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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

 دلی که حاضر است منتظر بماند

ترين چيز در کمک به رشد ديگران، داشتن  کنم که مهم فکر می
يی نيست که  ها بماند. کار ساده دلی است که حاضر باشد منتظر آن

اشتباهاتت را تصحيح کنی و عادت بد را اصالح کنی. حتا وقتی 
ها  دهد يا به آن رئيس شرکت اخطارهای زيادی به کارمندان می

ها  دهد که هرگز اشتباه خاصی را تکرار نکنند، آن هشدار می
 هايشان را تغيير بدهند.  توانند فوراً روش هميشه نمی

کنند و با گفتن:  ها را دعوا می بينيم که مادرها بچه ما اغلب می
اگر مدام به تو «يا » تو به من گفتی که متوجه شدی، نگفتی؟«

کنند. اما يک دنيا فاصله  ها را سرزنش می آن» فهمی؟ بگويم، می
 ميان درک کردن چيزی با سرتان و عمل کردن به آن هست.

ی سمت راستتان به  مثالً چيزی مثل منتقل کردن اشياء از طبقه

تان را در نظر بگيريد. آسان نيز که از عادت  ی سمت چپ طبقه
تان خالص شويد. چيزی  طوالنی دست دراز کردن به سمت راست

 کند. کم تغيير می کنيم، کم طور که مکرراً اشتباه می است که همين
مگر اين که با بلندنظری و مهربانی منتظر مردم شويم و بر 

ها هرگز رشد نخواهند کرد. حتا  ها نظارت کنيم، آن پيشرفت آن
يافته را داشته باشيد، دوست  اگر شما خودتان ظاهر يک روشنی

دارم که به ياد بياوريد چند نفر از شما مراقبت کردند و منتظر شما 
 شدند تا آن راه را دريابيد.
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 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

قيدوبندی داشته باشند، بسيار شاد خواهند بود.  های آزاد و بی کنند که اگر زندگی بسياری از مردم فکر می
مان چقدر محدوديت و  های روزمره کنند که در زندگی از ديدگاه ديگری که نگاه کنيم، اين مردم بيان می

 کنيم نارضايی احساس می
کنيم آزادی يعنی بتوانيم هر کاری که  اما در يک معنا، اين نارضايی طبيعی است. ما فکر می

کنيم که با انتظاراتمان جور نيست، ناراحت، ناخرسند  خواهيم بکنيم، و وقتی به واقعيتی برخورد می می
دارد که جلويمان گرفته شده است.  ی خود ما را به فکر وامی بريم که به نوبه شويم. رنج می و عصبی می

کنيم، اما  ممکن است فکر کنيم که با سعی کردن برای آزاد بودن، ما عمالً مانع برای خود ايجاد می
مان را طوری بسازيم که  کنيم، فرصتی است که سبک زندگی يی که احساس قيدوبند می عمالً، لحظه

 قيدوبند بودن است. بازتابی از معنای حقيقی آزاد و بی
شود ناپديد شدن کامِل دلبستگی به آرزوها و اصرار دل بر انجام هر کاری که  در آيين بودا، گفته می

قيدوبند  چيز ندارد و آزاد و بی ای به  هيچ است ــ يعنی حالتی از دل که هيچ دلبستگی» لذت«خواهد،  می
 شود. اين قلمروی احساس راحتی و آرامش است بدون نگرانی يا اندوه. دانسته می

مانع)  ی بی زای بوساتسُو (بوداسف شنونده بوداسف گوش به فريادهای جهان گاهی در ژاپن کانجی
در اين مدل اسم او، قدرت و عمل او را برای آزاد کردن مردِم  »مانع بی«ی  شود و واژه خوانده می

شنود که فرياد کرده او را  دهد، هر وقت که بخواهد و وقتی که صدايشان را می رنجور نشان می
شود که توجه  قيدوبند بودن در سبک زندگيی پيدا می خواهند، به عبارت ديگر، معنی حقيقی آزاد و بی می

 تان بهتر کردن خودتان همراه با ديگران باشد. که هدف نسبت به ديگران وجود دارد، در عين حال 

 قيد و بند بودن معنای واقعی آزاد و بی

 قيد و بند زندگی کردن آزاد و بی
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٢٠١٩ی  ، ژوئيهکوِسیاز 

من پدر اين جانداران هستم. بايد «شود:  ظاهر می »يک تمثيل«ی نيلوفر،  سوره ٣اين قطعه در فصل 
ی نامتناهِی فضيلت بودا را بدهم  اندازه ها شادی بی ای بيرون بکشم و به آن ها را از چنين رنج و سختی آن

کنيم در  معنی اين قطعه اين است که بودا به ما جانداران (که غالباً فکر می» مند شوند. تا شايد از آن بهره
دهد ــ که يعنی او يک راه  را می» شادی فضيلت«قيدوبند هستيم و اميدواريم که از رنج پرهيز کنيم) 

 قيد است. اما اين شادی فضيلت دقيقاً چيست؟ کند که حقيقتاً آزاد و بی زندگی را به ما منتقل می
ها را به  زنم، تصور کنيد که درست االن، دقيقاً جلوی چشمتان، دو دونات هست. آن برايتان مثالی می

 اند. ی شما گرسنه اند. اما سه نفر ديگر هم در اطرافتان هستند که درست به اندازه شما داده
احساس اين که بخواهيد » تمام داليل رنج /ريشه در آز و آرزو دارند.«به نقل از متن مقدس: 

ها را  هايی که دونات ها را خودتان بخوريد (آز)، و نيز احساس انزجار و حسادت (نفرت) از آن دونات
هايی از رنج هستند. بنابراين ممکن است بگوييد که تقاضا از بودا برای عرضه  اند، هر دو شکل نگرفته

طور نيست، چون شادی فضيلت در  کردن دونات به مقدار کافی برای شما، شادی فضيلت است. اما اين
ای بپذيريم که به بهتر شدن  واقع يعنی قادر شويم رنج ناکافی بودن را به عنوان شادی و خوشحالی

 انجامد. خودتان و ديگران می
توانيم بگوييم که به ما اين آزادی داده شده که چيزهای سختی را که  ی آزادی که برگرديم، می به ايده
توانيم آن رنج را با پذيرش کامل آن  کشيم، می طور مثبت بپذيريم. حتا وقتی که رنج می افتند، به اتفاق می

مان لذت ببريم و شاديمان را با ديگران سهيم  به شادی بدل کنيم، از شادی کوچکی در برابر چشمان
 قيدوبند است. ًکنم که اين يک راه زندگيست که حقيقتاً آزاد و بی شويم. فکر می

 »گانه / همه قلمروی من است، جهان سه اکنون اين«نيز حاوی اين خطوط شعر است:  »يک تمثيل«
ما ممکن است فرض نکنيم که به چنين چيزهايی برای خود » جهان و عالم مال من است. اين«يعنی: 

بيانديشيم، اما هر يک از ما زندگی يّکه و ارزشمندی را به عنوان يک بخش از طبيعت در هماهنگی با 
چيز دريافت کرده است. به عبارت ديگر، کّل عالم با شما يکی است. کامالً متعلق به شماست. اين  همه

دهد که تا زمانی که اين حقيقت را درک کنيم،  خطوط شعر، پيامی از بوداست، که به ما اطمينان می
خواهد  خوارگی عمل کنيم ـ و اين چيزی است که بودا می هميشه خواهيم توانست سرشار از فضيلت و غم

 ما انجام دهيم.
خواهم بپرسم. با دو دوناتی که قبالً گفتم چه خواهيد  در راستای اين انديشه، يک چيز هست که می

 کرد؟
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 گانه قلمروی شماست اين جهان سه
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اش را در تاالر مقدس بزرگ ايراد  خانم ناکاکاواجی سخنرانی سفر درمه
 کند. می

ی کالج  با احساساتی متضاد، به همراه استادم کنفرانسی درباره
طور که  به اعضای مرکز درمه ارائه کرديم. همان  يی هوجوُ  حرفه
شمردم، يک حس غرور از اين که دانشجوی  های کالج را می هدف

د ادم ــ در من جمع شد.  هوجُو هستم ــ که داشتم آن را از دست می
با استادم مشورت کردم و تصميم گرفتم موضوع آموزش انتشار 

انتخاب » آشکار کردن سرشت بودا در خودم و ديگران«ام را  درمه
 کنم.

بعد از صحبت با استادم، خودم را به چالش کشيدم که رهبر 
کردم ترسناک است، بهتر بشناسم. از او  بخشی را که فکر می

پرسيدم که چگونه با ريّشو کوِسی ـ کايی آشنا شده بود، و وقتی از 
های ريّشو کوِسی ـ کايی  اش با آموزه های گذشته و رويارويی تجربه
شنيدم، احساس کردم که قلبم به سوی او گشوده شد. کشف کردم  می

کرد، که اين دلم را گرم کرد. بالفاصله  که او خيلی به من فکر می
که قالب ذهنيم از رهبر بخش تغيير کرد، نظرم هم کامالً در 

 ی تأثيرگذاری بود. موردش عوض شد. اين برای من تجربه
هم تغيير هوزا با شروع روز بعد، نگرشم به شرکت در جلسات 

کشيدند  کم سعی کردم به احساسات مردمی که رنج می کرد. کم
نزديک شوم و اميدوار بودم که به زودی به شادی دست يابند. در 

 ، در طی مراسم اولين روز ماه (روز اُوپوَستَه) در تاالر مقدس بزرگ عرضه شد.٢٠١٩اين سخنرانی سفر درمه در مارس 

 خير. صبح همگی به
های آموزش  ی روح آيين بودا کالس برپايه  يی هوجوُ  کالج حرفه
خوارگی پرورنده و احترام به جانداران) ارائه  ی غم انسانی (مطالعه

خواستم با  نام کنم چون می کند. من تصميم گرفتم که در کالج ثبت می
 طور مثبت بپذيرم. چيز را به تغيير ديدگاهم همه

جا  کنند و آن ی دانشجويان هوجُو در خوابگاه کالج زندگی می همه
کرد. از دست خودم  ها اذيتم می ها و کارهای همکالسی غالباً حرف

ها توانستم  رنجم. از طريق کالس ناراحت بودم که آنقدر زود می
های  شويم و راه های مختلفی بزرگ می بفهمم که ما همه در محيط

تفکر متفاوتی داريم. همچنين دريافتم که زود از رفتار ديگران 
کنم. پس از  رنجم چون به چيزها برطبق معيارهای خودم نگاه می می

آن، شروع کردم که بتوانم در رفتارهای خودم تأمل کنم، اما هر 
کردم، چيزهايی بود که هنوز  چقدر هم که سخت تالش می

های نامطلوب واکنش ضعيفی نشان  توانستم بپذيرم. به موقعيت نمی
خواستم که  ی کافی متحمل نبودم و هميشه می دادم چون به اندازه می

 خواستم. ها می ديگران کاری را بکنند که من از آن
يی برای دانشجويان دارد که  ی ساالنه يی هوجُو برنامه کالج حرفه

ی محلی ارائه  در آن آموزش عملی انتشار درمه در يک مرکز درمه
ی سُوزُوکا در  شود. در ژانويه برای آموزش از مرکز درمه می

چه را که در  استان ميئه ديدن کردم. در آغاز مشتاق بودم که آن
های آموزش انسانی آموخته بودم به عمل دربياورم، اما تا  کالس

رهبر بخشی را که بنا بود معلمم باشد ديدم، اشتياقم کمرنگ شد. او 
رسيد و من پيش او بسيار عصبی  شخص بسيار جديی به نظر می

های بودا با اعضای ديگر بسيار ماهر  بودم. او در سهيم شدن آموزه
گيرم. چون  کردم روزی هدف رهنمود تند او قرار می بود. فکر می

چه که در دلم بود صحبت کنم،  توانستم صادقانه با او از آن نمی
 اعتماد به نفسم به سرعت از دست رفت.

در حدود اين زمان بود که استادی از کالج از مرکز درمه ديدن 
کرد تا پيشرفت دانشجوها را بررسی کند. از استاد پرسيدم که 

ها از  روند و متوجه شدم که بعضی هايم چطور پيش می همکالسی
خواستم تمرين کنم، شروع کرده  پيش آن نوع آموزشی را که من می

 بودند. ناراحت شدم و فکر کردم که تا اين نقطه چه کار کرده بودم.

 خانم کايو ناکاکاواجی
 يی هوجوُ  کالج حرفه

 يی هوجُو که زندگيم را تغيير داد دو ساِل در کالج حرفه
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عين حال که آگاهانه به عمل احترام به سرشت بودای ديگران 
 دادم، شروع کردم که بتوانم همه را با احترام ببينم. ادامه می

کردم، کلمات  روزی وقتی با يکی از اعضا صحبت می
قدردانی از مهربانی او نسبت به ديگران بدون تالش از دهانم 
بيرون آمد. صورتش با لبخند روشن شد و از من تشکر کرد و 

کند  اش را از بين برده و او احساس می گفت که حرف من نگرانی
دلش سبک شده است. از حرف او خوشحال شدم و احساس کردم 

 هايم جمع شد. اين تجربه، گنج زندگيم شد. اشک در چشم
ما سعی »ی ديگری يکی از اعضا گفت: هوزای  در طی جلسه

يی  کرديم وضعيتی را که در آن بوديم تغيير بدهيم اما فايده می
اين حرف در  «بايست اول خودمان را تغيير بدهيم. نداشت، می

دانستم که چقدر سخت است که خودت را تغيير  يادم ماند، چون می
برد. اما آن زمان متقاعد شده بودم که اگر  بدهی. تالش زيادی می

تغيير کنم، شرايطم تغيير خواهد کرد، و اين که تأمل در خودم 
 برای ايجاد تغيير از ملزومات است.

ی سُوزُوکا برايم فرصتی  آموزش انتشار درمه در مرکز درمه
شد که تصميم بزرگی بگيرم. وقتی کوچک بودم، والدينم هر روز 

کرد و با مادرم جروبحث  کردند. وقتی پدرم مست می دعوا می
شد و خشمش را روی چيزهای که در  کرد، شخص متفاوتی می می

کرد. مادرم شخصيت نيرومندی داشت، پس  اطرافش بود خالی می
کرديم جلوی  آمد. من و برادر بزرگم سعی می اصالً کوتاه نمی

دعوا را با گريه کردن بگيريم. يک روز مادرم تصميم گرفت 
برای دور کردن ما از پدرم، خانه را ترک کند. وقتی پدرم خانه 
نبود، او وسايلمان را جمع کرد، دست من و برادرم را گرفت و 

 خانه را ترک کرد. بعد والدينم طالق گرفتند.
گفت که  فرستاد و می پس از طالق، پدرم غالباً برايمان نامه می

خواهد من و برادرم را ببيند، و حتا شروع کرد که برای ديدن  می
خواست که از پدر لجبازمان  کم دلم می مان بيايد. کم ما به مدرسه

دور بمانم. اما پدرم که بعد از طالق الکلی شده بود، اهميتی به 
شد.  داد و مرتب جلوی مدرسه ظاهر می احساسات من نمی

سرانجام وقتی کالس يازدهم بودم، پدرم برای ديدنم به مدرسه آمد 
وقت  جا را ترک کند و هيچ و من به او گفتم که بالفاصله آن

کم برايش  برنگردد. اگرچه با کلمات خشنی با او حرف زدم، کم
توانست ديگر فرزندانش را ببيند، و  احساس تأسف کردم. او نمی

ممکن بود در تنهايی بميرد. فکر کردم که اگر تالش نکنم که با او 
دانستم که  آشتی کنم، مسلماً روزی پشيمان خواهم شد. اما چون می

کند، مردد بودم و تا امسال احساساتم را  مادرم اين کار را تأييد نمی
 برای خودم نگه داشته بودم.

در طی آموزش انتشار درمه، در مورد پدرم با رهبر بخش 
ها در دلم  مشورت کردم، که ترغيبم کرد کاری را بکنم که مدت

شانسم را امتحان کردم و به مادرم زنگ زدم، و به او گفتم که   بود:
خواهم پدرم را ببينم. مادرم کمی در اين مورد مضطرب بود،  می

اما به من اجازه داد که آخر اين ماه در طی تعطيالت بهاری او را 
ببينم. او دليل مصرف الکل و بيرون ريختن خشم پدرم را به من 

کشيده  بار متوجه شدم که او عميقاً رنج می گفت و من برای اولين
است. از چيزی که به او گفته بودم و برای بيرون انداختن او از 

ترين تشکر برای عشق  زندگيم، به جای نشان دادن حتا کم
 کردم. اش، احساس پشيمانی می پدرانه

ی پدرم  بعداً فهميدم که روزی که با رهبر بخش درباره
تواند  مشورت کرده بودم، او به کالج زنگ زده بود تا بپرسد آيا می

مرا در مدرسه ببيند. اکنون مشتاقم که پدرم را به زودی ببينم، و 
وقتی او را ديدم اميدوارم که بتوانم بيان کنم که چقدر به او اهميت 

 دهم. می
ی نيلوفر مرا قادر ساخت که يک راه  ام با سوره رويارويی

ام باور کنم  جديد نگاه کردن به چيزها را بياموزم. به تدريج توانسته
گيرد درس الزمی در  که هر چيزی که در سرراهم قرار می

ام  زندگی است. اهميت احترام به سرشت بودای ديگران را دريافته
ی مردم آرزوی شادی کنم. اميدوارم که از  ام برای همه و قادر شده

ام استفاده کنم و به فردی  يی هوجُو آموخته چه در کالج حرفه آن
 تواند به جامعه کمک کند. تبديل شوم که می

 تان بسيار متشکرم. از توجه مهربانانه
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مهمانی خداحافظی خانم ناکاکاواجی با اعضای بخش در طی آموزش عملی انتشار درمه.



 انگيزی شگفتی گل نيلوفر درمهسوره
  ٩فصل 

 اند يا هنوز تحت تعليم هستند هايی داده شده که تعليم ديده بشارتی که به آن

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

هايی داده شده که تحت تعليم  اولين درس در بشارتی است که به آن
هايی که تحت هدايتند و از طريق عمل ياد  کننده هستند ــ آن عمل

گيرند. اگرچه ممکن است عجيب به نظر برسد که درک  می
ی چيزی است که برای بودا شدن الزم است،  سرشت بودايتان همه

کند که اصالً چيز عجيبی وجود  اما تأمل دقيق آن را روشن می
طور برابر سرشت بودا هديه شده  ی مردم به ندارد. چون به همه

است، وقتی کسی به روشنی سرشت بودايش را دريابد، آن شخص 
تواند بودا شود.  می

بعد از اين که پانصد شاگرد بشارت يافتند که به بوداگی خواهند 
مُونی) و آننده (پسرعمويش) که  رسيد، رائوله (تنها پسر شاکيَه

شوند، احساس کردند که  هردويشان از ده شاگرد بزرگ شمرده می
ها نبايد مستقيماً نام  اند و تعجب کردند که چرا آنکنار گذاشته شده

ها پيش بودا رفتند و تقاضا کردند که جزوشان  برده شوند. وقتی آن
تک بشارت داد، در عين حال که برای  ها تک باشند، بودا به آن
ها که تعليم ديده بودند يا تحت تعليم بودند نيز  تعداد زيادی از آن

يی اشاره دارد  به مرحله» ديده تعليم«بشارت بوداگی آورد. عبارت 
که  که در آن شخص مطالعاتش را کامل کرده است، در حالی

به مراحلی در راه دنبال کردن آموزش دينی اشاره » تحت تعليم«
 کنند. می

رسد که اين تنها محتوای اين فصل کوتاه باشد، اما  به نظر می
 دو درس مهم هست که بنا است از اين موضوع ساده آموخته شود.

مان هستند درس  ترين هايی که نزديک سخت است به آن
 داد و دگرگونشان کرد 

۶

 توانيم بودا شويم وقتی سرشت بودای خود را دريابيم، می
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دومين درس اين سؤال را در بردارد که چرا بشارت رائوله و 
هايی داده شد که  آننده به تعويق انداخته شد و بعد با بشارت شراوَکه

 هنوز مشغول مطالعه بودند.
مُونی نگاهی  جا، الزم است که به درون فکر شاکيَه اين

بياندازيم. رائوله پسرش و آننده پسرعمويش بود. هر دو 
خود ممکن  مُونی بودند، حقيقتی که به خودی ترين به شاکيَه نزديک

مُونی شايد عمداً بشارت دادن  ها باشد. شاکيَه بود مانعی در عمل آن
ها را به تأخير انداخته بود تا اين نکته را برای همه روشن  به آن

 کند.
در مورد رائوله، اما هر چقدر هم که پدرش شخصيت بزرگی 

کردند، اما در  ها او را ستايش می بود، و هر چقدر هم که غريبه
توانست او را در  تر از همه او پدر بود، و رائوله نمی ابتدا و مهم

کردند. همچنين بسيار  ها به او نگاه می همان نوری ببيند که  غريبه
امکان دارد که فرزند تمايل داشته باشد فرض کند که پدرش هميشه 

 شود. او را دوست دارد و احتماالً برای او امتياز قائل می
تر او هميشه در کنار  در مورد آننده، برای بيست سال يا بيش

سرورش بود، و با آماده کردن غذايش، و موقع حمام با ماليدن 
کرد. بنابراين  پشتش و ريختن آب روی سرش به او خدمت می

مُونِی  مُونِی بودا و شاکيَه برايش سخت بود که ميان بزرگی شاکيَه
انسان تمايز قائل شود. برای آننده فقط طبيعی بود که به بودا به 

 همان شکل مطلق اعتماد کند که ديگر شاگردان اعتماد داشتند.
طور نزديکی با ما نسبت  هايی که به شايد درس دادن به آن

ترين باشد، مانند شوهر، زن، فرزند و پدر و مادر.  دارند سخت
ها دستور کار بدهيم؛  توانيم تنها از طريق ترغيب زبانی به آن نمی

بايد يک آيين بودای زنده را در طول زندگی روزمره نشان دهيم و 
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 سوگند آغازين
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توانيم بر خانواده يا  ها تأثير بگذاريم. نمی مان بر آن با رفتار واقعی
همکارانمان تأثير بگذاريم اگر اعمالمان، اگرچه گاهی شرافتمندانه 

به خودخواهی تمايل داشته باشد يا ناشايست باشد و الگوی   باشد،
 دائماً خوبی را فراهم نکند.

گويد که رائوله و آننده ديرتر از  های بودايی می اگرچه سنت
ها قبل از  شدگی رسيدند، اما آن شاگردان بزرگ ديگر به روشن
مُونی از  اند. اين حقيقت که شاکيَه پانصد شاگرد فصل پيش بودا شده

ی شاگردان بزرگ   ها پس از بشارت دادن به بقيه بودا شدن آن
ی نگرانی عميق او در مورد مشکالت  صحبت کرد، شايد نتيجه
 ها باشد. ذاتِی نسبت داشتن با آن

های  شود با حرف درس مهم ديگری که در اين فصل آموخته می
که » سوگند آغازين او چنين بود،«شود:  مُونی نشان داده می شاکيَه

داد به هشت  او آن را در زمانی که بشارت بودا شدن را به آننده می
 کار زد. هزار بوداسف تازه

ها در  سوگندی است که بوداها و بوداسف» سوگند آغازين«اين 
ی جانداران را به رهايی  خورند که همه شان می های پيشين زندگی

مُونی سوگندی متشکل از پانصد مورد  اند که شاکيَه برسانند. گفته
خورده است، بودا اميتابه سوگندی از چهل و هشت مورد، و بودا 

 اند.  مورد خورده ١٢استاد دارو سوگندی متشکل از 
کار از زمانی که دوباره در  اگرچه هشت هزار بوداسف تازه

ی سوگندشان را فراموش  اند تمام خاطره-اين جهان زاده شده
شان سوگند خورده بودند که تمام  اند، اما در زندگی پيشين کرده

ها را به کمال برسانند. با شنيدن بحث  مردم را راهنمايی کنند و آن
شان را به ياد آوردند و  ها سوگند آغازين ی نيلوفر بود که آن سوره

آن را تجديد کردند. در آن زمان بود که سرانجام بشارت بودا شدن 
 را دريافت کردند.

تواند به کار برود. بوداسف يا  همين در مورد ما نيز می
آموزگار َدرَمه حقيقی کسی نيست جز شخصی که به سوگند 

 آغازينش بازگشته است.
 

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

).٩٨ـ٩۴] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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اين ماه ريّشو کوِسی ـ کايی شصتمين سالگرد انتشار درمه در ايالت متحد را جشن 
کند.  المللی سازمان مشخص می ی جديد را در انتشار بين گيرد. اين، شروع يک دوره می

ی سراسر جهان متحد است، اميدوارم که ما به سوی  من، که قلبم با تمام اعضای سنگه
 تر درمه تالش کنيم. انتشار بيش

ی خانم کايو ناکاگاواجی است، که از  اين ماه سخنرانی سفر درمه» سفر معنوی«
اش با پدرش در عذاب بود. هنگامی که او راه نگاه کردنش به چيزها را تغيير داد  رابطه
چيز را به عنوان درسی الزم برای خودش پذيرفت ــ و وقتی توانست سرشت بودا  و همه

را در ديگران ببيند ــ شروع کرد که اندوه پدرش را ببيند و اميدوار بود که به او نزديک 
اش  يافته نسبت به پدرش، او تصميم گرفت پس از سخنرانی سفر درمه شود. با سپاس تازه

بار ديگر پدرش را مالقات کند. هنگامی که شنيدم او اکنون پدرش را صميمانه  يک
 دوست دارد، دلم گرم شد.

قيد  کند که حقيقتاً آزاد و بی کو نيوانو به روشنی بيان می در پيام اين ماه، رئيس نيچی
ی ما بتوانيم  کند. اميدوارم همه آيد که رنج را به شادی بدل می بودن از راه زندگيی می

ارزش زندگيمان را تشخيص بدهيم و با جديت در عمل بوداسف تالش کنيم و نگاهمان به 
 آورد. سوی جهانی باشد که هم برای خومان و هم برای ديگران رهايی می

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
 

 

 نگاه کردن به سوی جهانی
 آورد که برای خودمان و ديگران رهايی می 

ستون مدير
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Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement
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Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Patiya
China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong, 
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of  Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of  Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district, 
                Ulaanbaatar 15160, Mongolia
 (Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960     Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of  Erdenet
2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum, 
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949     Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of  the UK
Rissho Kosei-kai of  Paris
Rissho Kosei-kai of  Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537  東京都杉並区和田 2-7-1  普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230     FAX: 03-5341-1224     URL: http://www.ibc-rk.org

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓国立正佼成会
〒 04420 大韓民国 SEOUL特別市龍山區漢南大路 8路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of  Korea
TEL: 82-2-796-5571     FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会 山支部
〒 48460  大韓民国 山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of  Korea
TEL: 82-51-643-5571     FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會
台湾台北市中正區衡陽路 10號富群資訊大厦 4樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633     FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會
台湾台南市崇明 23街 45號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478     FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of  Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

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  Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of  Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, 
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of  Singapore

Rissho Kosei-kai of  Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo, 
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of  South Asia
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

Rissho Kosei-kai of  Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218     Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406     FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of  Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575 Published by Rissho Kosei-kai International


