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کنيم اظهارنظر از سوی کسی که تحسينش می

ترين شادی در زندگی داشتن کسی است  گويند که بزرگ مردم می
که بتوانيد واقعاً او را تحسين کنيد، کسی که به او اشاره کنيد و 

 دقيقاً موافقم.» اين شخص بيش از همه.«بگوييد: 
يی که آن  پاسخی است که به هر کلمه  اين» درست است!«

دارد که با موافقت سر تکان  دهيم، و ما را وامی گويد می شخص می
کند و  شان و شنيدن صدايشان ما را شاد می دهيم. فقط ديدن صورت

خواهم  می«کنيم:  شويم. ما احساس می ناگهان پر از شور زندگی می
و پيش از آن که بدانيم، طرز فکر و  »درست مثل آن شخص باشم،

 شود.  مان شبيه آن شخص می حرف زدن
های آيين  مان يکی است. در عين حال که البته نظريه ايمان دينی

بودا برايمان جذاب است بسياری از ما جلب ظاهر و رفتار 
شديم يا شايد يک رهبر بخش يا رئيس » مان در ايمان والدين«

طور  مرکز َدرَمه، و آن ما را به َدرَمه هدايت کرده است، اين
نيست؟ دقيقاً توانستيم با قلبی آماده گوش کنيم چون آن، چيزی بود 

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، 
شکفند. هدف ایـن یی گِلين  میهای 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 زندگیخبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت

2017

های  کم به سمت آموزه داد و کم که آن شخص برايمان توضيح می
 عميق آيين بودا کشيده شديم.

نياز سرپرست شدن  گويند که اولين پيش ها نيز می در شرکت
تان داشته باشند. وقتی حقيقتاً تحت  اين است که کارگران دوست

تواند تنها با گفتن  گيريم، آن شخص می مان قرار می تأثير سرپرست
کنيم و او  چند کلمه به ما خوشحالمان کند. وقتی اشتباه می

کند که به خود  دهد، اين به ما الهام می اشتباهمان را نشانمان می
چاره يی نداريم جز » ها را مأيوس کنم! توانم آن من نمی«بگوييم 

اين که مشتاقانه کار کنيم بدون اين که برای هر چيزی منتظر 
 دستورالعمل باشيم.

توانيد عزيز ديگران باشيد،  شويد که می وقتی شخصی می
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ریّشو کوِسی ـ کایی یک جنبش بودایی جهانی ست از 
گانه،  ی نيلوفر سه کنند آموزهای سورهمردمی 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 نيکّيو 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 میطور گسترده

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

۶٧ـ١۶۶(شرکت نشر کوِسی)، ص  ٩کايسو زُوايکان از 



قدرت برای پيش رفتن

٢ ٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مارس 

 کنيد يا منفی؟ آيا به طور مثبت فکر می

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

شود. من نيز درد جسمی و  شان مشکالتی ايجاد می شوند، در اين جا و آن جای بدن مردم که پير می
ام. هر چقدر هم که بخواهيم از اين واقعيت فرار کنيم،  آيد تجربه کرده ناراحتی کمی را که با آن می

هايی از درد، رنج، ناراحتی و آروزی  آيد شکايت ناپذير است. در اين مواقع چيزی که به ذهن می اجتناب
مان  ای نسبت به وضعيت فعلی درمان شدن و بازگشت به حالت عادی است. به عبارت ديگر، افکار منفی

 داريم.
عالوه بر اين مشکالت جسمی، تمايل داريم که وقتی کارها بر وفق مرادمان نيست احساس نااميدی 

کار به بارش باران به عنوان يک  و به آن وضعيت به طور منفی نگاه کنيم. مثالً کشاورز سبزی کنيم،
هايشان را بيرون  خواهند لباس شود که می کند، اما همين باران باعث آزردگی کسانی می نعمت نگاه می

های فضای باز لذت ببرند. به عبارت ديگر،  خواهند از فعاليت پهن کنند تا خشک شود يا کسانی که می
 مان است. عملکرد ذهنمان غالباً بازتابی از شرايط شخصی

چرا اين اتفاق برايم «يا » من آن چيز را دوست ندارم«های ناشی از نارضايتی مثل  اما چنين انديشه
يی فاصله  هيچ تأثيری روی واقعيت ندارند. چرا از واکنش احساسِی تنفر از چيزی لحظه »افتاد؟
طرفانه نگاه کنيد، و بعد به طور مثبت به آن نگاه کنيد؟ با وسعت دادن  کنيد به آن بی گيريد و سعی نمی نمی

 کنيد.  تان، دلتان را غنی می به انديشه
کند نسبت به  ی خوبی بپذيريم که به من کمک می ام را به عنوان تجربه ام درد جسمی من تصميم گرفته

برند توجه بيشتری داشته باشم. و اگر سرانجام درمان شدم، بيش از  کسانی که به طرزی مشابه رنج می
هميشه برای داشتن يک زندگی عادی بدون چنين دردی سپاسگزار خواهم بود. اين چيزی است که 

 کنم. بينی می پيش
يی  های ناعادالنه توانند دردناک باشند و گاهی ممکن است فکر کنيم که تجربه بيماری و صدمات می
کنيم نه تنها درد و رنج را در  يی که اين کار را می ها به طور مثبت، از لحظه هستند. اما با پذيرفتن آن

ترين  مان را به کامل کنيم تا باقی زندگی که شروع به جمع کردن انرژی می کنيم، بل جا و اکنون کم می اين
 شکل زندگی کنيم.

رهنمود رئيس 
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٢٠١٧، مارس کوسیاز 

پيش از اين گفتم که ممکن است به باران به عنوان نعمت نگاه کرد يا ممکن است دليل آزردگی باشد. اين 
يی طبيعی است، و به ما  مثالی است از اين که چگونه ممکن است ما به بارش باران نگاه کنيم که پديده

کنيم که ما را وامی  آموزد که وقتی به چيزی از ديدگاه متفاوتی نگاه کنيم مسلماً عنصری را پيدا می می
توانيم چنين  دارد که احساس سپاس کنيم، مهم نيست که آن وضعيت چقدر دردناک باشد. دليل اين که می

 کنيم اين است که هيچ چيز در جهان بدون هدف نيست. 
ها و چيزها تجلّی حقيقت هستند،  ی پديده ی وجود، يعنی اين که همه ی واقعيت همه براساس آموزه
ما بايد به طور مثبت بپذيريم که همه چيز «گويد:  ) دانشمند بودايی می٢٠١٣ـ١٩٢٢کازُويوشی کينو (

ميرند، يا چيز ديگری که در  شوند و می تجسم حقيقت غايی است، چه اين حقيقت باشد که مردم متولد می
 »دهد. جهان رخ می

شنويم، و تجربه  بينيم، که می شود کرد جز اين که بپذيريم هر چيز که می به عبارت ديگر، کاری نمی
 است. » مثبت، مثبت، کامالً مثبت«کنيم، با ارجاع به عبارت آقای کينو:  می

دارد، مهم نيست که وضعيت چقدر  يابيم که ما را به سپاس وامی باالتر گفتم که مسلماً عنصری را می
که در واقع هر چيزی که  توانيم آن عنصر را بيابيم، بل سخت و دردناک باشد. و در اين معنا، نه تنها می

کند و  هايمان را غنی می ست که هر چقدر هم که پذيرفتن آن سخت باشد، زندگی ای  کنيم هديه تجربه می
بنابراين چيز ديگری نيست جز چيزی که برای داشتنش بايد سپاسگزار باشيم و آن را به طور مثبت 
بپذيريم. البته کامالً طبيعی است که بسته به فرد و وضعيت، شخص شايد نتواند بالفاصله اتفاقی را که 

 افتد با سپاس بپذيرد. می
که  شان نشان بدهند، در حالی شان را به والدين توانند سپاس اين شبيه اشخاصی است که از آغاز می

شوند. پس زمان  شوند که خودشان پدر يا مادر می شان آگاه می ديگران تنها وقتی از احساسات والدين
 تواند متفاوت باشد. دست يافتن به آگاهی و سطح درک از شخصی به شخص ديگر می

ی تأمل در خود تمرکز کنيم. وقتی  توانيم چيزی را به طوز مثبت بپذيريم، بياييد روی نقطه وقتی نمی
آيا «توانيم اين احساس را سرکوب کنيم که بخواهيم از کسی ايراد بگيريم، بايد از خودمان بپرسيم:  نمی

گاه بايد از خودمان  توانيم واقعيت را به طور مثبت بپذيريم، آن وقتی نمی» ايم؟ مهربانی را فراموش کرده
ی مهم هستند چون وقتی مردم به چيزها از  ها دو نکته اين» ايم؟ آيا صداقت را فراموش نکرده«بپرسيم: 

 کنند، يعنی خوِد خودشان، تمايل دارند که مهربانی و صداقت را نبينند. ديدگاه آرزوهای خودشان نگاه می
های ناالزم زندگی کنيم. و از اين  توانيم آزادانديشانه و بدون نگرانی با نگاه کردن مثبت به چيزها، می

واقعيت روشن است که کدام ديدگاه، مثبت يا منفی برايمان شادی خواهد آورد.

 زندگی آزادانديشانه

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مارس 
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اش  خواست که ظاهرش را، اسمش را و هر چيز ديگر را درباره می
ه ردان ی  که به مردانگی شباهت داشت تغيير دهد. پدرم مرد بسيار م ي

ه پسر اولش  بود. او نمی توانست اين حقيقت را باور کند يا بپذيرد ک
زجر می اين ن ه او م د.  طور شده بود و شديداً حتا از نگاه کردن ب ش

 زدند داد زدن بود. ها می تنها حرفی که آن
ز  ي مادرم از سوی ديگر بسيار نگران بهروزی برادرم بود. او ن

ی ر او سرزنش م ي رد.  در حالت انکار بود و خودش را برای تغي ک
ه من. من  توانست اتفاقی که می کس نمی هيچ افتاد را بپذيرد، از جمل

می از بودن در اطراف او بسيار خجالت م  زده بودم و اصالً ن ت خواس
اً  هيچ ارتباطی با او داشته باشم. وقتی در مدرسه بودم فاصله ت ب ی نس

ظ می ا او حف ه او را  زيادی را ب د ک ن ن ک کر ن ردم ف ا م ردم، ت ک
اس می ب ود و ل رده ب د ک ن ل های  شناسم. تا اين زمان او موهايش را ب

پوشيد و به عروسک و آرايش تمايل داشت. او شديداً تالش  زنانه می
کرديم اين بود که او  کرد تا پذيرفته شود، اما تنها فکری که ما می می

ه می نوعی مشکل روانی دارد. مادرم فکر می رد ک د او را  ک وان ت
يش روان تغيير بدهد و به خود قديمی پزشک  اش برگرداند و او را پ

اور  ها کار زيادی نمی برد. آن رادرم ب د چون ب توانستند برايش بکنن
ی م ی دارد و ن خواست خودش را  نداشت که سبک زندگيش مشکل

 تغيير بدهد، بنابراين همان کارها ادامه پيدا کردند.
ه  هماهنگی خت م ري ه ه ای که زمانی در خانواده وجود داشت، ب

ه بود. جروبحث و اختالف اتفاق هر روزه بود و کم م داشت هم ی  ک
اه  ما را از پا درمی گ گری ن آورد. مادرم شروع کرد که به جای دي

د آوردن  کند، خصوصاً به سمت فلسفه دي رای پ ا راهی ب ی شرقی ت
دا می دوباره ي ه پ زی ک ه  ی اين هماهنگی پيدا کند. اما هر چي رد ب ک

ن  رسيد و تغييری پايدار به وجود نمی نظرش سطحی می آورد. در اي
ود  زمان من سؤاالت خودم را داشتم که چرا برادرم آن طوری شده ب

 که بود و اميدوار بودم که فقط جنگ درون خانواده متوقف شود.
ه  گشتم در آن سرانجام، پاسخی را که به دنبالش می م ک ت اف چه ي

رای کالسی  اب ب ت واقعاً به آن باور داشتم، يک کتاب درسی. اين ک
ن درباره ورد دي های  ی تاريخ جهان بود در بخشی مختصر در م

شرقی و آيين بودا، که يک طرح کلی کوتاه، تنها چند جمله آمده بود: 
رای  می». چهار حقيقت جليل« ی ب آموخت که زندگی رنج است، علت

ا  ردن راه. ب ال ک ب اين رنج هست، و راهی برای رهايی از آن با دن

۴

 ايراد شد.  ٢٠١۶اکتبر  ٣٠آنجلس در طی مراسم تولد بنيادگذار در  ی لوس اين گواهی در مرکز َدرمَه

اگرچه  . صبح همگی به خير، و صد و دهمين تولد بنيادگذار مبارک
من هرگز بنيادگذار را مالقات نکردم، او زندگيم را به طرق مختلفی 
ه  ه ب ود ک ا ب ن روزه ي يش در حدود هم شکل داد. بيست سال پ
م. در  ت داش ان را ن م ن اي شه اي ريّشوکوِسی ـ کايی پيوستم، پس همي

سای  بچگی که در سن آنتونيوی تگزاس بزرگ می ي شدم، در يک کل
م را  رفتم. اما از آن ها، می ی يکشنبه باتپيست به مدرسه ن دي جا که وال

ه من  نمی د ک ي کش ی ن د، طول ودن شد متهم کرد که پيروان مؤمنی ب
دم. در دوازده  کامالً عالقه ی ش ام را به آن از دست دادم و غيرمذهب

ول و  ق ع ام سالگی از پيش نسبت به دين شکاک بودم و آن را کامالً ن
ی.  خرافی می جرب د ت دانستم. به حقايق اعتماد داشتم، به علم و شواه
 های درسی باور داشتم. به کتاب

ان  ابست در نتيجه از نظر معنوی آمادگی نداشتم که برادرم يک ت
ی  ماه آگوست آشکار کند که او زندگی اً زن ع ای دروغين داشته و واق

ه است که زير پوسته دگی می ی بدِن مردان رده است. الزم  اش زن ک
داخت. او  ن ان ي ه طن ان ه در خ ود ک ن شوکی ب نيست بگويم که اي

 عاليجناب نيکوالس اوزُونا
 المللی آمريکای شمالی ريّشوکوِسی ـ کايی بين

 پذيرفتن رسالت زندگی

کند. آنجلس ايراد می ی لوس اش را در مرکز َدرَمه ی معنوی عاليجناب اوزُونا تجربه

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مارس 
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م.  ت رف را رگ خواندن آن تحت تأثير سادگی و عمق انکارناپذير آن ق
د.  می» حقيقت«ها را  اين ن ت ی داش ن ع ی م طق ناميدند، و به طور من
اره ن هما ه درب کر  طور ک ان ف ج در جه اگون رن ون ی اشکال گ
ن کردم، عالوه بر رنجی که بر خانواده می ا  ام سايه افکنده بود، اي ه

اره ام باقی ماندند. ناگزير، می در آگاهی ر درب شت ن  بايست بي ي ی آي
 بودا بفهمم.

ر  ی انديشه بعد از آن، چند کتاب درباره ه ب دم ک ی بودايی خوان
ی آموزنده و سرانجام شادمانی  های تبديل رنج به تجربه روی سوژه
ودا شگفت کرد. با اين که مطالعه درباره تأکيد می ن ب ز  ی آيي گي ان

ن  ري م رای ت ه آرزوی من ب بود، هنوز هم خالٴيی وجود داشت، ک
ه ل رح ی  کردن در يک اجتماع بودايی بود. مادرم را که هنوز در م

ه يک مرکز  جست ا من ب ه ب ردم ک وجوی معنوی بود راضی ک
ی  اي کوچک بودايی ژاپنی در آن نزديکی بيايد که ريّشو کوِسی ـ ک

چ  شد. در آن زمان تقريباً همه خوانده می ی اعضا ژاپنی بودند و هي
ود پس  جوان ديگری در آن سی ب ي ل گ ه ان م ب راس ا م ود. ام ب جا ن

دم.  توانستم دنبالش کنم، اما با اين وجود واقعاً هيچ چيز نمی می فهمي
اما مهم نبود چون يک حس عظيمی از آرامش در آن فضا احساس 

د  خوارگی کردم و نيز گرما و غم ام ای از آن اجتماع که به ما خوش
مان کردند. فقط پانزده سالم بود و فقط  گفتند و با مهربانی راهنمايی

اعت آن ی دو س ا م ودم. ام ا ب ه آن ج م ک ت ه در  دانس ه را ک چ
 ام. يافته وجويش بودم، جست

اد می ه ي ه ب ی ک اي زه آورم کشيش مرکز  يکی از اولين چي
ه «عاليجناب ناکامُورا گفت اين بود:  توانايی پذيرش چيزها چنان ک

ه » هستند مسلماً به شادمانی خواهد انجاميد. ح داد ک وضي بعد او ت
م،  همه ري راب ودا ب م ب ن در چش راي ی ما ارتباط متقابل داريم و بناب

چون همه دارای سرشت بودا هستيم. من اين را به عنوان پيامی که 
ردن  کر ک مستقيماً به من داده شد پذيرفتم به عنوان ابزاری برای ف

ی بزرگی برايم بود. حتا با  ی روابطم با برادرم. اين مکاشفه درباره
ها را درک کنم مگر به طور سطحی، از  توانستم آموزه اين که نمی

ی  اين که متعجب بودم که چه طق ن ه طور م د ب وان قدر ايمان می ت
ی ط م ق ی، ف اي ه ن ه ت ل ب د  درست باشد. دريافتم که باور به دلي وان ت

رد و اگر شخصی  ب يش ب شخص را به طور معنوی تا حدودی پ
 خواهد خود را تغيير دهد، ايمان بايد غلبه کند. واقعاً می

ه من  با نگاه به گذشته، من هميشه اين را رمزآميز می م ک ن ي ب
ه يک مرکز کوچک  االخره ب ی ب اي ک يک پسر مکزيکی ـ آمري
ه  را ب ودا م ه ب بودايی ژاپنی رسيدم، اما اکنون سخت باور دارم ک

وزه جا خواند چون آماده آن افت آم اب  ی دري جن ي ال ودم. ع ايش ب ه
دارد.«گفت:  ناکامُورا هميشه می  »چيزی به اسم تصادف وجود ن

ه همه چيز برپايه ول است، و هم ل ع ا  ی قانون علت و م زه ی چي
رادرم و  آن طور هستند که بايد باشند. از اين فهميدم که وضعيت ب

اصطکاک درون خانه معنا دارد. همچنين الزم بود که من آن بخش 
ل«ی  از کتاب تاريخ جهان را درباره م و » چهار حقيقت جلي خوان ب

ن م. اي ن دا ک ي ی را پ اي ی ـ ک وِس ا  نيز در روزنامه تبليغ ريّشو ک ه
لت  تصادف نبودند؛ بل ه فضي داوم ب که من بدون اطالع به طور م

 شدم. بودا هدايت می
زرگ نشان  وی ب ن ع ر م ي اول مادرم از طريق عملش يک تغي
دم  داد. يک روز وقتی به اتاقش رفتم تا با او حرف بزنم، متوجه ش

ی که او با برادرم آن دم و  جاست. ب ي صدا از الی در سرک کش
اده است. او  ت ه ايس ن وی آي متوجه شدم که او پشت سر برادرم جل
ر آن شبش  ال ارکست ت ي رای رس و ب برای برادرم لباس و کفش ن

کرد و هر دو در آينه  خريده بود و داشت موهای بلندش را شانه می
ه زدند. وقتی به کار الهام لبخند می ان ه نش ذيرش  بخش مادرم ک ی پ

وزه واقعی بود نگاه می ن  کردم، زبانم بند آمده بود. او آم ت رف ذي ی پ
ود و سرشت  ه ب ت رف ذي چيزها چنان که هستند را با جان و دلش پ

ه آن بودای برادرم را ديده بود. او دلبستگی کر  اش را ب ه ف چه ک
امی  می ود و گ رده ب ا ک ح است، ره کرد از نظر اجتماعی صحي

رادرم و درک آن ا.  برداشته بود برای گوش دادن به احساسات ب ه
م  توانستم بگويم که در آن لحظه کامالً در آرامش است. می می دان

ل خودش،  که او اين کار را نه فقط به خاطر برادرم يا سالمِت عق
که برای خلق هماهنگی در کل خانواده انجام داده بود. اين عمل  بل

ا  ه ب رخوردی ک رد و از طرز ب دگرخواهانه اشکم را جاری ک
ه  م ک ت برادرم داشتم احساس شرمساری کردم. آن روز تصميم گرف

ان م ه هست  ديدگاهم را نسبت به او تغيير بدهم و او را ه طور ک
 بپذيرم.

يش ری صرف  برای تحقق تغيير در خوِد پدرم زمان بسيار ب ت
ده اه ق مش ري م از ط ا او ه ت ام ح ج ران ا س د. ام ال  ش م ی اع

خوارگی هدايت شود.  ی غم ی مادرم توانست به آموزه دگرخواهانه
ه سبک  او برادرم را با غم ن ک خوارگی در آغوش کشيد، حتا با اي
ه  زندگی او را نمی بخشيد. اين روحيه چيزی جز محصول عمل ب

رادرم  های بودا نبود. وقتی توانستيم عشق بی آموزه قيد و شرط به ب
ی م رد  نشان بدهيم، و به دنبال تغيير او نباشيم، او ديگر احساس ن ک

ن  ر اي ود. عالوه ب که بايد مخفی شود و از کسی که بود شادمان ب
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ن  راي يک روز ناگهان تصميم گرفت که بدن اصليش را بپذيرد و بناب
ه خواست  به خود مردانه اتش را ب اش بازگشت و اسم و خصوصي

 خودش دوباره پذيرفت.
داشت.  اش برنمی گاه به شکل قبلی اگر هم هيچ ی ن ت ي م گشت، اه

ر در کل  ي برای ما، تغيير واقعی ما باقی ماند، در درون قلبمان. تغي
ه  خانواده شديداً شگفت دم. َدرَم اه ش آور بود و من از قدرت َدرَمه آگ

ه  تنها کلماتی نبودند که در سوره ها نوشته شده باشند. اگر با جديت ب
د و  ها واقعاً می آن عمل شود آموزه توانند زندگی مردم را تغيير بدهن

ه آن  در اين جا و اکنون هماهنگی ايجاد کنند. اين چيزی بود که من ب
 باور داشتم، چون اثرات آن را دست اول ديده بودم.

رای  ١٩٩٩در  ذار، ب ادگ ي ن يش از درگذشت ب اه پ ا دو م ه ن ت
ه اولين ی  بار از ژاپن ديدن کردم در برنام ان ی جه اي م رده ه گ ی ک ي

حاظ  شد. فقط يک بازديد دو هفته جوانان خوانده می ا از ل يی بود، ام
ی از  ق ي ق ی ح وداي دگی ب د زن اه محتوا بسيار غنی بود و توانستم ش
ه  م ک اش ی ب اي طريق بسياری از اعضا و کارمندان ريّشو کوِسی ـ ک

م  در طول راه مالقاتشان کرده بودم. می خواستم از بنيادگذار ديدن کن
ا  ه م ا ب م، ام ن و سپاسم را از او بيان کرده  از او رهنمود دريافت ک
ان عمومی  ارست م ي اجازه ندادند که او را ببينيم چون بيمار و در ب

ی کمی  کوِسی بستری بود. بيمارستان با جايی که اقامت داشتم فاصله
گذاشتم.  هايم را بر هم می زدم و کف دست جا قدم می داشت، پس تا آن

ی  های زيادی که درباره جا ايستاده بودم و به داستان طور که آن همان
وع  او شنيده بودم فکر می ذار آن ن ادگ ي ن ه ب م ک ت رف کردم، تصميم گ

 خواهم باشم. شخصی است که من می
ر  چهار سال بعدی که به دانشگاه می ب وان يک ره ه عن م ب رفت

اری را  ريّشو کوِسی ـ کايی سن آنتونيو خدمت کردم، نقش های بسي
کردم َدرَمه را سهيم شدم. سخت  پذيرفتم و با هر کسی که مالقات می

ر آموزش  سوره ١٠طور که در فصل  باور داشتم که همان وف ل ي ی ن
ردن  داده می دايت ک ه قصد ه ا ب دم ت ان زاده ش ن جه شود، در اي

ودا  ر ب ي ف وان يک س ه عن ودايشان، ب ديگران به بيداری سرشت ب
گزاس  اه ت ود. من در دانشگ خدمت کنم. اين رسالت زندگی من ب

ار می جانورشناسی خوانده بودم و در رشته زشکی ک ردم.  ی دامپ ک
ِن  اما هميشه برايم روشن بود که سرانجام به مدرسه ی دينی گاکُوروي

ريّشو کوِسی ـ کايی در توکيو وارد خواهم شد به اين اميد که کشيش 
 بودايی شوم.

ن  تنها چند ماه پس از فارغ ُوري اک اه وارد گ التحصيلی از دانشگ
اً در جان و  ت شدم. چهار سال به تحصيل در ژاپن ادامه دادم و حقيق

ه  ی نيلوفر غوطه روح سوره ور شدم. به عنوان اولين آمريکايی که ب

اری  ی دينی پيوسته، با چالش ی فوق ليسانس مدرسه دوره های بسي
ا  روبه رو شدم از جمله زبان، فرهنگ و سبک زندگی پرزحمت. ام

ارم،  از طريق آموزه ي های بودا و نيز رهنمودهايی از آموزگاران بس
از  ي زرگی ن به اين درک رسيدم که خلق يک راه نو هميشه تالش ب

م الش، ک ن ت ز  دارد. با مشغول شدن در اي ه چي ه هم دم ک م دي ک
 خوارگی بوداست. غم

ردم، يک  ی چهار ساله بعد از اين که دوره امل ک ی فشرده را ک
رن  ت وان کشيش ان مأموريت دو بخشی به من داده شد. بنا بود به عن

گرا در کليرواتر، فلوريدا کار کنم و  گرای جامعيت در کليسای وحدت
ه ز َدرَم رک اه يک م و  بنا بود که در فضای آن دانشگ د ريّش دي ی ج

ا  ار ب م. ک ن کوِسی ـ کايی بيافرينم و به عنوان کشيش آن خدمت ک
ه از  گراها تجربه وحدت ه چگون م ک ت رف ی پرباری بود، چون ياد گ

می» کليسا را اداره کنم«ديدگاه آمريکايی  اً ن م  چيزی که واقع ت وانس ت
ن  ار از اي ن ب فقط در درون ريّشو کوِسی ـ کايی ياد بگيرم. اين اولي

ه  گراهای وحدت نوع روابط ميان جامعيت د ک وم ش ل ع ود و م را ب گ
ال  تر آموختم که آمريکايی بخش است چون بيش بسيار نتيجه ب ها به دن

 چه چيزی در دين هستند. 
م چون  تأسيس ی تَمپا بِِی تازه در سنگه ودي شده، بسيار کوچک ب

د  ادی رش ه جهات زي ا ب تنها با يک عضو آغاز کرديم، خودم، ام
ان  ه زب راسم ب د م دي دل ج وع م کرديم، خصوصاً با امتحان يک ن

رده  گراهای وحدت يی از جامعيت انگليسی که به گونه گرا متناسبش ک
دازه بوديم. به سرعت رشد می ه ان رای من ب ی ب ی  کرديم ول اف ی ک

ه ل ی  سريع نبود. در طی سال دومم، روزی بعد از مراسم دچار حم
ه  ناشی از ترس شدم که ناشی از سرخوردگی دن ب رسي ود از ن ام ب

ز  ي ودم و ن ه ب ت هدف تعداد اعضای باال که برای خودم در نظر گرف
ه جای  در اثر از دست دادن دو نفر از قوی ه ب ان ک م ران ب ترين ره

دانستم که بايد صبور باشم اما بخشی از  ديگری کوچ کرده بودند. می
 وجودم به نتيجه نياز داشت که به من بفهماند در حال پيشرفت هستم.

ان  ه ن ی پ ه خوب اين اضطراب با من باقی ماند اگرچه آن را ب
گران  کردم. بعد عمل تمرين سوره می شه دي ي ام را به ياد آوردم. هم

جامش می کردم، اما خودم تنها گاه را به عمل تشويق می دادم.  گاه ان
ار  دانستم و می اين را می ه بسي م ک ت رف م گ بايست تغيير کنم و تصمي

ه ت ف د از ه ع م. ب ا  آهسته و از روی قصد هر روز کيوتن را بخوان ه
ی د م دي اپ شود. يک  عمل منظم متوجه شدم که به تدريج اضطرابم ن

اً اعضا  ع ه واق دم ک ي ز رس ي شب در هنگام قرائت به اين دريافت ن
ن  ا اي اصالً مجبور نيستند که بيايند. اين حقيقت که حتا آن ده عضو ي

اند، به اين معنی است که من الزم است واقعاً از هر  حدود اصالً آمده
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آنجلس است (دومين نفر از  ی لوس عاليجناب اوزُونا به همراه اعضای جوان مرکز َدرَمه
چپ)

تر سپاسگزار باشم و در طول راه معنويشان خودم  ها بيش کدام از آن
ه وجود  را وقف کمک به آن ها کنم. هر قدم از راه برای سعی در ب

ه جرب ی  آوردن سنگه در طول چهار سالی که در فلوريدا بودم يک ت
ام  يادگيری بی ج ه سران حد و حصِر آزمايش و خطا بود. تا زمانی ک

ی  احساس کردم به کارها تسلط پيدا کرده اي ی ـ ک وِس و ک ام، به ريّش
 آنجلس فرستاده شدم. جا، لوس المللی شمال آمريکا در اين بين

ا می جا نمی در آغاز واقعاً نقشم را در اين ه  دانستم، ام م ک ت دانس
م. من و همسرم  خواهم از سنگه می ن ی ک ان ب ي ت ی انگليسی نوپا پش

ی سال وي م گ دي ه ش ت ا آن سريعاً با سنگه دوست و در آن پذيرف ا  ه ج
و را  کردم که رشد می بوديم. وقتی به سنگه نگاه می کند و چيزهای ن

د، احساس می امتحان می ن رژی ک ردم ان م  ک راي ده و ب د ش دي ج ام ت
ديدم، چيزی که هرگز  بخش بود که فعاليت گروه جوانان را می الهام

قبالً بخشی از آن نبودم. همسرم چيکا مشکالت زيادی را در فلوريدا 
ی  و در انتقال به زندگی در لوس ت اي آنجلس تحمل کرد اما هرگز شک
زرگ نکرد و هميشه وقتی تالش می م، ب اب ي ن  کردم که راهم را ب ري ت

بخش من است.  اش به َدرَمه الهام آموزگارم بود. او هميشه با شادی
ه فکر می راوان او در پشت صحن ا و  کنم که به خاطر تالش ف ه

رصت های  پذيرش همه چيز چنان که هستند از سوی اوست که او ف
ده ن اپ  بزرگی برای زيستن آرزويش داشته که يک خوان ی پ ن ی ژاپ

 در اياالت متحد باشد.
وس ا در ل م جلس  با اين که از نظر معنوی عمل به َدرَمه با ش آن
ی م  شادمانی بسياری برايم داشت، اما از نظر جسمی سخت ی ه اي ه

ه [ ذشت ی٢٠١۵داشتم. از اوايل سال گ اي ارس ا و ن ه اري م ي های  ] ب
ع  گوناگونی رنجم دادند. بدترين آن ل د ب اعث ش ها شرايطی بود که ب
ده برايم مشکل باشد و بنابراين نمی ع خورم. م ذا ب ام  توانستم خوب غ

م  اری را در رژي زهای بسي ودم چي ور ب بسيار حساس بود و مجب
 ام محدود کنم. غذايی

ای  ا پ در همين حدود زمانی بود که من و چيکا تصميم گرفتيم ج
ه م.  مادر چيکا بگذاريم و مراسم يادبود ماهانه در خان ي ن ان اجرا ک م

داد و در  مادر چيکا بيست سال بود که اين عمل را هر ماه انجام می
ان چالش  طی اين دوره سالم و شادمان بود. گاهی ادامه م راي ی آن ب

ن عمل  بود چون می ق اي ديديم که بسيار مشغول هستيم، اما از طري
ع  تر کرده من ايمانم را به جهان ناديدنی عميق ل ام. با داشتن مشکل ب

ه جرب دازه متوجه شدم که به طور مجازی ت ه ان م را ب اي ی  ه اف ی ک
ايت  نمی ه از من حم جوم، يعنی قدر هر برخورد و مردمی را ک
دانم. در حدود زمانی که به اين دريافت  ی کافی نمی اند به اندازه کرده

و اک ن ت ی  رسيدم، توانستم دوباره به طور عادی غذا بخورم. اولي اي ه
 که خوردم عالی بودند!

ا  ه ب ردم ک به طرز اسرارآميزی، بعضی از عالئمی را تحمل ک
ا  عالئمی که نياکانم از آن اور دارم ب ود. ب کی ب د ي ودن ها در رنج ب

ن آن ها توانستم يک حس قوی تحمل آن ا را  تری از ارتباط و تحسي ه
می در  احساس کنم. بعد عالئم به سادگی ناپديد می ن عالئ شدند. چني
د  آيند و می دهيم، می طی دو سال اخير که اين عمل را انجام می رون

ا  ی آن ی همه کنم که تجربه اما من احساس می م است ت ه م م راي ها ب
ج حمل رن ت ه م هی می شايد نسبت به ديگرانی ک اب د،  های مش شون

ود  تر باشم. می مهربان ب ی ن اي دانم که اگر به خاطر ريّشو کوِسی ـ ک
 توانستم چنين ديدگاهی داشته باشم. نمی

ه من واقعاً احساس می ت رف رار گ ورد رحمت ق ه م ه  کنم ک ام ک
ه  طق بخشی از اين سنگه هستم. در آغاز از خانم فوکُوشيما، رهبر من

ايت   و خصوصاً از اعضای ساوث در حم بِی متشکرم که هميشه آنق
نشان دادند و با جديت در مراسم يادبود ما شرکت کردند و نظرات و 

ه گ وس رهنمودهايشان را در اختيارمان گذاشتند. اين سن جلس  ی ل آن
ن خانواده دم.  ی من است و تصادفی نيست که من به اي دايت ش ا ه ج

ار  می ا بسي يش است. از شم اری در پ ی بسي ال دانم که اتفاقات ع
 متشکرم!
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 خواهد. تری باشند که مادر می برادر بزرگ
کنند. گاهی مفيد  شان را می ها به روش خودشان بهترين تالش بچه

حاال «ترتان بازی کنيد با اين نگرش که  است که با دختر بزرگ
فقط يک مدت کوتاه کافی است. ». اين زمان فقط مختص تو است

شود  کنيد، جان و دلش پر می وقتی با تمام وجود با او بازی می
  ها مادرشان را بيش از همه دوست دارند. چون بچه

آيد، مادر تمايل دارد که با فرزند  تر به دنيا می ی کوچک وقتی بچه
ترش طوری رفتار کند که گويی او آنقدر بزرگ شده که  بزرگ

تر هنوز  ی بزرگ کمی استقالل عاطفی داشته باشد. اما بچه
خواهد که نزديک مادرش باشد. سعی کنيد که زمانی را تنها با  می

 ترتان بگذرانيد. فرزند بزرگ

خواست که از  دختر اولم که چهار ساله است، فقط می درست بعد از اين که دختر دومم به دنيا آمد، 
 ام را به خودش جلب کند. خواهر کوچکش مراقبت کند. اما اخيراً او ناگهان شروع کرده که دائماً عالقه

کند توجه و  بعد از اين که دختر دومم به دنيا آمد، دختر اولم خيلی سعی می
ی مرا به خودش جلب کند. عالقه

شود. اين مؤسسه  ی توکيو توليد می ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده هر ماه با همکاری مؤسسه» طناب نجات مراقبت از فرزند«
ها و سمينارهايی را برای  کند. اين مؤسسه سخنرانی ها نيز تغيير ايجاد می باور دارد که بهبود فکر و رفتار والدين در فرزندان آن

ی مراقبت از فرزند  های شخصی درباره کند، به عالوه راهنمايی والدين در نواحی گوناگون ژاپن و در کشورهای ديگر عرضه می
های اين مؤسسه به والدين و کودکان کمک کرده است که از نظر  ، برنامه١٩٧۵گذارد. از زمان بنياد آن در  در اختيار والدين می

هايی هماهنگ و شاد بيافرينند. معنوی با هم رشد کنند تا خانه

ترتان  بايد سعی کنيد که با فرزندبزرگ
تماس بدنی داشته باشيد.
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 س

 نکته:

ی توکيو فراهم  ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده ها  در اين سری از سوی مؤسسه پاسخ
شده است)

ای هستيد که هميشه به رشد سالم دو  شما مادر عالی
 کنيد. فرزندتان فکر می

تر  آيد، بيش تری به دنيا می وقتی خواهر يا برادر کوچک
رفت کودکانه دچار شوند.  توانند به پس تر می های بزرگ بچه
ی مادرشان به  تر نگرانند که آيا ممکن است عالقه های بزرگ بچه
شان معطوف شود. به اين دليل  ها به خواهر يا برادر کوچک آن

خواهند که مثل يک نوزاد مادر به  تر می های بزرگ گاهی بچه
يا گاهی  »به من نگاه کن!«گويند  ها شير بدهد، گويی می آن
 توانند ادرار کنند تا دوباره برايشان پوشک ببندند. نمی

ی مادرشان را  ها احساس فقدان عالقه ی اين است که آن اين نشانه
دارند. لطفاً سعی کنيد که با دخترتان تماس بدنی داشته باشيد و او 

های  تان دوباره آکنده کنيد. همچنين، آيا در صحبت را از عالقه
لطفاً صبر کن «گوييد:  تان اغلب چيزهايی مانند اين نمی روزانه

؟ چون »تری صبور باش چون تو بزرگ«يا »تری  چون بزرگ
شما مشغول بزرگ کردن دو بچه هستيد، شايد سهواً تمايل داريد 

در عوض لطفاً سعی کنيد که  »تری. چون تو بزرگ«که بگوييد: 
کند به او  کند يا کار خوبی می وقتی دختر اولتان به شما کمک می

 »کند! تر می ی بزرگ اين دقيقاً کاری است که بچه«بگوييد: 
همچنين مفيد است که او را واداريد که همراه با شما از بچه 
مراقبت کند. مثالً کافی است که از او بخواهيد وقتی پوشک بچه 

کنيد حداقل کمی به شما کمک کند، يا نگاهتان کند که  را عوض می
کنيد، لطفاً سعی کنيد  دهيد. و وقتی اين کارها را می بچه شير می

کند! وقتی تو  خواهر کوچکت از تو تشکر می«که مثالً بگوييد: 
خوردی. خيلی  دوستت  طور شير می نوزاد بودی تو هم همين

 و با عالقه بغلش کنيد. »دارم!
ی مادرشان را احساس کنند، پس وقتی  خواهند عالقه ها فقط می بچه
کنند که همان خواهر يا  اند، به طور طبيعی سعی می ها خوش آن

 ج
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ن حالت  سرشار بودن از غم«آموزد:  رئيس نيوانو در کتابش به ما چنين می ري االت خوارگی در همه زمان، ب
ردن چشم دل]، ص  (نيچی» دل انسان است از ک ُو [ب اور ١٧۶کو نيوانو، کوکورو نو ماناکو ئو هيراک ). ب

م تان، که دو فرزند را بزرگ می  دارم که در زندگی روزمره خواری  کنيد، بايد از چنين دل با مالحظه و غ
ان  آکنده باشيد. دختر بزرگتان بسيار دوست دارد که از عالقه ون زم ن د. اک ن ان حاصل ک ن ي ی مادرش اطم

 تان را زياد به او نشان دهيد.  مناسبی برای شماست که عالقه
ر لب واگِن آيگو در آيين بودا، اصطالحی هست،  دی ب (صورت آرام و کلماتی مهربانانه) که يعنی لبخن

وه ه  داشتن و حرف زدن با ديگران با کلماتی مهربانانه و دوستانه. لطفاً با دختر بزرگتان به شي ان ان رب ه ی م ي
د.  کننده صحبت کنيد و کلمات دلگرم ي ه او نشان ده ان را ب دت ی بسياری به کار ببريد و بيش از هميشه لبخن

رو  تان می لبخندتان و قدرت کلمات ي ه او ن اً ب ن ئ طم گذارد که او واقعاً حس کند که مادرش دوستش دارد، م
 تر نشان خواهد داد. اش را به عنوان خواهر بزرگ خواهد داد. او نيز شخصيت عالی

 
 ی منابع انسانی، ريّشو کوِسی ـ کايی)  نظارت ويرايشی از سوی دپارتمان آموزش َدرَمه و توسعه(

پرورندکلماتی که کودکان را می

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مارس 

 کنيم. استقبال میزيستن همچون نيلوفر مان  ما از نظرات شما در مورد خبرنامه

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpپست الکترونيک:

 تان را با ما در ميان بگذاريد. لطفاً نظرات
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مردی که جلوی من نشسته بود يک بودا بود

وی من  ه درست جل انسال ک اين اتفاق اخيراً در پروازی به بانکوک رخ داد: کمی بعد از بلند شدن هواپيما مردی مي
چون » ادبی! وای، اين کار خطرناکه. چه مرد بی«اش را کامالً عقب آورد. من فکر کردم:  نشسته بود، ناگهان صندلی

ی  مالحظه خيلی ناراحت شده بودم فکر کردم بايد به او بگويم که چقدر رفتار بی دل ا صن ی او مزاحم من شده است. ام
جا شوم و روی آن صندلی بنشينم و شروع کردم به  فکر کردن راجع  کناری من خالی بود، پس تصميم گرفتم که جابه

 به اتفاقی که افتاده بود.
ادی  درست مثل اين مرد، من هم می«بعد فکرهای زيادی به سرم آمدند.  ردم زي م م زاح بايست بدون اين که بدانم م

گران « » تر مراقبت اثرات رفتار خودم باشم. بايد بيش» «شده باشم. ارهای دي چقدر سپاسگزارم که منی که زود از ک
ا » رفتم، آموختم که چگونه در هر اتفاقی، دليلی برای شادی پيدا کنم. از کوره در می ه ب ه مردی ک دم ک بعد متوجه ش

 آرامش در رديف جلوی من خوابيده، يک بوداست.
م،  گيريم. می مارس سالگرد ريّشو کوِسی ـ کايی را جشن می ۵در  ن ان ک ي خواهم سپاس عميقم را در اين مناسبت ب

کايی به بزرگ  ام. ترين شادی دست يافته چون در ريّشو کوِسی ـ
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين
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Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 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 of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, 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 Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212    Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org     http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175    Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015   Fax:  1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741    Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net     http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifi ca, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951     Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org     http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677     Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com     http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com                                                    
http://home.earthlink.net/̃rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com   http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José  Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, 
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446  /  55-11-5573-8377   
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br     http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, 
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377 

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632      Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist., 
Taichung City 401, Taiwan 
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937      Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478      Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571      Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571      Fax: 82-51-643-5572

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
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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
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 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
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

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 Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

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-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka
382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai




