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ی بنيادگذارمقاله

۶۵ـ  ۶۴) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان از 

بهترين فرصتی که برای پرورش خودتان داريد وقتی است که با 
پذيرد  کند، يا نمی کسی برخورد داريد که خصمانه با شما رفتار می

هايی  گوييد عمل کند. وقتی وارد چنين وضعيت  چه که می که به آن
يی نداريم مگر اين که اين درس را بياموزيم که  شويم، چاره می

 ها سخت است. رفتار با انسان
و » بله، مطمئناً «دهند:  در مقابِل کسانی که سرسری پاسخ می

پذيرند، وقتی با سر به آن نوع مردمی  گوييد را می هر چه می
کنند و دنبال چيزی  کنيد که در مورد هر نکته بحث می برخورد می

ها به  کنيد تا با آن جز اشتباهات شما نيستند، و صادقانه کار می
درک مشتريک برسيد، برايتان آن تنهايی و ضعفی که در پشت 

ها مخفی شده، به آرامی مرئی  ی آن طرز برخورد لجوجانه

توانيد نسبت به  شود. و وقتی دل آن مردم را بشناسيد، ديگر نمی می
 تفاوت باشيد. ها بی آن

گيريد، و  در واقع وقتی ناگهان در برابر انواع مردم قرار می
ها را به کار بگيريد، و به درک سرشت واقعی  کنيد که آن سعی می

کنيد. ديگر از ترس  تری پيدا می دل انسان برسيد، اعصاب قوی
رويد. اين معنای به دست آوردن درکی است که  کس عقب نمی هيچ

 آيد.  از آزادانديش بودن به وجود می
بدون درک اعماق قلب انسان، توجه واقعی را به ديگران تجربه 

 کنند. روی نمی نخواهيد کرد، و به اين خاطر، مردم از شما دنباله

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، 
شـکـفـنـد. هـدف یی گِلين  مـیهای 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 سورهکه 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 (١٩٠۶-١٩٩٩نيکّيو 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 فعاليتبا دیگران سهيم می

المللی با همکاری مردمی از سطوح گوناگون طور محلی و بين
کنند.شرکت می



٢

های دينی بودايی، شامل اين  ی کتاب نخورده های دست ترين سوره پََده، يکی از قديمی دمه
اش را مهار کند، درست گويی  های خشم برانگيخته تواند غرش او را که می«شعر است: 
 »خوانم. يی خوب می کند، راننده ی سريعی را مهار می که درشکه

ايم اين  دهد. اما با اين که آموخته ٴمُونی اهميت مهار خشم را توضيح می جا، شاکيه اين
کار را بکنيم، سخت است که جلوی احساسات يا عواطف ترمز گذاشت، که اين احساسات 

ها تمايل داريم که چيزهايی را بگوييم که  شوند. ما انسان به ندرت به انفجار خشم محدود می
شويم که نبايد بخريم، و ا زراه  نبايد بگوييم، تسليم وسوسه برای خريدن چيزهايی می

 شويم ـــ و در نتيجه ممکن است با ديگران اختالف پيدا کنيم. درست منحرف می
کنيد که نزديک است که کنترلتان را با خشم، آرزو، يا  خوب، پس وقتی احساس می

 ايستيد؟ فکر خودمحور از دست بدهيد، چگونه در برابر آن محکم می
کنم که پيش از اين که کاری بکنيد، فقط نفس عميقی بکشيد. فقط با نفس  من توصيه می

کنيد. همچنين مهم است که اگر امکان دارد بگذاريد  کشيدن عميق، قلبتان را کمی آرام می
 ها فکر کنيد. ی آن ها در طول شب استراحت کنند و بعد که سرد شدند درباره موضوع

ي آز، خشم و نادانی  همچنين اگر کسی هستيد که ايمان دينی دارد، وقتی ابرهای تيره
بودا در اين باره چه فکری «کنند، با گرداندن افکارتان به  شروع به پوشاندن دلتان می

تان را به دست آوريد. به  توانيد باز خونسردی می» کرد؟ بودا چه کار می«يا » کرد؟ می
جای شکلی از وجود مانند خدايان و بوداها که ديدنی نيستند، برخی از مردم ممکن است به 

پدرم چه کار «الگويی در دسترس رو کنند که ارتباط مستقيمی با او دارند و فکر کنند: 
و به اين صورت احساس خشم، آرزو يا » گفت؟ مادرم چه می«يا » کرد؟ می

 شان را فرو بنشانند. خودخواهی
 

دور ماندن از آز، خشم و «يعنی » انديشيدن درست«گانه،  دومين تمرين راه هشت
وقتی اين را در زندگی » نادانی و انديشيدن به چيزها با دلی بزرگوار مانند بودا.

ها و تمايالتمان  کنيم که گويی احساس بريم، يعنی وقتی احساس می مان به کار می روزمره
ايستيم،  کشيم و بعد محکم می نزديک است که به حال خود رها شوند، ابتدا نفس عميقی می

 طور نيست؟ که دری است به سوی عمل به انديشيدن درست، اين

 اول، نفس عميقی بکشيد

 محکم ايستادن

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

پيام رئيس

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر ژوئن 
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٢٠١٨از کوِسی، ژوئن 

ی  خالص شدن از سه پليدی دل يعنی آز، خشم و نادانی (که يعنی حماقت خودمحور)، و انديشيدن درباره
ام که برخی از  دانيد که اين چقدر مهم است. اما شنيده ی شما می چيزها با دلی بزرگوار ـــ فکر کنم همه

گويند که چون اين را  اند، با نااميدی می رسد که حتا از سعی کردن هم دست برداشته مردم به نظر می
ها  ها گفته شد که بايد چنين شخصی باشند و بايد از آرزوها و دلبستگی دانستند، هر چه بيشتر به آن می

هايشان هرگز  انديشيدند که دل می» مصرف بی«هايی  تر به خودشان به عنوان انسان ها بيش دور باشند، آن
و  رها نخواهد شد. در اين مورد، چرا ديدگاهمان را کمی تغيير ندهيم، از آرزو، خشم و خودخواهی

 بررسی نکنيم که درست انديشيدن واقعاً به چه معناست، و به درکمان از آن عمق نبخشيم؟
ی چيزها به طور صحيح و بدون دل آزمند، دل خشمگين  يعنی فکر کردن درباره »درست انديشيدن«

شود، دلی که با گرمی با  کند. به عبارت ديگر، يعنی دلی که سهيم می و دلی که مردم را تحقير می
وقتی که اين را در يک تک کلمه   دهد.  بعد، ديگران در تعامل است، و دلی که به ديگران اهميت می

گوييم  جا می کنيم، آن کلمه چيزی غير از مالحظه نيست. به عبارت ديگر وقتی در اين بندی می جمع
 است.» ی ديگران با دل مالحظه«واقعاً منظورمان  »درست«

هيچ انسانی کامل نيست. بنابراين مهم است که ما عادت شخصی انديشيدن به چيزها با دل با مالحظه 
 توانيم از آز يا خشم رها شويم، که گاهی ممکن است دلمان را مهار کنند. را پرورش دهيم، حتا اگر نمی
تواند با دلی بزرگوار مانند دل بودا فکر کند و عمل کند. اما با وجود اين که  با اين کار هر کسی می

هايی  بار موقعيت بازهم در زندگيتان بيش از يک» انديشيد کار می با دلی مالحظه«يا » ايستيد محکم می«
 ها بسيار سخت است که اين کارها را بکنيد. رخ خواهد داد که در آن

ساکت باش، مانند خورشيد، مانند نسيمی خنک، مانند يک ستون، مانند «بار در مورد عبارت  من يک
کنيد که ممکن است  خصوص اگر احساس می صحبت کردم. وقتی با کسی مشکل داريد و به» سنگ.

عواطف شديد شما را تحت تأثير قرار دهد، به سکوت طبيعت چنان که در اين عبارت آمده، فکر کنيد و 
ها و جهان طبيعی يکی هستيم، شما و  تان را وسعت ببخشيد. درست چون ما انسان سعی کنيد قالب ذهنی

هايمان  دل» های خوب راننده«شخصی که جلوی چشمتان است هم يکی هستيد ـــ و با درک اين، ما 
 ای سرشار از قدردانی داشته باشيم. توانيم زندگی شويم. با دلی بزرگوار، می می

 
 

پيام رئيس

 ی ديگران دل مالحظه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر ژوئن 



 سپاسگزارم که توانستم سالم بمانم و تا امروز به وظايفم ادامه دهم.
ام به  به خاطر کارم، زمان درازی در ژاپن زندگی کردم و عالقه

ژاپن حتا پس از برگشتنم به بنگالدش ادامه داشت. در آغاز 
توانستم ريّشو کوِسی ـ کايی را درک کنم. اما با نگاه کردن به  نمی

تجربه هستيد يا  های اعضا، درک کردم که حتا اگر بی فعاليت
توانيد آموزه را به ديگران منتقل کنيد؛ و  روحانی نيستيد، هنوز می

انگيز  به اين درک رسيدم که ريّشو کوِسی ـ کايی سازمانی شگفت
 است.

وقتی به ريّشو کوِسی ـ کايی پيوستم، تازه ازدواج کرده بودم. من 
و همسرم برای ماه عسل به سنگاپور، تايلند، نپال و هند رفتيم. وقتی 
در نپال بوديم با آقای ساليِندرا بَجَرَچريه، رهبر بخش ريّشو کوِسی ـ 
کايی کاتماندُو مالقات کردم. در راه برگشتمان به بنگالدش در 

جا بوديم،  ی يکی از بستگانم در کلکته مانديم. وقتی آن خانه
هايی را که آموخته بودم با فاميلم سهيم شدم. بعد از آن فاميلم  آموزه

 هم عضو شد.
وقتی از ماه عسل برگشتم، ديدم که مهمانی از ژاپن آمده، آقای 

ی ژاپن  کازُوماسا ايزاوا، که به عنوان کشيش در مراکز درمه
کرد. اين اولين  خدمت کرده بود، در آن زمان از بنگالدش ديدن می

توانستم کمی ژاپنی صحبت  برخوردم با آقای ايزاوا بود. چون می
اش  کنم. در انتشار درمه به عنوان مترجم آقای ايزاوا همراهی

کردم. وقتی اعضای بنگالدش بيش از سيصد نفر شدند، آقای  می
های اصلی توکيو تقاضا کرد که زمينی برای  ايزاوا از ساختمان

برای اعضای محلی بخرند. وقتی به دنبال زمين هوزا مرکز 
گشتيم با آقای سنجيت بارُوآ بُولُو مالقات کردم که زمين را به ما  می

نشان داد. او اکنون درگذشته است، اما وقتی زنده بود هميشه به من 
 کرد. بسيار کمک می

پيش از اين که به ريّشو کوِسی ـ کايی بپيوندم، از آن نوع 
اشخاصی بودم که فکر می کردم هميشه حق با من است و درکم 
هميشه درست است، که اين بارها به بحث کردنم با ديگران منجر 

های بودايی  های ميان اصول فرقه ی اختالف شد. همچنين درباره

۴

ی  در مرکز درمه ٢٠١٨آوريل   ٢٠اين سخنرانی اشتراک درمه (سفر معنوی) در يک گردهمايی اعضا در 
 بنگالدش ارائه شد.

 لطفاً همگی هدايتم کنيد.
من بيمال کانتی بارُوآ هستم. شادمانه با همسر، دختر و پسرم 

کنم. در حال حاضر، به عنوان رهبر بخش جنوبی  زندگی می
 کنم.  چيتّاگونگ خدمت می

خواهم سپاسم را از عاليجناب ميتسُويُوکی آرتيومی  در آغاز، می
و رهبران ديگر مرکز درمه بيان کنم که اين فرصِت سهيم شدن 

ام را با ديگران به من دادند که به من اجازه داد بار  ی درمه تجربه
 ديگر در خودم تأمل کنم. 

خواهم از آقای بيپلوپ بارُوآ هم تشکر کنم که آغازگر اين  می
او مرا تعليم داد و در مورد ريّشو  ٢٠٠٠ی درمه بود. در  تجربه

ی آقای  انگيز به من آموخت. او مرا به خانه کوِسی ـ کايی شگفت
خواهم  کُومار بارُوآ در پاتارَگتَه، چيتّاگونگ برد. همچنين می بيمان
هايم را از آقای بيمان کُومار بارُوآ بيان کنم، برای  ترين سپاس عميق

 های ريّشو کوِسی ـ کايی در بنگالدش. ابتکارش در گسترش آموزه
ی  های روزهای اوليه بسياری از اعضايی که با هم در فعاليت

اند. من واقعاً  کرديم، درگذشته ی بنگالدش شرکت می مرکز درمه

 ی حاضر را گرامی بداريد لحظه

اش را در مرکز درمه بنگالدش  آقای بيمال کانتی بارُوآ سخنرانی اشتراک درمه
 کند. ايراد می

 آقای بيمال کانتی بارُوآ      
ی بنگالدش مرکز درمه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر ژوئن 

سفر معنوی



۵

کايی  -مختلف نظراتی داشتم. اما بعد از اين که به ريّشو کوِسی 
پيوستم، دريافتم که لزومی ندارد بحث کنيم که کدام آموزه 

های خودش را دارد،  که هر فرقه آموزه تر است. در حالی صحيح
توانی از هر چيزی  کايی تو می -آموختم که در ريّشو کوِسی 

طور که به تدريج  توانی به آن عمل کنی. همان شروع کنی که می
 تر بياموزم. ها را عميق به اين درک رسيدم، مشتاق شدم که آموزه
ی  چان بارُوآ که در دوره درست در آن حدود زمانی، آقای کان

های اصلی ريّشو  ی دينی گاکُورين در ساختمان المللی مدرسه بين
ها و انتشار درمه خوانده بود،  کوِسی ـ کايی در توکيو آموزه

درسش را تمام کرد و به بنگالدش برگشت. من چيزهای بسياری 
کايی از او   - ها و آداب درست آيين ريّشو کوِسی ي آموزه درباره

چه که آموختم، قرار گرفتم و آرزوی  آموختم. حقيقتاً تحت تأثير آن
تر، در درونم  ها تا جای ممکن با مردمی بيش سهيم شدن آموزه

زون و گواهی معلم درمه دريافت کردم، به  رشد کرد. بعداً گوهون
عنوان رهبر منطقه کارم را شروع کردم و اکنون به عنوان رهبر 

 کنم. بخش خدمت می
از طريق نقشم در مرکز درمه، دريافتم که چقدر سخت است 

ها را با ديگران سهيم شويم. همچنين متوجه شدم که  که آموزه
زندگی فقط پر از چيزهای خوب نيست و هميشه باشکوه نيست. 
سرانجام درک کردم که به عنوان انسان، تا زمانی که زنده هستيم 

چه که در اين  شويم، از آن رو می به ناچار با انواع مشکالت روبه
خواهم يکی را با شما سهيم  باره در زندگی خودم تجربه کردم، می

 شوم.
ی  ی توليدکننده ی من از زمانی بود که يک کارخانه اين تجربه

کردم. به خاطر عوامل زيادی، کارمان خوب  لباس را اداره می
رفت و من قرض زيادی داشتم. هر چقدر هم که سخت  پيش نمی
حلی برای آن مشکل پيدا کنم.  توانستم راه کردم، نمی تالش می

کردم که انگار همه چيز در برابرم در تاريکی فرو  احساس می
ام  وجور کردن خانواده رفت. چون درآمدمان واقعاً کم بود، حتا جمع

ها، ناگهان يک مشکل  ی اين هم برايم سخت بود. به عالوه همه
يی  تر هم به وجود آمد. مدتی قبل من و برادرم داده بوديم خانه جدی

برايمان بسازند تا در آن زندگی کنيم. ناگهان برادرم به من گفت که 
وساز خانه را پرداخت نکنم،  اگر من به زودی نصف خرج ساخت

کردم که بفهمم چطور  فروشد. از بس سعی می او خانه را می

مان را نگه دارم، ديوانه شده بودم و به نااميدی فرو رفتم. در  خانه
ی بنگالدش هميشه کنارم بودند و از  چنين اوقاتی، اعضای سنگه

 کردند. من حمايت می
ها، کمی  ی آن های مهربانانه ها و حمايت به خاطر تشويق

تومی  احساس راحتی کردم. در يک سخنرانی عاليجناب آری
شرکت کردم که در آن زمان برگزار شد. در طی سخنرانی او از 

 ی مقروض بودن خودش صحبت کرد. تجربه
طور که  طبيعی است که کارها آن«تومی گفت:  عاليجناب آری

ما آرزومنديم پيش نروند. به اين دليل است که به جای وقت صرف 
شد،  چه که بايد در گذشته انجام می ی آن کردن برای تفکر درباره

تان مهمتر  چه که در برابر شماست برای آينده ارزش دادن به آن
 »است.

او با اشاره به رودها گفت که وقتی آب کثيف از باالی رود 
ی رود تميز باشد، آب کثيف به پايين رود  آيد، اگر آب در ميانه می
کند. اگر  مان صدق می های گذشته رود. همين در مورد تجربه نمی

انگيزی  ی شگفت ی حال حداکثر استفاده را بکنيم، آينده از لحظه
 منتظرمان خواهد بود.

تومی گفت، احساس  چه که عاليجناب آری با گوش دادن به آن
ی  کردم که در تاريکی نور اميدی ديدم. توانستم فکر کنم که لحظه

کنم.  دارم و با مشکالت جلوی چشمم مبارزه می حال را گرامی می
ای برخوردار بودم. به  ی عالی همچنين از نعمت اعضای سنگه

 شان نسبت به من، توانستم باز روی پاهايم بايستم.  خاطر مهربانی
شوم. به  اگرچه هنوز کلی قرض دارم، ديگر عصبی نمی

ها آموختم که همه چيزها برای کمک به رشد ما رخ  خاطر آموزه
دهند. از صميم قلبم برای وجود اعضای سنگه سپاسگزارم که  می

 وقتی مشکل داشتم از من حمايت کردند.
لطفاً بگذاريد سپاسم را به بنيادگذار نيوانو بيان کنم که اين 

انگيز را تأسيس کرد. به خاطر اين  ريّشو کوِسی ـ کايی شگفت
رو شوم.  انگيز روبه های واقعاً شگفت سازمان توانستم با اين آموزه

ام تا درمه را انتشار دهم و تا  تری را آغاز کرده من تالش بيش
تری سهيم شوم. توانستم  مردم  ها را با مردم بيش جای ممکن آموزه

ی  بسياری را در شهرم چنديرپُونی، در چيتّاگونگ و داکا به آموزه
کايی هدايت کنم. تا حاال بيش از صد نفر را به اين  -ريّشو کوِسی 

 ايمان هدايت کردم و اميدوارم به هدايت بسياری ديگر ادامه دهم.

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر ژوئن 

سفر معنوی



۶

در  هوزابرای من شادی بزرگی بود که يک مرکز 
چنديرپُونی، که من در آن زاده شده بزرگ شدم، ساخته شد. 
همچنين واقعاً خوشحالم که شنيدم انتشار درمه در کلکته و بودَگيا 
در هند و در جاهای بسياری رشد کرده است. اين خبر عالی 

ی انتشار مرا به ياد زمانی انداخت که عاليجناب تِرُو سايتو،  درباره
که در آن زمان کشيش بخش جنوب آسيا بود، مرا به انتشار درمه 
ی  در کلکته فرستاد، که من در آنجا با آقای سُوَمن بارُوآی شعبه

کردم. بعداً، آقای سُومن بارُوآ به بنگالدش آمد  کلکته همکاری می
شد دريافت کند، که  زونی را که به طور محلی اهدا می تا گوهون
اش در کلکته پيکرگذاری شد. من سه بار از کلکته ديدن  در خانه

کنم  جا سی و شش نفر را هدايت کردم. فکر می کردم، که آن
بارُوآ  ی کلکته، بخش شده و آقای سُومن انگيز است که شعبه شگفت

خواهم از پدر آقای سُومن بارُوآ  رهبر بخش شده است. همچنين می

شان از صميم  و خواهرش خانم سُوسميتا بارُوآ به خاطر مهربانی
 قلب تشکر کنم.

کافی نيست که ما تنها کسانی باشيم که شاد هستند؛ بايد به 
شادی ديگران هم فکر کنيم. برای اين که همه به شادی حقيقی 

ی بنيادگذار را در دلم نگه خواهم داشت و  دست يابند، من روحيه
تری سهيم خواهم شد. اخيراً عاليجناب  ها را با مردم بيش آموزه
تومی به ما رهنمود داد که سپاسمان را به رهبران  آری
که به  ترمان و اعضای پيش از ما نشان دهيم، و در حالی قديمی

شويم کمک  ی بنگالدش نزديک می بيستمين سالگرد مرکز درمه
خواهم سوگند ياد  تری با بودا مرتبط شوند. می کنيم که مردم بيش

ی بنگالدش خودم را  کنم که به عنوان يک عضو مرکز درمه
 تر وقف انتشار درمه کنم. بيش

از شما بسيار متشکرم.
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ها به پدرشان گفتند که چه اتفاقی افتاده و از او  آن
خواستند که جانشان را نجات بدهد. پدرشان بالفاصله گياهان 

ها را با هم مخلوط کرد و دارويی  دارويی الزم را کوبيد، آن
را تجويز کرد که رنگ، بو و طعم عالی داشت و گفت: 

برد و  بخوريد. اين دارو به سرعت رنجتان را از بين می«
هايی که  بچه» کند که ديگر هرگز بيمار نشويد. تضمين می

حواسشان را کامالً از دست نداده بودند، فوراً آن را خوردند 
و کامالً بهبود پيدا کردند. اما ديگران که حواسشان را به 

خواست که دارو  خاطر سم از دست داده بودند، دلشان نمی
 رسيد. را بخورند چون برايشان جالب به نظر نمی

پدر برای فرزندانش احساس تأسف کرد و به راهی فکر کرد 
ها گفت که بايد دارو  ها را نجات بدهد. او به آن ی آن تا بتواند همه

را بخورند و رفت. بعد پيکی فرستاد تا به فرزندان اطالع بدهد 
ها خبر مرگ پدرشان را شنيدند،  که او مرده است. وقتی بچه

کس نمانده بود  پناهی که هيچ قلبشان پر از اندوه شد. آن حس بی
ها را به هوش آورد، و دريافتند  که به او تکيه کنند سرانجام آن

هايی که دارو را نخورده  که دارو چقدر ارزشمند است. بچه
بردند، سرانجام آن را سر کشيدند و از  بودند، و همچنان رنج می

ی فرزندانش  اثرات سم کامالً درمان شدند. پدر که شنيد همه
 بهبود پيدا کردند، به خانه برگشت تا همه او را ببينند.

ی  زمانی پزشکی بود که فضيلت بااليی داشت. او در تهيه
داروها و درمان همه نوع بيماری مهارت داشت. فرزندان 
بسياری داشت. روزی، وقتی بيرون رفته بود، فرزندانش 
به اشتباه دارويی را سر کشيدند که اثرات سمی داشت. 

ها روی زمين از درد به  کرد، و بچه دارو به تدريج اثر می
پيچيدند. در آن وقت پدرشان به خانه برگشت. وقتی  خود می

 چشمشان به پدرشان افتاد خيلی خوشحال شدند.

 َگته : زندگی جاودان تتّه١۶فصل  تمثيل پزشک خوب

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
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ی تحقيقات آکادميک چُوئو نظارت ويرايشی از سوی مؤسسه

ی موجودات، هستند. داروی سمی  ی ما، همه ها نماينده ها، نمودگار بوداست و بچه پزشک، پدر بچه
ی بودا يا  های ماست، يعنی سه سم آز، خشم و نادانی؛ و دارای مؤثر نشانگر آموزه نشانگر توهم

 ی نيلوفر است. سوره
کند، هميشه حاضر و نزديک  خيزد و نه توقف می مُونی، بودای جاودان که نه برمی اگرچه شاکيه

مان به  هايی که در برابر چشمان ها از حضور او آگاه نيستيم، و در عوض به پديده ماست، اما ما انسان
 ها قرار بگيرد و رنج ببريم. هايمان تحت تأثير آن گذاريم دل ايم، می آيند دلبسته وجود می

ی چيزها، چيزی جز ظواهر موقّتی نيستند که بر اساس قانون علت و  آموزد که همه بودا به ما می
ها رها شدند و  هايی که اين آموزه را شنيدند و پذيرفتند، از وابستگی آن آيند، و آن معلول به وجود می

 به آرامش معنوی دست يافتند.
توانند  کرد دور شوند، می بار رهايی يافتند وقتی از بودا که هدايتشان می هايی که يک اما آن

های بودا عمل کنند. چون بودا نگران بود که اين ممکن  سرانجام خودخواه شوند و برخالف آموزه
 است رخ دهد، او اين تمثيل را موعظه کرد.

بردند، خوشحال شدند که پدرشان  کودکانی که وقتی پدر نبود به اشتباه سم خورده بودند و رنج می
گيرند هم فرزندان بودا هستند  به خانه برگشته است. اين يعنی حتا کسانی که تحت تأثير توهم قرار می

 بينند. شوند وقتی بودا را می و بنابراين خوشحال می
ها را  ی مردم در رنج، انواع گوناگون گياهان دارويی را آماده کرد، آن بودا برای رها کردن همه

سابيد، ترکيبشان کرد تا دارويی تجويز کند که مناسب شرايط هر فرد باشد؛ هر دارو رنگ، بو و طعم 
ی بوداست، که آرزو دارد  شونده خوارگی لبريز عاليی دارد، و خوردنش آسان است. اين گواه غم

 ها را از رنج رها کند. ی انسان همه
های بودا  ی پدر را خوردند، اشخاصی که آموزه درست مانند کودکانی که فوراً داروی تجويزشده

ها را بشنوند يا  خواهد که آموزه شوند. اما برخی ديگر دلشان نمی پذيرند، فوراً رها می درنگ می را بی
ای اين توهم را دارند که دارويی که برايشان تجويز  ها به طور جدی بپذيرند. به اين خاطر است که آن

کنند فقط برای اين که  هايی که زندگی می ی خوبی ندارد و خوردنش سخت است. آن شده مزه
حواسشان را راضی کنند عمل رعايت دستورات اخالقی بودا را محدودکننده و عمل به راه بوداسف 

 دانند. ساز می برای ديگران را مشکل
کند. به طور تاريخی، اين يعنی که  بودا به طور موقت خود را از اين اشخاص پنهان می

مُونی که در اين جهان به عنوان انسان زاده شد، وارد نيروانه شد. در دل مردمی که از مرگ  شاکيه
مُونی سوگوار و سرخورده بودند، اين آگاهی به وجود خواهد آمد که بايد روی پاهای خودشان  شاکيه

ها را  بايستند. برای به وجود آمدن ايمان درست و مستقل، بيش از هر چيز ايمان مهم است که آموزه
 ها عمل کنيم. بودا ناپديد شد تا ما را قادر به دريافت اين موضوع کند. وجو و به آن خودمان جست
کردند مرده  ها فکر می ی فرزندان دارو را خوردند و کامالً بهبود يافتند، پدر، که بچه وقتی همه

های  ها ظاهر شد. اين يعنی اگر از صميم قلب به دنبال آموزه است، به خانه آمد و دوباره در برابر آن
شود؛ به  ها ايمان داشته باشيم، بودا به طور طبيعی در برابر چشمانمان ظاهر می بودا باشيم و به آن
 ايستد. توانيم از حضور بودا آگاه شويم که هميشه در کنارمان می عبارت ديگر، می

 ی نيکيو نيوانو.است، هردو نوشتهگانه : يک تفسير مدرن ی نيلوفر سهسورهو آيين بودا برای امروز تفسير بر اساس *
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ی ريّشو کوِسی ـ کايی، با ابتکار اعضای گروه مردان  آوريل، روز جهانی دروازه ٢٩در 
خوانی در تاالر فومون برگزار شد تا بيان سپاسی باشد برای خدمت  در توکيو، سوره

 طوالنی اين ساختمان، که برای تخريب نشان شده است.
ی بنيادگذار نيوانو ديدند  ها ويديويی از سخنرانی درمه کننده خوانی، شرکت پيش از سوره

گردهمايی پنج هزار «دهند، در ارتباط با داستان  که اهميت تاالر فومون را توضيح می
ی نيلوفر. بنيادگذار نيوانو گفت که دليل اين که او تاالر بزرگی  سوره ٢در فصل » برگ

دهد اين است که درها  ساخته است که بينندگان زيادی، تا پنج هزار نفر را در خود جای می
ی بودا را  اند چون شانس شنيدن موعظه کام بوده را کامل به روی مردمی بگشايند که تلخ

اند. تعجب کردم و تحت تأثير قرار گرفتم  ی نيلوفر توصيف شده، نداشته چنان که در سوره
 خوارگی عميق بنيادگذار او را به ساختن تاالر فومون واداشت. وقتی فهميدم که غم

را آموختم. و » ی ديگران انديشيدن با دل مالحظه«در پيام رئيس برای اين ماه اهميت 
تواند کامالً و  کنم که از بنيادگذار تقليد کنم و شخصی شوم که می سوگندم را تجديد می

 صميمانه به ديگران فکر کند.
 

 عاليجناب کوايچی سايتو
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 

 ی ديگران انديشيدن با دل مالحظه
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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
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 Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, 
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

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


