
  "سيگالو وادا"
   )  Buddhanet.net سايت از  است Sigalovada Sutta - Illustratedاين اثر ترجمه بخشی از  (

  
  ).ان را پاس ميدارد  است و سّنتهای ابتدايی مثل جمع آوری اعانه توسط راهبتراواده اين سوره از :توجه(

  .)هم آشنا شويد»  مهايانه«با "  لطفا(
  

پـس از مـرگ مـن،        . پسر عزيزم ": ، چنانكه در بستر مرگ بود، خطاب به پسرش چنين گفت          الكاسيگابزرگ خاندان   
شـرق، جنـوب، غـرب ، شـمال ، بـاال و پـايين را                ) شسته شـده  (زود هنگام از خواب بيدار شو و با موي و لباس نم دار              

  ". من به توستوصيت هيچگاه از آن غافل مشو كه اين آخرين .ايش كنست
شرق، جنوب، غرب   ) شسته شده ( و با موي و لباس نم دار         مي شد    زود هنگام از خواب بيدار       جوان، سيگاالكايارباب  

  .مي كرد، شمال ، باال و پايين را ستايش 
از او علّـت را  .  ارباب جوان را ديد كه مشغول عبادت است شد و راجاگاها صبح زود، بودا، براي جمع آوري اعانه وارد       

  .ارباب جوان گفت كه بنا بر وصيت پدر است كه چنين ميكند. جويا شد
  .  بخش وجود دارد6  كردنبودا ، سپس، به وي متذكر شد كه در آيين او نيز ستايش

  
 : خطر اعتياد به مست كننده ها6 

o از دست دادن ثروت 

o  نيكوبر باد دادن شخصيت 

o افزودن مشاجرات 

o بي نزاكتي كردن 

o بيماري شدن مستعد 

o فنا شدن هشياري و هوشمندي 

  
 )شب زنده داريهاي خياباني: ( خطر حضور در خيابانها در ساعات نامناسب6 

o در معرض خطر حمله ، تجاوز يا حتك حرمت بودن براي فرد 

o چه اگر در خيابان باشند و چه تنها و (ناه او در معرض خطر حمله ، تجاوز يا حتك حرمت بودن براي خانواده بي پ
 )بي محافظ در منزل

o  دزدي و (در معرض خطر از دست دادن مال( .... 

o مورد ظنّ بودن، در صورت وقوع جنايات شبانه 

o در معرض شايعات بودن 

o خطر رويارويي با هرآنچه ممكن است غير منتظره يا مشكل آفرين باشد 

  
 )به جاي بهره گرفتن از آرامش به دنبال هيجان بودن: (شرت خطر جستجوي جايگاه عيش و ع6  

o رقص كجاست؟: همواره اسير اين انديشه است كه 

o آواز كجاست؟ 

o موسيقي كجاست؟ 

o داستانسرايي كجاست؟ 

o سنج و ساز كجاست؟ 

o كجاست كه بر طبل ميكوبند؟ 

  



 : خطر شيفته قمار شدن6  

o اگر برنده شود، باعث نفرت ديگران است. 

o سوگوار مال خويش استچنانچه ببازد ،. 

o حقيقت اين است كه ثروتش بر باد است. 

o كالمش در هيچ محضري اعتبار ندارد. 

o در برابر دوستان و همراهانش خوار و ذليل است. 

o هيچكس او را براي ازدواج نميخواهد چون گفته شده كه آنكس كه قمار ميكند، همسرش را نيز مي بازد. 

  
 :زند گروه از فرو مايگان ، خطر سا6 

o قمار كنندگان 

o مست شوندگان 

o هرزه گان 

o دغل كاران و ريا پيشگان 

o قاچاق كاران و دزدان 

o  هرآنكه جاني را بيازارد ، كتك بزند يا جاني را فنا كند(خشونت پيشگان( 

  
 : نوع خطر، حاصل عادت كردن به تنبلي و بيكاريست6 

o تنبل از كار گريزان است چون خيلي گرم است 

o است چون خيلي سرد استتنبل از كار گريزان  

o تنبل از كار گريزان است چون صبح زود است 

o تنبل از كار گريزان است چون دير وقت است 

o تنبل از كار گريزان است چون گرسنه است 

o تنبل از كار گريزان است چون از فرط خوردن سنگين است 

  
 :اس دوستبه چهار دليل دشمن انگاشته ميشود در لب) Annadatthuhara(فرد درنده خو  

o او حتك ناموس ميكند 

o بسيار ميستاند و در مقابل كمترين را بازپس ميدهد 

o تنها زماني يار است كه خود در خطر است 

o او تنها در پي آمال خويش است 

  
 :به چهار دليل دشمن انگاشته ميشود در لباس دوست) Vaciparama( فردي كه بسيار سخن ميراند  

o از گذشته هاي با شكوه ميگويد 

o آينده هاي با شكوه ميگويداز   
o با سخنان پوچ سعي در مشعوف كردن شما دارد 

o آن هنگام كه زمان راستين خدمت باشد، وي به ناتواني خويش معترف است 

  
 :به چهار دليل دشمن انگاشته ميشود در لباس دوست)  Anuppiya bham(فرد تملّق گو  

o  ،تصديقت ميكندچنانچه خطا كني 

o ،تصديقت ميكندچنانچه درست عمل كني   
o رو در رويت، نيكو ميگويد 



o رد غيابت، غيبتت را مينمايد 

  
 :به چهار دليل دشمن انگاشته ميشود در لباس دوست) Apaya Sahaya(فرد علّاف و ال ابالي  

o تا او هم شرب خمر كند. (وقت افراط در مسكرات ، شانه به شانه ات مي آيد( 

o ها، شانه به شانه ات مي آيدوقت ولگردي در خيابانها، در شب زنده داري . 

o وقت جستجوي جايگاه عيش و عشرت، شانه به شانه ات مي آيد. 

o در شيفتگي قمار، شانه به شانه ات مي آيد. 

  )در هر موقعيتي كه تو راه به ناكجا آباد ببري، همراه توست و به وقت هدايت و اصالح، رهايت ميكند(
  

 :ل بايد صداي قلبت بدانيرا به چهار دلي) Upakaraka(فرد ياري بخش  

o وقتي بي دفاعي، از تو دفاع ميكند 

o وقتي مال و ناموست در خطرند و تو بي دفاع، از مال و ناموست حراست ميكند 

o وقتي حراسناكي، او پناه توست 

o به وقت نياز، هرآنچه در توانش است را در اختيارت مي گذارد 

  
 :را به چهار دليل بايد صداي قلبت بداني) Samana Sukha Dukkha(همراهت است ) هردو(فردي كه در شادي و غم  

o اسرارش را به تو ميگويد 

o اسرارت را نگه ميدارد 

o در مشكالت رهايت نميكند 

o شايد حتي به خاطر تو جانش فدا شود 

  
 :را به چهار دليل بايد صداي قلبت بداني) Atthakkhayi(يك مشاور خوب  

o از بديها باز ميداردت 

o به خوبيها تشويقت ميكند 

o آنچه را نميداني به تو ميگويد 

o راه رستگاري را به تو نشان ميدهد. 

  
 :را به چهار دليل بايد صداي قلبت بداني) Anukambaka(آنكه با تو همدردي ميكند 

o به هنگام بد اقبالي تو، شادماني نميكند 

o به هنگام موفقيت تو، شادمان است 

o  را تحسين ميگويدهر آنكس كه از تو نيك بگويد 

o هر آنكس كه از تو بد بگويد را از سخن گويي باز ميدارد 

  
 :دش دليل، فرزند بايد در خدمت گذاري والدينش با5به  

o زماني آنها مرا پشتيبان بودند و اكنون من پشتيبان آنهايم 

o در قبال آنها وظايفي دارم كه مكلّف به انجام آنهايم 

o س ميدارمافتخارات و سياق خانواده ام را پا 

o مال و اخالق و اعتبار  (خودم را شايسته ارث نيكوي آنان ميكنم( 

o آنكه در مرگ والدينش كه در رنج استواي (شايستگي خود را در سوگواري براي مرگ آنان اعالم ميكنم 
 )شرمناك باشد از اينكه آنان را سپاس نگفته



  
 :ن باشند و به ايشان عشق بورزند بنابر اين سزاوار است كه والدين در خدمت فرزنداشيوه 5به  

o فرزندان را از فساد دور نگه دارند 

o به آنان فضيلت ها را بياموزند 

o علم و هنر را به ايشان بياموزند 

o به ايشان در ازدواجي با افتخار ياري دهند 

o  مال و اخالق و اعتبار(در زمان مناسب ارث نيكو برايشان بگذارند( 

  
 : كه در خدمت دوستان باشد شيوه، شاگردان بايسته است5به  

o به احترام، با برخاستن از جايگاهشان، آنان را خوشامد گويند. 

o ، فرمان ايشان را انجام دهنددر حد توان. 

o تشنه فراگيري درس باشند 

o در امور شخصيشان نيز كمكشان كنند 

o هنگام يادگيري، به ايشان توجه كنند 

  
 : خدمت شاگردان باشند و به ايشان عشق بورزند شيوه بنابر اين سزاوار است كه استادان در5به  

o شاگردان را چنان تعليم دهند كه تعليم را به خوبي فرا گيرند 

o هنر را به تمامي به ايشان آموزش دهند 

o به هنگام سخن، احترام آنان را در حضور شاگردان و همجوارانشان حفظ كنند 

o مراقب سالمتي آنان در هر فصل باشند 

  
 : باشد همسرش در خدمت شوهراست كه شيوه سزاوار 5به  

o با احترام 

o با مهرباني 

o با وفاداري 

o  اختياراتسهيم كردن او دربا  

o تقديم زيورآالت و زيبا ساز ها به اوبا  

  
 :رش باشد شوه در خدمتزن شيوه سزاوار است كه 5به  

o له اش را به بهترين نحو ممكن انجام دهدوظايف محو 

o نواده  خودشبا مهمان نوازي خانواده وي و خا 

o با وفاداري 

o حفظ مال و درآمد شوهربا  

o  تربيت و نگهداري كودكان، آشپزي، هنر : مانند(با ياد گرفتن مهارتهايي كه شوهر به آن توصيه كرده يا نياز دارد
 .... ) كسب دانش آرايش،،

  
 : خانواده با ديگر اعضاء و دوستان و شركاء ، رفتار كندبزرگ شيوه سزاوار است كه 5به  

o با گشاده دستي 

o با كالم نيكو 

o با ياري آنان و تالش براي خير رساني به آنها 



o با يكرويي كردن با آنان 

  
 : خانواده را سپاس گويدان سزاوار است كه هر عضو خانواده ، بزرگدليل5 به  

o زمان بي دفاعي از او حمايت كرده اند. 

o دزماني كه او سهل انگاري ميكرده از داراييهايش محافظت كردن. 

o به هنگام خطر ، پناه او هستند 

o او را در مشكالتش رها نميكنند 

o  تا الگو شود(در حضور ديگر اعضاء به وي احترام ميگذارند( 

  
 : شيوه سزاوار است كه رييس ، خدمتگذار كارمندان و زير دستانش باشد5به  

o كاري را از آنها بخواهند كه در توان و شأن آنان باشد 

o هنگام بيماري با مراقبت از آنها به  

o با دادن غذا و دستمزد مناسب به آنان و رفع نيازهاي آنان 

o با سهيم كردن آنان در شرايط و كسب خوب 

o  كه آنان طلب ميكنند(با مرخصي دادن به آنان در زمان مناسب( 

  
 :ند شيوه سزاوار است كه كارمندان و زير دستان ، خدمتگذار رييس باشند و به وي عشقشان را نشان ده5به  

o پيش از او بر سر كار حاظر باشند و در مقابلش بلند شوند 

o پس از او دست از كار بكشند 

o به آنچه دريافت ميكنند، خوشنود باشند 

o كارشان را به كمال انجام دهند 

o  و در حفظ آن بكوشند(به اعتبار و شهرتش اهميت دهند( 

  
 : كند انسان نيك، با راهبان و شيوخ رفتار شيوه سزاوار است كه5به  

 با عمل نيك و مهربانانه •

o با گفتار نيك و مهربان 

o با انديشه نيك و پر مهر 

o با مهمان نوازي آنان 

o با تقديم اعانه به آنان 

  
 : راهبان و شيوخ عشقشان را به انسانها نشان دهند شيوه سزاوار است كه6به  

  
o دور نگه دارند) جهالت( از ناپاكيها او را 

o او را به پاكيها تشويق كنند 

o  ت و فكر مهربان و خوب داشته باشندنه اينكه غير راهبان را شرور بدانند به جرم ثروت يا ، كام (در مورد او ني
 ...)گرفتن از جهان و 

o  را به او بياموزند كه وي از آن بي اطالع است)  جديد( چيزي نو 

o شنيده هايش را تفسيري پاك و صادقانه نمايند 

o ندراه رستگاري را برايش ترسيم كن 

  



  
  .ا، رهروي بودا شدسيگاالكو در پايان خطابه ،  

  


