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ی بنيادگذارمقاله

٢۵ـ١٢۴) ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسوُزوايکان از 

گويند که در تجارت اگر به جای اين که فکر کنيد چگونه  می
محصولی را بفروشيد، بتوانيد دائماً روی احساسات خريدارها 

شويد. اين راز روابط ميان مردم نيز  تمرکز کنيد، مطمئناً موفق می
هست. در آغاز، همه متضادند. ما فکر خودمان را به ديگران 

کنيم که صحيح است. وقتی کارها چنان  کنيم و فرض می تحميل می
شويم ــ اين  آيند، ناخشنود می که مقصودمان بود از کار در نمی

تعريف خودخواهی است. و مهم نيست که چقدر سعی کنيد 
 روند. ها به دلخواه شما پيش نمی اطرافيانتان را مجبور کنيد، آن

به همين دليل است که من در آغاز، هميشه نظر آن شخص 
توانم  گيرم که چگونه می پذيرم. بعد در نظر می ديگر را می

ها همسو و سازگار کنم. اگر شما اين کار را  ام را با آن انديشه
کنند و حداکثر تالششان را برايتان  بکنيد، همه احساس راحتی می

 کنند. می
هر چقدر سخت هم که سعی کنيد نظرتان را اعمال کنيد، 

تواند انجام دهد هست.  هايی در کاری که يک شخص می محدوديت
توانيد اشخاص با استعدادی را دور  سؤال اين است که چگونه می

هم جمع کنيد که با دل و جان با شما همکاری کنند. اين مهم است. 
گيريد که در آن همه  آميز را پيش می وقتی طرز برخوردی احترام

پردازند، نيازتان براياين که  از طريق کارشان به عمل بوداَسف می
رود. اگر خودتان را با ديگران  از بين می خودی نشان بدهيد کامالً 

آيند و شما کامالً  ها نيز مسلماً با شما کنار می سازگار کنيد، آن
 يکديگر را درک خواهيد کرد.

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

گانه است. عمل  دراين ماه بياييد کار درست را بررسی کنيم، که يکی از اعمال راه هشت
ی اصالحات بودايی، کارهای درست يا اعمال مناسب تعريف  نامه درست را يک لغت

ی شکل درست اعمال تن است، که از يکی از سه کار تن،  دهنده کند. همچنين نشان می
 »سخن درست«(دل) و  »انديشيدن درست،«دهد. در واقع،  سخن و دل را تشکيل می

شان صحبت کرديم، دو جزء  ی اين مجله درباره های ژوئن و ژوئيه (سخن)، که در شماره
ها شکل صحيح اعمال دل و شکل صحيح سخن را نشان  هستند. آن» سه عمل«ديگِر 

 دهند. می
ی راهنمای  پس چه نوع کارهايی، اعمال درست تن هستند؟ بر طبق يک کتابچه

 بودايی، سه کار هستند: نکشتن، ندزديدن و شرکت نکردن در رفتارهای نادرست جنسی.
ترسند. خود را  لرزند و همه از مرگ می همه در برابر خشونت می«پََده:  به نقل از دّمه

در واقع اگر » شوی که بکشند. ها را نخواهی کشت يا باعث نمی با ديگران مقايسه کن و آن
شود، يا در موقعيتی قرار  شوی، چيزی از تو دزديده می به خودت فکر کنی که کشته می

توانی چنين کارهايی را  بری، هرگز نمی گيری که از رفتار نامناسب جنسی رنج می می
 نسبت به ديگران انجام دهی.

کنيم، رسيد. او کامالً  مُونی به راه رهايی از رنجی که در اين جهان تجربه می َشکيه
داليل رنج را فهميد و سه دستور اخالقی مربوط به تن ــ نکشتن، ندزديدن، و شرکت 
نکردن در رفتارهای نادرست جنسی ــ  را به عنوان روشی برای پرهيز از ايجاد رنج 

کنم که طبيعی است که اين دستورات اخالقی را نه به عنوان  تشخيص داد. بنابراين فکر می
کند هر روز را با شادی و روشنی  که به عنوان پندی بپذيريم که به ما کمک می پرهيز بل

اگر هرگز اين را «گويد:  دهد و می مُونی که پندی مهربانانه می زندگی کنيم، مانند َشکيه
 »راحتی و با آرامش در خانه و جامعه زندگی کنيد. توانيد به فراموش نکنيد، می

 پندی از بودا

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

پيام رئيس

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر اوت 

 دِل احترام و دِل شرم
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٢٠١٨، اوت کوِسیاز 

درگير نشدن در روابط جنسی «و  »ندزديدن چيزها،«  »نکشتن جانداران،«اعمال درست تن، 
ها درست هستند، چون کشتن و دزدی امور  هستند. مسلماً هيچ اشتباهی در کار نيست که اين »نامناسب

ها که  همه، اگر به ما بگويند که فهرستی از ممنوعيت کند. با اين هستند که حتا قانون با آن برخورد می
کنيم که عمل درست، به طور  دهد، شايد احساس می اعمال درست را تشکيل می »شما نبايد...«گويد:  می

طور باشد، پيش از اين که احساس کنيم که بايد  شناختی، يک مانع بسيار بلند است. اگر اين روان
يی ندارند جز اين  چاره«طور طبيعی هميشه  دستورات اخالقی را رعايت کنيم، بايد اشخاصی شويم که به

 »که به روشی عمل کنند که از ايجاد رنج بپرهيزند (عمل درست).
 هستند.  »دل شرم«و » دل احترام«های کليدی  به منظور انجام اين کار، عبارت

کنيم و در پيروی از سوگندمان کوشا هستيم که شبيه بودا  به عنوان بودايی، ما بودا را ستايش می
 کنيم. مان توجه می شويم. اما در اين کار، غالباً به معايب

ی شرقی،  )، مرجع مشهور ژاپنی در انديشه١٩٨٣ـ١٨٩٨اين، براساس سخن ماساهيرو ياسُواوکا (
کند به يک حالت معنوِی حتا کمی باالتر پيشرفت  دل احترام شماست، به عبارت ديگر، دلی که سعی می«

دارد در خود تأمل کنيد و  کند، و به بزرگی نزديک شود. پس، اين در عين حال، دليست که شما را وامی
دهد  آيد. ياسُواوکا ادامه می دهد، بعد از آن می چه که نجاتمان می اما آن» تان احساس شرم کنيد. از معايب

 نويسد. و سخنان زير را می
ــ به » ی خودتان است، تربيت خود و هشدار به خود. تأمل در خود، ادامه دادن به نگرانی درباره«

کنيد که  شويد و دقت می عبارت ديگر، اگر دل احترام و دل شرم را برانگيزيد، نگراِن معايب خودتان می
توانيم به اين معنی تفسير کنيم  های خدايان و بوداها باشد. اين را همچنين می تان در مسير خواسته اعمال

هايی بشويم که برايشان عمل درست امری  توانيم انسان می گاه  هايش پناه ببريم، آن که اگر به بودا و آموزه
 بديهی است.

وجوی پيشرفت و  ی انسان برای جست اند که دل احترام و دل شرم با غريزه عالوه، همچنين گفته به
هايی از ما که نزديک است خودمان را فراموش کنيم  طور باشد، پس برای آن بهبود مرتبط است. اگر اين

 گردانند. و از راه منحرف شويم، اين دو دل چيزهايی هستند که ما را به راه زندگی اصيِل انسانی برمی
کنند،  شان می اعمالی هستند که دل احترام و دل شرم حمايت» اعمال درست«توانيم بگوييم که  حتا می

ها ــ در ساختن صلح در  ها گرفته  تا روابط ملت روز انسان و آن دو دل و آن اعمال ــ از روابط روزبه
ها درست االن در هر وضعيتی که در آن تمايل داريم راه  کنم که آن ها اهميت دارند. فکر می ی آن همه

 دهند. بودا را ناديده بگيريم، قدرت بزرگی نشان می

پيام رئيس

 عمل درست، امری بديهی است

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر اوت 



تحول «  »عمل به مقدم داشتن ديگران،«رسيدم، که هدفشان 
بود. بعد ديدم که » ی مردم به شادمانی هدايت همه«و  »مان شخصيت
ی ميان اعضای سنگه و هوزا (مجمع َدرَمه)  های صميمانه به تعامل

های بعدی برای اعضا هستم. در  ام و منتظر مناسب جذب شده
 عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شدم.  ٢٠٠٩

کمی بعد از اين که به اين سازمان پيوستم، خانم زوريگما مرا به 
عنوان رئيس امور آموزشی بخش اوالن باتار منصوب کرد. اين 
انتصاب را رد کردم و گفتم که به عنوان عضو جديد هنوز درکی از 

دانستم. خانم زوريگما به  ها ندارم و خيلی چيزها بود که نمی آموزه
آموزم به  ها را می من گفت که مهم است که در همان زمان که آموزه

ها چنين کنم. با  ها عمل کنم، به جای اين که بعد از آموختن آن آن
دريافت رهنمود او تصميم گرفتم که اين پست را بپذيرم. از آن زمان 
مشغول انتشار و آموزش اتيکت آيين ريّشو کوِسی ـ کايی در بخش 

يی  های محلی ديگر هستم. همچنين در پروژه اوالن باتار و بخش
کنم که  برای پشتيبانی از آموزش پرستارها در مغولستان کار می

های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی در توکيو آن را آغاز کرد و  ساختمان
دهند. من همچنين به  دانشجويان را به خدمت گرفته آموزش می

ی  عنوان حسابدار در بخش اوالن باتار و رهبر منطقه در ناحيه
 ام. بايانگول اوالن باتار خدمت کرده

در  ٢٠١٢و  ٢٠١١وقتی در سمينار آموزش رهبران که در 
های اصلی توکيو برگزار شد شرکت کردم،  با  ساختمان
انگيزی از سراسر جهان دوست شدم. تحت تأثير  های شگفت بوداَسف

ها از کشورهای ديگر قرار گرفتم که هميشه  کننده نگرش شرکت
های بودا بپذيرند. آرزو داشتم  مشتاق بودند همه چيز را طبق آموزه

 ها شوم. که بتوانم شخصی مثل آن
گواهی آموزگار َدرَمه را دريافت کردم و به  ٢٠١٧در اکتبر 

عنوان عضوی از گروهی برگزيده شدم که برای پيکرگذاری 
 ٣۵٠زون (مرکز ايمان) در مرکز هوزای ارِدنِت حدود  گوهون

بينند. از طريق اين نقش،  کيلومتری اوالن باتار تهيه و تدارک می
تر به خودم  ام که عميق کنم که اين فرصت را پيدا کرده احساس می

 نگاه کنم. 

۴

در بخش اوالن باتار  ٢٠١٨آوريل  ١۵اين سخنرانی سفر َدرمَه در مراسم روز يادبود ارائه شد که در 
 برگزار شد.

خوشحالم که اين فرصت را دارم تا سفر معنويم را در اين مناسبت 
 مُونی با شما سهيم شوم. ميموِن روز يادبود بودا شاکيه

هستم. دو دختر دارم.  ١٩۶۶اسم من آريُونا بَتاست. متولد 
 ٢٠٠۵ی غذا هستم و مدرک حسابداری دارم. در  متخصص توسعه

با خانم زوريگما، رئيس بخش اوالن باتار برخورد کردم، که به من 
اين فرصت را داد که به ريّشو کوِسی ـ کايی بپيوندم. به دعوت خانم 
زوريگما، چند بار در مراسم روز يادبود و رخدادهای بخش اوالن 
باتار شرکت کردم. اما در آغاز قصد نداشتم که عضو شوم. از 

تفاوت بودم و به وجود بوداها باور نداشتم.  جوانی نسبت به دين بی
ی  التحصيلی از دانشگاه، حتا با يک راهب صومعه کمی بعد از فارغ

ی اين که بودا وجود دارد يا نه جروبحث  لِن درباره چين گاندانتِگ
ی عالی  ی دپارتمان فلسفه را با نمره کردم. کمی پس از اين که دوره

در دانشگاه تمام کردم، آنقدر مغرور شدم که باور داشتم همه چيز را 
آورم، عميقاً از خود  دانم. اکنون که آن روزها را به ياد می می

 کنم. احساس شرم می
کردم،   که در مراسم ريّشو کوِسی ـ کايی شرکت می در حالی 
ها  شد و به درک شکوه آموزه تدريج عميق می ها به درکم از آموزه

 آيد شاديی که از ديدن چيزها چنان که هستند به دست می

اش را با اعضا در بخش اوالن باتار به اشتراک  خانم آريُونا سفر َدرمَه
 گذارد. می

 آريُونا بَتا
بخش اوالن باتار

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر اوت 

سفر معنوی
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زونی را  در اول ژوئيه در مرکز هوزای ارِدنِت گوهون
مه ما چهار  نفر  ٩و  ٨پيکرگذاری کرديم. در آمادگی برای آن در 

ــ خانم زوريگما، آقای زوريگت،  حسابدار بخش و من ــ به مرکز 
هوزای ارِدنِت رفتيم. وقتی به مرکز رسيديم، رهبر منطقه همچنان 

خواهد به ما  رسيد که می روی صندليش نشسته بود و به نظر نمی
کرديم، احساس ناراحتی  آمد بگويد. وقتی سوره را قرائت می خوش

که داشت کاری متفاوت  کردم چون رهبر منطقه به ما نپيوست، بل
ی  داد. وقتی مراسم قرائت به پايان رسيد، از او درباره انجام می

ی مرکز و فعاليت اعضا و نيز امور  وضعيت کنونی انتشار َدرَمه
مالی و حسابداری مرکز سؤال کردم. در آن لحظه حالت صورتش 

ها را به  ما آموزه«وقت او با ما صحبت کرد:  ناگهان تغيير کرد. آن
هايی  کنيم تا مسئوليت ايم و حداکثر تالشمان را می درستی ياد گرفته

های  کنيد که تالش را که به ما داده شده انجام دهيم. چرا سعی نمی
ما را بازبشناسيد؟ وقتی معاون مدير، بانو هيروسه از 

مان کردند و  های اصلی از ما ديدن کردند، تشويق ساختمان
چه که او گفته بود  از آن» آميز به ما زدند. های تحسين حرف

کردم که نرمال  ناخشنود شدم و در دلم از او انتقاد کردم و فکر می
اند  هايی که از راه دوری آمده اين است که بلند شوی و از مهمان

 استقبال کنی.
ی رئيس نيوانو را به ياد آوردم:  اما در آن موقع رهنمود َدرَمه

بايد چيزها را چنان که هستند بدون قضاوت درست يا نادرست «
بايد سعی کنيم که به چيزها از زوايای متفاوتی نگاه «و  »ببينيم

وقتی دوباره حس » کنيم و نکات خوبی در ديگران پيدا کنيم.
آرامش به دست آوردم، به اطرافم نگاه کردم و متوجه شدم که در 

اش را به مرکز آورده است. شايد معموالً  آن روز رهبر منطقه نوه
توانست اين کار  پيوندد ولی آن روز نمی خوانی می به مراسم سوره

اش مراقبت کند. همچنين فکر کردم  بايست از نوه را بکند، چون می
طور حرف زده بود چون نگران بود که مقدار  که رهبر منطقه آن

بخش نبود. وقتی اين چيزها را فهميدم،  ها به مرکز رضايت دهش
اش را بدانم و به سرشت بودايش  های روزانه توانستم قدر تالش

 احترام بگذارم.
ی خووسگول  در واقع وقتی در مارس برای انتشار به شعبه

ی مشابهی داشتم. چون شخصی را که مسئول آن  رفتم، تجربه
کردم به اين  جا که سفر می شعبه بود مالقات نکرده بودم، به آن

کردم که او چه جور شخصی است. راستش را بگويم در  فکر می
ی آن سفر انتشار، رسالتی بود که خانم زوريگما به من  زمينه پس

ی  محول کرده بود. سال گذشته، شخصی که مسئول شعبه

ی يک  خووسگول بود آرزويش را برای شرکت در جشنواره
شيکی بيان کرده بود. اما، چون در آن زمان تحت  ی اوئه گردونه

درمان سرطان بود، خانم زوريگما نگران سالمتيش بود و به او 
سال در جشنواره شرکت نکند. اما به نظر  توصيه کرده بود که آن

دار  رسيد که رهنمود خانم زوريگما احساسات او را جريحه می
ی خووسگول  کرده است. بعد از آن، آن شخص مسئول شعبه

شروع کرد به تلفن کردن به بخش اوالن باتار و درخواست استعفا 
از منصبش را بيان کرد. به اين دليل بود که خانم زوريگما از من 
خواست که پيش از اين که خووسگول را برای انتشار ترک کنم 

 وضعيت آن شعبه را بررسی کنم.
ی خووسگول رسيديم، شخص مسئول شعبه با  وقتی به شعبه
چه که بعداً در مرکز هوزای اردنت تجربه کرديم،  روشی مشابه آن

از جايش بلند نشد. اول از رفتارش با ما گيج شدم، چون معتقدم که 
وقتی از راه دور مهمانی داری طبيعی اين است که بلند شوی و با 

 ها خوشامد بگويی. احترام به آن
ی  اما سعی کردم که به نکات خوب شخص مسئول شعبه

اش به او گفتم که فکر  خووسگول نگاه کنم و چيزهايی را درباره
کردم عالی هستند. بعد همراه با او و هفت عضو ديگر شعبه،  می

مراسمی را برگزار کرديم و برای بهبود کامل او از بيماری دعا 
تدريج آرام شد. خوشحال  کرديم. متوجه شدم که حالت صورتش به

شدم که فهميدم بعد از بازگشت من به اوالن باتار، او به خانم 
زوريگما تلفن کرد و گفت که به عنوان شخص مسئول شعبه به 

 خدمتش ادامه خواهد داد.
ها برخورد  اگر به ريّشو کوِسی ـ کايی نپيوسته بودم و با آموزه
کنم، به دست  نکرده بودم، روشی را که اکنون به چيزها نگاه می

ها و ريّشو کوِسی ـ کايی سپاسگزارم، که به  آورم. برای آموزه نمی
ی حداکثر از هر لحظه و داشتن  استفاده«من اجازه داد که اهميت 

 »را بدانم. داوری نگرِش ديدن چيزها به درستی و بدون پيش
کنندگان  سال گذشته، از طريق آموزش اوليه برای دريافت

مدرک آموزگار َدرَمه، اهميت نام پس از مرگ را آموختم. از 
خيلی وقت پيش خانم زوريگما به من توصيه کرده بودند که برای 

ام نام پس از مرگ بگيرم و برايش مراسم يادبود  مادر درگذشته
برگزار کنم. اما چون از معنای نام پس از مرگ اطمينان نداشتم، 

ی ديگر اين کار  اش توجه نکردم و هميشه با گفتن دفعه به توصيه
رفتم. اما پارسال به خاطر آموزش برای  کنم، طفره می را می

مدرک آموزگار َدرَمه، توانستم درکم را از معنای نام پس از مرگ 
تر کنم. پس برای مادرم نام پس از مرگ گرفتم و اکنون  عميق

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر اوت 

سفر معنوی



۶

 کنم. طور مرتب برايش مراسم دعا برگزار می به
در بخش اوالن باتار، اکنون در نقش پذيرش درخواست 

کنم و نيز در طی  های پس از مرگ برای اعضا خدمت می نام
زون در محراب خانگی اعضا سوره را  مراسم پيکرگذاری گوهون

کنم. قبالً عادت داشتم که برای زمان برگزاری مراسم  قرائت می
پيکرگذاری ارجحيت را به راحتی خودم بدهم. اما اکنون، نقشم در 

دانم و اگر اعضايی باشند که  ايمان را بر همه چيز مقدم می
تقاضای نام پس از مرگ برای خانواده و بستگانشان بکنند، 

های  نامه را به ساختمان دهم تا فوراً درخواست ترتيباتی را می
های  ها از ساختمان اصلی بفرستم و بالفاصله بعد از آمدن نام

ام که  جا رسيده ها را برايشان بفرستم. همچنين به اين اصلی آن
دوست دارم برای آن درگذشته، خودم مراسم يادبود برگزار کنم. 

اند  های پس از مرگ گرفته شنوم اشخاصی که نام هرگاه که می
گويند که خوشحالند که برای آن  کنند و می تشکرشان را بيان می

 شود. اند، دلم گرم می درگذشته مراسم دعا برگزار کرده
نشده، در فرستادن نام پس  بينی سال گذشته، به چندين دليل پيش

از مرگ به يک عضو مرکز هوزای اردنت تأخير داشتم. در طی 
سفر انتشار به اردنت، نام پس از مرگ را به آن عضو دادم و 
برای تأخير معذرت خواستم، و با او مراسم يادبود برای نياکانش 
برگزار کردم. بعد از برگشتن به اوالن باتار بسيار شاد شدم که 
شنيدم آن عضو برای دريافت نام پس از مرگ سپاسگزار است و 

 کند. مراسم دعا را همچنان برگزار می
گرا بودم و در ارتباط برقرار کردن با ديگران  چون من درون

خوب نبودم، برای مدتی بعد از اين که به ريّشو کوِسی ـ کايی 
توانستم به راحتی احساسم را در برابر مهربانی  پيوستم، نمی

کردم که مشکل داشتند  ديگران بيان کنم. وقتی اشخاصی را پيدا می
ها کمک کنم، اما  و به کمک نياز داشتند، آرزو داشتم به آن

 تر از آن بودم که کاری بکنم. خجالتی
سال آينده ده سال خواهد بود از زمانی که من عضو شدم. به 

ها و بارها تمرين کردن در مجمع َدرَمه،  خاطر ياد گرفتن آموزه
کنم. مثالً وقتی  ديگر در بيان احساساتم احساس اضطراب نمی

بينم که پول اتوبوسش را ندارد و مشکل دارد، در  کسی را می
کنم. ديگر از کمک دادن به  پرداخت کسری پولش ترديد نمی

 کنم. مردمی که مشکل دارند احساس خجالت نمی
شوم که تا جای  همچنين َدرَمه را با اين اميد با ديگران سهيم می

های ريّشو کوِسی ـ کايی  ممکن مردم بيشتری از طريق آموزه

 شادمان شوند.
ام  تا اين نقطه، ريّشو کوِسی ـ کايی را به پنج نفر معرفی کرده

ها با کارشان  ها را به بخش اوالن باتار بردم. اما چون آن و آن
ها  بار از آن مشغول بودند، به مرکز َدرَمه برنگشتند، گرچه چندين

ای طول کشيد که به ريّشو کوِسی  دعوت کردم. چون مدت طوالنی
ها را بپذيرم و با مهربانی  خواهم راه آن ـ کايی بپيوندم، می

ها را به مرکز َدرَمه  شان باشم، در عين حال گاهی آن مراقب
 ها بخواهند َدرَمه را بياموزند. دعوت کنم، تا زمانی برسد که آن

زون در  در مناسبت برگزاری مراسم پيکرگذاری گوهون
ی خاص دهش  مرکز هوزای ارِدنِت، بخش اوالن باتار يک جعبه

ی اعضا را بيان کند و من  ی همه ساخت تا حمايت يکپارچه
عالوه، بخش  آغازگر اين هستم که از اعضا تقاضای دهش کنم. به

اوالن باتار دو نفر از اعضای مرکز هوزای ارِدنِت را پذيرفت که 
های اصلی برگزار شود،  در مراسم دعايی که بنا بود در ساختمان

های  ها قرائت کردم و اتيکت آيين شرکت کنند؛ من سوره را با آن
ها آموختم. اميدوارم که بتوانم با  ريّشو کوِسی ـ کايی را به آن
ی ارِدنِت کمکی باشم، و در عين  حداکثر توانم برای رهبر منطقه

 حال هميشه احساساتش را در نظر بگيرم.
تر  ها، شادتر از پيش هستم و دلم اکنون آرام به خاطر آموزه

ها را به  ها ادامه دهم و آن است. اميدوارم که به آموختن آموزه
ام را از خانم زوريگما  خواهم سپاس صميمانه عمل دربياورم. می

انگيز بيان کنم. همچنين  برای هدايت من به اين راه شگفت
خواهم از صميم قلب از تمام اعضای سنگه، که هميشه از من  می

 حمايت کردند تشکر کنم.
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های گردآمده،   زيور،  پيش از همه ی بوداسف اکنون بوداَسف َمه
ها چه عملی  کند که به عنوان بوداسف آن اين سؤال را از بودا می

برتر  شدگی کامل بی را بايد انجام دهند تا بدون انحراف به روشن
دهد.مُونی به سوال او چنين پاسخ میبرسند. شکيه

شمار راهی است که همه را به رسيدن به  ی معانی بی نظريه
کند. به منظور درک اين نظريه،  برتر هدايت می شدگی کامل بی روشن

 در آغاز بايد حقيقت زير را دريابيم.
تمام چيزها در اين جهان برابرند و هميشه در حالت سازگاری «

کنيم،  هايمان مشاهده می هايی که با چشم بزرگی هستند. در ميان پديده
شوند و ناپديد  ی چيزها بزرگ و کوچکند؛ پديدار می شايد ببينيم که همه

کنند. اما  شوند؛ ثابت و متحرکند؛ متفاوتند و به همه روش تغيير می می
ی يک حقيقتند (يک َدرَمه)،  ها برپايه ی آن بايد فهميد که اساساً همه
 »جا يکی است. درست مانند تهيا که همه

 »ی چيزها در سرشت و صفات آرام و تهی هستند همه«ی  اين آموزه
 است.
 »صفات«ها يا خصوصيات چيزهاست و  نشانگر ويژگی» سرشت«

 ها يا خصوصيات اشاره دارد. ی آن ويژگی های قابل مشاهده به جنبه
ی همزايی مشروط وجود دارند،  ی چيزها در َدرَمه يعنی همه» تهيا«

ی چيزها.  ی همه و حتا يک چيز هم نيست که مطلق باشد يا در ريشه
ی چيزها، در جوهرشان،  بنابراين به اين معنی نيز هست که همه

دهد.  حالت وجود را در هماهنگيی بزرگ نشان می» آرامش«برابرند. 
به عبارت ديگر، آن آرمان و حالت ناايستايی است که در آن همه چيز به 

 کنند. طور مداوم با هماهنگی بزرگی تحول پيدا می
همه چيز در سرشت و صفات آرام و «بودا که اين حقيقت را که 

گويد که تعداد کمی اين حقيقت  دهد و می بيان کرد، ادامه می »تهی هستند
هايشان  بينند که درجلوی چشم هايی را می فهمند و مردم تنها شکل را می

اين «کنند که از  های اشتباه و دلبخواهی می ها ارزيابی شوند. آن ظاهرمی

 گانه: ی نيلوفر سه سوره
خالصه و نکات کليدِی هر فصل

 شمار ی معانی بی سوره
 ، تعليم َدرَمه٢فصل 

 آرام و تهی در سرشت و صفات

ها با برانگيختن چنين  کند. آن حمايت می   »اين زيان است«و » سود است
توانند  ی بد، به اين ترتيب نمی های ناسالم و خلق همه نوع کرمه انديشه

خود را از قلمروی خطا رها کنند، که در آن رنج و درد بسياری را 
 کنند. تجربه می

ها را به روشنی درک کنند، همدردی و  ی اين ها بايد همه بوداَسف
ی جانداران  خوارگی بزرگی را برانگيزند، و عزم تسکين رنج همه غم

ی  را داشته باشند. برای اين هدف، عمل اساسی است که تا اعماقش جنبه
حقيقی و واقعی همه چيز را درک کنند. پس علت رنج انسانی نشان داده 

کند،  شود، و نگرش ذهنی بوداسفی که جانداران را از رنج رها می می
 شود. روشن می

ی  دهد که به دقت حالت متمايز همه ها دستور می بعد بودا به بوداسف
ها را مشاهده کنند. بودا آن را مفصل به  جانداران و حالت تغيير دائم آن

دهد. اين ترتيب شرح می
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 خيزند شمار از يک َدرَمه برمی معانی بی

ها و آرزوهای جانداران را دريابيم و  ها، طبيعت اساسی است که توانايی
های  طور راه شمارند، همين ها و آرزوهای جانداران بی چون طبيعت

 شمار است. ها بی آموزش َدرَمه به آن
پايانی گوناگون است،  طور بی اما با اين که آموزه به اين ترتيب به

خيزد و اين يک َدرَمه، يعنی  شماری از يک َدرَمه برمی معناهای بی

حالت صفاتی نداشتن. چنين غيبتی از صفات کامالً غيرقابل تمايز است 
ی چيزها  کند، همه کند. چون تمايزی ايجاد نمی و تمايزی ايجاد نمی

 شود.  خوانده می» واقيت فرجامين«برابرند و اين حالت 
در آيين بودا روشن شده » واقعيت فرجامين«جا معنی عبارت  اين

طور معمول ما اين اصطالح را به سادگی به معنی صفات  است. به



در پاسخ، بودا مشاهده کرد که پس از اين که او زير درخت بودی به 
گيری  يی جزاين نتيجه شدگی رسيد و به جهان نگاه کرد، چاره روشن

شدگی  شان آمادگی ندارند که روشن نبود که جانداران در حالت کنونی
وجوی اين بود که  برايشان توضيح داده شود. به اين دليل، او در جست

جانداران را با موعظه به رهايی خودشان هدايت کند، به طريقی که 
 ها و آرزوهايشان باشد. ها، طبيعت مناسب شرايط، توانايی

ها  ی درک آن داد تا در درون محدوده بودا که به اين روش ادامه می
ترين حقيقت  شان دهد، هنوز اين فرصت را نيافته بود که درونی آموزش

َدرَمه را آشکار کند و بنابراين بيش از چهل سال بدون توضيح کاملی از 
 حقيقت فرجامين گذشت. 

ی حقيقت  چه که تاکنون آموخته شده است، برپايه همه، تمام آن با اين
جا آب است و با اين وجود فرق دارد، مثل  بوده است. مانند آب که همه

ی راه و  ها در آغاز، ميانه آب روِد دره، يک برکه، يا اقيانوس، آموزه
ها يکی به نظر  اند. اگرچه ممکن است واژه اکنون دقيقاً يکی نبوده

 برسند، اما به عمق معنا افزوده شده است.
اند تنها يکی است. روش  ی بوداها آموزش داده حقيقتی که همه

ی چيزهای بسياری که مردم در  توضيح اين يک حقيقت به اندازه
ی  عالوه تن، يا ماده اند، گوناگون است. به وجو کرده هايشان جست دل

کند، و هر  شماری تغيير می های بی فرجامين بوداها يکی است. به تن
دهد. اين چيزی  شماری را در کارش نشان می ها تغييرات بی يک از اين

جز قلمروی باورنکردنی بوداها نيست. قلمرويی است که حتا برای 
ی بودا شدن هستند به سختی ناشناخته است، چه  هايی که در لبه بوداسف

کا  پرتيهکنند و  طور فکری عمل می هايی که به ــ آن ها شراوکهبرسد به 
کنند، قلمرويی است که تنها  طور تجربی عمل می ــ کسانی که به بوداها

توان کرد، قلمرويی که  پس از رسيدن به بوداگی در اعماقش سياحت می
شدگی يک بودا  شناسند. کسی که به روشن کسی جز بوداها آن را نمی

ها مهارت  شمار برود و در آن يابد، بايد عميقاً به اين معانی بی دست می
 پيدا کند.

آموزند که همه چيز در  طور است. وقتی به ما می در واقع اين

ها همه از يک َدرَمه  سرشت و صفات آرام و تهی است، و آن
خيزند، اکثر ما احتماالً يک نظر عمومی مبهمی از آن داريم. اما  برمی
کند.  تواند تأييد کند که آن را به روشنی و کامالً درک می کس نمی هيچ

خواهيد آن را به وضوح دريابيد، بايد دانش و فضيلتی  به دست  اگر می
گاه آن فرد خود يک بوداست. برای  بياوريد که با بوداها يکی است. آن

 »دستاويزهای خوب«ی نيلوفر  سوره ٢همين است که بودا در فصل 
تواند به کنه واقعيت  تنها يک بودا همراه با يک بودا می«گفته است: 
 »ی چيزها برسد. فرجامين همه

يی  اما اين به اين معنی نيست که ما بايد نوميد شويم. در زماِن خطابه
شمار به ما رسيده است، نه حتا  ی معانی بی که به عنوان سوره

شدگی رسيده  پُوتره، شاگردی که در فضيلت اول بود، به روشن شاری
انگيز  ی شگفت ی گل نيلوفر َدرَمه بود. و بنابراين بودا بعداً، وقتی سوره

ی  داد تا شايد همه داد، صبورانه َدرَمه را توضيح می را آموزش می
شدگی آورده شوند. پس مهم نيست اگر کسی کامالً  جانداران به روشن

شمار را درک نکند. کافی است که در اين مرحله  ی معانی بی سوره
طور ضعيف در ذهن  ی چيزها را حتا اگر به معنی واقعيت فرجامين همه

 داشته باشد.

 گانه: ی نيلوفر سه سوره
خالصه و نکات کليدِی هر فصل

٢٠١٨٩زيستن همچون نيلوفر اوت 

تر  فهميم، اما مهم است که در اين نقطه اين معنی عميق واقعی چيزها می
واقعيت «هايی مثل  اصطالح را به ياد بياوريم، وقتی در عبارت

جا، هنوز  شويم. بنابراين، اين رو می با آن روبه» ی چيزها فرجامين همه
واقعيت «چه را که  برای مردم معمولی ناممکن است که عمالً آن

 دهد، درک کنند. واقعاً معنی می» فرجامين
ای سرور عالم، «پرسد:  دهد و از بودا می زيور ادامه می بوداسف مه

شمار را شرح داديد. (اگرچه ما  ی معانی بی اکنون شما دوباره آموزه
ايم)، به چه  فهميديم که اين آموزه اساساً همان چيزی ست که قبالً آموخته

چه که در گذشته شرح داديد تفاوت دارد؟ دليلش چيست  طريقی اين با آن
شمار عمل  ی معانی بی کنيد که بوداسفی که به آموزه که اکنون اظهار می

 »يابد؟ کند، مسلماً به سرعت به باالترين بيداری دست می می

بودا هنوز، در اين بيش از چهل سال، کامالً حقيقت را 
 آشکار نکرده است 

و: ی فارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در  اين ترجمه ي وُ ک ب هوّکه َسن
رايش  ١٩٩١آمده است، (نشر کوِسی،   کاکُو هون نو آراماشی تو يوتِن [وي

). ٢٣ـ ١۶]ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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آيند. در هيروشيما و ناگاساکی،  به ذهن می» صلح«و » جنگ«های  در اوت، واژه
شوند که در طی آن مردم در سکوت دعاهايی را  مراسم يادبود صلح هر سال برگزار می

کنند و برای صلح جهانی سوگند ياد  برای آرامش ارواح قربانيان بمب اتمی پيشکش می
شوند:  ی روی بنای يادبود قربانيان بمب اتمی را يادآور می کنند. مردم به خودشان نوشته می

جا در آرامش استراحت کنند، چون ما شر را تکرار نخواهيم  باشد که تمام ارواح در اين«
 »کرد.

در  ١٩٨۶دار، روز جهانی دعا برای صلح در  به عنوان بيان ايمان به صلِح مردم دين
آسيسی، ايتاليا برگزار شد. برای زنده نگه داشتن روح آسيسی، گردهمايی ميان ادياِن دعا 

 هر آگوست در کوه هيئه برگزار شده است.  ١٩٨٧برای صلح جهانی از 
کو نيوانو در پيامش برای اين ماه بر کارهای درست، با عمل درست در راه  رئيس نيچی

کند، که به معنی رفتار حمايت شده با دل احترام و دل شرم  ی آيين بودا تأکيد می گانه هشت
ها  روز انسان ها و اعمال برای ساختن صلح مهم هستند، از روابط روزبه است، و اين دل

 ها. گرفته تا روابط ملت
اميدوارم که ما گامی به سوی صلح جهانی برداريم و آن را با تأمل در کارهای 

 مان شروع کنيم. روزمره
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
 

 عمل درست برای ساختن صلح مهم است

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر اوت 

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp:کنيم 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
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 Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi 
110060, 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
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
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


