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ی بنيادگذارمقاله

٣۵ـ٣۴) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان از 

های نوست. چون استخدام و  در فصل بهار، آوريل ماه رويارويی
کند،  های کاری در ژاپن عموماً از تقويم سال مالی پيروی می انتقال

ها و  شان با رئيس جوانان خصوصاً نگران روابط شخصی
کشند تا راهی برای عزيز  همکارهای جديد هستند، و زحمت می

کردن خودشان پيش ديگران پيدا کنند. اما يک روش مطمئن برای 
اين کار اين است که خود ما ياد بگيريم که واقعاً ديگران را دوست 

 داشته باشيم.
ی  توانند عالقه بسياری از مردم از اين حقيقت در عذابند که نمی

رومانتيک ديگران را به خود جلب کنند؛ اما آيا چنين افرادی 
وسواس اين را ندارند که تنها تصوير مطلوبی از خودشان به 
ديگران ارائه دهند؟ با ظاهری از خودراضی از باالی سر ديگران 

ترين توجهی به شخص ديگٍر بسيار  زنند، و حتا کوچک حرف می
کنند. اين که ياد بگيريم ديگران را دوست داشته باشيم  مهم نمی

ها  ترين راه است، چون مردم به طور طبيعی به کسی که آن آسان

 شوند. مند می را دوست دارد عالقه
ی  ٰشد در سوره بوداسفی که گوش به فريادهای جهان خوانده می

وسه شکل  شود. گوش به فريادهای جهان که به سی نيلوفر ظاهر می
خورد.  يابد، هرگز در ياری رساندن به کسی شکست نمی تجلی می

نام اين بوداسف (سنسکريت: اَولوکيتِشَوَره) يعنی به درون قلب 
 فهمد. کند و آرزوهايش را می ديگری نگاه می

اند که برای ديگران کششی ندارند چون  کسانی هستند که پذيرفته
توانند خوب صحبت  توانايی ندارند تملق ديگران را بگويند و نمی

بوداسف، که » ی های مهربانانه حرف«کنند. اما بايد درک کنيم که 
آموزد، يعنی بيشتر گوش دادن، نه  گانه به ما می ی نيلوفر سه سوره

های هر کسی در هر  زياد حرف زدن. اگر با همدردی به حرف
 شويد که همه دوستش دارند. موردی گوش کنيد، کسی می

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



٢

اش بسيار مؤدب بود. او مستقيماً به  در محل کاری، کارمندی در مورد سالم صبحگاهی
کرد. اين کار  به آرامی سرش را خم می »صبح بخير«کرد و با گفتن  همکارانش نگاه می

کوچکی است، اما گفته شد که بعضی از همکارها اين رفتار بسيار مؤدب او را در ميان 
 دانستند. يک صبح شلوغ، مزاحم می

اما بعد از مدتی، محل کار شروع به تغيير کرد. حتا کسانی که تا آن موقع وقتی از کنار 
به طرف هم برگردند و   شروع کردند که مستقيماً  »سالم،«گفتند  شدند فقط می هم رد می

 تر شد. سالم و عليک کنند و به تدريج فضای محيط کار آرام
کامالً متصل و بدون «دهد که  بودن در هماهنگی کامل، کيفيت شخصيت را نشان می

زنيم که چنين شخصی شويم،  است. بنابراين وقتی در اين باره حرف می »نقص يا ايراد
ها شخصی درست  منظورمان چيزی نزديک به يک انسان آرمانی است که برای بودايی

 کنم که اين آرمان هدفی دوردست است. مانند بوداست. اما من فکر نمی
دهد، و ها به مردم رضايت و آرامش دل می اگر فرض کنيم که کارهای بودا و بوداسف

شان هماهنگی   ها بخواهند با ديگران به خوبی کنار بيايند و در محيط شود که آن باعث می
آورد و در  ايجاد کنند، پس شخصی که با يک سالم صبحگاهی دل مردم را به حرکت درمی

کند، کسی نيست جز شخصی با هماهنگی کامل. در حالی که  محل کار هماهنگی ايجاد می
توان اثبات اين دانست که همه سرشت بودا  ها نواقص بسياری داريم، اين را می ما انسان

در مدرسه يا   کنيم، مثالً  داريم. به همين طريق، هرگاه که برخوردهای جديدی را تجربه می
تواند چنين روابطی را هماهنگ کند،  توانيم بگوييم که عامل مسلّمی که می محل کار، می

 احترام گذاشتن به سرشت بودای ديگران از طريق تبادل سالم و احوالپرسی است. 
 

 

 با يک سالم

 شخصی با هماهنگی کامل 

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
 کايی-رئيس ريشو کوسی

پيام رئيس
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٢٠١٨از کوِسی، آوريل 

دهد سرشت  شماری هست که به ما نشان می های بی جوهر سرشت انسان، سرشت بوداست؛ و داستان
ی اِدو، در يوشينو در استان نارای کنونی،  انسان به طور طبيعی کامل و هماهنگ است. در ژاپِن دوره

بوم حقيقی) بود.  ی جودو شين (پاک کرد که يک مؤمن معتقد به فرقه کُورو زندگی می مردی به نام ِسی
خوانند که لغت به لغت يعنی اشخاصی به طور  میميوکونين ی جودو شين را  های معتقِد فرقه (مؤمن
هر «کُورو زمانی که بيرون بود، پولی دزديده شد، او گفت:  ی ِسی انگيز عالی.) وقتی از خانه شگفت

ام پولی بود  ی من شود تا دزدی کند، بايد مشکل بزرگی داشته باشد. خوشحالم که در خانه کسی وارد خانه
شخصی که از او دزدی «خوارگی بودا، اجازه يافتم که  با هدايت غم«او ادامه داد: » که او بتواند بردارد.

 »تر کند. تواند مرا خوشحال باشم. اکنون هيچ چيز نمی »شود می
هر کسی وقتی اوقات خوش است «بِی از اوساکا گفت:  يک مؤمن معتقد ديگر، مونودانه کيچی

حرف » ی بودا هست. ای که مواجه شويد، در عمق آن سختی، درمه تواند شاد باشد. اما با هر سختی می
آموزند، خودش باالترين لذت و  ها به ما می که سختی» بذر سپاس«کند که شادی دريافت  او ما را آگاه می

 ارزش حقيقی ايمان است.
شان به مردم ديگر نبود.  خوارگی و توجه در دل اين دو مرد چيزی جز سپاس بودا برای زندگی و غم

توان گفت که اين  جانبه بودن ويژگی شخصيتی است که کامالً خرسند است و چيزی کم ندارد، و می همه
ويژگی نمودگار چيزی غير از يک احساس گرم رضايت نيست که قادر است با سپاس هر چه را که رخ 

 دهد، بپذيرد. می
که در فقر با مادرش  کورو که قبالً حرفش را زدم، پدرش را زود از دست داد. در حالی اتفاقاً ِسی
وسه سالش بود از دست داد. دقيقاً چون  کرد، همسرش را مالقات کرد، اما او را هم وقتی سی زندگی می

کرد. و اين فهم، منبع  کامالً غم و رنج را تجربه کرده بود، درد درون دل مردم را درک می
 اش شد که شايد اين فضيلت را در او به وجود آورد که به ديگران کمک کند. خوارگی غم

لوتوس نشسته در معبد چُوگُوجی در نارا هست که برای لبخند  ی بوداسف که به حالت نيمه يک پيکره
) توصيف زير را از لبخند ۶۶ـ١٩٠٧رو کاِمی ( ايچی آرام و مختصرش مشهور است. منتقد ادبی کاتسوُ 

به عبارت ديگر، در » کند يکی باشد. ممکن است با ماتمی که از اندوه و غم فوران می«او نوشته است: 
 شان کرد. توان به طور کامل توصيف های شديد و فکرهايی هست که نمی عمق دل بوداسف رنج

آل  ، که به سرشت ايده»)هی چی اِنمان( خوارگی و فضيلت کمال در غم«چنان که اين عبارت بودايی 
ايم  گيرند که آرزو کرده طور در نظر می ی ما را اين دهد بودا و در واقع همه انسان اشاره دارد، نشان می

خوارگی و فضيلت نشان  در اين جهان زاده شويم تا اين سوگند را برآورده کنيم که تا جای ممکن غم
 دهيم.

پيام رئيس

 شناسند مردمی که غم را می

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر آوريل 



ی اِدوگاوا  آموزان مرکز درمه ی هفتاد، گروه دانش در اواخر دهه
ی آموزشی در مرکز  ی ساالنه در طی تعطيالت تابستان يک برنامه

نشينی اومه در غرب توکيو برگزار کرد. من نيز در اين  گوشه
های  دهنده های تعليم برنامه شرکت کردم. تحت تأثير سخنرانی

ی دپارتمان جوانان قرار گرفتم. همچنين در جلسات هوزا  درمه
کردند و با  ها با هم همدلی می کننده شرکت کردم، که در آن شرکت

ها  ريختند. در طول اين فعاليت هايی از روی عاطفه می هم اشک
 کردم. کم لذت ايمان را درک می کم

در سال سوم دبيرستان تحت تأثير بنيادگذار قرار گرفتم که خود 
را وقف پيشبرد صلح جهانی کرده بودند و با اين رسالت در اطراف 

کردند. مشتاق بودم که شخصی شوم که بتواند با به  جهان سفر می
دست آوردن توانايی صحبت به انگليسی به او کمک کند. با داشتن 

ی ژاپن دانشگاه تمپِل در توکيو ثبت نام  اين آرزو در دل، در شعبه
های انگليسی، روش تفکر آمريکايی را  کردم. با شرکت در کالس

هايتان به  کسب کردم، يعنی مستقل بودن و بيان کردن انديشه
 روشنی.

بسيار زود، بعد از آن با اميد بسيار شروع به درس خواندن در 
دانشگاه کردم، اما مشکل بدهی پيدا شد. فروش در فروشگاه مبلمان 

توانستند وام  والدينم به خاطر رکود اقتصادی پايين آمد، و والدينم نمی
شان را بازپرداخت کنند. مقدار وام حدود سه ميليون ين ژاپن  بانکی

بود، اما احتمالش کم بود که بتوانند با فروش فروشگاه آن را 
تر، احساس کردم که در  پرداخت کنند. به عنوان پسر بزرگ

مسئوليت بازپرداخت وام شريک هستم، پس تصميم گرفتم که 
مدرسه را رها کنم و شروع به کار کنم. به مالقات رئيس گروه 

 آموزان رفتم و رهمنود خواستم. دانش
 هايم، با اين سخنان تشويقم کرد: بعد از گوش کردن به حرف

چون تو به اين منظور وارد دانشگاه شدی که سوگندت را «
برآورده کنی که شخص مفيدی برای بنيادگذار باشی، هرگز نبايد 

وقتی بگردی دانشگاه را رها کنی. در عوض بايد به دنبال کار پاره
که بتوانی به والدينت در بازپرداخت وام کمک کنی. و نيز بايد با 

آموزان انجام دهی، و برای  ات را در برابر گروه دانش جديت وظيفه
های بودا دعا کنی، خصوصاً در اين اوقات که مشکل داری.  نعمت

۴

ی (سفر معنوی) عاليجناب ماساتوشی شيمامُورا در مراسم روز يادبود بنيادگذار در تاالر مقدس  اين سخنرانی اشتراک درمه
 ارائه شد. ٢٠١٨مارس  ۴بزرگ در 

خير. من ماساتوشی شيمامُورا هستم که اخيراً به  صبح همگی به
المللی جنوب آسيا خدمت  عنوان مدير ريّشو کوِسی ـ کايی بين

ی جنوب و جنوب شرقی آسيا، ريّشو کوِسی ـ  کنم. در منطقه می
النکا.  کايی در سه کشور مرکز درمه دارد: تايلند، بنگالدش و سری

عالوه بر آن کشورها، چند بخش و مرکز هوزا در هند، نپال، 
ها در آن  سنگاپور و کامبوج وجود دارد و من مسئول انتشار آموزه

 کشورها هستم.
ی  ، به عنوان اولين پسر خانواده١٩۶٣سپتامبر  ۶من در 

فروشی را در بخش  ی مبلمان شيمامُورا به دنيا آمدم که يک مغازه
 گرداندند. اِدوگاوای توکيو می

اگرچه پذيرفتن ايمان به خاطر مادرم برايم سخت نبود که يک 
های گروه  مؤمن معتقد به آموزه بود، اما اصالً در فعاليت

کردم چون با  ی اِدوگاوا شرکت نمی آموزان مرکز درمه دانش
همه، وقتی  ام مشغول بودم، با اين های مدرسه های باشگاه فعاليت

تر گروه  امتحان ورودی دبيرستانم نزديک بود، يک عضو بزرگ
ام آمد تا به من اهميت و رهنمود  آموزان زحمت کشيد و به خانه دانش

ها  بدهد. چون پيش از امتحان ورودی نگران بودم، در طی صحبت
او سرحالم آورد. از مهربانی او چنان تحت تأثير قرار گرفتم که پس 

های گروه  از ورود به دبيرستان شروع کردم که در فعاليت
 آموزان شرکت کنم. دانش

 ها بود ی رنج ی همه وسواس سرچشمه

اش را در تاالر مقدس بزرگ،  ی معنوی شخصی عاليجناب شيمامُورا تجربه
 کند. توکيو، ايراد می

 عاليجناب ماساتوشی شيمامُورا
المللی جنوب آسيا مدير ريّشو کوِسی ـ کايی بين

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر آوريل 
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کنم که اين کارها بايد برايت سخت باشد، اما مطمئنم  من درک می
 »شوند. ها مسلماً گنج زندگيت می که آن

آموزان معلم راهنمايی بود که بر مشکالت  رئيس گروه دانش
مالی فائق آمده بود و با درآمدی که از پخش روزنامه به دست 

التحصيل شده بود. دقيقاً چون اين  آورده بود از دانشگاه فارغ
رهنمود از سوی کسی بود که وقتی دانشجو بود از مشکالت مالی 
رنج کشيده بود، من آن را به طور جدی پذيرفتم. به زودی به دنبال 
کاری گشتم که با اين شرط بخورد که بتوانم به دانشگاه بروم، در 

که وظايفم را در مرکز درمه انجام بدهم و به والدينم در  حالی
بازپرداخت وام بانک کمک کنم. و شروع به کار در يوشينويا 

ی گوشت  (کاسه گيُودونفود  يی فست کردم، يک رستوران زنجيره
 صبح، چهار روز در هفته. ٨شب تا  ١١و برنج) از 

به خاطر ترتيبات بودا توانستم آن مقدار درآمدی را که انتظار 
داشتم به دست بياورم، و توانستم به طور منظم به والدينم در 

ی دانشگاهم را  بازپرداخت وام کمک کنم و به تنهايی شهريه
خوابی احساس خستگی  بپردازم. اما از سوی ديگر، به علت بی

شد تمرکز در کالس برايم مشکل باشد.  مزمن داشتم، که باعث می
هايم پيشرفتی  کردم چون نمره به عالوه استرس زيادی احساس می

رفت، چيزی  طور که زندگی به اين منوال پيش می نداشت. همان
 نگذشت که ذهنم پر از شکايت شد.

ديدم که والدينم با هم غذا  کردم وقتی می احساس عصبانيت می
ديدم وقتی برای  کردم که می خورند، و ناگهان احساس خشم می می

خورد.  روم پدرم دارد نوشيدنی می وقت از خانه بيرون می کار پاره
در آن روزها خستگی و استرس روانی روی هم جمع شد تا به حد 

پذير بودم و اخالق بدی  آخرشان رسيدند پس من هميشه تحريک
 داشتم.

ی  کسی که دلم را درمان کرد يک عضو قديمی مرکز درمه
های مرا با تمام قلبش پذيرفت و نگه داشت.  اِدوگاوا بود. او شکايت

 » خواهد که والدينم را بزنم، دانم که بد است اما گاهی دلم می می«
کردم به او  اين را وقتی که داشتم با گريه احساساتم را آشکار می

توانی بزنی، اما والدينت را  حق با تو است. می«گفتم. او پاسخ داد: 
صورت او هم از اشک » نه. مرا بزن، فکر کن والدينت هستم.

 خيس بود.
هايش که گوش کردم، عقلم سر جايش آمد. در ابتدا  به حرف

خودم شروع به کار کرده بودم، با اين اميد که به والدينم (که از 
بازپرداخت وام در رنج بودند) کمک کنم که تا جای ممکن احساس 

های خودم جلب شده  راحتی کنند. اما بيش از حد، توجهم به سختی

ام را فراموش کرده  کردم، قصد اصلی بود و والدينم را سرزنش می
 داد اين احساسات مخالف در درونم بود. چه که رنجم می بودم. آن

بعد از اين که از سوی آن عضو قديمی تشويق شدم، توانستم 
وجور کنم. اما وقتی خيلی خسته بودم،  برای مدتی خودم را جمع

شدم و باز به خاطر ترغيب آن عضو قديمی خودم  باز بدخلق می
کردم. يک روز وقتی از نظر عاطفی نامتعادل  وجور می را جمع

ی تلويزيونی مستندی را ديدم که در  بودم، به طور اتفاقی برنامه
 مورد کار کودکان در بنگالدش بود.

ساله  ی تلويزيونی، دختری را ديدم که به نظر ده در آن برنامه
کرد. آن  رسيد  و قفسی را که پر از آجر بود با مادرش حمل می می

توانست به مدرسه برود يا با دوستانش بازی کند، و هر  دختر نمی
کرد. با اين وجود صورتش از  روز فقط در آن قفس آجر حمل می

چرا؟ چرا او لبخند زدن را در چنين «لبخندی درخشان روشن بود. 
صادقانه به دنبال پاسخی گشتم: » کند؟ شرايط سختی فراموش نمی

کند، پيش از  شايد چون او از کمک به والدينش احساس شادی می«
های  اين که به مدرسه يا دوستانش فکر کند، و نيز چون او و بچه

ديگری که تحت شرايط مشابهی هستند، همديگر را تشويق 
 »کنند. می

رنج من از وسواسم «به خاطر نگاه کردن به او متوجه شدم که 
توانستم شادی کمک به والدينم را  آيد. نمی نسبت به سختی می

های  احساس کنم. در واقع فقط برای مدت کوتاهی توجهم به حرف
شد، و زود  ی آن عضو قديمی و ديگران جلب می کننده تشويق

شد. اين درست  های خودم معطوف می توجهم فقط به سختی
کردم که باور داشتم در  هايم بود. اشتباه بزرگی می ی رنج سرچشمه

تمام طول زندگيم با رنج زندگی خواهم کرد، با اين که در واقع 
شدم باقی  التحصيل می هايم تا زمانی که از دانشگاه فارغ رنج
 »ماند. می

هايم غلبه  توانم بر رنج وقتی اين را ديافتم، متقاعد شدم که می
توانم به  بختم، چون می من خوش«کنم. قوياً احساس کردم که: 
بختم چون اعضای سنگه را دارم که با  والدينم کمک کنم. من خوش

کنند. اگر بتوانم يک قالب ذهنی قوی بسازم که  مهربانی تشويقم می
يک منبع سپاس را حتا در ميان شرايط سخت پيدا کند، اين در 

ها عمالً وجود  سراسر زندگيم يک گنج خواهد بود. اگرچه رنج
التحصيلی دوام خواهند داشت.  دارند، اما فقط مدت کوتاهی تا فارغ

 »اين مشکل بزرگی نيست که باعث شود چيزی را نديده بگيرم.
از عذاب روحی که رها شدم، حس کردم که احساساتی که تا 
آن زمان سرکوبشان کرده بودم، با انفجار نمايان شدند. بعد چيزی 
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والدينم در مورد من چه  تر از آن بود دريافتم. يعنی: را که حتا مهم
دانستم؟  ها را مقصر می هايم آن کردند وقتی به خاطر رنج فکری می

وقتی دلم به روی والدينم باز شد، يادم آمد که مادرم از جان و دل 
پخت. لبخند شاد پدرم را به ياد آوردم وقتی  برايم غذاهای مقوی می

خوردم. هيچ پدر و مادری نيستند که به سختی  با او نوشيدنی می
عقلی بودم که  پسر بی شان اهميت ندهند. من واقعاً  فرزندان

قدر  عقل آن توانستم عشق والدينم را تشخيص بدهم. اين پسر بی نمی
شناس است، در  کرد نسبت به والدينش وظيفه گمراه بود که فکر می

هايی  داد که سختی که هيچ توجهی به والدينش نشان نمی حالی
کردند. واقعاً خودمحور بودم.  تر از او را تحمل می بزرگ
خواهم از اين فرصت استفاده کنم و از  خودخواه بودم، می واقعاً 

ام  اند عذرخواهی کنم. از فقدان عشق فرزندی والدينم که درگذشته
خواهم سپاسم را برای عشق عميق و  خواهم و نيز می معذرت می

بازی وقتی بزرگم  ودل ای بيان کنم که والدينم با دست مهربانی
 کردند به من هديه کردند. کردند و هدايتم می می

ی دينی ريّشو  التحصيلی از دانشگاه وارد مدرسه بعد از فارغ
کوِسی ـ کايی شدم. به لطف ترتيبات بودا، اين فرصت به من داده 

ی دينی، در دانشگاهی در  التحصيلی از مدرسه شد که بعد از فارغ
دهم و به  تايلند درس بخوانم. از آن به بعد دارم وظايفم را انجام می

 نهم. ام با جنوب آسيا ارج می يی ارتباطهای کرمه
ها  های مقدس بودايی وقتی در بودگيا، يکی از مکان ٢٠١۶در 

شدگی رسيد) سيل عظيمی  مُونی در آن به روشن (جايی که شاکيه
ی عضو ديگری پناه گرفت،  آمد، يک رهبر هوزای بودگيا در خانه

ی او به خاطر باران تخريب شده بود. دختری از  چون خانه
کرد.  زد و شوخی می ی آن عضو هميشه با او حرف می خانواده

چرا وقتی من رنج «رهبر منطقه دلخور شد و از او پرسيد: 
سختی  چون تو با اوقات«دختر گفت: » کنی؟ کشم، تو شوخی می می

کمی پس از آن رهبر » خواهم تشويقت کنم. رو هستی، می روبه
وگو را به ياد آورد و گفت:  منطقه در برابر اعضای ديگر آن گفت

توانستم مهربانی ديگران را باز بشناسم چون کامالً درگير  من نمی«
 »مشکالت خودم بودم. بسيار متأسفم.

حالت روانی رهبر منطقه در بودگيا دقيقاً حالت روانی من در 
اش ديده بود، او احساس  يی که خانه  گذشته بود. به خاطر صدمه

ی اتفاقی را که افتاده  کرد که سيل همه چيز را از او گرفته و همه می
اش  ی اعضای خانواده دانست. اما در واقع، همه بود، منبع رنجش می

سالم بودند و دوستانی مهربان و بامحبت داشت که او را به طور 

اش  شان پناه داده بودند. در واقع اين حقيقت که خانه موقت در خانه
خراب شده بود باعث رنجش شده بود، اما با مشکلی که جانش ر ا 

رو نبود. خانه را از هيچ بنا کرده بود، پس اگر  تهديد کند روبه
تر از همه، او  ی نو بسازد. و مهم توانست يک خانه خواست، می می
آزاد شدن از «توانست گرمای سنگه را احساس کند و اهميت  می

ی مصيبتش  را از طريق تجربه »سوی ديگران و آزاد کردن ديگران
هايی را که در  های او، رنج به خاطر آورد. با گوش دادن به انديشه

گذشته تجربه کردم، به ياد آوردم. و اين باعث شد به آگاهی و 
ام به ديگران عمق ببخشم. از اين فرصت استفاده کرده و  توجه

 کنم. سپاسم را از او بيان می
کوِسی  امروز افتخار حضور مدير مرکز درمه ی بودگيای ريشو

ـ کايی را داريم، واحد تابع محلی که در بودگيا تأسيس شد. به لطف 
کوشش رهبر منطقه و رئيس در انتشار [آموزه]، ساخت مرکز 

کنيم، در محلی که يک عضو محلی اهدا  هوزای بودگيا را آغاز می
نموده است. فردا سالگرد هشتاد سالگی بنياد ريّشو کوِسی ـ کايی 

طور که رئيس [نيوانو] در پيام سال نو به ما آموخت،  است. همان
دريغ بنيادگذار، بنيادگذار همکار و  ام را به ايثار بی بايد ديِن قدردانی

نيز تعدادی از رهبران و اعضای پيش از ما بپردازم که سنگ 
ی بنياد ما را بنا کردند، و اميدوارم مبتکرانه و خالقانه خودم را  پايه

ها کنم. همچنين مجدداً خود را وقف گسترش  وقف انتشار آموزه
کنم که بيش از پيش شاد، مهربان، و با  سنگه در جنوب آسيا می

 محبت است.
مُونی، بنيادگذار نيوانو، رئيس نيوانو از  بودای جاودان شاکيه

شما بسيار متشکرم، از همگی بسيار متشکرم.

۶

.٢٠١۶ی هوزای بودگيا در  افتتاحيه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر آوريل 



٧



٨

در اين ضمن، دوستش مجبور شد برای کار رسمی 
خانه را ترک کند. آن دوست تصميم گرفت که گوهر 

ی آن مرد بدوزد چون  بهايی را به عنوان هديه در جبه گران
دانست که او در فقر فرو رفته است. چون مرد کامالً به  می

 خواب رفته بود متوجه نشد چه اتفاقی افتاده است.

ی دوستش را  بعد از بيدار شدن، مرد تنگدست خانه
ترک کرد و سرگردان بود تا به کشور ديگری رسيد و 
سخت کار کرد تا غذا و لباس به دست آورد. از درآمد کمی 
که داشت راضی بود. روزی به طور اتفاقی در راه با 

ی  رو شد. او که از ديدن ظاهر ژنده دوست ثروتمندش روبه
مرد تنگدست متعجب شده بود از گوهر درون جبه به 
اوگفت و آن را نشانش داد. مرد شادمان شد و به خاطر 

 ای رها از فقر و آرزو بگذارند.  گوهر توانست زندگی

کرد. روزی او از خانه  مردی بود که در فقر زندگی می
دوست نزديکش ديدن کرد. دوستش بسيار ثروتمند بود و او 
را به شام دعوت کرد، مرد تا جايی که جا داشت خورد، 

ی دوست ثروتمندش به خواب  بعد مست کرد و در خانه
 رفت.

 تمثيل گوهری در جبه
: تضمين بودا شدن که به پانصد ٨فصل 

 شاگرد داده شد.
 شاگرد  

پانصد٨فصل به که شدن بودا تضمين :
 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
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دهد و دوست نزديک او بودا را بيان  های عادی را نشان می کرد، ما انسان مردی که در فقر زندگی می
داد که در  های گوناگونی به مردمی می ی يک گردونه است. بودا آموزه بها نماد آموزه کند. گوهر گران می

ها به  ی انسان های بودا به قصد هدايت همه ی آموزه ها را آزاد کند. همه کشيدند، تا آن شان رنج می زندگی
های متفاوتی  که شايد به نظر برسد که ما در راه بوداگی است. هر يک از ما با ديگری فرق دارد و در حالی

کند  ی ما را يک زندگی عظيم حفظ می داريم، در واقع به طور مساوی زندگی بودا را داريم و همه گام برمی
 شود. های کار آن هستند. اين، يک گردونه خوانده می های ما تجلی ـــ زندگی

 داشتن گوهر بدون دانستن آن، گام برداشتن در راه بودا شدن است حتا با اين که از انجام آن ناآگاهيم.
يی هستيم که از طريق  تغيير و جاودانه داشته باشد، در عوض پديده ما وجودی نيستيم که سرشتی بی

مان خود حقيقی ماست، و بنابراين  آيد. اما باور داريم که ظاهر قابل ديدن همزايی مشروط به وجود می
کشيم. درست مانند مرد تنگدست اين  برد و رنج می آرزوهای زمينی ما را به اين طرف و آن طرف می

داستان، ممکن است تا شرايط تغيير کند، دوباره فقير شويم، بنابراين هيچگاه به زندگی با رضايتی دست 
 يابيم. نمی

پس بودا قانون همزايی مشروط را برايمان توضيح داده و ما را به راهی هدايت کرده که با رهايی 
دلمان از آرزوهای خودخواهانه آرامش درونی پيدا کنيم. چنين حالتی (نيروانه دو گردونه)، همان حالت مرد 

 تنگدست داستان است، که از درآمد ناچيِز کار حقيرش راضی است.
اش آگاه کرد. اين نماد آن  وقتی مرد تنگدست به دوستش برخورد، دوستش او را از وجود گوهر در جبه

 توانيم بودا شويم. بينی کرده که ما نيز می است که چگونه بودا پيش
بهاست که  دهد. گوهری بسيار گران گوهر درون جبّه تنها آرامش معنوی برای خود را نشان نمی

يابيم که راهی که در آن گام  دهد. از طريق شناخت اين آموزه، درمی ی يک گردونه را نشان می آموزه
شويم متصل است. راه بودا شدن راه زيستن است که در آن هميشه  ايم، به راهی که در آن بودا می برداشته

آرزو کنيم که اطرافيانمان را شاد کنيم و بيشترين تالشمان را بکنيم تا به اين هدف برسيم (راه بوداسف). 
دهد که ما به عنوان کسانی که ذاتاً دارای جان بودا هستيم، چگونه بايد باشيم. اگر  چنين راه زيستنی نشان می

توانيد نور گرمی باشيد که ديگران و اجتماع را  فقط حضور گوهر را دريابيد، مسلماً هر کجا که باشيم می
 روشن خواهد کرد ـــ چون شما از پيش آن گوهر درخشان را در دلتان داريد.

ی تحقيقات آکادميک چُوئو نظارت ويرايشی از سوی مؤسسه

 تفسير
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ياما گوش کنم. او مدير  هيده اُوچی اخيراً فرصتی را يافتم که به سخنرانی دکتر يوشی
باشگاه دوميدانی دانشگاه آئوياما گاکُواين در توکيوست، که مسابقات دوی امدادی با مسافت 

 طوالنی هاکونه اکيِدن را برای چهار سال متوالی برده بودند.
رسيم، ناگفته پيداست که مهم  او به ما گفت که وقتی به تربيت ورزشکاران خوب می

ها  تر از آن اين است که به آن شان کمک کنيم؛ اما حتا مهم ها در بهبود نتايج است به آن
 شان را بپرورند و به عنوان انسان پيشرفت کنند. کمک کنيم شخصيت

او همچنين گفت که اعضای باشگاه مجموعه قواعدی برای خودشان قرار داده بودند که 
هايشان در ورودی خوابگاه، و تميز کردن  شامل سالم و عليک کردن، مرتب کردن کفش

ی خوابگاه بود. با رعايت اين قواعد، دل اهميت دادن به  های محله ی خيابان داوطلبانه
 ها ايجاد شود. ی کار گروهی در آن ها پرورش يابد و روحيه بايست در آن ديگران می

سه «ما اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی نيز اهميت سالم و عليک را به عنوان يکی از 
ياما گفته بود،  چه که دکتر اُوچی ايم. من با شنيدن آن در زندگی روزمره آموخته »عمل

 مجدداً اهميت آن را دريافتم.
شنويم. اگرچه تبادل  آموزان اول دبستان را می های شاد دانش در آوريل، سالم و عليک

سالم يک اتفاق عادی روزمره است، اميدوارم که بتوانيم با تمام قلبمان آن را به عمل 
 دربياوريم و هميشه مراقب ديگران باشيم.

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
 

 سالم و عليک کردن عمِل احترام به سرشت بوداست

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر آوريل 

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpکنيم: مان زيستن همچون نيلوفر استقبال می ما از نظرات شما در مورد خبرنامه



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


