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 قبول و تأسف نشانگر عزم برای کوشا بودن است

د  به سال گذشته که نگاه می اراحت شوي د ن کنيد برخی از شما شاي
ول  ان ق که نتوانستيد آن يک کاری را به نتيجه برسانيد که به خودت
در  ه چق داده بوديد محکم به آن خواهيد چسبيد. اما با آموختن اين ک

امی  رغم عزم کردن، تصميم سخت است که به تان را انجام دهيد، گ
 ايد. به جلو برداشته

اگر شخص  «گفت:  ران می معروف است که راهب ژاپنی شين
د  خوب بتواند به تولد مجدد در پاک د، شخص ب اب بوم بودا دست ي

ظر می »تواند! چقدر بيشتر می رعکس  حاال، به ن ن ب ه اي رسد ک
ی می است. اگر آن را اين ن ع ر م شت ي ظر ب د:  طور بگوييم به ن ده

ردم را  خوارگی و رحم بی چون بودا با غم« ن م ري دت ا ب ت حدش ح
اً آزاد  آزاد می م ل کند، دليل بيشتری هست که شخص خوب را مس

 » کند.
-اما اگر کسی مغرورانه فکر کند که حتا مختصری اشتباه نمی

وزه ود. آنکند، هرگز در جستجوی بودا يا آم د ب خواه -های او ن
ه هايی که واقعاً از ضعف د ک ن ت ها و خطاهايشان آگاهند کسانی هس

افت از  روند. آن- ها می وجوی آموزه قطعاً به جست ن دري ه اي ها ک
 ترين به بودا هستند. خود را دارندند که نزديک

ه  اگر از خود آگاه باشيم که انسان م و ب ي ف ي هايی هستيم که ضع
م کنيم، می آسانی اشتباه می ي م. اگر  توانيم تصم ي ن د ک دي ج ان را ت م

اً  م ت امسال به نتيجه نرسيد، اميدوارم که تصميم بگيرد سال ديگر ح
د.  د ش ی خواه ل آن را انجام دهيد. اگر بتوانيد، حتماً آرزويتان عم
ه  ت اف وي ا عزمی ن و ب ل قبول و تأسف نمودگار برداشتن گامی به ج

 هستند.
 

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  می های نيلوفری که در برکه    هامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گل       کند، تا زندگی  روزمره 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

Senior Editor: Koichi Saito 
Editor: Eriko Kanao 
 
Living the Lotus is published monthly 
by Rissho Kosei-kai International, 
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada,  
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.  
TEL: +81-3-5341-1124  
FAX: +81-3-5341-1224 
Email: living.the.lotus.rk-international 

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

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

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

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

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

ی بنيادگذارمقاله

-١٠۴)، ص ١٩٩٧(نشر کوسی،  ٩کايسوزُوايکان نيکيّو نيوانو، 
١٠۵ 
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ی ادوی پسين  )، که در استان فُوکويی کنونی به دنيا آمد، شاعر ژاپنی دوره١٨١٢-۶٨می ( بانا آکه تاچی
بود. او شعرهای بسياری برای ما باقی گذاشت که سرشار از شادی، سپاس و شادمانی از اتفاقات 

 کوچک زندگی روزمره هستند.
نويسم /  تر از آن می  دارم /  و ماهرانه کنم، / قلمم را برمی چه لذتی دارد / وقتی کاغذها را پخش می«

ها / با هم در صلح هستند، / با هماهنگی  چه لذتی دارد / وقتی همسرم و بچه«» که انتظارش را داشتم.
خيزم / بيرون  چه لذتی دارد / وقتی که صبح برمی«» دهند. موقع غذا خوردن / سرشان را تکان می

چه لذتی «از چنين شعرهای او که با » جا نبود. بينم که شکفته است / و ديروز آن روم و / گلی را می می
چه  توانيم آرامشی را احساس کنيم که در دلی است که هميشه با سپاس هر آن شود، می شروع می »دارد

 پذيرد. دهد را می که در هر شرايطی رخ می
گانه صحبت کردم و تعريف کردم که هر  ی اعمال راه هشت يکی درباره در طی اين هشت ماه، يکی

 گانه است. آخرين عمل راه هشت »ی درست مراقبه«کدام برای من چه معنايی دارد. موضوع اين ماه 
های بودا ساکن است، تغييراتی که در  ی درست يعنی چون دلتان هميشه با آرامش در آموزه مراقبه

بانا  دهد. در يک معنا نگرش ظاهر در شعرهای تاچی دهد شما را تحت تأثير قرار نمی اطرافتان رخ می
ی درست است: يعنی حتا اگر دارايی کمی داشته باشيد، احساس نوميدی  ی مراقبه می يک نمونه آکه
 پذيريد. کنيد و صميمانه شاديی را که در وضعيت شما هست می نمی

وضعيت شادی شما و شاد بودن واقعاً مهم است، که چيزی است که من پيش از اين در بحث ديدگاه 
ی مه اين خبرنامه نوشتم که  گانه، آن را ذکر کردم، وقتی که در شماره درست، اولين عمل راه هشت

همچنين به نقل از سخنان » کند. احساس شما را آرام می«ديدگاه درست يعنی ديدن چيزها به روشی که 
گيرد؛ و آن  تر از آن کس که آن را دوست دارد قرار می شناسد، عقب آن کس که آن را می«کنفُوسيُوس: 

به عبارت ديگر، » برد. گيرد که از آن لذت می تر از کسی قرار می کس که آن را دوست دارد، عقب
 کنند که به راه عمل کنند، بهترين چيز اين است که از انجام آن لذت ببرند. وقتی مردم تالش می

با شادی پذيرفتن هر چيز و همه چيز، و مراقبت کردن برای حفظ اين ديدگاه، احساسات شما را آرام 
ای حقيقتاً آرام و  توانيد زندگی هايتان قرار بگيريد، می کند. بدون اين که تحت تأثيررنِج جلوی چشم می
 بخش را بگذرانيد. لذت
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 برند مردمی شويم که از عمل به راه لذت می

 تان بيدار شدن به رسالت

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
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٢٠١٨از کوِسی، دسامبر 

ی  نگاره اتفاقاً، واژه ن ع ) درست«ی چينی به م ه، از دو  های راه هشت در هر يک از عمل» ان گ

عل  نگاره ، و واژه)  »يک«ی بااليی که عدد  نگاره نگاره ساخته شده است: واژه واژه ه ف ی ک ن ي اي ی پ

) ماندن« ی هريک از  يکدهد. در آيين بودا، البته  را نشان می»  ن ع نشانگر حقيقت و درمه است ي

اه  است و اساس انجام آن، اوليِن آن »ماندن با حقيقت«گانه برای ما عمِل  اعمال راه هشت دگ ی دي ن ع ا ي ه
ه می درست است. در اين معنا، فکر می ه کنم مهم است که آن اشخاصی ک ه هم د عمل ب ن وي ی راه  گ

ه  گانه در طول زندگی روزانه بيش از اندازه است، به گونه هشت د ک ن ن اد ک يی اين عادت را در خود ايج
 کنند و به ديدگاه درست بازگردند.  در خود تأمل

يی که در  خورند يا قلبتان به درد آمده، اگر به درستی به پديده بست می خصوص، وقتی کارها به بن به
د آن ــ يعنی حقيقت ــ بازگرديد، بهتر می» يک«برابر چشمانتان است نگاه کنيد، يعنی به  ه  تواني چه را ک

 طور نيست؟ تان شده درک کنيد و بفهميد چگونه احساساتتان را آرام کنيد، اين مزاحم دل
ع «گروهی از مردم که به دنبال راهی از زندگی هستند که مطابق با حقيقت است، در آيين بودا  مجم

ه«به ژاپنی کلمه به کلمه (شود  خوانده می» اند بيدار شوند هايی که عزم کرده آن ب راق ا م ی  مجمع کسانی ب
وصيف  »مصمم هستند که مانند بودا شوند«ها مردمی هستند که  تر بگوييم، آن ساده. )»درست و از اين ت

 تر دريافت کنيم. ی درست را عميق توانيم معنی مراقبه می
با ديدن چيزها چنان که هستند (ديدگاه درست)، همانند بودا، به دِل صافِی آرامش (دل درست) دست 

ه آن يابيد ــ که زندگی را بر طبق آرزوی بوداسف پيش می می د و ب ا  برد تا رنج ديگران را تسکين ده ه
 خوارگی را به دست آورند. کمک کند که دل غم

يست. نشان دادن راه » ديدگاه درست«اما البته روش پيش رفتن به سوی چنين سوگندی محدود به  ن
ه هشت ي ی در نشان دادن راه گانه به صورت هشت نکوکرِد مشخص، چيزی جز مهربانی شاک ُون های  م

 ی افراد نيست. کوشانه آموختن مناسب با هر نوع تالش سخت
ن  ما همه به طور مشترک باعث می شويم که يکديگر را به زندگی برانگيزيم. اميدوارم که در ميان اي
ه حالِت وجود، ما که از طريق آموزه وخت اسب انسان را آم ام  های بودا، يک سبک زندگی من ه گ م، ب اي

برداشتن در راه بودا ادامه دهيم و رسالتمان را در آشکار کردن سرشت بودا، تا جايی که ممکن است، 
 در مردم بيشتری تحقق ببخشيم.

 آرزوی يک بوداسف
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اش را در تاالر مقدس بزرگ، توکيو  تسُو سخنرانی سفر درمه آقای اُومه
 کند.  ايراد می

داد، اما صدای نفسش که از  مثل قبل کارهای خانه را انجام می
شد.  کرد، تمام مدت شنيده می ی تراکئوستومی به بيرون درز می لوله

بست،  ی تراکئوستومی می دستمال گردنی که برای مخفی کردن لوله
رسيد. سه سال پيش، يک آنژيوم که تومور  به نظرم عجيب می

های خونی ساخته شده، در گوش داخلی  خيمی است که از رگ خوش
ی گوشش را بردارند. از  راستش پيدا شد و جراحيی داشت تا پرده

افتاد گيج شده  اين اتفاقات بدی که يکی بعد از ديگری برايش می
 بودم.

داد و از خانواده حمايت  ي کارهای خانه را انجام می مادرم همه
کرد. از کارهايی که برايمان انجام داده بود سپاسگزار بودم اما  می

آمدم و اتفاقات آن  پيش از اين که بيمار شود، هربار که به خانه می
ها به  ی اين همه«گفت:  گذاشتم، او می روز را با او در ميان می

پرسيد:  کرد. همچنين از من می ام می که عصبانی »دليلی اتفاق اتفاد،
خواستم تکاليفم را  درست وقتی که می» آيا تکاليفت را انجام دادی؟«

انجام بدهم. بارهای زيادی با خودم فکر کردم که چرا آنقدر مّصر 
 است.

اما به خاطر بيماری، مادرم صدايش را از دست داد. وقتی تلفن 
بکند، پس » سالم«توانست  داشت يا مهمان داشت، حتا نمی را برمی
بايست اين کارها را برای او انجام بدهم. هر وقت مادرم  من می

کننده  خواست چيزی بگويد، مجبور بود آن را بنويسد، ناراحت می
توانستم جوابش را بشنوم،  زدم، نمی بود که وقتی با او حرف می

زد. خانه ساکت بود، و روز بدون اين که  چون مادرم حرف نمی
ام  رسيد. نگران آينده مادرم حرف بزند، به نظر خيلی طوالنی می

افتد اگر اين نوع زندگی تا آخر  کردم چه اتفاقی می بودم و فکر می
 ادامه پيدا کند.

وقتی اين وضعيت دو ماه ادامه پيدا کرد، احساس تنهايی کردم 
ی  وگويی داشته باشم، و متوجه شدم همه توانم با مادرم گفت که نمی

اش به من بود. متوجه  چيزهايی که او به من گفته بود، بيان توجه
اش) به من آموخت که اين که  شدم که مادرم (به قيمت سالمتی

بتوانی حرف بزنی، يا زندگی سالم و نرمالی داشته باشی، به راحتی 
پذير نيست و ما نبايد آن را مسلم فرض کنيم و قدرش را  امکان

ندانيم. تا آن زمان، با دودلی به مادرم کمک کرده بودم؛ ولی از 
وقتی اين را دريافتم، توانستم با خرسندی به مادرم کمک کنم. بعداً، 

 در تاالر مقدس بزرگ، در طی مراسم روز يادبود بنيادگذار عرضه کرد. ٢٠١٨آگوست  ۴تسُو در  سُوکه اُومه اين سخنرانی سفر َدرَمه را آقای کِی

به عنوان اولين پسر خانواده در  ٢٠٠٢خير. من در  صبح همگی به
ام با  جی، توکيو به دنيا آمدم. منشاِء ارتباط خانواده شهر کوکُوبُون

اش  گردد که خواهرزاده ريّشو کوِسی ـ کايی به مادر پدربزرگم برمی
ام که او  عضو شد. شنيده ١٩۴٨او را به اين ايمان هدايت کرد و در 

هايی را که او را از رنج رها  کرد و آموزه در سراسر شهر سفر می
داد. مادربزرگم که از طريق ازدواج وارد  کرده بودند انتشار می

کرد.  تسو شده بود، در آغاز با اين ايمان مخالفت می ی اُومه خانواده
ی آرزوی بنيادگذار نيوانو برای آوردن صلح به  اما وقتی درباره

جهان آموخت، تحت تأثير قرار گرفت و ايمان را از مادرشوهرش 
های گروه جوانان ريّشو کوِسی ـ  به ارث برد. والدين من در فعاليت

هايی را  ها هنوز نقش کايی با هم مالقات کردند و ازدواج کردند. آن
دهند.  شان را ادامه می پذيرند و اعمال درمه می  در مرکز درمه
يی شاد بزرگ  ی ما ثروتمند نبود، من در خانواده اگرچه خانواده

شدم. به عنوان يک عضو نسل چهارم، به طور طبيعی، رفتن به 
 مرکز درمه را شروع کردم.

کم صدايش را از  در طی فصل زمستاِن دو سال پيش، مادرم کم
دست داد. برای آزمايش به بيمارستان رفت و به او گفتند که روی 

يی هست که باعث مشکلش در حرف زدن شده است.  نايش غده
کرد، و از آن به بعد مجبور شد  جراحيی کرد که به تنفسش کمک می

ی تراکئوستومی روی گلويش داشته باشد. مادرم همچنان  هميشه لوله

 تسوُ  سُوکه اُومه آقای ِکی
 ريّشو کوِسی ـ کايی کوگانی

 اهميت واقعاً مرتبط بودن با مردم را دريابيد و بپذيريد

۴
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های بيشتری قرار گرفت و صدايش که قبالً  مادرم تحت درمان
تشخيص داده بودند به طور دائم از دست رفته، به طور 

ی  آسايی شروع به بازگشت کرد. هر وقت او درباره معجزه
گويد که به لطف حمايت کسانی که  کند، می اش صحبت می بيماری

های دردناک را تحمل کند.  کردند، توانسته درمان برايش دعا می
کند، سپاسگزاری است. او که  گويد تنها چيزی که احساس می می

چه که اکنون  های دردناک را از سر گذرانده است، آن اين تجربه
کند، سپاس از کسانی است که از او مراقبت کردند. به  احساس می

کنم، که هميشه به ديگران توجه دارد، فکر  مادرم که نگاه می
 خواهم مثل او باشم. کنم که می می

گذراند،  اش را می ی نقاهت بيماری وقتی مادرم داشت دوره
مان به من  آموزان دبيرستانی مرکز درمه نقش رئيس گروه دانش

محول شد. تابستان گذشته، در سمينار صلح هيروشيما شرکت 
کنندگان  کردم که بخش تاما آن را برگزار کرد. همراه با شرکت

ديگر سمينار، از مصيبتی که جنگ و بمب اتم برای مردم آورد و 
 حس ارزشمند بودن زندگی مطلع شدم.

روزی متوجه شدم که ی، يک عضو جوان که با من در 
سمينار صلح شرکت کرده بود، از اول ترم جديد ديگر به مدرسه 
نرفته است. وقتی اين را شنيدم، به عنوان رئيس گروه 

آموزان دبيرستانی نتوانستم آرام بگيرم، پس بالفاصله به  دانش
رفتم فکر  ها می ی آن ديدنش رفتم. وقتی سوار دوچرخه به خانه

شان  کس در خانه کردم که به او چه بگويم اما، آن روز هيچ می
جواب آيفون را نداد. متأسف شدم که نتوانستم او را ببينم، پس قبل 

شان  يی برايش نوشتم و در صندوق پست خانه از اين که بروم، نامه
گذاشتم. دو هفته بعد، مادر ی را در مرکز درمه ديدم. او به من 

شان شروع کرده  ی بعد از ديدار من از خانه گفت که ی از دوشنبه
آوری بود. احساس  بود به مدرسه برود. برايم سورپريز شادی

تواند به ديگران کمک کند،  کردم که شايد کسی شده باشم که می
خواستم به ی  مانند کسانی که برای مادرم دعا کرده بودند. می

ام را خوانده، و حداکثر  بگويم که چقدر خوشحالم که فهميدم نامه
شان رفتم  بار از آن زمان به خانه کند. اگرچه چندين تالشش را می

کنم که کارهايش را  ولی نتوانستم او را ببينم. حاال بيشتر آرزو می
به خوبی انجام دهد و من بتوانم بزودی باز او را ببينم. از طريق 
اين تجربه متوجه شدم که مالقات و صحبت مستقيم با کسی، تنها 

ها (حتا اگر نتوانيد  که تداوم در توجه به آن کار مهم نيست، بل
تر و  کند که مهربان ها را مالقات کنيد) به شما کمک می شخصاً آن
ادامه خواهم داد، مشتاق  دوری تهتر شويد. به عمل به  با محبت

 تر با او هستم. ديدن مجدد ی و مرتبط شدن محکم

يی صميمی و مهربان بسازم،  رؤيايم اين است که خانواده
زند، و اعضای  درست مثل والدينم، که در آن پدر هميشه لبخند می

کنند، هر  خانواده برای همه چيز با هم کلمات تشکر رد و بدل می
اهميت باشد. دليلش اين است که چون  چند موضوعی کوچک و کم

شوم که  کنم، غالباً متوجه می هايم صحبت می وقتی با دوست
ی ما رخدادهای روزمره و معمولی به  چيزهايی که در خانواده

 ها عادی نيستند. های آن رسند، لزوماً در خانواده نظر می
چيزی را امسال در طی روز جوانان کشف کردم. در ريّشو 

بياييد قدم برداريم! مرتبط شويد و «کوِسی ـ کايی کوگانِی با شعار: 
تمام اعضای » ای بيافرينيد که همه را متحد کند، ی صميمی سنگه

روی  آوری اعانه روبه های جمع مرکز درمه در پيشبرد فعاليت
های قطار متحد شدند، تا آن زمان دفعات زيادی در  ايستگاه
آوری اعانه شرکت کرده بودم، اما در آن روز،  های جمع فعاليت

آموزان دبيرستانی در يونيفورم دبيرستان در  متوجه شدم که دانش
های آن  دادند. از طريق فعاليت هايی بودند که پول خير می ميان آن

يابد که اعضا به  روز، شاهد قدرت سنگه بودم، که وقتی تجلی می
شوند، حتا اگر قدرت هر شخص کم باشد.  شکل يک گروه متحد می

همچنين متوجه شدم که اين قدرت، سرشت بودای بسياری از مردم 
آورد و بيش از هر چيز، فهميدم که اگر واقعاً کار  را بيرون می

دهند و خودشان  کنيد تا با ديگران مرتبط شويد، کارها نتيجه می
 يابند. توسعه می

اميدوارم که شخصی بشوم که بتواند به ديگران کمک کند که 
خواهم که به  های شادی را بسازند، و به اين منظور می خانواده

 ها گوش کنم. مردمی که مشکلی دارند کمک کنم و به دقت به آن
 از شما بسيار متشکرم.

۵

تسُو (آخرين نفر سمت چپ، در رديف پشت) در يک اردوگاه  آقای اُومه
کند. نشينی اومه، در غرب توکيو شرکت می جوانان در مرکز گوشه



٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر دسامبر  ۶



٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر دسامبر 

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

روشی است که  ی ديگری که بايد به آن توجه شود،  مثالً نکته
ها را در  ی بچه-خواجه انديشيد که با قدرت و نيروی زيادش همه

ها را بيرون بکشد، اما بعد متوجه شد که  نوعی جعبه جمع کند و آن
ها را بتوان مجبور کرد  فايده باشد، مگر اين که آن تواند بی اين می

 که خودشان بيرون بيايند.
دهد که چقدر متفاوت است که با يک نيروی  اين نشان می

بيرونی آزاد شويد يا با قدرتی در درون خودتان، برای جانداران 
ها را از جهان رنج بيرون  ها نگويند و آن اين که چيزی به آن

ها ممکن است  بکشند، آزاد شدن با يک نيروی بيرونی است. اما آن
شان شوند، اُفت کنند و گم شوند  های پيش چشم ها و شادی جذب لذت

ها ممکن است احساس کنند که  يا با اصطالحات آن تمثيل، بچه
ی در حال  ی خانه ی گسترده بازی کردن در درون محوطه

ها تهيه شده  ی محبوس که برای نجات آن شان بر آن جعبه سوختن
ها خودشان بيدار  که آن-ترجيح دارد، اين احتمال هست مگر اين

ی سوخته آمدند، ممکن است  عالوه، وقتی بيرون خانه شوند. به
 تر است و برگردند. هنوز فکر کنند که درون خانه جالب

در اين نقطه خواجه، که نمايانگر بوداست، مصمم است به 
ها را وادارد که با نيروی خودشان، خود را نجات دهند.  روشی آن

ها را مجبور کنند  يی استفاده شود تا آن مهم نيست که از چه وسيله
ی بُزکش کافی است، يا  به بيرون بدوند. خواستن يک گردونه

ی ارزشمند اين  ی گاوکش. نکته کش، يا گردونه ی گوزن گردونه
آيند، چون  ها به خواسته و دلخواه خودشان بيرون می است که آن

ی خود بيرون نيايند، دوباره به درون  اگر به دلخواه و خواسته
نخواهند رفت مگر اينکه چيزی غيرعادی اتفاق بيافتد. ايمان بايد 

ها را  چنين باشد. اگر مردم فقط از خدايان و بوداها بخواهند که آن
نجات بدهد، احتمالش کم است که به رهايی حقيقی برسند چون 

شان،  همان نبودن آرزو و تالش برای بهتر کردن دل و جان
ها را خواهد گرفت. کمال  اصالح کردن رفتارشان، جلوی آن

شخصيت شخص از طريق عمل شخصی و از روی خواست خود، 
 راهی است که در آن رهايی حقيقی به دست خواهد آمد.

اما هدف نهايی چنين عملی، ناديده گرفتن خود کوچک يا ايگو، 
خوار بزرگ  و يا اطاعت از حقيقت جهانی، يکی شدن با دل غم

 نيرويی بيرونی يا قدرتی درون خود

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
 )٢، يک تمثيل (٣فصل 

خواهم که بدانيد اين قدرت درون به اين  بوداست. و بنابراين می
 »اين را انجام داديم.ما «مال ما نيست که بگذارد بگوييم   معنی

ای ندارد جز پناه بردن به  آيد معنی ايمان که از قدرت درون می
بودا از روی خواست و تالش خود. پس قدرت درون ما نيروی 
بيرونی است و نيروی بيرونی قدرت درون است. در غير اين 
صورت دستيابی به رهايی وجود ندارد. کار خواجه در تمثيل 

 هاست. ی اين حاکی از همه

٧
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رسيم، که معنيش آن انقالب  اکنون به موضوع تک دِر باريک می
بزرگ دل و جان است يعنی دور انداختن خوِد خودپسند. سختی 
  عظيِم آن، تا جايی که به مردم عادی مربوط است، با اين درِ 

باريک نشان داده شده است. رها کردن ايگوی خودخواه يا 
ی اول بيداری  گيرد، مرحله ايگوئيسم، در چند مرحله صورت می

يی از  به اين حقيقت ساده يا اصل است که رنج انسان با مجموعه
سازد. تنها فهميدن  آيد که ايگو را می آزها و آرزوها به وجود می

اين نمايانگر يک گام مهم به دور از خود است، اما اگر شخص 
 اصل چگونگی به وجود آمدن خود را نداند، اين کافی نيست.

ی دوم اين دريافت بايد باشد که برطبق قانون  در مرحله
خواهيم و  ی آنچه که ما چنان با اضطرار می همزايی مشروط، همه

ايم، يک ظهورموقت است که يک رخداد علت و  به آن وابسته
شرط آن را به وجود آورده است. به عالوه، بايد ديد که براساس 
اين قانون علت و شرط، منشاء اين آرزوها نادانی است، يک درک 

 داند. نادرست اساسی که تن و گوشت خود می
شود  کند، روشن می وقتی که شخصی اين قوانين را درک می

که خودی که فرد به آن چسبيده است در واقع چيزی است که 
و در نتيجه فرد به طور خودکار از تفکر   ی واقعی ندارد، ماده

 شود. خودمحور جدا می
به عالوه، با تمرين بيشتر، شخص ممکن است اين حقيقت را 

ی موجودات در اين عالم برابرند و با هماهنگی  درک کند که همه
بزرگی وجود دارند، و با اين دريافت فرد ممکن است کامالً اين 
حس اتحاد را بچشد که همه برادرند، همه به طور مساوی دارای 

برند. وقتی  سرشت بودا هستند و از زندگی بزرگ عالم سهم می
شود. فرد به اين جا رسيد، ايگوی خودخواه ناپديد می

 خودخواهی را رها کنيد

 سه فضيلت: فرمانروا، معلم و والد

اما اين نه تأييد تملک شخصی عالم است، نه فخر فروختن 
چه که بودا  تواند ديگران را آزاد کند. آن برای اينکه تنها او می

ی مردم سرشت بودا دارند او  گويد اين است که چون همه جا می اين
خواهد همه را رهبری کند تا به آن تحقق بخشند و به همان  می

را  شدگٍی او برسند. قديس نيچی روشن ِرن از اين شعر سه فضيلت
مُونی  های شاکيه استخراج کرد: فرمانروا، معلم و والد، و فضيلت

ی  را ستايش کرد. فضيلت يک فرمانروا به معنی حمايت از همه
ی مردم را تعليم  جانداران است. فضيلت يک معلم يعنی همه

دهد و فضيلت يک والد نمايانگر مهربانی همراه با عشق به  می
 ی جانداران است. همه

های معنوی  ی عميق و تجربه به عالوه او از طريق مراقبه
ی واقعی  اش آموخت که عمل کننده گوناگون، به ما به عنوان آگاهی

 ی نيلوفر دارای اين سه فضيلت است. سوره
توان به روشی مثبت به صورت زير نيز تفسير  اين شعر را می

 کرد.
های خودخواهمان را دور بياندازيم،  اگر ما واقعاً بتوانيم ايگو

مسلماً خواهيم توانست دريابيم که ما از سوی همه چيز حمايت 
شويم. بعد اگر به خودمان نگاه کنيم که همه چيز زندگی را به  می

تواند در يک لحظه به هر  ما داده است، يعنی کل عالم، دلمان می
جايی در سراسر عالم برود، و بنابراين ممکن است اين حس را 

 درک کنيم که تعلق داشتن عالم به ما چه معنايی دارد.
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ها در کل  ترين قطعه ترين و معروف يکی از مورد پسند
 های بودايی در اين فصل است. نوشته
گانه همه قلمروی من است، و جانداران  اکنون اين جهان سه«

درون آن همه فرزندانم هستند. اما اکنون اين جهان پر از مصيبت 
 »ها را نجات دهم و حفظ کنم. توانم آن و مشکل است و تنها من می

ی مردم، فرزندان  ی چيزها، همه عالم متعلق به بوداست، همه
ها را از درد و ناراحتی  تواند آن او هستند، و تنها اوست که می

 نجات دهد ــ اين معنی شعر باالست.



٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر دسامبر 

کنيم،  طور که عمل می گيرد و آن هيچ چيز جلويمان را نمی
انگيز) هستيم و  ی شگفت هميشه در سازگاری با حقيقت (درمه

 بخشد.  ی مردم زندگی می اعمالمان به خودمان و همه
ی حياتی که در آن ساکن  وقتی عالم به ما تعلق دارد، همه

ی جاندارانی که زندگی  است، بخشی از خودمان است، و همه
دارند، فرزندانمان، برادرانمان، يا خواهرانمان هستند. بنابراين به 
عنوان والد، يا برادر، يا خواهر، ما خود را وقف خدمت به آن 

خوارگی بزرگ حقيقی است. اين چيزی جز  کنيم. اين غم زندگی می
 خود بوداگی نيست.

هايی هستند که صرفاً در اين  ها برخی از آن درس پس، اين
ها اشاره شده  ها اشاره شده است. دليل اين که تنها به آن فصل به آن

هايی  شدند، آن پرده داده می ها صريح و بی اين است که اگر درس
کردند. به اين  جا بودند، آن را درک نمی آن  که موقع ايراد آموزه
اش  مُونی بعد صبورانه شرح بسيار طوالنی خاطر است که شاکيه

دانست که از طريق کاشتن بذرهای تأثير با  دهد. او می را ادامه می
افتد و بنابراين  ی غيرمستقيم، جوانه زدن ديرتر اتفاق می اشاره

ادامه داد.

٩
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هوّکه َسنبو ُکيو: ی فارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در  اين ترجمه
[ويرايش  ١٩٩١آمده است، (نشر کوِسی،   کاکُو هون نو آراماشی تو يوتِن

).۵۶ـ ۴٩] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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اه  دسامبر ماهی است که مردم پايان سال را می ر م ب ام ی دس اي ی ـ ک وِس و ک بينند. اما برای ريّش
يت آغازها نيز هست، که ما با تمرکز نوشده روی رسالت ال ع ا ف ازه ب ه  مان، شروعی ت های درم

 داريم.
اه  بنابراين به ه رسالت«جاست که موضوع پيام رئيس نيوانو برای اين م دار شدن ب ي ان ب  »ت

ام  است. از مه، راه هشت ي م. در پ گانه را مطالعه کرديم، هر ماه يکی از هشت عمل آن را آموختي
ردن از  اين ماه، در آخرين اين هشت عمل، يعنی مراقبه ذت ب ی درست، رئيس نيوانو بر اهميت ل

رامی کند. به هر چيزی که سر راهمان است تأکيد می ا را ف اق يک  عالوه، او م ي ت ه اش د ک خوان
 بوداسف را داشته باشيم و در راه بودا يک گام به پيش برداريم.

م،  وقتی اين وظيفه به من محول شد که در محراب تاالر مقدس بزرگ آيين ن هايی را برگزار ک
يابد، يا همان دل برهم نهادن کف  شود و پايان می همه چيز با احترام آغاز می«به من آموختند که: 

 از طريق عمل تمام و کمال احترام، چيزی جز دل سپاس نياموختم.» ها به دعا. دست
د را جشن  ح ت االت م ه در اي شار درم ت گرد ان سال آينده، ريّشو کوِسی ـ کايی شصتمين سال

ن گيرد، که به معنی شصتمين سالگرد آغاز تالش می ي شار رسمی ب ت ز هست.  های ان ي ی ن ل ل م ال
م  ی گران ی ما به رسالتمان بيدار شويم تا اين آموزه اميدوارم همه ي بها را با مردم سراسر جهان سه

راغ ادن کف  شويم و در عمل به درمه با شادی و ف ه م ن ره ا دِل ب شه ب ي م م، ه ي ن ال تالش ک ب
 هايمان به دعا! دست
 

 عاليجناب کوايچی سايتو
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 تان بيدار شدن به رسالت

ستون مدير
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

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 Pacific 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, U.S.A
Tel: 1-210-561-7991     Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com 
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927     e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai 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, Pacifica, 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://rkchi.org/

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: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
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 International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



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

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/

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 Friends in Shanghai

Branches under the Headquarters
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

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, 
West Bengal, 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 & Fax: 880-2-8413855    

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Office: 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


