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ی بنيادگذارمقاله

 موفقيت و شکست

کس دوست ندارد که شکست بخورد، اما آيا بيشتر مردم  هيچ
ترسند که هيچ کاری  خصوصاً جوانان چنان از شکست می

توانند به هيچ چيز دست يابند؟ اگر پيش از اين که  کنند و نمی نمی
گاه  ی نتايج مضطرب باشيد، هيچ کاری را شروع کنيد درباره

 توانيد کاری بکنيد. نمی
تان را بکنيد و ببينيد چه  در هر صورت، اول بهترين تالش

يی که اميدوار بوديد نرسيديد،  افتد، و اگر به نتيجه اتفاقی می
مُونی اين کار را کرد.  توانيد دوباره سعی کنيد، حتا بودا شاکيه می

توانستند  های سخت را دنبال کرد که می برای شش سال رياضت
ها راه به سوی  ها از عمرش کم کنند، اما وقتی دريافت که آن سال

 شدگی نيستند، رهايشان کرد. روشن
هايی  ی سختی کنيم که شکست عظيمی است اگر همه ما فکر می

کند، به  التحصيل شدن از دانشگاه تحمل می که کسی برای فارغ

پيشرفتش کمک نکند. اما مگر اين که چندين سال در دانشگاه 
زحمت کشيده باشيد، در موقعيتی نيستيد که بگوييد اتالف وقت بوده 

فايده يا اتالف وقت  يا نه. هيچ چيزی در اين جهان نيست که بی
شدگی  هاست. روشن باشد، چون موفقيت روی ديگر اين شکست

مُونی بدون آن شش سالی که جانش را با تمرين رياضت  بودا شاکيه
 نيافتنی بود. به خطر انداخت، دست

آيد دو روی يک سکه  چه که به چشم ما موفقيت يا شکست می آن
هايی را که از طريق خوارِی شکست  هستند. ما هرگز درس

کنيم. اگر در هر موردی حداکثر تالشمان  ايم فراموش نمی آموخته
شود، و اگر از  هايمان به موفقيت منجر می را بکنيم، شکست

 گاه شکست منتظر ماست. مان مغرور باشيم، آن موفقيت

 ٨٩ـ٨٨) ص ١٩٩٧(شرکت نشر کوِسی،  ٩کايسوزُوايکان از 

ی نـيـلـوفـر در زنـدگـی             های سـوره   ، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمره        عنوان این خبرنامه،    
شـکـفـنـد. هـدف         یی ِگلين  مـی های 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 زندگیاین خبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت

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

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

) ١٨٨٩-١٩۵٧) و بانو ميوکو ناگانُوما (       ١٩٠۶-١٩٩٩نيّکيو نيوانو (  
تأسيس کردند. اعضای ریّشو کوِسی ـ کایی فعاالنه            ١٩٣٨در  

یی درمه را    کو نيوانو به طور گسترده      تحت هدایت رئيس نيچی   
های مربوط به صلح به      شوند و در فعاليت    با دیگران سهيم می   

المللی با همکاری مردمی از سطوح گوناگون        طور محلی و بين   
کنند.شرکت می
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ه در هر » يی جدی است زندگی مسئله«موضوع اين ماه  دگی هر شخص، ک است و برای شروع، زن
يست. » تولد، پيری، بيماری و مرگ«يی در طول فرآيند  نقطه اق جدی ن ف ديده شود، چيزی جز يک ات

د  ای داريم. بنابراين می های جدی گرچه ما معموالً  از اين آگاه نيستيم، اما همه زندگی توانيم بگوييم که کلي
ن  اهی از اي ا آگ ساختن زندگی به شکل موضوعی جدی اين است که به روشنی اين حقيقت را بدانيم و ب

 حقيقت زندگش کنيم.
ار؛ «گويد:  گرديم، می را در کتاب لغت می» جديت«اما وقتی  اوق يک احساس، شخصيت، يا ظاهر ب

االً احساس » ويژگی جدی يا پر ابهت؛ و جّديت، م ت و اگر بنا بود که هميشه چنين حالتی را حفظ کنيم، اح
ی  کرديم که نمی می توانيم با چنين رسميت خشکی زندگی کنيم. بايد به همين دليل باشد که شخصی با کلمات

اده«بسيار قابل درک گفته:  ف ت ر  جدی زندگی کردن يعنی زندگی کردن از ديدگاه نپايندگی، با اس ث داک ی ح
ا » ی کنونی. از لحظه مهم است که با توجه کامل زندگی کنيم، بدون اين که حتا يک روز، يک ساعت ي

 حتا اين دقيقه يا ثانيه را که جلوی چشممان است هدر بدهيم.
توانيد  شود و می تان آسوده، آرام و ساکت می آفريند و بنابراين عواطف گونه درک فضای ذهنی می اين

ی را می تان به خوبی کنار بياييد و از بودن با آن با مردم پيرامون ات ن اوق ي ع چن وان  ها لذت ببريد. جم ت
 زندگی جدی و شاد خواند.

ه «گويد:  جا گذاشت که می ) برای ما شعری بودايی به١۴٨١ـ١٣٩۴استاد ذن ايکيّو ( آرزو ندارم / ک
م. که تا هنوز زنده بعد از مرگم / به بودا تبديل شوم؛ / بل اش ی ب ان» ام، / بايد شخص خوب ن  چن ه در اي ک

ه  شعر فرض می ن ب ت ا پس از رف م ت ي ن شود، با تأمل عميق روی اين حقيقت که به جای اين که صبر ک
یَسها جهان بعدی به بزرگی برسيم، بايد از پيش در اين جهان  دگ زرگی  در حال زيستن زن ه ب ان ب م اي ه

شه می باشيم، بايد با اطمينان از روزی به روز بعد پيش برويم. همان ي ه  طور که هم ا هم م چون م وي گ
ه  سرشت بودا داريم، هر کس می د ک ري ذي پ ان «تواند به حقيقت بيدار شود. اگر ب ن جه ا اي ه يش َس از پ

 دهيد. ی جدی و بزرگ ادامه می تان به عنوان مسئله پس به زندگی» سرزمين نور آرام است،
 
 

 جدی زندگی کردن

يی جدی است زندگی مسئله

پيام رئيس

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی
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٢٠١٨ی  از کوِسی، فوريه

 روشن کردن کليد در ذهنتان
ی ابتدايی  ) که شعرهای بودايی بسياری را سروده است، مدير يک مدرسه١٩٩١ـ١٩١٢آموزگار يوشيو توئی (

 بود. روزی ديد که در کالسی اعالن زير آويخته شده است:
 

کليد » / کليک«هوا واقعاً سرد شده است / اما برای هميشه / در تخت نمان. / چطور است که با يک «
   »پاپی«که کليد برق را ميزند / و » کليکی«بلند شوی؟ / درست مثل » پاپ«ذهنت را روشن کنی /  و با يک 

اينوچی نو اوشيئه (  »»آغاز کنيم.» پاپ«و » کليک«کند. / بياييد هر صبح را با يک  که چراغ را روشن می
 ).١٩٩٢ی زندگی]، نشر کوِسی،  هايی درباره[آموزه

 
ی ما چيزی مشابه  کنم که برای همه که فرض می در حال حاضر در سردترين موقع سال هستيم و در حالی

تواند به کار برود. خوب است وقتی  در سناريوهای متفاوتی می» کليک و پاپ«رسد، اين  هست که به ذهنمان می
گيريد که خيلی در آن مهارتی نداريد سعی کنيد که کليد ذهنتان را روشن کنيد، و ممکن  در برابر کاری قرار می

 تان حقييقت را درک کنيد. است همچنين به شما کمک کند که در طول زندگی روزمره
کنيد تا به مدرسه،  کنيد؛ وقتی خانه را ترک می تان دعا می در صبح، وقتی در برابر محراب بودايی خانگی

کنيد ـــ چرا  گوييد و با ديگران سالم و عليک می می» صبح بخير«تان برويد؛ يا وقتی که  محل کار يا مرکز درمه
تبديل » روشن کردن کليد در ذهنتان«کنيد و آن را به فرصتی برای  يی استفاده نمی از چنين اتفاقات روزمره

که » چراغ حقيقت«کنيد و جريان برق حقيقت را روشن کنيد. با اين کار، » کليک«کنيد تا بتوانيد در ذهنتان  نمی
دهم و از  شوم اهميت می رو می ها روبه ی امروز، به مردمی که با آن همه«بخش شما با اين احساس است که  الهام

يی ژاپنی که تشکر را  کند. آريگاتو، واژه ذهنتان را روشن می »پاپ«و با يک » کنم. زمانم به خوبی استفاده می
جا و اکنون وجود  اين«دهد که ما  ی آريگاتايی گرفته شده که اين حقيقت جدی را نشان می کند، از واژه بيان می
بسيار مناسب است، تا عميقاً روی حقيقت بازتاب پيدا کند. » کليد در ذهنتان«و بنابراين برای روشن کردن » داريم

ی ما به  های روزمره گاه حتا اگر به طور خاص از آن آگاه نباشيم، به زندگی وقتی اين را عادتی شخصی کرديم، آن
 شود. طور طبيعی بزرگی بخشيده می

دهد. بدون تنبلی، در عمل کوشا  همه چيز به تغيير ادامه می«مُونی پيش از ورود به نيروانه گفت:  شاکيه
مُونی هدايت کنيم،  مُونی به نيروانه، اميدوارم که ما افکارمان را به سوی دل شاکيه در سالگرد ورود شاکيه .»باشيد

 ی نپايندگی را برای پيشبرد عمِل جدی بازگو کرد. رو شد، از نو آموزه که وقتی با مرگش روبه

پيام رئيس

٢٠١٨ی زيستن همچون نيلوفر فوريه
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د  وان تحصيلی خوب بودم اما از آن نوع اشخاصی نبودم که هميشه بت
چيزها را مرتب کنند و خانه را تميز نگه دارند. حس اقتصادی کمی 

می داشتم و هر چه پول داشتم خرج می ی ن ت ي م ردم و اه ه  ک دادم ک
ی ان م م ه  پولمان تمام شده است. پس، اغلب با شوهرم دعواي د ک ش

ا و طرز  خواست همه چيز را مرتب و منظم نگه دارد. حرف می ه
اد  کردم متذکر می برخورد او که هر اشتباهی را که می م ت ه اع شد ب

ه  زد، اما نمی به نفسم صدمه می م ک توانستم صادقانه با او صحبت کن
ی  چه احساسی دارم و احساساتم را در درونم نگه می اراحت داشتم. ن

م  شده انباشته دان رزن ام را به انرژی منفی تبديل کردم، که در تربيت ف
ه من می سرازير می م  شد. وقتی پسر بزرگم آن کاری را ک ت خواس
اضی  داد، او را از خانه بيرون می انجام نمی انداختم، و حتا کتاب ري

د  هايم را می دختر بزرگم را پاره کردم. فرزندانم هميشه حالت خواندن
ان از دست ه اگ ی  و نگران بودند که آيا ممکن است ن ان شان عصب

ج مشکل خودش  دري شوم، بنابراين جلوی من ساکت بودند. اما به ت
م د،  را نشان داد. پسر بزرگم لبخندش را از دست داد و ک حرف ش

روخورده م ف ر  اگرچه در مدرسه عملکرد خوبی داشت. خش ی دخت
ه  بزرگم که خودرأی بود، به مشکل تيک بدل شد. دختر دومم از خان

ه  داشت و به دوستانش می پول برمی رد ب ن شروع ک ي داد. او همچن
ه  رد ک ی ک ا زن دگی ب ه زن دروغ گفتن. به عالوه شوهرم شروع ب

ها حتا صاحب يک فرزند شدند. کمی پس از  مرتب و مطيع بود؛ آن
رگشت داد.  آن، شرکت شوهرم، که وضع خوبی داشت، چکی را ب

ه ان دگی می من از خانم کيم سون ـ جا که نزديک خ ول  ام زن رد پ ک
دايت  قرض کردم که بعداً مرا به آموزه ی ه اي های ريّشو کوِسی ـ ک

 کرد.
ه ١٩٩۵ی  ژوئيه ١۵اولين بار در  دن  از مرکز درم ره دي ی ک

ن  کردم، و اين دومين روز تولدم شد. رهنمودی که آن روز شنيدم اي
د «بود:  ن ر خواه ي ي غ اگر شما تغيير کنيد، ديگران هم بر آن اساس ت
کرد همه چيز و همه کس  برای من، کسی که هميشه سعی می »کرد.

ود.  و و جذاب ب اً ن ع ارت واق غير از خودش را تغيير دهد، اين عب
ر «احساس کردم وقتی اصل علّی را آموختم که  ي ي نتايج در نهايت تغ

ن می ه اي ا  کنند بسته به اين ک طی را ب وع رواب ون چه ن ن ا و اک ج
م» ديگران بسازيم. های پس از  چشمانم باز شد. کمی پس از آن، اس

 ١اين سخنرانی اشتراک درمه (سفر معنوی) از سوی خانم سواُونکی در مراسم اولين روز ماه و روز اُوپوسته در تاالر مقدس بزرگ در 
 ارائه شد. ٢٠١٧نوامبر 

 خانم سُونگ سُواُونکی
ی کره مرکز درمه

مرتبط شدن با ديگران با شادی، مهربانی و محبت

کند. اش را در تاالر مقدس بزرگ ايراد می خانم  سونگ سخنرانی اشتراک درمه

٢٠١٨ی زيستن همچون نيلوفر فوريه

ره در يک جزيره ١٩۵۵من در  ی ک وب غرب ی  ی کوچک در جن
ه  ادرم ب ذشت، پس م جنوبی به دنيا آمدم. يک سال بعد پدرم درگ

دم و  شهر بزرگی رفت تا کار کند. من در خانه ی والدين مادرم مان
ودم،  ی فراوان آن با دريافت عالقه ه ب ال ها بزرگ شدم. وقتی ده س

ی  ل ب دش از ازدواج ق مادرم دوباره ازدواج کرد. چون شوهر جدي
ات  شش فرزند داشت، مادرم نگران بود که ممکن است من اوق

حصيالت  سختی با آن ها داشته باشم. برای اين که همچنين بتوانم ت
ه ال ه خ را ب ُوسان  مناسبی داشته باشم، تصميم گرفت که م ام در ب

دری اپ ی در  بسپرد. شش سال بعد، ن ان ه اگ ر ن ي ي غ ه خاطر ت ام ب
دی  ي اام سياست حکومتی، اموالش را از دست داد و از روی ن

 ونه سالگی، والد تنها شد. خودکشی کرد. مادرم دوباره در سن سی
رادر  ردن من و ب زرگ ک رای ب ار ب مادرم خود را وقف ک

چ کوچک ردم و هي اه  ترم کرد اما من تالش او را مسلم فرض ک گ
ی قدردانی ا او ب ه عالوه ب ار  ام را به او بيان نکردم. ب ت ه رف ان ادب

اره کردم و در خانه با او حرف نمی می ه  زدم. درب ز ب ه چي م ی ه
ل  گرفتم. بعد از اين که از دانشگاه فارغ تنهايی تصميم می حصي ت ال

ی  ت ردم، و وق ار ک ه ک ی شروع ب اي ي شدم، در يک شرکت بريتان
رده  ات ک الق ار م بيست و هفت ساله بودم، با مردی که در محل ک

 بودم ازدواج کردم.
عات  اما واقعيت آن چنان که انتظار داشتم پيش نرفت. در مطال
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ی  مرگ نياکان خانواده وداي ه طور مفصل در محراب ب ام را ب
ا  ح و عصر دع ه صب خانگی پيکرگذاری کردم و شروع کردم ک
ه  کنم. همچنين سه عمل (سالم و عليک صبحگاهی، جواب دادن ب

ی ان م م ران صداي گ ی دي ت ردن  وضوح وق ب ک رت د، و م ن ن ک
هايمان،) را شروع کردم. اين تمام کاری بود که انجام دادم اما  کفش

تر شده بودم و بعد از اين که شروع به ديدار  فرزندانم گفتند که آرام
ن  مان شاد شده بود. از نتيجه از ريّشو کوِسی ـ کايی کردم خانه ی اي

وزه عمل م از آم ار  های ساده متعجب بودم. اما درک وز بسي ن ا ه ه
م  می«کردم:  سطحی بود. فکر می ن خواهم مادرشوهرم را مجبور ک

ود:  کيوتنکه اين قطعه  از  ن سی را «(قرائت سوره) را بش خسي
د  »واداريد که دل بخشندگی را برانگيزد، اي ن، ب يا شوهرم، و نه م

حمل را «به اين قطعه گوش بدهد:  ه دل ت د ک خشمگين را واداري
زد. گي م قضاوت می آن»» بران ا را در دل رم  ه ادرشوه ردم. م ک

ه «احتماالً حس کرد که چه فکری کرده بودم و به من گفت:  اگر ب
اد. ت د اف دی خواه اق ب ف چون او » آن معبد بودايی ژاپنی بروی ات

ود، دو سال  ی ب اي ی ـ ک وِس و ک ه ريّش شديداً مخالف رفتن من ب
شار  ت نتوانستم از مرکز درمه ديدن کنم. اما به لطف رئيس گروه ان

ی  درمه ان رب ه ا م ه ب ان، ک ره در آن زم ی ريّشو کوِسی ـ کايی ک
ههوزا های  ترتيبی داد که من در مراسم يادبود گردهمايی ی  در خان
ه ان زديک خ ه ن ه در  يکی از اعضا شرکت کنم ک ا درم ود، ب ام ب

 ارتباط بودم.
ی  ، کينا، دختر دوم همسايه١٩٩٨در  ُوي ام خانم پاک يونگ ـ ه

رود چون درد  که کالس  دهم بود، کم درسه ب ه م وانست ب ت م ن ک
کرد. خانم پاک هر روز  جسمی و روانی نامشخصی را احساس می

ره  کرد. من با ترغيب کردن کينا او را به مرکز درمه گريه می ی ک
و  که او در تمام راه مقاومت می بردم، در حالی ان ادروان ب رد. ش ک

ه  کيوکو لی، کشيش مرکز درمه رشت ان ب رای او ن ان، ب در آن زم
دا  جا و اکنون چند چيز می کينا، اين«کرد و از او پرسيد:  ي ی پ وان ت

ان  او دست »ها سپاسگزار باشی؟ کنی که برای آن ه ن هايی دارد ک
د  دارد، دهانی دارد که آن را می را نگه می خورد، آبی که قبل و بع

ا  هايش را با آن می از خوردن دست ا ب ن ي شويد، و غيره؛ آن روز ک
ها سپاسگزار  کمک اطرافيانش چيزهای بسياری پيدا کرد که از آن

ه  ان ه خ ی ب ال باشد، عمالً بيش از آن که بتوان شمرد، و با خوشح
رود. در آن  درسه ب ه م رفت. بعد از روز بعد توانست هر روز ب

ن  روز، شديداً  ه از اي م، ک ت رف رار گ تحت تأثير مهربانی بانو لی ق
واده ان ا خ ا ب رد ت اده را ک ف ت ی او  اولين مالقات با کينا حداکثر اس

 مرتبط شود.
ا جديت عمل «بانو لی با من نيز صحبت کرد:  د ب شما هم باي

رم را می» کنيد. دم و  من هميشه صورت مادرشوهر و شوه وان خ
ن  نمی ن اي وخت رای آم م ب توانستم به مرکز درمه بروم. اما آرزوي

ا  ی شگفت آموزه انگيز بسيار نيرومند بود و شهامتم را جمع کردم ت
صبرانه مشتاق شرکت در جلسات  باز از مرکز درمه ديدن کنم. بی

رای مشکالت هوزا  ود ب م ن اضای ره ق ی ت بودم. وقتی از بانو ل
ی  کردم، هميشه به من می گوناگونم می آموخت که غفلتم علت اصل

د علت  همه ن ت ف ه من گ ه ب دم ک ی مشکالت است. اول ناراحت ش
ا آن  ا آن زن، ام رم ي خيانت شوهرم در درون من است، نه شوه

خواستم که به خاطر  رهنمود احساس تازگی به من داد. اگرچه می
ده  ام از شوهرم معذرت تفاوتی بی ادي م ن ب ل خواهی کنم که او را در ق

م. پس  گرفتم، نمی ن ل ک ق ت ن ه او م اً احساسم را ب م توانستم مستقي
يی بيان کردم. معذرت خواستم  ام را به او با نوشتن نامه عذرخواهی

ه در  ده است، ک ه ترک ش که اين احساس را در او ايجاد کردم ک
دی  رزن د و ف نهايت باعث شد که با زن ديگری خانواده تشکيل ده

ی اشد.  داشته باشد، که برای آن م رده ب أسف ک ايست احساس ت ب
خار  خوشحال بودم که توانستم احساسات صادقانه ت ام را بگويم و اف

گران  می ه ن ن ک دون اي م، ب ن ک ار را ب ن ک م اي ت وانس ه ت کردم ک
 العمل شوهرم باشم. عکس

ی  وقتی در کره رف ی جنوبی ريّشو کوِسی ـ کايی را به مردم مع
ی می ن ن می کنيد، اگر بگوييد که گروه دي ه از ژاپ د،  ای است ک آي

ه بعضی از مردم سعی می جرب ی  کنند که فاصله بگيرند. چون آن ت
رخی  تلخ در طی اشغال کره از سوی ژاپن را به ياد می آورند، يا ب

اه  ب ت ديگر ريّشو کوِسی ـ کايی را با گروه دينی ديگری در ژاپن اش
خواندند. به عالوه،  موکُو را می گيرند که اعضای آن هم اوـ دای می
ه  ها در آغاز پيکرگذاری تصوير بودا يا نياکان آن شان را در خانه ب

می خاطر تفاوت وزه های فرهنگی ن ا آم ی ب ت ا وق د، ام رن ذي های  پ
د،  بنيادگذار نيّکيو نيوانو و رئيس نيچی کو نيوانو ارتباط برقرار کنن

ه  ها آزاد می کند. آن هايشان تغيير می دل ا عمل جدی ب د و ب شون
دن اعضای  ها از نظر معنوی رشد می آموزه ا دي کنند. به عالوه، ب

ان ديگر که با خانواده اد می هايشان و اطرافي ان  شان ش م د، اي شون
ق خود آن ر می ها به آموزه به تدريج عمي دار از  ت شود. من از دي
ی ميچیهای اعضا برای  خانه وزه کی ب ه آم ردم ب دايت م های  (ه

هريّشو کوِسی ـ کايی) و  ه  دوری ت ايت از اعضا در راه) ب (حم
ه  تر لذت می همراه رهبران مسن م را ب ان اي ن برم. من بستگان و آش

وهوزون  را از  ١٩٩٩ريّشو کوِسی ـ کايی هدايت کردم و در  گ
های اصلی دريافت کردم. مدير پخش انتشارات شدم  سوی ساختمان

ر بخش  ٢٠٠٩و در  ب ه و ره شار درم به عنوان رئيس گروه انت
های کوچکی  توانستم کمک منسوب شدم. همچنين شاد بودم که می

و ـ سونگ  در پروژه ي های ترجمه و چاپ بکنم از جمله انتشار ک
ود.  ها و مجالت برايم لحظه ماهانه. کار کردن روی کتاب يی شاد ب

در  درک من از آموزه سطحی بود، يا قطعه يی از دانش بود، اما آنق
ها را از  خودخواه بودم که اين درک اشتباه را داشته باشم که آموزه
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گر، «ام. او گفت:  ها کرده را وقف عمل به آموزه پيش از هر چيز دي
که اين رهنمود زمانی به من داده » ظرفيت معنوی خود را باال ببر،

ار  رگشت داد. چه اد ب شد که شرکت شوهرم چکی را با قرض زي
ه  اند. آن فرزندم اکنون همه بزرگ شده ع ام ها در جای خودشان به ج

م از  کنند و به خوبی از من مراقبت می خدمت می زرگ ر ب کنند. دخت
ده و  ی دينی گاکُوريِن ريّشو کوِسی ـ کايی فارغ مدرسه ل ش حصي الت

کند. و  های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی در توکيو کار می در ساختمان
ودم،  ه در آروزيش ب يش از هم پدر مهربان و نيرومندی که من ب

 نزديک ماست.
ا  شايد در حالی که زندگی ارزشمندی به عنوان انسان به من عط

ارزشی را پيش بردم. اما وقتی با ريّشو کوِسی ـ  شده بود، زندگی بی
م در آن  کايی روبه اش ه ب اشکوهی داشت رو شدم، توانستم زندگی ب
ه سوی هدف  »مقدم داشتن ديگران«توانم به  هميشه می عمل کنم، ب

ی  ات اق ف کامل کردن شخصيت پيش بروم. وقتی متوجه شدم که تمام ات
ن  د، و اي ن که برايم افتاده، ترتيبات بودا بوده که مرا به راه هدايت ک

ه دست ردم را ب ه م ودم ک ه  که من با سوگندی به دنيا آمده ب ی ب اب ي
ام به گنجی باارزش بدل  های گذشته ی تجربه بوداگی هدايت کنم، همه

 شد.
ادش  امسال ريّشو کوِسی ـ کايی کره به سی و پنجمين سالگرد بني

ه  می ی است. او ب رسد. کشيش فعلی، بانو ساچيکو لی، دختر بانو ل
وزه روانی ژاپنی صحبت می يس را  کند و آم ذار و رئ ادگ ي ن های ب

ره ه  برای ما به طور صحيح، بالفاصله و با مهربانی به ک رجم ی ت ي
ه  کند که من برای آن بسيار سپاسگزارم. من سوگند ياد می می م ک ن ک

وزه ی آم وب ره جن ی  بيشترين تالش را بکنم تا با مردم بسياری در ک
ودا و آموزه م شوم،  واقعی ب ي ی را سه اي ی ـ ک وِس و ک های ريّش

ل  آموزه اب ی ق ان هايی که بنيادگذار با اصطالحاتی روزمره که به آس
ه  ن در راهی ک درک است بازگويشان کرده است، و به گام برداشت

 رساند ادامه دهم. ی ما را به شادمانی می همه

۶

 ام. آن خود کرده
کرد  خانم گ، يک رهبر بخش، هر روز از مرکز درمه ديدن می

هو اغلب برای  ن  می دوری ت ي ط ب ا از مشکالت و رواب رفت. ام
ه احساسات  دخترهايش رنج می ردم ک حت ک ه او نصي برد. من ب

ط  ود رواب ب ه وان روش ب دخترهايش را درک کند و بپذيرد و به عن
توانم  من نمی«ها تعريف کند. اما او با تندی به من گفت:  ها، از آن آن

می نصيحت شما را دنبال کنم چون از عمل به آموزه ذت ن ا ل رم.  ه ب
آن لحظه، اشتباهم را درک  »پذيريد. دليلش اين است که شما مرا نمی

ی م گ  کردم. فهميدم که شخص بسيار ب ان ا خ ه ب ودم، ک احساسی ب
ه  کرد و در عوض فقط سعی می همدردی نمی کرد که او را وادارد ب

ه طور  گر، ب طور منطقی آموزه را درک کند. بانو لی از سوی دي
کرد و هميشه در  شناخت و تحسين می ی مردم را بازمی عادالنه همه
و  ايستاد، که در همه اين احساس را ايجاد می کنارشان می ان کرد که ب

ه او،  م ب اس لی او را بيش از همه دوست دارد. برای بازپرداخت سپ
اط  ب ردم ارت ا م ه ب ادالن د ع وان تصميم گرفتم که شخصی باشم که بت
لب از  م ق برقرار کند، و نيز مهربان، شاد و با محبت باشد. از صمي

 خانم گ سپاسگزارم که اين درس مهم را به من داد.
ی ـ  رهبرهای مسن وِس و ک ه از آغاز ريّش د ک ن تر بسياری هست

ه کايی کره قاطعانه به درمه عمل کرده ا آن اند. تعامل روزان ا،  ام ب ه
شان يکه و برجسته هستند، تمرين ارزشمندی برای من است  که همه

ه  که رفتار و قالب ذهنی ام را تصحيح کنم که تغييرشان سخت بود. ب
ار سال  خاطر اين تمرين، رابطه ام با مادرشوهرم نيز بهتر شد. چه

ره ی  پيش مادرشوهرم بعد از جراحی برای برداشتن توموری در مه
و عمل، توانستم با  گردنی، از گردن به پايين فلج شد. به خاطر آموزه

ا آن  ا ت ذشت، ام يش درگ تمام قلبم از او مراقبت کنم. او دو سال پ
ار  ی نيلوفر سه زمان من هر روز صبح و عصر سوره گانه را در کن

زدم و از جسم و  خواندم، با او با صميميت حرف می بسترش می
رای  ی آن  کردم. همه روح او مراقبت می ی ب ها اکنون خاطرات خوب

 من است.
ذا  چهار ماه پس از اين که مادرشوهرم درگذشت، مادر خودم غ
اً  ق ي م در گلويش گير کرد و از دنيا رفت. بسيار ناگهانی بود و من ع

اق  متاٴسف شدم و خودم را سرزنش می ف کردم چون درست موقعی ات
ه من  ده ک ي ان آن رس گر زم ه دي ودم ک رده ب کر ک افتاد که من ف

م.  مهربانی ن رداخت ک ازپ هايی را که از مادرم دريافت کرده بودم، ب
م.  گاه بود که من از حرف آن ت اف اجرای «های رئيس نيوانو تسکين ي

ا  ی فرزندی زمانی آغاز می واقعی وظيفه ي ن از دن دي ه وال شود ک
وزه رفته ق آم وداسف است، از طري ی  اند. اين شامل عمل به راه ب
اد  ی نيلوفر و اين که شخصی شويد که می سوره گران را ش تواند دي

 »کند.
ی خود  و ل ان من بيست سال است که با در ذهن داشتن رهنمود ب
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ا و  های بزرگ، متوسط و کوچک بودند؛ علف درخت ه
ه انواع ديگر گياهان. ريشه ا، شاخه ها، ساق ا، برگ ه ا،  ه ه

وه گل ي اران را  ها و م عمت ب ه طور مساوی ن ايشان ب ه
د.  ردن دن ک دريافت کردند، و با سرزندگی شروع به درخشي
افت  اران دري ه ب ادالن حتا با اين که از يک ابر به طور ع

ود  کرده بودند، مقدار رطوبتی که هر يک از آن ه ب ت ها گرف
زرگ  شان فرق می براساس اندازه و نوع کرد. يک درخت ب

زه ه يک سب ی ک ی  به رطوبت زيادی نياز دارد در صورت
ا  کوچک تنها به کمی رطوبت احتياج دارد. هر يک از آن ه

ه می براساس طبيعتش بزرگ و بالغ می د و  شود، شکوف ده
 کند. ميوه توليد می

ز  ي يک درخت بزرگ نقش خود را در جنگل دارد و ن
تر از درخت  يک درخت کوچک. يک درخت کوچک پايين

دگی بزرگ نيست. همه ان زن ه  ی گياهان و درخت شان را ب
ی کامل يش می ترين شکل براساس طبيعت ذات د.  شان پ رن ب

ه چون همه نقش خود را اجرا می د، هم ن ده  کن ان زن ی جه
 شود. می

ن  ي ود و زم در روزی بسيار گرم اتفاق افتاد؛ آفتاب شديد ب
اسر  م در سرت راک را تفته و خشک کرده بود. بعد ابری مت
اران  ت، و ب آسمان گسترده شد، که تمام جهان را دربرگرف

ان  در همه جا به يک صورت سرازير شد. در سراسر جه
اران  گونه ان وجود داشت. ب های گوناگون گياهان و درخت

ه ه ی آن يکسان بر هم ن هم ي د و زم اري ا ب ان را  ه ی جه
 مرطوب کرد. 

 

 تمثيل گياهان و درختان

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
: تمثيل گياهان۵فصل 
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اگون  زمين خشکی که آفتاب نيرومند آن را تفته است نشانگر اين است که ما در ميان نگرانی ها و انواع گون
ان و  کنيم. ابر بزرگ نماد بوداست، و باران نعمت نمودگار آموزه رنج زندگی می اه ي د گ ن ان های اوست. م

د.  درختانی که منتظر باران هستند، ما هم منتظر چيزی هستيم که تشنگی درون قلب ن رطرف ک هايمان را ب
ز می پوشاند و باران آموزه بودا به شکل ابری بزرگ کل جهان را می زد.  ها را به طور برابر بر همه چي ري

اگون  ها را به روش های متفاوتی دارند، آموزه ها و توانايی ی مردم شخصيت چون همه ون د.  می های گ رن ذي پ
 هايشان رشد کنند. توانند به نسبت توانايی ها همه می اما آن

د.  ها و برگ ها، شاخه ها، ساقه ريشه ن ت لت هس ه و فضي ب راق ی، م ها به ترتيب نماد ايمان، دستور اخالق
م می ريشه ان داري م ی را  ها، بخش حياتی گياهان و درختان، نماد ايمانند. چون اي ورات اخالق م دست ي وان ت

د آن های بودا پناه می رعايت کنيم، يا قواعدی انجام دهيم که مردمی که به آموزه د.  برند باي ن ن ال ک ب ا را دن ه
مرکز  رساند، که در آن می حفظ دستورات خالقی، در عوض ما را به حالت مراقبه می توانيم روی حقيقت ت

ر دست  شويم، می کنيم و اين طرف و آن طرف نرويم. وقتی به حالت مراقبه وارد می رت لت ب توانيم به فضي
ا و برگ های گياهان نيرومند باشد، گر شاخه يابيم. اما هر چه هم که ريشه ا اگر  ه ايشان خشک شود ي ه

ورات  هايشان بريده شود، سرانجام خشک خواهند شد. اعمال دينی با ايمان شروع می ساقه شود و از راه دست
 اند.  ی اين چهار جنبه برای هر عمل دينی اساسی انجامد، و همه اخالقی و مراقبه به فضيلت می

اوت در شخصيت طور که در اندازه درست همان ف واع ت اوت هست، ان ف ان ت ا و  ی گياهان و درخت ه
ل  هايی داريم، همه های انسان هست. اما با وجود اين که تفاوت توانايی ی ما وجودی شريف هستيم اگر پتانسي
ان می هايمان نشان دهيم. الزم نيست که وقتی درختی بزرگ مان را براساس توانايی کامل د  تر از خودت ي ن ي ب

کنند و در يک دوره  احساس حقارت کنيد. ما درست مثل گياهان و درختانی هستيم که از يک خاک رشد می
اوت خوارگی بزرگ بودا حفظ می ی ما را غم کنيم. همه زندگی می ف م ت ا ه رچه ب ا، اگ ن ع های  کند. در اين م

 ظاهری داريم، اما همه برابريم.
ی ی مردم در ظاهر و توانايی معنايی در خود اين وجود دارد که همه ال د در ح ن اوت ف ت ه  هايشان م ه هم ک
م، اجرا  زندگی بودا را به طور برابر دريافت می ان داري م ي کنند. مهم است که بدانيم چه نوع نقشی در زندگ

ان  هايمان در جهان با حداکثر توانايی کردن نقش ن داست اد آن در اي م ه ن مان يعنی عمل به راه بوداسف، ک
اد  گل م ها هستند. اگر با رهنمود به عمل در راه ادامه دهيم، مسلماً خواهيم توانست به بوداگی دست يابيم که ن

 ها هستند.  آن در اين داستان ميوه

 تفسير

ی تحقيقات آکادميک چُوئو نظارت ويرايشی از سوی مؤسسه

گانه: يک تفسير مدرن است، هردو اثر نيکيو نيوانو ی نيلوفر سه تفسير بر اساس آيين بودا برای امروز و سوره

٢٠١٨ی زيستن همچون نيلوفر فوريه
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ی  شود که سوره بسياری از شما شايد احساس کنيد که سال جديد وقتی واقعاً آغاز می خوان
ان  ی زمستان پايان يابد. من فکر می ی نيمه ساالنه م ان ن و ج ه ت کنم که دليلش اين است ک

ی تطهير شده است و ما می ه کل سوره توانيم سوگند سال نو ياد کنيم در حال ر  ک وف ل ي ی ن
ی شرکت می گانه را می سه ن ه در  خوانيم. وقتی در يک عمل دي ر است ک ت ه م، ب ي ن ک
 هايمان هدفی داشته باشيم. دل

وزد.  رئيس نيوانو در پيام سال نو اهميت کار با تمرکز روی يک هدف را به ما می آم
کرار  م. ت ي بايد به سوی يک هدف تالش کنيم و وقتی به دست آمد، هدف جديدی قرار ده
ل  ق اين روند نيروبخشی مجدد يا خلق مداوم، روند مهمی به سوی يک ايمان حقيقی و مست

ده است. اميدوارم که ما هميشه هدفی در دل ازن ه طور س م و ب ي ه  هايمان داشته باش ی ب ي
 ی تازه نزديک شويم. کنيم با روحيه ها برخورد می چيزهايی که هر روز با آن

 
 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
 
 

 به سوی يک ايمان حقيقی و مستقل

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpکنيم.: مان زيستن همچون نيلوفر استقبال می ما از نظرات شما در مورد خبرنامه
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Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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 Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
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 of Vancouver

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, 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

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

Rissho Kosei-kai
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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 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
Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Singapore

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 Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


