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زيستِن سه حالت زمانِی وجود

آموزد که زندگی ما تنها به اين جهان محدود  آيين بودا به ما می
يابد:  که در طول سه حالت زمانی وجود گسترش می نيست، بل

گذشته، حال و آينده. دقيقاً به اين دليل است که مهم است در حال به 
مان را نشان  گذشته طور کامل زندگی کرد. با اين کار، توانايی

کنيم نيز آرامش  دهيم و روشی که بر طبق آن حال را زندگی می می
 کند. مان را تضمين می و امنيت آينده

مان در سه حالت زمانی وجود  نديدن اين حقيقت که زندگی
مان و  شود ما را از تأثير داشتن بر مقصود زندگی گسترده می

افتد، به  کند. وقتی اين اتفاق می نصيب می چگونه زيستن آن بی
يی، دنبال کردن ثروت مادی، و  های حسی لحظه وجوی لذت جست
آوريم با زيستن به روشی که برای  ترديد هدر دادن منابع رو می بی

شويم که در آن  ای می ی سبک زندگی محيط مخرب است. ما طعمه
 بنديم. مان می خودمان درها را محکم به روی آينده

2017

شود که جانداران تمايل دارند که به تحول تکاملی  گفته می
شان بيش از حد فشار بياورند و نتيجه گاهی  های خاص ويژگی

بار باشد. اين نظريه وجود دارد که  شان مرگ تواند برای گونه می
تر از آن شدند که بتوانند زنده بمانند، و  مثالً چون دايناسورها عظيم

شايد تا حدودی به خاطر اين تمايل بوده که منقرض شدند. سازمان 
دانند که پيش از آن که به چنين  و جوامع نيز فرقی ندارند. همه می

يی برسند بايد کارهايی را متوقف کنند، اما عمالً ناممکن  نقطه
 شود که کاری را متوقف کرد. می

ای وجود دارد که کامالً در دلمان اين را درک  نياز ضروری
 شود. مان در سه حالت زمانی وجود گسترده می کنيم که زندگی
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٩٧ـ٩۶(شرکت نشر کوِسی) ص  ٩کايسو زُوايکان از 

ریّشو کوِسی ـ کایی یک جنبش بودایی جهانی ست از 
گانه،  ی نيلوفر سه کنند آموزهای سورهمردمی که تالش می

های  یکی از مهمترین متون مقدس بودایی، را در زندگی
شان به کار بندند و به صلح جهانی کمک کنند. این  روزمره

) و بانو ميوکو ١٩٠۶-١٩٩٩سازمان را عاليجناب نيکّيو نيوانو (
تأسيس کردند. اعضای ریّشو  ١٩٣٨) در ١٨٨٩-١٩۵٧ناگانُوما (

کو نيوانو به  کوِسی ـ کایی فعاالنه تحت هدایت رئيس نيچی
شوند و در یی درمه را  با دیگران سهيم میطور گسترده

المللی با های مربوط به صلح به طور محلی و بينفعاليت
کنند.همکاری مردمی از سطوح گوناگون شرکت می

ی نـيـلـوفـر در زنـدگـی های سـوره، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمرهعنوان این خبرنامه، 
شکفند. هدف ایـن یی گِلين  میهای نيلوفری که در برکههامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گلکند، تا زندگیروزمره در جهانی ناقص منتقل می

 یشان به کار  گيرند. های روزمرهتر در زندگیخبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت



 در هماهنگی عالم

٢

 اتالف وقت

ی اتالف وقت  کنيم که گذراندن يک روز کامل با لم دادن و کاری نکردن نمونه بسياری از ما فکر می
که بايد مشغول باشيم. باور داريم که اين  کنيم که ما نبايد کمترين زمان را تلف کنيم، بل است. فکر می

 روش پرمعنای گذراندن وقتمان است، و اتالف وقت چيزی جز اتالف خود زندگی نيست.
هر روز را چنان زندگی کن که «م) اين سخن را:۶۵م ـ  ق۴فيلسوف رواقی رومی، سنکای جوان (

های باستان وسيعاً احساس شده است که  مان باقی گذاشته است. از زمان برای» گويا آخرين روزت است
پايان  ی بی مهم است که وقت را تلف نکنيم و هر روز را با اين نگرش بگذرانيم. اما وقتی در نور گستره

تر است که در قيد  تر و راحت بينيم ديدگاهی گسترده چه که میکنيم، آن ی اتالف وقت فکر می عالم درباره
 زمان نيست.

گويد که بيدار شدن در صبح و رفتن به رختخواب در  کند به ما می کتابی که از راه بودا صحبت می
ی ما را تمام وقت کارهای نيروهای  های روزمره انگيزند. زندگی شب همه تجلی کارهای شگفت

کند. درست در همين لحظه ما به زيستن در اين قلمروی بزرگ هماهنگی در درون  انگيز حفظ می شگفت
 شود. انگيز بودن، حفظ می ی آن شگفت پايان عالم برانگيخته شديم، که با فعاليت مهارنشده ی بی گستره

مان که  ی زمين جا روی سياره ها در اين شگفتی منشاِء عالم، شگفتی دريافت حيات از سوی ما انسان
کنند، و شگفتی درست اکنون به  های زنده حمايت می ی عناصری است که از وجود ارگانيسم مملو از همه

ی اين که  پايان عالم ـــ با فکر کردن درباره ی بی زندگی برانگيخته شدن، در ميان هماهنگی بزرگ گستره
ی محدود خودم  کنم که براساس انديشه شود از اين ديدگاه گسترده، احساس می چگونه زمان صرف می

 »مالحظه است. آن ناپرهيزی بی«يا » اين اتالف وقت است«نبايد چيزهايی از اين قبيل بگويم مانند: 
هيچ کاری نکردن به جز لم  دادن شايد به نظر چيزی جز تنبلی نرسد. اما با صحبت کردن در 

توانيم دريابيم که حتا يک انسان، شیء يا پديده بدون هدف نيست.  ی بودا، می چهارچوب جوهر َدرَمه
وقتی » جوهر َدرَمه نه گمراه شده نه بيدار شده، نه شخص معمولی است و نه قديس،«درست مثل عبارت 

شوند تمايز قائل  هايی که قديس دانسته می که بين اشخاص معمولی و آن به چيزها از ديدگاهی خودخواهانه
 توانيم کارهای بزرگِ خدايان و بوداها را حس کنيم. شود، نگاه نکنيم می می

رهنمود رئيس 

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی
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.٢٠١٧، آوريل کوِسیاز 

 ها درک شگفتی

چه معنايی » اتالف وقت«کنيم،  ها که در اين قلمروی هماهنگی زندگی می خوب، پس برای ما انسان
 دارد؟

همچنين به ما » با آرزويی در اين جهان زاده شديم.«ی ما  آموزد که همه ی نيلوفر به ما می سوره
تر مردم است. به عبارت  آموزد که اين آرزو، آوردن شادی تا جای ممکن برای تعداد هر چه بيش می

های  توانيم زندگی ی ما می ديگر، به عنوان اعضای اين قلمروی هماهنگی [زاده شديم]، و در نتيجه همه
شادی را در پيش بگيريم، ما زاده شديم و به زندگی برانگيخته شديم تا اين هماهنگی را حفظ کنيم. پس، 

رنجانند و  بخوانيم، مخصوصاً کلماتی هستند که ديگران را می» اتالف وقت«چه را که ممکن است  آن
گيرند. يک ورزشکار  چه را که برای خودمان خوب است در نظر می های خودمحوری که فقط آن نگرش

 و شايد از اين نظر، اتالف وقت واقعاً اتالف زندگی باشد.» ست، زمان بخشی از زندگی«گفته است: 
در عين حال که ممکن است آن را ندانيم يا از آن آگاه نباشيم، اما محتمل است که زندگی را به هدر 

ام که با عميقاً احساس کردن نپايندگی زندگی، می توانيم به روشنی درک کنيم که بايد  بدهيم. من آموخته
کوش باشيم.  آورد که سخت برای اکنون زنده بودن سپاسگزار باشيم و اين درک اين شوق را به وجود می

هدف زمان بدون درک شگفتِی اکنون زنده بودن ـــ و سپاس برای آن ـــ ممکن است  صرفاً گذراندن بی
 به رفتارهايی از سوی ما بيانجامد که هماهنگی را بر هم بزند.

در تن و جان خودت تأمل کن که به قلمروی تولد و مرگ «) نوشت: ١٢۵٣ـ١٢٠٠استاد ذن دِوگن (
کنند مردم اول  انگيزد که دعا می ها را برمی کنند، و به اين ترتيب، خواست بوداَسف مهاجرت می

انديشيم که  ی عالم می گويد که وقتی به نپايندگی و شگفتی گستره جا می دِوگن در اين» شادمانی را بيابند.
سازند،  کند، در نتيجه به عنوان اشخاصی که هماهنگی را می نقص حفظ می جهان ما را در تعادلی بی

 مان را با کنار آمدن با همديگر بگذرانيم. بايد به يکديگر احترام بگذاريم و زندگی
های نو جوانه  گوييم، که زمانی ست که گياهان و گل در ژاپن اين روزها به رسيدن بهار خوشآمد می

بريم به اين معنی است که  ها لذت می ها برايمان عزيزند و از آن دهند. اين که گياهان و گل و شکوفه می
اين حساسيت را داريم که به نپايندگی و شگفتی زندگی بيانديشيم. اين همچنين فرصتی است که اهميت 

 جا تشخيص بدهيم. زندگی کردن کامل را در اکنون و اين
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٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر آوريل 



بخشند. پس مادر، پدر،  شان زندگی می شود؛ به همه والدين نمی
پدربزرگ، مادربزرگ، مادربزرگ و پدربزرگ والدينت همه برای 
تو بسيار مهم هستند. چون تو اکنون دور از کشورت زندگی 

کنی، بايد سعی کنی که سپاست را از والدين و نياکانت با خواندن  می
او همچنين با مهربانی به من آموخت » ی سوره بيان کنی. هر روزه

 خوانی را تمرين کنم. که چگونه سوره
 «مادر»زون پيکرگذاری شد.  ام گوهون ، در خانه٢٠١١در 

ام به تنهايی  بسيار خشنود بود که من می توانم هر روز در خانه
 سوره را بخوانم.

درگذشت. اما  ٢٠١٣ناگهان در » مادر«ی اندوه است که  مايه
ای وجود ندارد چون او هميشه در دلم زنده است و هميشه از  نگرانی

خواهم به پيروی از دستورهای  کند. می من مراقبت و محفاظت می
تری از  های بودا را تا جای ممکن به تعداد بيش او ادامه بدهم، آموزه

۴

 ايراد شد. ٢٠١۶ژوئن  ٢۶در   IBCی  ی معنوی در طی مراسم يکشنبه اين تجربه

صبح همگی به خير. متشکرم که امروز اين فرصت را به من داديد 
 ام را در برابر شما به اشتراک بگذارم. ی معنوی که تجربه

من رابينسون کاسوزی اهل اوگاندا هستم. وقتی در ابتدا به ژاپن 
ياما شوکايی شروع به کار کردم که يک  آمدم، در شرکت آکی

شرکت بازيافت و خريد و فروش وسايط نقليه در استان ايباراکی 
ياما  بار رئيسم خانم ميتسُوکو آکی جا بود که برای اولين است. در آن

ياما برای من مانند مادری در ژاپن بود. او کسی  را ديدم. خانم آکی
مادر «بود که مرا به ريّشو کوِسی ـ کايی هدايت کرد. متأسفانه 

 درگذشت. ٢٠١٣ی  در فوريه» ياما آکی
هشت سال از زمانی که عضو اين سازمان بودايی شدم 

ريّشو کوِسی ـ کايی همراه با دوستانم از    IBCگذرد. اکنون در می
اوگاندا و ساير کارگران همکار غير ژاپنی به آيين بودا عمل 

کنم. در آغاز برايم آسان نبود که به آيين بودا ايمان داشته باشم  می
 يی مسيحی به دنيا آمده و بزرگ شده بودم. چون در خانواده

اگرچه در آغاز برايم آسان نبود که به بودا ايمان داشته باشم، اما 
هميشه هر روز با من مثل فرزند خودش رفتار » ياما مادر آکی«

ی بودا عمل کنی مسلماً شاد  اگر به آموزه«کرد و با گفتن:  می
کرد. او مرا همانطور که بودم پذيرفته بود و  هدايتم می» خواهی بود

مادر «گرفت. با نگاه کردن به  در دل و تن مرا در آغوش می
ديدم. به لطف او من توانستم  خوارگی بودا را در او می غم» ياما آکی

 با َدرَمه رويارو و عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شوم.
کرديم و هميشه با هم غذا  ما مثل يک خانواده با هم زندگی می

شبه  اش مرا به سفرهای يک خورديم. او همچنين همراه با خانواده می
کرد که انواع غذاهای ژاپنی  برد. او تشويقم می جا می جا و آن به اين

رابينسون، اين را امتحان کن. خوشمزه «گفت:  را امتحان کنم، می
توانم همه نوع غذای ژاپنی بخورم. من  به لطف او حاال می» است.

سوپ ميسو،  ی سويای تخميرشده)، اوشينکو (شور ژاپنی)، ناتّو (دانه
 و تخم ماهی سالمون را خيلی دوست دارم.

ها چه سياه و  ی انسان رابينسون، همه«گفت:  او هميشه به من می
ی درخت زاده  کس از شاخه چه سفيد، همه والدين دارند. هيچ

 آقای رابينسون کاسوزی
 (IBC)المللی بودايی  مجمع بين

 ام با َدرَمه رويارويی

کند.  ايراد می IBCی  اش را در طی مراسم يکشنبه ی معنوی آقای کاسوزی تجربه
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 ها را به َدرَمه معرفی کنم. مردم گسترش بدهم و آن
آرزويم اين است که در اُوگاندا و کشورهای ديگر آفريقا مرکز 

کنم. مطمئنم که  َدرَمه بسازم. روزی رؤيايم را به حقيقت تبديل می
تر از هر کس ديگری  بيش» مادر«وقتی به اين رؤيا دست بيابم 

ی شما در راستای اين  خوشنود خواهد شد. واقعاً از حمايت همه
 رؤيا متشکرم.

خواهم شخصی شوم که  ام، می ی َدرَمه به عنوان عمل روزانه
شاد، مهربان و با محبت است مانند بنيادگذار نيوانو. به منظور 

يابی به اين هدف سعی خواهم کرد که نکات خوبی را در  دست
تری پيدا  ی بيش ديگران پيدا کنم، و تا جای ممکن دوستان سنگه

های بودا و طلب بخشش کردن  کنم. تنها راه، عمل مکرر به آموزه
از بودا، و بخشيدن هر کسی است که به تو بد کرده است. پس 

هايی داشته باشيد  جا، لطفاً دعا کنيد که چشم ی حاضرين در اين همه
که بهترين را در ديگران ببينند، قلبی که بدترين را ببخشد، دلی که 

بد را ببخشد، و روحی که هرگز ايمانش را از دست ندهد. ايمان و 
دعا هر دو ناديدنی هستند، اما چيزهای غيرممکن را ممکن 

کنند. پس لطفاً هميشه دعا کنيد و ايمان داشته باشيد، و پيروز  می
 خواهيد شد.

های بودا را آغاز کردم، احساس  از زمانی که عمل به آموزه
ی  های بسيای هدايتم کرده است. پس همه کنم که بودا به روش می

های  کنم که هر روز به آموزه جا هستيد، توصيه می کسانی که اين
 تان چيره شويد. بودا عمل کنيد. خواهيد توانست بر مشکالت

خورم که از حاال به بعد حداکثر تالشم  ، سوگند می»مادر«پس 
تان دارم. ديروز، امروز  و همگی، دوست »مادر«را انجام بدهم. 

 تان خواهم داشت. و فردا يکسان دوست
مُونی، بنيادگذار  خواهم سپاسم را از بودای جاودان شاکيه می

ناگا و همگی حاضرين بيان  نيوانو، رئيس نيوانو، عاليجناب يوشی
 ی شما بسيار متشکرم.  کنم. از توجه مهربانانه

کند. ياما شرکت می ی آکی خوانی با خانواده آقای کاسوزی (دومين نفر از چپ) در سوره
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ها باور دارند  ها و تلويزيون تعداد زيادی از بچه به خاطر تأثير بازی
ترها در آموزش  توانند دوباره زنده شوند. بزرگ ها می که مرده

 ها نقش دارند. واقعيت پرابهت مرگ به بچه

کند. بسياری از  ام بازی می های بازی هستم که پسر کالس دومی های ويديويی و ورق نگران محتوای بازی
به » ی تنظيم دوباره دکمه«يا » های احيا کارت«توان با  آورهای مرده را می ها شامل نبرد هستند که جنگ بازی

خواهم که او ارزشمند بودن زندگی را درک کند، نگران هر تأثيری هستم که اين  زندگی برگرداند. چون می
 تواند روی ذهنش داشته باشد. ها می بازی

 توانم ارزشمند بودن زندگی را به فرزندم منتقل کنم، چگونه می
های ويديويی است؟ که مجذوب بازی 

کنيد ارزشمند بودن  ای هستيد که سعی می شما مادر عالی
زندگی را به پسرتان منتقل کنيد در عين حال که همزمان 

 پردازيد. های بسيار ديگری می به نگرانی
های انديشه و حس  مردم از طريق برخوردهايشان راه

تان از  سازند. اميدواريم که شما در زندگی روزمره شان را می ارزش
ها واقعاً  اين فرصت استفاده کنيد و بگذاريد پسرتان درک کند که مرده

های  گردند و جهان واقعی ما با دنيای مجازی بازی به زندگی برنمی
 ويديويی فرق دارد.

برای اين که اين اتفاق بيافتد، احساسات بچه بايد پرورش داده شده 
نه تنها در » زندگی«و غنی شود همچنين بايد به پسرتان بگوييد 

صندلی  جان مثل مداد، کفش،  که در چيزهای بی جانوران و گياهان بل
و اسباب بازی هم وجود دارد و به اين صورت به او کمک کنيد که 

 اين احساس را شکل دهد که بايد از همه چيز با دقت استفاده کند.
ی احساساتی مثل اندوه، رنج، درد و تنفر از نظر  ها با تجربه بچه

کنند، که وقتی با گياهان يا جانوران کوچک در  معنوی رشد می
گيرد  کنند يا در تعامل با مردم زيادی قرار می طبيعت تماس پيدا می

کنند. بزرگ کردن حيوان خانگی يکی از چنين  ها را احساس می اين
ای که بچه دوستش دارد بميرد،  هايی است. اگر حيوان خانگی تجربه

تواند با آن بازی کند. در چنين اوقاتی مهم است که  او ديگر نمی
والدين در غم فرزندشان شريک شوند، گور کوچکی برای حيوان 

يی مانند اين، کودک  جا گل بگذارند. از طريق تجربه درست کنند و آن
يی  بار است که شاهد مرگ موجود زنده تواند بياموزد که اندوه می

 ها بايد بر آن فقدان غلبه کنند. باشی، اما انسان
ها مرگ پدربزرگ يا مادربزرگشان را تجربه  همچنين اگر بچه

ها  توانند با آن رو شوند که ديگر نمی کنند، بايد با اين حقيقت روبه
ها معنی مرگ  انگيز، بچه های غم صحبت کنند. از طريق اين تجربه

 را درک خواهند کرد.
ی گفتن ارزشمند بودن زندگی به  يک چيز ديگر، که به اندازه

ی متقابل بين والدين و فرزند است با  ها مهم است داشتن رابطه بچه
تو گنجی برای «گوييد:  ی زياد. آيا به روشنی به پسرتان می عالقه

و در عين حال مکرراً محبت را به طور » مادر و پدر هستی،
دهيد؟ مردم تنها وقتی قدر زندگی ديگران را  فيزيکی نشان می

ها بايد بدانند که مردگان هرگز به زندگی  بچه
برنخواهند گشت.

ها حق دارند به عشق والدين باور داشته  بچه
باشند.

کنند  شان دارند درک می شان دوست ها تنها وقتی که بدانند والدين بچه
دانند که  ها می که ديگران نيز به همان اندازه ارزشمندند. چون بچه

شان دارند، پس  شان دوست موجودات ارزشمندی هستند که والدين
 کند. زند و رشد می شان به مهربان بودن با ديگران جوانه می عالقه

ی ارزش داشتن برای ديگران را داشته باشند. پس  فهمند که تجربه می
دهد و با  بينيد که پسرتان به دوستانش توجه نشان می وقتی می

ً به او بگوييد:  ها عمل می مهربانی نسبت به آن تو خيلی «کند، لطفا
رسند. خوشحالم که چنين  مهربانی! دوستانت به نظر راضی می

ً پسرتان را خوشحال » ای! ی مهربانی شده بچه تحسين شما مطمئنا
اش نسبت  ی کارهای مهربانانه گذارد که او درباره کند، و نيز می می

به دوستانش و اهميت مهربان بودن با ديگران فکر کند. اين عوامل با 
هم کار خواهند کرد تا به پسرتان کمک کند معنای ارزش گذاشتن به 

 زندگی ديگران را دريابد.
شوند. اميدواريم که  کنند که تربيت می طور رشد می ها همان بچه

روابط متقابل ميان والدين و فرزندان به پرورش دل و جان کودکان 
 کمک کند.
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شود. اين مؤسسه  ی توکيو توليد می ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده هر ماه با همکاری مؤسسه» طناب نجات مراقبت از فرزند«
ها و سمينارهايی را برای  کند. اين مؤسسه سخنرانی ها نيز تغيير ايجاد می باور دارد که بهبود فکر و رفتار والدين در فرزندان آن

ی مراقبت از فرزند  های شخصی درباره کند، به عالوه راهنمايی والدين در نواحی گوناگون ژاپن و در کشورهای ديگر عرضه می
های اين مؤسسه به والدين و کودکان کمک کرده است که از نظر  ، برنامه١٩٧۵گذارد. از زمان بنياد آن در  در اختيار والدين می

هايی هماهنگ و شاد بيافرينند. معنوی با هم رشد کنند تا خانه

ی توکيو فراهم  ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده ها  در اين سری از سوی مؤسسه پاسخ
شده است)

 :١نکته

 :٢نکته
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شماری در جهان زندگی  جانداران بی«آموزد که  هايش به ما می کو نيوانو در يکی از کتاب رئيس نيچی
قدر نادر است که  ها ما به صورت انسان زاده شديم آن ی آن کنند و اين حقيقت که در ميان همه می

برانگيز است، و بنابراين چيزی است که ما بايد برای آن سپاسگزار باشيم. با اين که هر کدام از ما  تعجب
جا و اکنون زنده هستيم. بنياد زنده  دير يا زود خواهد مرد، هر کدام از ما به زندگی برانگيخته شديم و در اين

ی زندگی است و ستايش کردن و احترام  بودن به عنوان يک بودايی شامل بازشناختن ارزش اين معجزه
 )٧١ـ٧٠[گشودن چشم دل] ص  کوکو رو نو ماناکو ئو هيراکوُ (» های ديگر ی زندگی گذاشتن به همه

الزم است که او از طريق تجربه  به منظور اين که شما ارزشمند بودن زندگی را به پسرتان منتقل کنيد،
های خوبی از چنين  تواند مثال بياموزد که برای زندگی حدی هست. پرورش گياه يا نگه داشتن حشرات می

توانيد با هم انجام دهيد. با ديدن اين که چگونه  هايی هستند که شما و پسرتان می و فعاليت هايی باشد، تجربه
توانيد ياد بگيريد  ميرند، شما و پسرتان به صورت دست اول می کنند و سرانجام می موجودات زنده رشد می

هايی از تولدش بگوييد و به او  ای محدود است. همچنين مهم است که شما به پسرتان داستان که هر زندگی
 شگفتی زاده شدن را منتقل کنيد.
هايی شما و پسرتان خواهيد توانست قدر شگفتی و ارزشمند بودن اين  در روند داشتن چنين تعامل

جا و اکنون به زندگی برانگيخته شديم. چنين روابط متقابلی ميان مادر و  موضوع را بدانيد که ما چگونه اين
کنند که در دل و جانش احترامی را برای ارزشمند  فرزند وقتی هر روز تکرار شوند به پسرتان کمک می

 بودن زندگی پرورش دهد.
 

 ی منابع انسانی، ريّشو کوِسی ـ کايی)  نظارت ويرايشی از سوی دپارتمان آموزش َدرَمه و توسعه(

عبور از مسير ارزشمند بودن زندگی
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 تان را با ما در ميان بگذاريد. لطفاً نظرات

 کنيم. استقبال میزيستن همچون نيلوفر مان  ما از نظرات شما در مورد خبرنامه

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpپست الکترونيک:
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تان روشن کنيد جهان را با سپاس

دم.  آوريد؟ من اين سؤال را از اعضا در مرکز َدرَمه آيا رهنمود سال نوی رئيس نيوانو را به ياد می ي رس کوک پ ی بان
و در  بله، آن» است.» سپاسگزار بودن«موضوع آن «ها با خوشحالی پاسخ دادند:  آن وان ي يس ن د. رئ ن ت ف ا درست گ ه

ان در چه حال  پس عمل» مان سپاسمان را بيان و به آن عمل کنيم. بياييد در زندگی روزمره«نويسد:  رهنمودش می م
 است؟

م  من هر روز بيش از صدبار می«ی بانکوک گفت:  يکی از اعضای سنگه وي شکرم،«گ ت ری »م های  چون مشت
گری گفت: » کنم. ها تشکر می بار از هر کدام از آن آيند و من چندين ام می زيادی به مغازه ا «عضو دي ه ن چون من ت

ه  زندگی می ی ک ذاي ه غ ل ز، از جم ه چي م ه ه کنم کسی را در خانه ندارم که مستقيماً سپاسم را به او بيان کنم. پس ب
کوک شادی»» متشکرم.«گويم:  هايم می خورم، با بر هم گذاشتن کف دست می ان شان را از  وقتی شنيدم که اعضای ب

 گذارند، قانع شدم که عمِل سپاسگزاری برايمان شادمانی به همراه دارد. بيان سپاس به اشتراک می
ان می اسگزاری در جه ِی  ما همچنين از رئيس نيوانو آموختيم که در جهان مانند نور باشيم. نور سپ ک اري د، ت اب ت

ه عمل  کند. بياييد همچنان سپاسمان را بيان کنيم و در زندگی روزمره نگرانی، خشم، و توهم را دور می ان آن را ب م
 دربياوريم.

 
 
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين
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Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
2707 East First Street  Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org    http://www.rkina.org

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacifi c Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A. 
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com                                                             
http://buddhistlearningcenter.org/

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927
e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org     http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net     http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifi ca, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org     http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com     http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/̃rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com   http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José  Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, 
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446  /  55-11-5573-8377   
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br     http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, 
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist., 
Taichung City 401, Taiwan 
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai
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Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp     http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, 
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, 
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road 
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8,  Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka
382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


