tr. I. B. Horner), 3 Vols, London, 1954–9, I. 266.
1. skandha
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است از پنج چيز ،یعنی  .6کالبد (روپه) .2 6 ،احساس (ویدنا) .9 2 ،ادراک (سمگيا).2 9 ،
حاالت روانی (سمسكاره) 2 ،و  .5آگاهی

(ویگيانه)5 .

طبق این تعریف ،تولد دوباره به معنای بيرون آم دن از رحم مادر نيست بلكه بسته
شدن نطفه (گبّه -ویسم)  1در زمان باروری مادر با سه شرط دیگر همراه است ،که دو شرط
آن بيولوژیك (آميزش جنسی و آماده بودن رحم برای باروری) و یك شرط آن فرابيولوژیك
(حضور روح) است که باید هم زمان رخ دهن د .در جهان بودایی نيز شرط ورود به دیر
برای رهرو شدن را داشتن دستکم سن بيست سالگی می دانند 7 ،که از زمان بسته شدن
نطفه (بارداری) در رَحِم محاسبه می شود نه از زمان بيرون آمدن نوزاد از رَحِم مادر 2 .گاه
متون بودایی زمان ورود روح متوفی در این فرایند را «پيوند دوبار ۀ آگاهی»  3می خوانند  62که
در دا نش پزشكی باستان به کار میرفته است.
دانش پزشكی بودایيان اوليه همان باورهای سنتی هندی باستان درباره جریان
توليدمثل معروف به آیوُرودا  66بود .برطبق این برداشت :لختههای خون در رَحِم جمع شده،
در یك چرخه قاعدگی طبيعی شكسته شده و جریان مییابند ،و دوره قاعدگی ماهانه را
پدید میآورند .با متوقف شدن قاعدگی تهمانده خونها باقی میماند و در این دوره رَحِم
بين سه تا ده روز آماده باروری است .پس از آميزش ،منی با خون قاعدگی به هم میآميزد،
و با پيوستن گندَروَه به این دو ،بارداری شكل میگيرد .اندیشه بر آن است که جنسيت فرد

6. rūpa
2. vedanā
9. samjñā
2. samskāra
5. vijñāna
1. gabbha-vīsam
7. Vinaya Pitaka (Th.), (tr. I. B. Horner), 6 Vols, London, 1938–66, I. p.78.
2. Ibid, I. 93.
3. patisandhi-cittam
62. Ibid, III: 73; A: 437.
66. Āyurvedā
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این زمان تعيين می شود و از بارداری به بعد اندامهای جسمی و روحی سازنده فرد -به
تعبير بوداییها ،نامه -روُپه ( 6جان و تن)  -با هم شكل گرفته ،مانند «مخلوط شير و آب»
یكی می شوند ،تا آن زمان که مرگ دوباره آنها را از هم جدا کند.
با ورود روح یا آگاهی (گندروه) به رَحِم بارداری آغاز میشود و جنين طی چند
مرحله رشد میکند .بوده گوسه ،دانشمند بودایی قرن پنجم و شارح متون بودایی پالی ،در
کتاب راه پاکی  ،رشد جنين پس از بارداری را به چهار مرحله تقسيم میکند :اولين مرحله
کَلَلَه ( 2جنين) است ،دورهای که در آن جنين به «روشن و شفاف» وصف میشود ،و به
« قطره روغن نابی بر تُك تار مو» تشبيه میشود .سه مرحله بعدی شامل اَبُودّه 9 ،پِسی 2 ،و
گَنَه  5دوره هایی هستند که ربط و نسبتی با رشد حجم و استقامت جنين ندارند 1 .مراحل
رشد جنين به شكل خالصه در یكی از رسالههای تبتی مربوط به قرن هجدهم ،زیر نام
« چراغی که با نور خود سه کالبد اصلی را کامل نمایان میکند» آمده است .مطالب این رساله
نشان می دهد که دیدگاه های اوليه همچنان استوار باقی ماندند و فقط اندکی دستخوش جرح
و تعدیل شدند .این رساله از چگونگی آميزش قطرههای خون و منی در رَحِم مادر حكایت
دارد  ،و آگاهی باشنده واسطهای (گندروه) که به این آميزه میپيوندد .سپس این متن به
وصف جریان رشد جنين در طول  22روز می پردازد .منابعی که این متن به آنها استناد
می کند همه در این نكته وفاق نظر دارند که طول دوره بارداری طبيعی  92هفته است :با این
تفاوت که یكی آن را  212روز و دیگری  272روز می داند.
پژوهشهای جنين شناختی جدید این آموزه بودایی را مُهر میکند که در لحظه
بارداری زندگی یك انسان متفاوت و جدای از مادر آغاز میشود .مور در یك عبارت کوتاه
این را به روشنی بيان کرده مینویسد « :رشد یك فرایند مستمر است که با باروری تخمك

6. nāma-rūpa
2. kalala
9. abudda
2. pesi
5. ghana
1. Visuddhimagga (Th.); (tr. Bhikkhu Ñāņamoli), Kandy, Sri Lanka, 1975, VIII.
p.30.
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به وسيله اسپرم آغاز و با مرگ پایان مییابد» 6 .اگرچه آیين بودا در دوهزار و پانصد سال
پيش روشن کرده است که زندگی فردی کی و چهگونه آغاز میشود ،اما نتایج به دست
آمده از برخی جهات به طرز چشمگيری جدید هستند 2 .از این رو از منظر بودایی ميان
جنين و نوزاد تفاوتی نيست.
تانی گوچی ،از اخالق گرایان بودایی ،مینویسد « :جنين و نوزاد از نظر کيفی هيچ
فرقی با هم ندارند 9 ».آر .اچ .بی .اکسل ،عضو بن ياد تكنولوژی سيام در یكی از جستارهای
اخير کوشيده است تا به علم و تكنولوژی جدید از منظر آموزههای اصلی بودا نگاه کند .وی
پس از بررسی کيفيت زندگی جنين انسانی از منظر علم جدید ،نتيجه یافتههای خود را این
طور بيان میکند« :این یافتهها حاکی از آن است که سقط جنين را باید به مثابه قتل یك
انسان دیگر انگاشت ،نه برداشتن بخشی از مادر» 2 .این نتيجهگيری با این آموزه بودایی
بنيادین سازگار است که میگوید همه جانداران به نوعی وابسته به یكدیگرند ،و این نكته
در جنين آشكار است.
این را نباید از یاد برد که نگرش بودایی به زندگی انسان کامالً دو سویه است .از یك
سو ،در کل زاده شدن در هر یك از حاالت وجود ،از جمله شكل انسانی ،را نتيجه
کردارهای کرمهای زندگیهای پيشين می داند 5 .در این ميان ،جنين که خود یك محصول
کرمها ی است از سرزنش مصون نيست و حضورش در این جهان با درد و رنج همراه
خواهد شد ،زیرا اولين حقيقت از حقيقتهای چهارگانه بودا به این اشاره دارد که «زندگی
سراسر رنج است ».بودا به جهان آمدن در هر شكل وجود را بدبختی و ناميمون می داند،
زیرا هر کودکی که به جهان می آید با این پيام همراه است که هنوز به رهایی نرسيده و در
6. Moore, K.L., The Developing Human: Clinically Oriented mbryology,
Philadelphia, 1973, p.1.
2. Keown, Damien, 1995, p.68.
9. Taniguchi, A Study of Biomedical Ethics from a Buddhist Erspective, Berkeley,
1987, p.19.
2. Exell, R.H.B. “Science, Technology and Buddhism”, Sulak Sivarak sa,
Buddhist Perception, no date, p.220.
5. lndasara, Wasin, Theravada Buddhist Principles: Book II, Bangkok, 1988,
p.90.
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چرخه تناسخ (سنساره) اسير است .از سوی دیگر ،میگوید تنها راه رسيدن به رهایی زاده
شدن به گونه انسان است .انسان شدن یك هدیه نادر است که فرصت گام نهادن در راه بودا
را ،به عنوان تنها راه رهایی از چرخه وجود ،فراهم

میکند6 .

اگر چه زندگی به گونه انسان دشوار است  2اما ارزش زندگی انسان فقط به دليل
دیریاب بودن آن نيست ،بلكه به دليل دشوار بودن شكلگيری آن نيز است .باور بودایی
درباره محيط و کيفيت زندگی جن ين با دیدگاه امروزی بسيار متفاوت است .تصور ما این
است که جنين زندگی خوش و آسودهیی دارد و بدون مراقبت در محيط گرم و امن زهدان

در کيسه آب شناور است .باور بودایی درست عكس این دیدگاه است .کتاب سه جهان به
روایت روآنگ شاه  ،نوشته یكی از شاهان بزرگ دوره سوکوتای در قرن چهاردهم در تایلند،
حاوی مطالبی خواندنی است .این کتاب دقيقاً با تكيه بر متون کانون پالی و تفسيرهای آنها
تدوین شده است و یكی از منابع بسيار تأثيرگذار در تفكر بودایی سنتی تایلندی به شمار
میآید 9 .یكی از موضوعات این کتاب اشاره به شرایط جنين در زهدان است ،مینویسد:
«کودک در شكم مادر با مشكالت بزرگی روبهرو است :فضا به شدت نفرت انگيز و
تهوع آور است؛ فضایی مرطوب و انباشته از بوی بد ناشی از بچه کرمها و بچه انگلهایی
که آنجا زندگی میکنند ...این کرمها و انگلها همه با هم در شكم مادر وول می خورند و
چون بيماری پوستی به تن جنين می چسبند ...سراسر تن او را خون و آب پوشانده است و
مدام در حال چكه کردن است؛ کودک به ميمونی میماند که با شروع بارش باران به سوراخ
درختی پناه می برد ،می نشيند ،پاها را با حالتی بی حال و غمگينانه بغل کرده به سينه
میفشرد»2 .

این عبارتها نشان می دهد که سقط جنين تا چه حد میتواند نامجاز باشد.

6. Kennedy, Alex, Dharmachari Subhuti, the Buddhist Vision: An Introduction to
the Theory and Practice, London, 1985, pp.139-140.
 .2راه آیين ( دمّه پده ) ،ترجمه و تأليف ع .پاشایی ،تهران 6922 ،ش ،قطعه .622
9. Reynolds, Frank E., Mani B. Reynolds, trs and Eds, Three Worlds According to
King Ruang: A Thai Buddhist Cosmology, Berkeley, 1982, pp.5-45.
2. Ibid, pp.118-119.
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 .2سقط جنین و دستورهای اخالقی بودایی
یكی از اصلیترین راه ها برای کشف نگاه بودا به سقط جنين ،بررسی دستورهای اخالقی
اوست .دستورهای اخالقی از نظر سنت صراحتاً سقط جنين را نفی میکند .در وینيهی
سرواستیواده  ،یكی از هجده مكتب آیين بودای کهن که در قرن سوم ق.م از هينهیانه جدا
شد و متون (تریپيتكه) خاص خود را پدید آورد 6 ،که به دستورهای اخالقی اشاره دارد و
در کانون تبتی نگاهداری می شود رهروان زن و مرد از انجام عمل سق ط جنين منع

شده اند2 .

زیرا گفته شده است که «از اولين لحظه ورود آگاهی (گندروه) به کالبد در رحم مادر تا
خروج آن از کالبد در لحظه مرگ ،زندگی انسان جریان دارد» 9 .دیوید استات ،با استناد به
منابع سنت تبتی ،دليل می آورد که سقط جنين عملی است به شدت خطا که هم با اخالق
شراوکهها]=پيروان مكتب هينهیانه[ناسازگار است و هم با آموزه کرونا  2یا مهر و غمخوارگی
یا خيرخواهی برای همه جانداران در مهایانه جمع نمیشود .سپس اضافه میکند که نه تنها
انجام بلكه توصيه به دیگران نيز یك کردار بد انگاشته

میشود5 .

وانگهی ،تفسير آموزههای سنتی در پرتو کشفيات علمی جدید مانند تخمكگذاری ،
که امروزه رایج ترین تصور در ميان بودایيان به ویژه در کشورهای سنتی است ،این است که
زندگی فرد با باروری آغاز می شود .بنابراین ،در اکثر این کشورها سقط جنين را مخالف
اولين دستور از دستورهای بودایی می دانند .آیين بودا ،هماهنگ با کل سنت هندی،
مقتضيات اخالق را تعهد یا وظيفه می داند .این تعهدها را مقتضيات ضمنی آیين (درمه)
می دانند .کلی ترین تعهدهای اخالقی در پنج دستور ،یا پنج فریضه ،آمده است .رایجترین
دستورها یا فرایض در آیين بودا این پنج دستور یا پنج فریضه است:
 .6تعهد میکنم به خویشتنداری از گرفتن جان؛
 .2تعهد میک نم به خویشتنداری از دزدی؛
 .6پاشایی ،ع ،هينهیانه ،تهران 6922 ،ش ،ص  623به بعد.
2. Stott, David, ‘Buddhadharma and Contemporary Ethics’, Religion, 22, 1992,
pp.173-4, 181.
9. Vinaya Pitaka, (tr. I. B. Horner), 1938–66, III, p.73.
2. krūnā
5. Stott, David, A Circle of Protection for the Unborn, Bristol, 1986, p.15.
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 .9تعهد میکنم به خویشتنداری از بیعفتی؛
 .2تعهد میکنم به خویشتنداری از دروغگویی؛
 .5تعهد میکنم به خویشتنداری از

مِی خواری6 .

اولين دستور توصيه به «نيازردن» هر چيزی است که «زندگی» دارد و «نَفَس» (به پالی:
پانيه 2 ،به سنكریت :پرانيه  )9میکشد .اما معنای پانيه گستردهتر از «نفس کشيدن» است و
بيشتر به «نَفَس حياتی» یا « دم زندگی» یا «جان» اشاره دارد .پانيه در بافت پزشكی یكی از
اخالط بدن آدمی است که به مثابه نيروی بنيادین رشد زیستی شناخته میشود و شاید بتوان
آن را با مفهوم امروزی متابوليسم (سوخت و ساز) یكی گرفت .از آنجا که این فرایند در
تمام مراحل زندگی جنين وجود دارد ،نمیتوان دليل آورد که دفاع اخالقی اولين دستور
شامل موجود زاده نشده نمی شود .وانگهی ،از آنجا که این جریان متابوليسمی در تمام طول
بارداری و پس از آن ادامه دارد ،نمیتوان دليل آورد که میتوان یك مرحله خاص از رشد
جنين را نشان داد  -مانند امكان ادامه حيات برای جنين در بيرون زهدان در هفته 22ام
(شش ماهگی)  -و مدعی شد که سقط جنين فقط تا این مرحله مجاز است.

اگر در نقش دفاع اولين دستور از پنج دستور تردید کنيم در سومين پاراجيكه  2در سبد
وینيه  5 ،اولين بخش کانون پالی  ،مجموعه متون متعلق به سنت هينهیانه ،نمیتوان تردید کرد
که «گرفتن جان انسان»  1را ممنوع و نابخشودنی می خواند .قانوننامه دیری بودایی
(پراتیموکشه)  7در سبد انضباط دیری (وینيه پيتكه)  2از چهار خطای بزرگ نام میبرد که
رهرو در صورت ارتكاب آنه ا با کيفر اخراج هميشگی از سنگه (انجمن دیری) مواجه

 .6شجاعی ،عليرضا« ،بنيادهای اخالق بودایی و الگوهای غربی » ،فصلنامه اخالق وحيانی 6939 ،1 ،ش،
صص .627- 621
2. pāņa
9. prāņa
2. pārājika
 .5برای وینيه ،نك :پاشایی ،بودا ،تهران 6929 ،ش ،ص .237
1. manussa-viggaha
7. Prātimokşa
2. Vinaya Pitaka
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می شود .این چهار خطا اینهاست .6 :رابطه جنسی یا بی عفتی .2 ،گرفتن مال داده نشده یا
دزدی .9 ،گرفتن جان یا قتل ،و  . 2ادعای داشتن نيروهای فراطبيعی یا کرامات .رهروی که
مرتكب یكی از اینها میشود را به « برگ خزان» یا «نخل بی سر» تشبيه

کرده اند6 .

به رغم ممنوعيت و محكوميت سقط جنين ،موارد تاریخی ثبت شدهای هست که وینيه
از آنها پرده برمی دارد .طبق گزارشها ،برخی رهروان که از دانش پزشكی سررشته داشتند
گاه به صورت غيرقانونی عمل سقط جنين را انجام می دادند .رهروان بارها نقش مشاور
خانواده را داشتند ،و اغلب پای آنان به مشكالت خانوادگی ،مانند بارداری ناخواسته ،کشيده
میشد .برخی از انگيزههایی که در منابع برای سقط جنين برشمرده اند به سرپوش گذاشتن
روی خيانت همسران بازمیگردد  .برای مثال زن متأهلی که از رابطه نامشروع باردار میشد
به عمل سقط جنين تن می داد تا از وارث حقيقی حمایت شود .گاه رهروان برای کسب
تجربه و آزمودن دانش پزشكی خود اقدام به سقط جنين میکردند .روشهایی هم که برای
سقط جنين به کار می رفت شامل چرب کردن ،خوراندن معجون ،استفاده از طلسم و جادو،
فشار وارد کردن به زهدان ،و خ شكاندن جنين با حرارت دادن بود .رهروانی که عمل سقط
جنين انجام می دادند برای هميشه از سنگه اخراج می شدند  ،و این تنها مجازات سخت
سنگه بود.
در متون بودایی هيچ تفسيری نمیتوان یافت که برای سقط جنين دالیل درمانی آورده
باشد 2 .احتماالً این کار فراتر از دانش پزشكی آسيایی باستان بوده است .مثالً گاه ادامه
بارداری برای مادر خطر مرگ به همراه دارد ،اما هيچ توصيه بودایی در این باره نشده است.
فلوریدا معتقد است شخصی که درگير این مسئله است این جا باید به حال خود واگذارده
شود تا به کمك عقل (فراشناخت) و عاطفه (غمخوارگی) تصميم دشواری بگيرد .اما با
وجود شفاف بودن سخن بودا آیا میتوان تصميم در این باره را به شخص واگذار کرد؟
تردیدی نيست که سقط جنين در شرایطی که اگرچه جان مادر در خطر نيست اما
سالمت او را به خطر می اندازد نامجاز است .فراهم آوردن زمينه مرگ جنين نيز خالف

6. Keown, Damien, pārājika-dharma, Oxford Dictionary of Buddhism, New York,
2004, p.211.
2. Keown, Damien, 1995, p.92.
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اولين دستور اس ت .اما شاید برخی دليل بياورند که چون گاه حفظ جنين برای مادر و جامعه
در کل خطر بيشتری دارد تا سقط آن ،پس میتوان سقط جنين را به عنوان «قتل موجه»
مجاز دانست .اما هيچ معيار یا شيوه مطمئنی برای این کار در دست نيست ،و از آن جا که
کشتن جنين یك کردار بد است ،سقط جنين را نمیتوان مجاز دانست .تمام موارد سقط
جنين که در متون بودایی کهن گزارش شده است به بارداریهای ناخواستهای اشاره دارد که
مادر را در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی قرار میداد  6و می دانيم که همه آنان نكوهش و
محكوم شده اند .بارداری از راه رابطه نامشروع غالباً یكی از عواملی بود که زن را
وامی داشت به سقط جنين به عنوان یك راه حل تن دهد .رابطه نامشروع به یك بارداری
ناخواسته می انجامد ،که آن نيز به سقط جنين می انجامد ،و سپس آن نيز به کشتن جنين
می انجامد ،و آن نيز کرمه نامطلوب به بار میآورد .در نتيجه ،یك کُنش بد  ،تا ماداميكه
شخص آشفته و بی هدف زندگی میکند ،به کُنش بد دیگر می انجامد.
برخی از آثارِ عاميانهتر عواقب کرمهیی شوم سقط جنين را ،گاه با جزئ يات تكان دهنده،
شرح می دهند که نشان می دهد که نقض دستورهای اخالقی مجازات به همراه دارد.
داستانهای آمده در شرح کتاب دمّهپده ( 2راه آیين) ،کتاب پِتَهوتّ ُو ( 9داستانهای

درگذشتگان) ،کتاب جاتكهها ( 2داستان تولدهای پيشين بودا) ،مانند سَمكيچّه

جاتكه 5

عواقب شوم سقط جنين را برمی شمرد ،مانند محروميت از فرزندآوری در زندگیهای
بعدی ،گرفتار انتقام شدن ،و تولد در دوزخ .بناب راین ،آموزههای اوليه ،در هر دو سطح
عالمانه و عاميانه ،عمل سقط جنين را عملی غيراخالقی می داند که رنج کرمهای به دنبال
دارد.
اما از سوی دیگر ،برخی معتقدند که این دستورها نهایی نيستند بلكه موقتی اند .طبق
این نظر ،دستورها فقط برای یك دوره خاص در زندگی فرد طراحی شدهاند ،مانند
روزه داری و پرهيز از خوردن و آشاميدن در بخشی از ساعات روز .رابرت فلوریدا
6. Ibid.
2. Dhammapada
9. Petavatthu
2. Jātaka
5. Samkicca Jātaka
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می نویسد شكل این دستورها نشان می دهد که یك سری تعهدات شخصی یا دستورالعمل
موقت هستند که شخص با پيروی از آنها صرفاً گام نهادن در راه بودایی را آغاز میکند .از
همه مجربان بودایی انتظار می رود که از پنج دستور اول پبروی کنند و هر کس که آنها را
نقض کند از عواقب شوم کرمها ی آن در امان نخواهد بود .با این همه ،این دستورها
فرمانهای مطلق و نهایی

نيستند6 .

اینان دليل می آورند که اعمال شخص تابع قوانين عليت است و سرنوشت شخص با
نتایج کرمهای رقم می خورد :اعمال بد به زندگی بعدی بد و اعمال خوب به زندگی خوب
می انجامد .نتایج اخالقی یك عمل با اراده یا نيت (چِيتنا)  2شخص تعيين میشود 9 .نيت
پشت یك عمل اگر ریشه در آز و کينه و فریب داشته باشد ،که در آیين بودا سه ریشه
زهرآگين خوانده میشود ،عمل شخص بد (اَکوُشَلَه)  2است .کُنشهای بد همواره برای انجام
دهنده و دیگران نتایج بد به دنبال دارد 5 .این را نباید یك آموزه جبرگرایانه یا بدبينانه درنظر
گرفت زیرا چارهای که بودا برای حل این مسئله اندیشيد ه است عمالً کنشهای خوب را به
جای کُنشهای بد مینشاند .راه حل بودا برای جایگزینی کنشهای خوب با کنشهای بد
پيروی از « دستورهای اخالقی بودایی» است که به جلوگيری از پيامدهای کرمهیی بد
می انجامد و کاری میکند که پيامدهای خوب تحقق یابد.
از این رو ،دستورهای اخالقی از دید بودا مطلق نيستند بلكه نسبی هستند .نسبيت
دستورها را می توان با تفاوت شمار آنها برای افراد مختلف نيز نشان داد ،به طوری که شمار
آنها برای افراد معمولی پنج تا ،برای افراد متعهدتر هشت تا ،و برای رهروان مرد و زن بيش
از دویست تاست .دستورها صرفاً «قواعد تربيتی» هستند که فرد با به جا آوردن آنها در طول
زندگی شرایط خود را بهتر میکند .برخی گفته اند که دستورها حتا برای رهروان فقط برای
6. Florida, Robert, “Buddhism and Abortion”, Contemporary Buddhist Ethics,
Damien Keown (ed.), London, 2000, p.141.
2. cetanā
 .9شجاعی ،عليرضا« ،بنيادهای اخالق بودایی و الگوهای غربی » ،فصلنامه اخالق وحيانی 6939 ،1 ،ش،
ص .629
2. akuśala
 .5راه آیين ( دمّه پده ) ،ترجمه و تأليف ع .پاشایی ،تهران 6922 ،ش ،قطعه .22- 6
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یك دوره کوتاه است .برای مثال ،مراقبهگر باید در طول دوره زاویهگيری از لذت جنسی
پرهيز کند .گونهتيلكه ،یك بودایی تيرهوادهای سری النكایی ،مینویسد:
این را  ...باید دریافت که دستورها قوا عد تربيتی هستند ،نه فرمان خداوند ،بودا یا
دیگری .شخص فقط تا زمانی دستورها را به جا می آورد که برای او سودمند

باشد6 .

اما چهگونه میتوان مجازات قتل انسان را موقتی دانست .گویا گردش انسان در طول
هزاران زندگی به ما این اجازه را می دهد که برچسبهایی مانند «بالقوه» یا «بالفعل» را در
هر مرحله معين برای آن به کار ببریم و ادعا کنيم که موضع اولين دستور ،نيازردن زندگی،
نسبت به فرد مدام در حال تغيير است ،به طوری که گاه از آن حمایت میکند و گاه
نمی کند .چه اندیشه غریبی! قوانينی که بودا برای پيمودن راه وضع کرد از پيش خود نبود
بلكه تابع قانون کيهانی بود .بودا به هيچ وجه قادر به تغيير قانون کيهانی (قانون کرمه) نبود
بلكه کوشيد تا آن را به درستی بشناسد و راه رهایی را از ميان آن بيابد .قانون کرمه به ما
میگوید که هر عملی عكس العملی دارد:
«مرد اگر با دل آلوده چيزی گوید یا کاری کند رنجش در پی آید».

2

پس ،از آنجا که بوداییها جنين را یك انسان می دانند« ،سقط جنين» زیر چتر حمایتی
اولين دستور قرار میگيرد ،و انجام آن قتل به شمار میآید .در بخش وینيۀ کانون پالی ،
اولين و کهنترین متون بودایی ،عبارتی هست که به روشنی به این موضوع اشار ه دارد:
«رهرو پذیرش شدۀ کامل نباید دانسته جانداران را از داشتن زندگی محروم کند حتا
اگر موری باشد .رهروی که دانسته انسانی را از زندگی محروم کند ،حتا اگر جنين باشد،
دیگر پي رو بودا نخواهد بود .رهروی که دانسته انسانی را از زندگی محروم کند دیگر هرگز
پيرو بودا نخواهد شد ،به کردار صخرهای دو نيم شده دیگر هرگز به هم

نمیرسند»9 .

بودهگوسه ،مفسر تيرهوادهیی قرن پنجم ،که سخنانش هنوز تأثيرگذار است و ارزش و
اعتبار را دارد ،در تفسير یكی از عبارتهای وینيه  ،روشن میکند که کشتن جنين برابر با
6. Goonatilake, Hema, “Women and Family in Buddhism”, Buddhist Perception
for Desirable Societies in the Future, Sulak Sivaraksa (ed.), Bangkok, 1992,
p.235.
 .2راه آیين ( دمّه پده ) ،ترجمه و تأليف ع .پاشایی ،تهران 6922 ،ش ،قطعه .6
9. Vinaya Pitaka, (tr. I. B. Horner), 1938–66, I. p.97.
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کشتن یك انسان بالغ بوده و خطا ی بزرگی است .او در مورد گيرانداختن کسی به قصد
کشتن این طور نتيجه میگيرد:
« اگر زن بارداری سقوط کند و با فرزند در شكم خود هر دو بميرند ،دستور پرهيز از
قتل را دو بار نقض کرده است .اگر فقط کودک بميرد ،یك بار نقض کرده است ،و اگر
کودک بماند و مادر بميرد ،نيز یك بار نقض کرده

است»6 .

متون و تفسيرهای اوليه روشن و استوارند .زندگی انسان از همان آغاز بسته شدن
نطفه در زهدان آغاز می شود ،و کيفر قتل جنين به سنگينی قتل یك شخص بالغ است .منابع
تبتی ،که متأخرترین متون بودایی است ،دیدگاه تيرهواده اوليه را تأیيد میکند .بودای يان تبتی
اوليه و کنونی با تكيه بر سنت وینيهشان ،سقط جنين را قتل نفس می دانند 2 .متون طب تبتی،
که از طریق نظام دیری انتقال یافته است نيز در بحث جنين شناسی به روشنی بيان میکند که
جنين در همان مراحل اوليه یك انسان کامل است؛ درست همان زمان که یك عنصر نامادی
(ویگيانه یا آگاهی) با دو عنصر مادی زن و مرد (تخمك و اسپرم) در آميزش جنسی با هم
ترکيب میشود ،انسان شكل میگيرد « .از لحظه بارداری ،به نيروی کرمه ،آگاهی دم حيات
را در جنين میدمد» 9 .از این رو ،تعجبی ندارد که همه رهبران بودایی تبتی از قدیم االیام تا
کنون عمل سقط جنين را نكوهيدهاند 2 .پس روشن است که بودایيان تبتی ،که نماینده سنت
مهایانه اند ،با این نظر موافق اند که سقط جنين یك عمل خشونت بار به قصد کشتن جنين
کرداری به شدت مضموم است .اینان پيشگيری از بارداری را ،مشروط به آن که موجب
آزار جنين یا زوجين نشود ،به مثابه دستاویز خوب (اوپایه) می دانند .کنچن ترانگو رینپوچه،
یك رهبر بودایی تبتی معاصر ،عبارتی دارد که نشان می دهد که آیين بودا از پيشگيری
حمایت میکند ،مینویسد:

6. Keown, Damien, 1995, p.96.
2. Stott, David, 1992, pp.173-74.
9. Dummer, Tom, Tibetan Medicine and Other Holistic Health- Care Systems,
London and New York, 1988, pp.45-46.
2. Keown, Damien, 1995, p.103.
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«من شخصاً پيشگيری را خطای بزرگی نمی دانم .اما اگر بارداری اتفاق افتاد ،کشتن
جنين به معنای قتل یك جاندار است ،و چنين قاتلی از شرافت بی بهره

است»6 .

 .3سقط جنین و میزان مجازات
یكی از بحثهای حاشيه سقط جنين که بيشتر در غرب و زیر تأثير دانش جنينشناسی
جدید صورت گرفته است « رابطه سقط جنين و ميزان مجازات» است .برخی معتقدند که
ميزان مجازات سقط جنين در مراحل مختلف جنين متفاوت است و عامل این تفاوت را در
سن جنين و نيت قاتل و ميزان درد فيزیكی جنين دانسته اند.
 .1 .3رابطه سقط جنین با سن جنین
سقط جنين در کشورهای اروپایی بر اساس سن جنين متفاوت است .طبق قانون ،سقط
جنين در انگلستان و ویلز تا هفته ( 22هفت ماهگی) مجاز است (اگرچه جنين از هفته 29
(شش ماهگی) به بعد می تواند بيرون از رَحِم زنده بماند) ،و در فرانسه سقط جنين مطابق
قانون تا هفته ( 62دو و نيم ماهگی) است .اما آیين بودا در این مناطق رفتار متفاوتی با جنين
دارد .آیين بودا در هيچیك از هفتههای رشد جنين اجازه سقط نمیدهد 2 .در باور بودایی
مجازات قتل جنين با مجازت قتل یك انسان بالغ برابر است 9 .مجازات قتل جنين در
هفتههای اول نسبت به هفتههای آخر کمتر

نيست2 .

یكی از بحث های اخير این است که آیا ،از منظر بودایی ،عمل سقط جنين در روزهای
آخر نسبت به روزهای اول ناپسندتر است یا نه؟ ترور لينگ و پيتر هاروی گزارش کردهاند
که برخی بودایيان معتقدند که نتایج کرمهای بد سقط یك جنين بزرگ در قياس با نتایج

6. Stott, David, 1992, p.174.
2. McDermott, J. P., “Abortion in the Pāli Canon and Early Buddhist Thought”,
Buddhism and Abortion, Damien Keown (ed.), London, 1998, pp.160-161.
9. Keown, Damien, 1995, p.93.
2. Stott, David, 1992, p.176.
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کرمهای بد سقط یك جنين کوچك به مراتب بزرگتر است 6 .اما بودهگوسه عبارتی دارد که
گزارشهای این دو بوداپژوه را تأیيد نمیکند:
«"تعهد میکنم به رعایت قاعده پرهيز از گرفتن جان"" ... .گرفتن جان" یعنی کشتن
هر چيزی که زندگی می کند .این قاعده به قتل و از پا درآوردن جانداران اشاره دارد ...
"گرفتن جان" یا گرفتن زندگی به معنای اراده بر کشتن چيزی است که خود شخص از آن
تلقی "زندگی داشتن" دارد ،یعنی پایان دادن به نيروی زندگی در آن چيز ،تا آنجا که این
اراده در کردار و گفتار نشان داده شود .درباره کشتن حيوانات ،کشتن حيوان بزرگ بدتر از
کشتن حيوان کوچك است .چون مستلزم تالش بيشتری است .حتا آنجا که تالشها یكی
باشد ،ميان جثه بزرگ و کوچك باید فرق گذاشت .درباره قتل انسانها ،هر قدر که (مقتول)
بافضيلتتر باشد( ،قاتل) سزاوار نكوهش بيشتری (یا ،مجازات سنگينتری) است .از این
گذشته ،ميزان جرم به شدت قصد کشتن وابسته

است»2 .

کيون در توضيح یك عبارت مشابه از بودهگوسه اشاره میکند که مسئله بزرگ و
کوچك بودن فقط مربوط به حيوانات است و در هيچ یك از متون و تفسيرها برای جنين
به کار نرفته است 9 .همه متون بودایی ،با قطع نظر از مراحل رشد جنين یا مقایسه روز اول
با روز آخر یا اندازه جنين ،سقط جنين را قتل نفس دانسته اند .استات نيز در پژوهشی
جداگانه به همان نتایج کيون رسيده است ،این که اندازه اهميتی ندارد ،و این نظر کهن
بودایی را تأیيد میکند که میگوید « :در لحظه بارداری ،ویگيانه با تخمك و اسپرم به هم
میآميزد» .وی مینویسد:
« جنين نه یك فرد " ذی روحِ ناقص" است و نه یك موجود "بالقوه"  ،بلكه یك
جاندار تجسد یافته ،اگرچه کوچك ،است .سخت است این مدعا برای یك بودایی غربی که
بگوید شدت سقط یك جنين کوچك از یك جنين بزرگ کمتر

است»2 .

6. Keown, Damien, 1995, p.96.
2. Conze, Edward, Buddhist Scriptures, London, 1960, pp.70-71.
9. Keown, Damien, 1995, p.97 ff.
2. Stott, David, 1992, p.176.
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در حالی که سخن استات در این باره طبق آموزه بودایی درست به نظر میرسد،
همچنان که کيون نيز پيش از این به این نكته اشاره کرده بود ،اما طبق دانش جنينشناسی
جدید میتوان دل يل آورد که سقط یك جنين بزرگ نسبت به یك جنين کوچك بدتر و
شدیدتر است .به سخن اکسل « :اگر ميزان شدت رنج در این دنيا به ميزان بد بودن کرمه
وابسته باشد ،در این صورت میتوان گفت که شدت کشتن یك نطفه آغازین از کشتن یك
جنين بالغ کمتر است» 6 .این سخن اکسل تا حدی با اصول اخالق بودایی نيز مطابقت دارد.
دالیل بالينی متعددی نيز وجود دارد که این نظر را تأیيد میکند ،همچنان که بوداییهای
تایلند نيز از آن دفاع میکنند 2 .وانگهی ،شمّ انسانی نيز این را به لحاظ اخالقی تأیيد میکند
که شدت سقط یك جنين بالغ از یك جنين نوپا بيشتر است .رنج روحی و فيزیكی که مادر
به هنگام عمل سقط یك جنين بالغ می بَرَد نسبت به یك جنين نوپا یكی نيست .تالشی که
یك قابله برای سقط یك جنين بالغ میکند نسبت به یك جنين نوبا یكی نيست .اما پرسش
این است که ربط و نسبت این سخنان با سخنان بودا و عبارتهای متون بودایی چيست؟
پيتر هاروی  ،که خود معتقد است در برخی از عبارتهای متون ابهام وجود

دارد 9 ،

میگوید در وینيه آمده است که کشتن یك مورچه در قياس با کشتن یك فيل شدت کمتری
دارد  2 ،پس کشتن یك جنين نيز در قياس با کشتن یك انسان بالغ باید از شدت کمتری
برخوردار باشد .اگرچه در اصل کشتن هر دو کار خطایی است و مجازات هر دو از دید
سنت یكی است 5 .ترِوِر لينگ نيز پس از ب ررسی دیدگاههای بودایيان تایلند و سری النكا
مینویسد « :در این کشورها شدتِ گرفتن جان پشه نسبت به سگ کمتر است؛ شدتِ گرفتن
جان سگ نسبت به فيل کمتر است؛ شدتِ گرفتن جان انسان از فيل بيشتر است؛ و شدتِ
گرفتن جان یك رهرو از همه باالتر است» .همه این موارد را از متون میتوان دریافت ،اما

6. Exell, p.220
2. Ratanakul, Pinit, “Socio-Medical Aspects of Abortion in Thailand”, Buddhism
and Abortion, Damien Keown (ed.), London, 1998, pp.56-57.
9. Harvey, Peter, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge, 2000, pp.315317.
2. Vinaya Pitaka, (tr. I. B. Horner), 1938–66, I. p.97.
5. Harvey, Peter, 2000, p.316.
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اینان از این موارد این طور نتيجه گرفته اند که «کشتن جنين در نزدیكی ماههای آخر نسبت
به جنين در آستانه تولد از شدت کمتری برخوردار

است»6 .

اما این برداشتی نادرست از شرحی است که بودهگوسه بر وینيه نوشته و مراد او اشاره
به تأثير « اندازه» جثه قربانی (یكی از دو معيار مهم ،که دومين معيار آن «فضيلت» است) در
سنجيدن شدت نقض اولين دستور است .چون جنين در هفتههای آخر بسيار بزرگتر است
دليل میآورند که سقط جنين در هفتههای آخر بدتر از هفتههای اول است .اما این برهان
این نكته را نادیده میگيرد که مراد بودهگوسه از اندازه صرفاً برای حيوانات به کار میرود.
از این رو ،کشتن یك حيوان بزرگ مانند فيل ناپسندتر از کشتن یك موش است ،زیرا کشتن
یك فيل مستلزم عزم و اراده بزرگتری است .روشن است که این «معيار اندازه» برای انسان
به کار نمیرود ،و نباید این طور نتيجه گرفت که کشتن انسان با جثه بزرگ ناپسندتر از
انسان با جثه کوچك است .معياری که بودهگوسه برای انسان برشمرده است «معيار
فضيلت» است 2 .بناب راین ،ارزش زندگی همه انسانها با هم برابر است و فقط زندگی انسان
با فضيلت از ارزشمندتر

است9 .

 .2 .3رابطه سقط جنین با نیت قاتل
تا این جا نگاه ما به سقط جنين یك نگاه آبجكتيو ،از بيرون  ،بود .اما از منظر بودایی ،سقط
جنين یك انگيزش و قصد درونی است که تأثيرات اخالقی و کرمهای به دنبال دارد .سقط
جنين از منظر بودایی عملی با پيامدهای بزرگ است 2 .آز و کينه و فریب ،این سه ریشه که
از اندیشههای ناپاک مردان و زنان برمی خيزد (دمّهپده )22- 6 :میتواند نيت را بياالید و در
تصميم گيری درباره سقط جنين تأثير بگذارد .آز یا دلبستگی شهوانی پشت هر اندیشه
شخص قرار میگيرد و فقط به خواستههای خود اهميت می دهد .آز یا طمع به مفهوم «این
منم» یا « این مال من است»  « ،این جنين من است» به فرد می چسبد و کاری میکند که
6. Ling, T. O., “Buddhist Factors in Population Growth and Control: A Survey
Based on Thailand and Ceylon”, Population Studies, 23 (I), 1969, p.58.
2. Keown, Damien, 1995, pp.96, 99.
9. Ibid, p.97.
2. Taniguchi, 1987, chs. 4-5.
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شخص هرچه بخواهد با آن کند .کينه یا دشمنی در شخص انگيزه هجوم و ضربه زدن به
جنين را پدید می آورد .فریب یا نادانی پيش چشم شخص را تيره و تار میکند و او را
وامی دارد جاندار بودن جنين را نفی کند .مبنا قرار دادن سه ریشه زهرآگين آز و کينه و
فریب در تصميمگيریها ،ریشهایترین خطاست .سه ریشه زهرآگين به دليل نبود بينش به
این آموزه بودا برمی خيزد که «همه جانداران وابسته به هم اند»  ،و نيز از این اندیشه خطا بر
می خيزد که «من» از « دیگری» جداست .وقتی پرگيا یا «فراشناخت» نباشد ،کرونا یا
«غمخوارگی» کم میآورد ،و اوپایه یا « دستاویز خوب» نيز جایی برای عرض اندام نخواهد
داشت.
زیر سایه عليت مشروط ،سقط جنين ،که کودک را در کام مرگ فرو می برد ،عواقب
شوم کرمهای دارد که دامن همه را می گيرد .وقتی سقط جنين موجب آزار و اذیت جنين را
فراهم کند عواقب شوم کرمهای آن دامن قابله ،مشاور ،دوستان ،خانواده و همه کسانی را که
به نوعی در این کار مشارکت داشته اند خواهد گرفت .شگفت آن که بودایيان معتقدند که
تأثيرات کرمهای دامن جنين را هم میگيرد:
« او که به تازگی رنج مرگ را تجربه کرده ،و ترس و هراس از برزخ و ناامنیهای آن
را پشت سر نهاده ،سرانجام نقطهای را مییابد که میتواند نيروی خود را آنجا متمرکز کند.
وقتی به طور ناگهانی دوباره از کالبد جدا می شود ،ترس و هراس دوباره او را فرامیگيرد
زیرا احتمال یك تولد دوباره نامطلوب بيشتر

میشود»6 .

پس تأثي رات بد سقط جنين افزایش مییابد زیرا فرصت دوبارۀ نادرِ زاده شدن به
شكل انسان را ،که تنها شكل وجود برای رشد روحی است ،از کف می دهد .عواقب شوم
کرمهای سقط جنين در کتاب سه جهان به روایت روآنگ شاه به تصویر کشيده شده

است2 .

ن يت یا اراده یكی از عناصر کليدی در اخالق بودایی است .در وینيه آمده است وقتی
یك زن ،چه ب رای خود چه برای هووی خود ،برای انجام سقط جنين به یك رهرو مراجعه
میکند ،این کار بنابر قصد رهرو احكام گوناگونی پيدا میکند ،یعنی:

6. Kennedy, Alex, 1985, pp.96-97.
2. Reynolds, Frank E., Mani B. Reynolds (trs. and eds.), 1982, p.98.

52

آ یين بودا و اخالق سقط جنين /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 26بهار و تابستان 6931

الف  -اگر کودک بميرد ،نقض کامل اولين دستور است ،و چون قصدش از آغاز همين
بود برای هميشه از دیر اخراج میشود؛
ب  -اگر فقط مادر بميرد ،اگرچه خطای بزرگی است اما چون نقض کامل دستور
نيست موقتاً از دیر اخراج میشود .زیرا قصد کشتن مادر را نداشته است؛
ج  -اگر هر دو زنده بمانند برای این کار فقط نكوهش میشود؛
د  -اگر هر دو بميرند ،برای مرگ کودک طبق بند الف و برای مرگ مادر طبق بند ب
داوری میشود؛
ﻫ  -اگر صرفاً راهنمایی کند که سقط جنين با فشار وارد کردن یا حرارت دادن عملی
است و در نتيجه کودک بميرد ،اولين دستور را نقض کرده است.
به سخن دیگر ،رهروی که مرتكب قتل شود به باالترین کيفر انجمن میرسد؛ یعنی از
انجمن اخراج و دیگر هيچگاه دوباره پذیرش نمیشود .اما در واقع باالترین کيفر را از
عواقب شوم کرمها ی ،هم در این زندگی و هم در زندگی بعدی ،خواهد دید .این متن
میکوشد که شرحی سودمند از واژه «انسان» ارائه دهد « :انسان در فاصله بين اولين لحظه
پيدایش جان یا آگاهی در زهدان مادر]،یعنی[ اولين آشكارگیِ  ...ویگيانه ،و مرگ]هستی
دارد[» .اینجا در هفت جای دیگر این متن ،بودا برای رهروانی که عمل سقط جنين انجام
می دادند یك سری قواعد بازدارنده وضع میکند 6 .در همه موارد ،با رهروانی که عمل سقط
جنين انجام می دادند مثل قاتل رفتار میشد ،و مجازتها متناسب با قصد رهرو و نتيجه کار
تعيين می شد .برای مثال ،وقتی داروی سقط جنين به جای کودک باعث مرگ مادر میشد،
مجازات سنگين بود ،اما باالترین مجازات اعمال نمی شد .همين طور ،اگر مادر و جنين هر
دو از عمل جان سالم به در می بردند ،رهرو به شدت سرزنش میشد ،اما برای هميشه از
دیر اخراج نمیشد .زیر ا اگرچه قصد کشتن جنين را داشت ،اما عمالً قتلی صورت نگرفته
بود.
متون بودایی صراحتاً جنين را شخص کامل و کشتن او را با کشتن انسان بالغ برابر
می دانسته اند و از این طریق راه را بر قاتالن جنين بسته اند ،اما برخی بوداپژوهان به ویژه
6. Keown, Damien, 1995, p.95 ff; McDermott, J. P., “Abortion in the Pāli Canon
and Early Buddhist Thought”, Buddhism and Abortion, Keown (ed.), 1998, p.164
ff.
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بوداییهای غربی کوشيده اند که ميان نيت ،که در کردارها نقش تعيينکنندهای دارد ،و سقط
جنين پل بزنند و شدت سقط جنين را بسته به نيت قاتل متفاوت بدانند .دکتر پينيت
رتنهکول با بررسی سقط جنين در ميان بودایيان تایلند مینویسد « :درست است که قتل
انسان به هر شكل که باشد نتایج کرمهای بدی به همر اه خواهد داشت .اما ميزان شدت نتایج
کرمها ی قتل به عوامل گوناگون مانند ميزان نيت و کوشش قاتل ،و نيز اندازه و چگونگی
قتل بستگی دارد ...در مورد سقط جنين ،جنين در هر مرحله که سقط شود نتایج کرمهای
متفاوتی به دنبال خواهد داشت» 6 .وی سپس اشاره میکند که به همين دليل زنان تایلندی
بيشتر به سقط جنين در مراحل آغازین مبادرت میکنند .اما این میتواند به دليل سهلتر
بودن از ميان بردن جنين در مراحل آغازین باشد حال آنکه سرپوش گذاشتن روی جنين در
مراحل نهایی کار سادهای نيست.
پيتر هاروی نيز موافق با نظر رتنهکول مینویسد« :تردیدی نيست که آیين بودا سقط
جنين را با قتل یك انسان بالغ یكی میگيرد ،اما این بدین معنا نيست که شدت همه قتلها
به یك اندازه است» .وی سپس قتل جنين را با قوانين کيفری آمریكا مقایسه کرده مینویسد:
« در قوانين کيفری آمریكا مجازات قتل ،بسته به شرایط و انگيزه قتل ،متفاوت است» .و در
نهایت این طور نتيجه میگيرد که همانطور که نيتها در قتل یكی نيست ،نيتها در سقط
جنين نيز با هم فرق میکند 2 .وی معتقد است که در آیين بودا زمينه برای این سخن فراهم
است که گفته شود سن جنين در شدت سقط تأثير دارد  ،میگوید « :اگرچه جنين در ماههای
آخر فرق چندانی با نوزاد ندارد اما میتوان گفت که سقط جنين به بدی قتل نوزاد نيست.
میتوان این طور گفت که بدی سقط جنين چيزی بين قتل شامپانزه و قتل نوزاد است» 9 .اما
پيتر هاروی تناقض در گفتارهای خود را چگونه توضيح می دهد که میگوید «تردیدی
نيست که آیين بودا سقط جنين را با قتل یك انسان بالغ یكی میگيرد» .چگونه میتوان
جنين را هم با یك انسان بالغ برابر دانست و هم آن را از نوزاد کمتر شمرد؟ روشن است

6. Ratanakul, Pinit, “Socio-Medical Aspects of Abortion in Thailand”, Buddhism
and Abortion, Damien Keown (ed.), 1998, p.56.
2. Harvey, Peter, 2000, p.317.
9. Ibid, p.318.
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وقتی میگوید «سقط جنين به بدی قتل نوزاد نيست» دانش جنينشناسی جدید را در دل
دارد ،نه آموزههای بودا را.
 .3. 3رابطه سقط جنین با رنج فیزیکی جنین
رابرت فلوریدا نيز میگوید سقط یك جنين نوپا ،در قياس با یك جنين کامل ،کمتر
نكوهيده است زیرا درد کمتری میکشد ،شدت رنجی که مقتول میکشد به شدت قتل
وابسته است 6 .چون مرگ از دید آیين بودا رنج است و این رنج زمانی شدیدتر میشود که
با درد بيشتری همراه باشد .همانطور که دانش پزشكی نشان داده است احساس درد در
جنين با جریان یافتن و باال رفتن سطح هورمون استرس در هفته بيستوسوم به بعد آغاز
میشود 2 .اگرچه طبق متون بودایی ،از همان آغاز ،جنين با درد و رنج همراه است  9و از
همان آغاز ،نوعی حس المسه در جنين هست  2اما میتوان اینطور گفت که هر قدر جنين
بزرگتر باشد درد و رنج بيشتری حس میکند .پس میتوان گفت که سقط جنين در مراحل
نهایی ،در قياس با مراحل آغازین آن ،از شدت بيشتری برخوردار است .اما نباید از یاد بُرد
که این دیدگاهها مطابق با دانش جنين شناسی جدید است و در آیين بودا اشارهای به بزرگ
بودن یا کوچك بودن جنين نشده است .وانگهی ،این نظر از پيش نماینده این مدعاست که
جنين در آغاز ناقص است و این خالف آموزه بوداست که میگوید « با بسته شدن نطفه یك
انسان کامل و مستقل از مادر شكل میگيرد».
 .4سقط جن ین و معیار «شخص بودگی»
بخش عمده بحث های فلسفی در غرب پيرامون سقط جنين بر محور سنجش «شخص
اخالقی» قرار دارد و روی مرحلهای متمرکز می شود که در آن جنين تواناییهایی پيدا میکند

6. Florida, R. E., “Abortion in Buddhist Thailand”, Buddhism and Abortion,
Damien Keown (ed.), 1998, p.16.
2. The Guardian newspaper, 8 July, 1994.
9. Visuddhimagga, 1975, p.500.
2. Vibh. p.413; AKB. II. p.14b.
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که آن را سزاوار داشتن جنبه اخالقی میکند .بنيادهای فلسفی این رویكرد را الک و کانت
نهادند .کانت دليل میآورد که فقط موجود عاقل «شخصی» با شأن اخالقی است .از دید
اینان پارادایم موضوع اخالقی  ،برخورداری زن و مرد از همه تواناییهای عقالنی خویش
است .الک و کانت این نتایج را برای سقط جنين به کار نبردند اما فيلسوفان معاصر که بر
اساس دیدگاه این ان نسبت به سقط جنين موضع ليبرال گرفته اند دليل میآورند که ارزش
زندگی انسان به خودِ زندگی  ،به مفهوم زیستی ،نيست بلكه به تواناییهایی مانند عقل،
خودآگاهی ،استقالل ،توانایی برقراری ارتباط ،و مانند اینهاست که انسانها به دست
میآورند .میگویند این تواناییها که باشد میتوان از «شخص» اخالقی سخن گفت ،و اگر
نباشد زندگی فقط زیستی است .طبق این استدالل ،جنين پيش از کسب این تواناییها فقط
بالقوه «شخص» است نه بالفعل ،و مدعی داشتن شأن اخالقی کامل و حق زندگی نيست.

 .1 .4معیار شخص بودگی در اندیشه غیردینی
نمونه این روی كرد را در آثار فمنيستهای معاصر  ،مانند مری اَ ن وارِن 6 ،میتوان یافت که
پنج ویژگیِ آگاهی ،عقل ،کُنش خودانگيخته ،توانایی برقراری ارتباط ،و خودآگاهی را شرط
تحقق «شخص» می داند .وارن معتقد است که جنين از نظر آگاهی و عقل چيزی بيش از
یك ماهی نيست ،پس سقط جنين غير اخالقی نيست .اما اینطور به نظر میرسد که وارن در
تطبيق جنين با معيارهایی که خود میگوی د گزینشی عمل میکند .برای مثال ،با توجه به
معيار چهارم ،این پرسش مطرح میشود که آیا حرکتهای جنين در زهدان ،مانند لگد زدن،
نوعی برقراری ارتباط با مادر نيست؟ یا ،با توجه به معيار دوم ،چه وقت و در چه مرحله
میتوان تعيين کرد که عقل دارد یا نه؟ اگر به دنيا بياید و باز عقل یا اراده نداشته باشد چه؟
آیا مجاز هستيم او را به قتل برسانيم؟ طبق نظر خانم وارِن مجاز هستيم هر نوزاد تازه متولد
شده را نيز به قتل برسانيم .اما سنتگ راها در مقابل موضع ليبرالها برهان «شيب تند» را به
کار می برند میگویند در هيچیك از مراحل رشد جنين نمیتوان با اطمينان نقطه مشخصی را
تعيين کرد و زیر آن خط کشيد .هر خطی که با اطمينان کشيده شود مورد تردید خواهد بود

6. Mary Anne Warren

52

آ یين بودا و اخالق سقط جنين /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 26بهار و تابستان 6931

و اغلب میتوان جلوی شيب رشد تند جنين به سمت باردا ری را ،به عنوان تنها نقطه روشن
خاستگاه حيات فردی بشری ،گرفت .رازِليند پالك پچسكی ،یكی دیگر از فمنيستهای
معاصر ،مینویسد:
« چون جنين سابجكتيویتی (تجربه آگاهانه شخصی ،یا اراده) ندارد  ...نمیتوان آن را
شخص دانست .فقط میتوان ارزش آن را در بافت ارتباطات با دیگران ،که در سابجكتيویتی
آنان شكل گرفته است  ،بدانيم .یك سقط جنين ناخواسته واقعهای است که برای والدین
چشم به راه درد و اندوه به بار میآورد ،و به خاطر بافت آرزوها ،مراقبتها ،و انتظارات
اجتماعی که پيرامون بارداری شكل میگيرد ،احساس عميق خسارت به آنان دست میدهد.
نبود کودک کافی برای قبول فرزندخواندگی ،یا ميل به فرزندآوری و داشتن پدر بزرگ و
مادر بزرگ واقعی برای کودک ،از دیگر شرایطی است که به جنين ارزش می بخشد .اما این
] دالیل برای ارزش بخشيدن به جنين[  ...بيرونی و سودگرایانه است  ...و نمیتوان دليل
آورد که جنين خودش ارزش ذاتی

دارد»6 .

اما طبق این معيار خانم پچسكی یك انسان بالغ بی اراده را نيز میتوان به قتل رساند.
 .2 .4شخص بودگی در آیین بودا
پيش از این اجماالً اشاره شد که آیين بودا جنين را انسان یا شخص می داند زیرا از تمام
ویژگیهای اصلی یك انسان برخوردار است .شكلگيری جنين به معنای ورود روح
(گندروه) در رحم مادر است و این به معنای تشكيل پنج توده (کالبد ،احساس ،ادراک،
هيجانات روحی و آگاهی) است که در بافت بودایی انسان یا شخص خوانده میشود .اینك
در این جا میکوشيم این بحث را اندکی بازتر کنيم تا به فهم آموزه بودا نزدیكتر شویم.
درباره دیدگاه های غيردینی ،به ویژه فمنيستی ،که سقط جنين را مجاز می دانند
بحثهای مفصلی درگرفته است و وارد شدن به این بحثها از گستره این جستار بيرون
است .در عوض اینجا میکوشيم نظر بودا را درباره شخص و زمان شكلگيری آن بيان کنيم.
چيزی که در غرب شخص می خوانند در آیين بودا «پنج توده» خوانده میشود .همانگونه
6. Petchesky, Rosalind Pollack, Abortion and Woman’s Choice, New York, 1984,
pp.348-349.
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که پيش از این اشاره شد ،پنج توده که در آیين بودا به منزله اندامهای سازنده شخص
شناخته میشود اینهاست .6 :کالبد  .2احساس  .9ادراک  .2حاالت روانی و  .5آگاهی.
اگر امكان نشان دادن این نظریه بود که پنج توده به تدریج و یكییكی شكل میگيرند
نه همه به یكباره ،می توانستيم دليل بياوریم که زندگی جنينی که در مراحل آغازین
شكلگي ری است نسبت به جنينی که کامل شده است ارزش و اهميت کمتری دارد .دومين
توده به نيروی احساس مربوط است ،برای مثال ،شاید این اندیشه پيدا شود که در مرحله
نطفه (هشت هفته اول ) یا مرحله آغازین جنين (هفته نهم ) که جنين رشد کافی نكرده است
هنوز توده احساس شكل نگرفته است ،زیرا نيروی احساس موقوف به شكلگيری مغز و
سيستم عصبی مرکزی است .اما این استدالل با آموزههای بودا سازگاری ندارد ،زیرا طبق
تفسيرهای اوليه از اسكنده ها ،این پنج توده یكجا در همان لحظه بازپيدایی یا تولد دوباره (به
بيان دیگر ،از لحظه بارداری) با هم شكل میگيرند .برای مثال ،بودهگوسه با صراحت بيان
میکند که توده روان  -تنی (نام  -روُپه) 6 ،که اشاره به عنوان کلیتر پنج توده است ،در همان
اولين لحظه پيدایش انسان کامل میشود .این بدین معناست که جنين از همان آغاز عالوه بر
کالبد ،از احساس ،ادراک ،حاالت روانی یا هيجانات روحی ،و آگاهی برخوردار است.
افزون بر این ،آموزۀ تولد دوباره نمیگوید که نطفه (تخم بارور شده) جدید صرفاً
«شخص بالقوه»ای است که برای اولين بار از نيستی به هستی میآید ،بلكه میگوید که
باشندهای است که همواره حامل حاصل کرمهای زندگی پيشين فرد متوفی است .اگر نوار
کرمهای را اندکی به عقب ،مثالً چند ساعت قبل ،به لحظۀ پيش از مرگ متوفی در زندگی
پيشين وی برگردانيم ،نوعاً مرد یا زن بالغی را مییابيم که از همه ویژگیهای «شخص»
برخوردار است .شكل کالبد به هنگام تولد دوباره تغيير کرده است ،البته شكل کالبد انسانها
همواره تغيير میکند ،و طبق آموزههای بودایی چيزی که اکنون در بارداری در مقابل ما
است همان فرد بالغ پيشين است با این تفاوت که اکنون نابالغ و در حال رشد فيزیكی
است.

6. nāma-rūpa
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نتیجه
سخنان بودا درباره انسان از مخالفت او با سقط جنين حكایت دارد .برخی از دستورهای
اخالقی بودایی ،مانند اولين دستور از پنج دستور به صراحت سقط جنين را منع میکند.
بسياری از متون اصلی بودایی که حاوی سخنان شخص بودا است سقط جنين را خطایی
بزرگی می دانند که عواقب شوم آن دامن شخص را هم در این زندگی و هم زندگی بعدی
خواهد گرفت .طبق گزارش های متون بودایی ،رهروانی که از دانش پزشكی سررشته داشتند
و به خواست زنان باردار عمل سقط چنين انجام می دادند بالفاصله از دیر اخراج میشدند.
همه جهان بودایی ،چه شرق و چه غرب ،سقط جنين را خطای بزرگی می دانند اما
برخی بوداپژوهان به ویژه غربیها کوشيده اند با تكيه بر دانش جنينشناسی جدید یا رفتار
بودایيان برخی کشورها کيفر سقط جنين را بسته به سن جنين ،نيت قاتل و درد فيزیكی
جنين ،در مراحل رشد جنين متف اوت نشان دهند ،که این برداشتی ناصواب از آموزهها و
سخنان بوده گوسه ،رهرو بودایی قرن پنجم و مفسر آثار بودایی اوليه است .اینان طبق
برداشتی نادرست از متون وینيه و تفسير بودهگوسه ،سن جنين را در شدت مجازات کشتن
آن تأثيرگذار دانسته میگویند کشتن جنين در روزهای اول نسبت به روزهای آخر از شدت
کمتری برخوردار است .حال آن که سن و جثه فقط مربوط به حيوانات است .بودهگوسه
کشتن جنين را برابر با قتل یك انسان بالغ دانسته است .معياری که بودهگوسه برای قتل
انسان به کار میبَرَد «فضيلت» است .برخی دیگر نيز معتقدند که « دستورهای اخالقی
بودایی» مطلق و نهایی نيستند بلكه نسبی اند؛ دستورهای اخالقی نه آنقدر بی ارزش اند که
ترک شوند و نه آنقدر مهم که جزم اندیشانه به آنها چسبيد .اما نمیتوان پذیرفت که
دستورها در یك زمان از جنين حمایت میکنند و کشتن آن را باالترین خطا می دانند و در
زمان دی گر از این حمایت دست برمی دارند.
طبق آموزه بودایی زندگی انسان از همان لحظه بسته شدن نطفه آغاز میشود و طبق
دستورهای اخالقی بودایی گرفتن جان انسان به هر دليل که باشد مجازات کيهانی (قانون
کرمه) را به دنبال خواهد داشت و کسی که به این عمل دست یازد دیگر پيرو بود ا نخواهد
بود .واپسين سخن آن که ،آموزگاران بودایی معاصر سقط جنين را منع میکنند اما از
پيشگيری حمایت میکنند.

57

6931  بهار و تابستان، 26  شمارۀ، 66  سال،  پژوهشنامۀ ادیان/آ یين بودا و اخالق سقط جنين

منابع
. ش6929 ، نگاه معاصر، تهران،) چاپ هشتم (ویرایش سوم،  بودا، ع، پاشایی. ش6922 ، نگاه معاصر، تهران، ویرایش دوم،  هينهیانه، همو. ش6922 ، نگاه معاصر، تهران، پاشایی. ترجمه و تحقيق ع،) راه آیين ( دمّه پده، فصلنامه علمی پژوهشی اخالق وحيانی،» «بنيادهای اخالق بودایی و الگوهای غربی، عليرضا، شجاعی.622- 663 ، ش6939 ،1
 فصلنامه علمی پژوهشی،»  تغيير الگوهای هينه یانه و تأثير آن در نجاتشناسی: «اخالق مهایانه، همو. ش6932 ،6 ،پژوهشهای ادیانی
 دانشگاه ادیان و، قم، عليرضا شجاعی: ترجمه و تحقيق،  آیين بودا در جهان امروز،. اس. ال، کازینز. ش6922 ،مذاهب
- Barnhart, Michael G., “Buddhism and the Morality of Abortion”, journal of
Buddhist Ethicse, 5, 1998.
- Conze, Edward, Buddhist Scriptures, London, Penguin Books, 1960.
- Dıgha Nikāya (Th.); (tr. T.W. and C. A. F. Rhys Davids), “Dialogues of the
Buddha”, 3 vols, London, PTS, 1899–1921.
- Dıgha Nikāya (Th.); (tr. M. Walshe), “Thus Have I Heard: The Long
Discourses of the Buddha”, in one volume, London, Wisdom Publications,
1987.
- Dummer, Tom, Tibetan Medicine and Other Holistic Health- Care Systems,
London and New York, Routledge, 1988.
- Exell, R.H.B. “Science, Technology and Buddhism”, Sulak Sivaraksa,
Buddhist Perception.
- Florida, R. E., “Buddhist Approaches to Abortion”, Asian Philosophy, I (i),
1991.
- Idem, “Abortion in Buddhist Thailand”, Buddhism and Abortion, Damien
Keown (ed.), 1998.
- Florida, Robert, “Buddhism and Abortion”, Contemporary Buddhist Ethics,
Damien Keown (ed.), London, 2000.
- Goonatilake, Hema, “Women and Family in Buddhism”, Buddhist Perception
for Desirable Societies in the Future, Sulak Sivaraksa (ed.), Bangkok: The
Inter-Religious Commission for Development, 1992.
- Harvey, Peter, An Introduction to Buddhist Ethics, Foundations, Values and
Issues, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- lndasara, Wasin, Theravada Buddhist Principles: Book II, Bangkok, Mahakut
Buddhist University, 1988.
- Kennedy, Alex, Dharmachari Subhuti, the Buddhist Vision: An Introduction
to the Theory and Practice, London, Rider, 1985.
- Keown, Damien, Oxford Dictionary of Buddhism, Oxford University Press,
New York, 2004.
- Idem, the Nature of Buddhist Ethics, London, Macmillan, 1992.

6931  بهار و تابستان، 26  شمارۀ، 66  سال،  پژوهشنامۀ ادیان/آ یين بودا و اخالق سقط جنين

- Idem, Buddhism and Bioethics (an analysis of Buddhist views relating to
abortion, euthanasia and criteria of death) , London, Macmillan and New
York, St Martin’s Press, 1995.
- Keown, Damien, ed., Buddhism and Abortion, London, Macmillan, which
includes, by him, the introduction (pp. 1–9) and ‘Buddhism and Abortion: Is
there a “Middle Way”?’ 1998.
- Ling, T. O., “Buddhist Factors in Population Growth and Control: A Survey
Based on Thailand and Ceylon”, Population Studies, 23 (I), 1969, pp.53-60.
- Majjhima Nikāya (Th.); (tr. I. B. Horner), “Middle Length Sayings ”, 3 Vols,
London, PTS, 1954–9. Also tr. Bhikkhu Ñānamoli and Bhikkhu Bodhi, “the
Middle Length Discourses of the Buddha”, in one volume, Boston, Mass.,
Wisdom, 1995.
- McDermott, J. P., “Abortion in the Pāli Canon and Early Buddhist Thought”,
In Buddhism and Abortion, Damien Keown (ed.), London, Macmillan 1998.
- Moore, K.L., The Developing Human: Clinically Oriented mbryology,
Philadelphia, Saunders, 1973.
- Petchesky, Rosalind Pollack, Abortion and Woman’s Choice: The State,
Sexuality and Reproductive Freedom, New York, Longman, 1984.
- Ratanakul, Pinit, “Socio-Medical Aspects of Abortion in Thailand”,
Buddhism and Abortion, Damien Keown (ed.), London, Macmillan, 1998.
- Reynolds, Frank E., Mani B. Reynolds, trs and Eds, Three Worlds According
to King Ruang: A Thai Buddhist Cosmology, Berkeley, University of
California, 1982.
- Samyutta Nikāya (Th.); (tr. C. A. F. Rhys Davids and F. L. Woodward), “The
Book of Kindred Sayings ”, 5 vols, London, PTS, 1917–30.
- Stott, David, A Circle of Protection for the Unborn, Bristol, Ganesha Press,
1986.
- Idem, Buddhadharma and Contemporary Ethics: “Some Notes on the
Attitude of Tibetan Buddhism to Abortion and Related Procedures ”,
Religion, 22, 1992.
- Taniguchi, A Study of Biomedical Ethics from a Buddhist erspective,
Berkeley, Graduate Theological Union and the Institute of Buddhist Studies,
MA Thesis, 1987.
- Vinaya Pitaka (Th.), (tr. I. B. Horner), “the Book of the Discipline”, 6 Vols,
London, PTS, 1938–66.
- Visuddhimagga [of Buddhaghosa] (Th.); (tr. Bhikkhu Ñāņamoli), “The Path
of Purification”, 3rd edn, Kandy, Sri Lanka, BPS, 1975, And 2 vols,
Berkeley, Calif., Shambhala, 1976.

52

