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 ترتيبات بودا

ام، اما بعضی از  صحيح و سالم به پايان يک سال ديگر رسيده
ايد  ها رنج کشيده شما که از رکود اقتصادی، باليا يا بيماری

ممکن است نتوانيد صادقانه بگوييد که اين سال را بدون اتفاق 
کنم چيزی که مهم است اين است که  ايد. اما فکر می گذرانده

چگونه سالی را که پر از سختی است بپذيريم. بودا به ما به 
کند.  دهد که مطمئناً از ما محافظت می عنوان فرزندانش قول می

 به سخنان بودا ايمان کامل داشته باشيد.
کنيم  بودا هميشه آن نوع رنجی را که با آن برخورد می

کنيم، و مواظب ماست  بيند که چگونه استقامت می شناسد، می می
که برخيزيم و روی پاهايمان بايستيم. بودا ايمان کامل دارد که 

تر نيرو داشته باشيم تا اين کار  ما، فرزندانش، از حد کافی بيش
 را انجام دهيم.
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ی بنيادگذارمقاله

٣٠١ـ٣٠٠ص  (شرکت نشر کوِسی) ص ٩کايسو زُوايکان از 

درست مانند يک والد که به منظور اين که فرزندی را 
کند  چه را فراهم می بزرگ کند که قوی و سالم باشد، برای او آن

چه را  که با آن خواسته تناقض دارد، بودا هم به ما دقيقاً آن
 تر از همه به آن نياز داريم. دهد که ما در آن لحظه بيش می

يعنی مطلقاً هيچ چيز بدی اتفاق نون ـ بُوجی  آنی ژاپنی  واژه
افتد؛ اما از ديدگاه بودايی، يعنی شما اين قدرت را داريد که  نمی

بر هر اتفاقی که برايتان رخ دهد غلبه کنيد. مطمئناً زمانی 
های سختی که به شما چنين  خواهد رسيد که درک کنيد آن آزمون

 دهند ترتيبات بودا هستند. نيرويی می
 

ی نيلوفـر در زنـدگـی های سوره، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمرهعنوان این خبرنامه، 
شکفند. هـدف 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 زندگیاین خبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت

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

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

) ١٨٨٩-١٩۵٧) و بانو ميوکو ناگانُوما (١٩٠۶-١٩٩٩نيکّيو نيوانو (
تأسيس کردند. اعضای ریّشو کوِسی ـ کایی فعاالنه  ١٩٣٨در 

یی درمه را  کو نيوانو به طور گسترده تحت هدایت رئيس نيچی
های مربوط به صلح به شوند و در فعاليتبا دیگران سهيم می

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



٢

ها  های جسم و حرکت ها، مثل جُودو و ِکندو، و نيز در هنرهای ديداری و اجرايی، مدل حالت در ورزش
 شود. خوانده می» فرم«

که همچنين در اين آشکار است که چگونه  شود، بل ها محدود نمی اما در درک من فرم به اين حوزه
 کنيم. مان سازگار می های روزمره خودمان را با زندگی
کنم که مهارت در فرم مهم است و شما بايد اين را روال زندگيتان قرار دهيد که  مثالً من فکر می

تان  سالم کنيد، کفش» صبح به خير«تان با گفتن  خيزيد به اعضای خانواده شناس باشيد، وقتی برمی وقت
، و »بله«کنند به وضوح بگوييد  آوريد صاف و مرتب کنيد، و وقتی با شما صحبت می را وقتی در می

 تان تمرين کنيد. مکرراً اين کارها را در زندگی روزمره
ً به رفتار و سلوک ترجمه میکريا (شوسا ی ژاپنی  در ضمن واژه شود در  به سنسکريت) که عموما

تر اگر  تعريف شده است. ساده» ظواهر بيرونی کارهای سه چيز: تن، سخن، و دل«آيين بودا به عنوان 
 بگوييم اعمال و سخنان ما نوعی بيان حالت دل هستند.

گاه آن حالت دل چيست؟ چه نوع حال دل برای مهارت يافتن به صورت فرم در رفتار روزمره  آن
مهم است؟ برای شروع، پاسخ آن سؤال اين است که آن، چيزی جز دِل مالحظه و غم خوارگی برای 

ی آن به عنوان  ديگران نيست. با تجسم بخشيدن به مالحظه و غم خوارگی و به عمل درآوردن روزمره
 بندد. هايمان نقش می تر در قلب خوارگی حتا عميق مان، دِل غم فرم

دارند، بر هم قرار دادن  هايی که در راه بودا گام برمی از نظر سبک و ريتم زندگی، برای آن
های مهمی از  هايمان از روی احترام، دعا کردن و پيشکش قرائت سوره در صبح و عصر نمونه دست

توانيد  ها خود شما می های مهمی از پشتکار هستند که از طريق آن فرم هستند. اين اعمال همچنين جنبه
شويد که هميشه با دل  تان را نشان دهيد و به اين ترتيب شخصی می های مالحظه و سپاس احساس

 گذراند. مالحظه و سپاس زندگی را می
توانيد به سرعت آن را  يی دلتان آشفته شود، می گاه حتا اگر برای لحظه وقتی در فرم مهارت يافتيد، آن

تواند يک دستاويز خوب  خوارگی درست کنيد. در اين معنا، فرم می با بازگرداندنش به دل مالحظه و غم
 ست متصل است. خوارگی در نظر گرفته شود، اما در واقع به طور مستقيم به حقيقتی که مالحظه و غم

پيام رئيس

 فرم يک نوع دستاويز خوب است

مهارت در فرم

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر دسامبر
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٢٠١٧دسامبر کوِسی، از 

شود، تجلی آن در چگونگی  مان می های روزمره ی فرم زندگی خوارگی پايه وقتی دل مالحظه و غم
رسد که به دستورالعملی که از آن بتوان پيروی کرد بستگی داشته باشد. در  عمل و رفتار ما به نظر نمی

ً شبيه هم نيستند، پس طبيعی مان نسبت به  خوارگی ست که مالحظه و غم اين جهان، حتا دو نفر دقيقا
اند که دو زانو  های متفاوتی بازتاب خواهد يافت. اگرچه به ما گفته ديگران بر طبق هر فرد به روش

توانند بدون اين که  نشستن حالت درست بدن برای خواندن سوره است اما برخی از مردم نمی
زانوهايشان اذيت شود در آن حالت بنشينند. البته چنين افرادی که حالت بدن درست را به خود 

رساند، به  می» يکی همه است، همه يکی«گيرند. چنان که عبارت بودايی  گيرند، فرم را ناديده نمی نمی
 ياد داشتن انديشه يا آرزويی که در اساس عمل و رفتار ماست اساسی است. 

های مختلفی هست، هر فرم که  های مختلف، فرم ی شخصيت در اين معنا، با اين که به اندازه
ً  خودخواهانه است نمی يک فرم خوانده شود. از اين گذشته، فرم وجود دارد تا دل خودخواه را  تواند واقعا
 خواهد هر کاری که دوست دارد بکند. مهار کند، دلی که می

گيرد که  گاهی، بدون هيچ دليل خاصی، اوضاع با يک عضو خانواده يا يکی از آشنايان چنان باال می
هايی اگر به طور  خواهيد صورت آن شخص را ببينيد يا با او حرف بزنيد. با چنين احساس ديگر نمی

اتفاقی آن شخص را ببينيد و طرز برخوردتان خشن باشد، برای هر دوی شما ناخوشايند خواهد بود. اما 
صبح «هايی بر هم نهاده به آن شخص سالم کنيد و بگوييد:  تان در فرم با احترام با دست اگر با مهارت

خواهيد حتا صورت آن شخص را ببينيد، ناپديد  آن خودبينی که باعث شده بود حس کنيد که نمی» بخير،
دوستی دست خواهيد يافت. آن سالم، گاهی به سوی احيای هماهنگی  خواهد شد، و شما به يک حالت نوع

تر از آن حالتی خواهد بود که اگر به او  ايد نرم است و عالوه بر آن دِل آن شخصی که به او سالم کرده
 سالم نکرده بوديد.

شنويد شايد فکر کنيد که يعنی چيزی غيرقابل تغيير  را می »مطابق با فرم يا قواعد«وقتی اصطالح 
که با حفظ فرم و انجام کارها به طور صحيح و بدون زير سؤال بردن  شود، بل است يا حفظی انجام می

توانيم بدون تالش، در آن لحظه،  ها، که تمايل داريم به شرايط خودمان اهميت بدهيم، می ها، ما انسان آن
 از خود رها شويم.

آوريم و  کنيم، قرائت سوره را به اجرا درمی در ريّشو کوِسی ـ کايی ما در جلسات هوزا شرکت می
های مهم فرم هستند، که  ها نمونه ی اين عمل کنم که همه کنيم. من فکر می به مقدم دانستن ديگران عمل می

خوارگی عميق مانند بودا شويم، و آن فرم به  سازد که اشخاصی با غم ها ما را قادر می تمرين مداوم آن
 ريّشو کوِسی ـ کايی را در طول تاريخش حمايت کرده است.» ی شادمانی معادله«عنوان 

 دوستی فرم عمل به نوع

پيام رئيس
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من در چنين محيطی بزرگ شدم که از نعمت دين و طبيعت 
برخوردار بود. وقتی کالس پنجم ابتدايی بودم در امتحان ملی که 

شد قبول شدم و اين فرصت را پيدا  النکا برگزار می در تمام سری
 ی سطح باال درس بخوانم. کردم که در يک مدرسه

ام را ترک کردم و زندگی در خوابگاه مدرسه  در نتيجه خانه
را آغاز کردم، چون صرفاً بچه بودم احساس تنهايی می کردم که 

ها زندگی کرده بودم جدا شدم، اما  ام که يازده سال با آن از خانواده
آموزان  به تدريج به زندگی در خوابگاه عادت کردم. تمام دانش

ی بودا که در داخل مدرسه  خوابگاه هر روز در برابر پيکره
رفتند تا بر  خواندند و به معبد می قرار داشت يک سوره را می

النکا در روزهای وسک و  های بودايی در سری طبق سنت
پوسون پويا به مراقبه عمل کنند. چندين سال را به اين طريق 

گذراندم. وقتی هفده  ام را می سپری  کردم، و در مدرسه زندگی
ساله بودم يک  کارمند دولت شروع به کار در قسمت اداری 

التحصيلی، شروع کردم و با او  مدرسه کرد. کمی بعد از فارغ
وقتی بيست و يک سالم بود با هم  ١٩٧۶قرار گذاشتم و در 

 ازدواج کرديم.
کرديم. شوهرم در  ی والدينم زندگی می ما نزديک خانه

که من  کرد، در حالی گاله کار می دپارتمان آموزشی منطقه ی که
 ١٩٧٧دار بودم. زندگی ما سرشار از شادی بود. در  زن خانه

اولين پسرمان به دنيا آمد، و سال بعد به خاطر انتقال شوهرم به 
يی را به عنوان سه  ی پولونارُووا کوچ کرديم. زندگی تازه منطقه

 عضو خانواده آغاز کرديم.
بار  در پولونارُووا اولين آزمون بزرگ منتظرمان بود. يک

های بام کنده شد  ديروقت شب توفان و باران شديدی رخ داد. سفال
مان  مان افتاد. درون خانه ی بزرگ روی خانه و يک درخت انبه

به طرز وحشتناکی به هم ريخته بود، و من و شوهرم با پسرم که 
در مالفه پيچيده بوديم از خانه خارج شديم. به خاطر باد شديد 

توانستيم به راحتی راه برويم و من پسرم را در آغوش گرفته  نمی
 ٨٠ی نان رسيديم و ديديم که  خزيدم. به يک کارخانه بودم و می
جا به هم  هايشان را تخليه کرده بودند مثل ساردين آن نفر که خانه

۴

ام  خواهم تبريکات صادقانه صبح همگی به خير. اول از همه می
النکا بيان کنم. من دايا  ی سری را برای مراسم افتتاح مرکز درمه

های  ماداناياکا هستم، از اين فرصت برای سهيم شدن تجربه
 ام با ديگران سپاسگزارم. معنوی

گاله به دنيا آمدم که در  ی که من در روستای ماکُورای منطقه
النکا قرار دارد. پدرم شاليکار بود و مادرم به  جنوب غربی سری

داد از جمله  کرد و سبزيجات پرورش می پدرم در کار کمک می
ترين  زمينی شيرين برای استفاده در خانه. به عنوان بزرگ سيب

تر و يک برادر  ی دايا، يک خواهر کوچک دختر خانواده
 ی ما با هم بزرگ شديم.  تر دارم. هر سه کوچک

های شخصی را  در روستای بومی من هيچ حصاری زمين
های بزرگی بودند که هر خانه را  کرد، تنها درخت جدا نمی

های بازی لذت  کردند. من کامالً از يک سری راه مشخص می
سواری؛ جمع کردن  بردم: بيرون رفتن تا لب رودخانه؛ تاب می

 انبه و بادام هندی و رامبوتان؛ و بسياری ديگر.
های کوچک  گاه کوچکی روی ستون مان نيايش در باغ خانه

ی بودا را در آن پيکرگذاری کرديم. گل  ساختيم و مجسمه
کرديم.  کش می چيديم و هر روز صبح و عصر به محراب پيش می

 ۴ی بودا در  النکا عرضه شد که برای جشن تکميل يک ساختمان نو و نصب پيکره ی سری اين اشتراک َدرمَه در مراسم افتتاح مرکز َدرمَه
 برگزار شد. ٢٠١٧ژوئن 

 خانم دايا ماداناياکا
النکا ی سری مرکز َدرَمه

خوارگی واقعی که من از سه آزمون آموختم غم

ی  اش را در مراسم افتتاح مرکز درمه خانم دايا سخنرانی اشتراک درمه
 کند. سری النکا ايراد می

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر دسامبر
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ی کافی جا  اند. همه از باران خيس بودند و به اندازه فشرده شده
 نبود که بنشينند، پس صبر کرديم تا توفان بگذرد.

کم آسمان روشن شد، از کارخانه  بعد از اين که فردا صبح کم
مان چنان ويران شده  بيرون آمديم. من و شوهرم ديديم که خانه

که حتا نتوانستيم آن را تشخيص بدهيم. بعضی از مردم زير 
شان افتاده بود گير افتاده  هايی که مستقيماً روی خانه درخت

هايی که تنمان بود نداشتيم، اما من  چيز به جز لباس بودند. هيچ
گزار بودم که بدون اين که جراحتی ببينيم، سالم  واقعاً سپاس

چيز را از دست داديم اما تالش کرديم  بوديم. من و شوهرم همه
 که با همکاری هم زندگی کنيم.

دو سال بعد از آن مصيبت، وقتی که داشتيم  ١٩٨٠در 
کرديم دومين آزمون پيش آمد.  خرابی آن توفان را جبران می

شوهرم کارش را از دست داد چون در يک تظاهرات بزرگ 
کارمندان دولت شرکت کرده بود. چهار روز پس از اين که 

مان به دنيا آمد. در آن زمان،  کارش را از دست داد، پسر دوم
مان را  توانستيم زندگی روپيه بود. نمی ۶۵تمام پولی که داشتيم 

ی شوهرم زندگی کرده بوديم.  بچرخانيم چون با درآمد ماهانه
ها از ما حمايت کردند. اما  دوستان، بستگان، آشنايان و راهب

تواند باز شغلی به دست  دانستيم که چه موقعی شوهرم می نمی
خواهد به حمايت ديگران  توانستيم تا وقتی دلمان می بياورد، نمی

وابسته باشيم. پس شروع کرديم که کارهای گوناگونی انجام 
 مان پولی به دست بياوريم. دهيم تا برای زندگی

مان را به ديگران  در آغاز تصميم گرفتيم که دو اتاق خانه
اجاره بدهيم، به عالوه شروع کرديم که سبد غذا بفروشيم، 

مرغ  سبزيجات بکاريم و بفروشيم، و مرغ نگه داريم و تخم
رفتيم تا برنج بکاريم يا  بفروشيم. گاهی به کمک کشاورزها می

کرديم تا  توانستيم به سختی کار می برداشت کنيم. تا جايی که می
که زندگی  های گوناگون درآمد کسب کنيم. در در حالی به راه

ی  بخور و نميری داشتيم، شوهرم توانست در دفتر رئيس منطقه
پولونارُووا شروع به کار کند. من فکر کردم که من هم بايد کار 
کنم و شروع به کار در همان دفتری کردم که شوهرم در آن 

 مان به دنيا آمد. کرد. دو سال بعد پسر سوم کار می

مان توانستيم بر اين دو  ی اعضای خانواده همراه با هم، همه
مشکل بزرگ غلبه کنيم و شوهرم به خاطر ترفيع در دفتر 
ديگری شروع به کار کرد. اما بعد از اين که شروع به 

مان دور بود، اغلب حالش  وآمد به دفترش کرد که از خانه رفت
 شد. اين آغاز سومين آزمون بود. بد می

يک روز او در دفترش با تشنج به زمين افتاد. پس از آن حتا 
کرد. به خاطر بيماری همسرم، سه  گاهی در خواب هم تشنج می

فرزندمان و من اغلب از نظر مالی و روانی در رنج بوديم. 
احتمال داشت شوهرم بدون دليل اظهار خشم کند. او سر من و 

ها  کرد و وقتی بچه مان می زد، از خانه بيرون ها داد می بچه
انداخت.  هايشان را بيرون می ها و لباس خواندند کتاب درس می

رسيد که شخص ديگری شده است، اما گاهی مثل  به نظر می
ها بازی  رفت و با بچه گذشته رفتار آرامی داشت؛ بيرون می

گشت و با آرامش کتاب  کرد، با سوغاتی به خانه برمی می
کرديم که تغييرات نامعمول او را  ی ما تعجب می خواند. بقيه می
توانستم اين وضعيت را تحمل کنم ولی متوجه  ديديم. من می می

 ها خوب نيست. بودم که اين از لحاظ روانی برای بچه
ی اعضای خانواده بايد همکاری  همه« ها گفتم: من به بچه

توانيد در  کاری که می«  »کنند تا با هم مشکالتمان را حل کنيم؛
اين لحظه بکنيد اين است که سخت درس بخوانيد و در امتحان 

من مراقب پدرتان هستم و از او محافظت «و  »ملی قبول شويد؛
هايم را پذيرفتند، تا جايی که  فرزندانم حرف» کنم. می
توانستند سخت درس خواندند، و در امتحان قبول شدند. من  می

کم بهتر  هم سر کارم امتحان ترفيع داشتم و قبول شدم. شوهرم کم
ريختم، اما يک حس  های تلخی می شد. اگرچه گاهی اشک

 کردم. راحتی و امنيت را احساس می
، با جشن سال نو براساس سنت سينهالی در ٢٠٠٠در 

ی خودمان و والدين شوهرم زمان خوشی را گذرانديم. بعد  خانه
شب دچار حمله شد و  از اين که به خانه برگشتيم، شوهرم نيمه

ساله بود. بعد از اين که مراسم  ۴٩در بيمارستان درگذشت. او 
يادبود برای سومين ماه پس از مرگش را برگزار کردم، فشارها 
باعث شد که به زمين بيافتم. بعداً فکر کردم که از آن به بعد 
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چگونه بايد زندگی کنم و تصميم گرفتم که به خاطر فرزندانم 
که برای يک شغل بهتر درس بخوانم. به  ازدواج مجدد نکنم، بل

 دانشگاه رفتم تا مدرک بگيرم.
ام به عنوان کارمند دولت، به  در طی خدمت تقريباً سی ساله

عنوان مادر و کارمند سخت کار کردم. در عين حال فرزندانم 
شان را کردند که درس بخوانند، بعد ازدواج کردند  حداکثر سعی

 دار شدند. و بچه
بعد از بازنشستگی، خانم کُوسُوما مرا به ايمان ريّشو کوِسی ـ 

عضو شدم. وقتی برای  ٢٠١۴کايی هدايت کرد و من در 
ی  ی پولونارُووا ديدن کردم، يک پيکره بار از مرکز َدرَمه اولين

زرين بودا را ديدم و نيز يک زنگ و يک بلوک چوبی مانند 
جا چه جور تسهيالتی است؟ شايد  اين«ساز. با شک فکر کردم 
های خانم  اما تصميم گرفتم حرف» در جای عجيبی هستم،

دانستم که او شخصی قابل اعتماد  کُوسُوما را باور کنم، چون می
 است.

ی حکومت شهر، مکرراً در انجمن آن  به عنوان نماينده
ها در  واده و راهب شرکت کردم که برای حفظ آيين بودای تيره

ی پولونارُووا تأسيس شده بود، پس ريّشو کوِسی ـ کايی  منطقه
النکا را در انجمن چک کردم و فهميدم که رسماً در دولت  سری

کند. ريّشو کوِسی ـ  ثبت شده و قوانين را به درستی رعايت می
توانيم با  های غيررهبانی می آموزد که ما بودايی کايی به ما می

توانيم در زندگی  های ديگران همدردی کنيم و چگونه می رنج
مان در مسير راه بوداسف برای شادی ديگران کار کنيم.  روزمره

های ريّشو کوِسی ـ کايی را از طريق  به عالوه، من آموزه
 ی مرکز درمه آموختم. سمينارهايی در کلمبو و بانکوک و کتابچه

ی مستقر در خانه هستم، و  در حال حاضر رهبر مرکز درمه
ی هوزا (مجمع درمه) برگزار  ام جلسه به طور مرتب در خانه

کنند، از جمله والدينم،  کنم. مردم زيادی در آن شرکت می می
ها و ديگران.  شان، بستگانم، همسايه پسرهايم و اعضای خانواده

عاليجناب ياماموتو، کشيش مرکز درمه و آقای پِرسی، يک رهبر 
ام برای هوزا ديدن کردند. در هوزايی که در  بخش، از خانه

شود، اين پنج آموزه را  ی مستقر در خانه برگزار می مرکز درمه
 آوريم: آموزيم که در زندگی روزمره به عمل درمی می

قدرند؛  ها در نظرمان بسيار گران ) معبدهای بودايی راهب١ 

کنيم تا  ) در روزی که ماه کامل است از يک معبد ديدن می٢
کنيم که ما با حقيقت يکی  ) درک می٣ايمانمان را عمق ببخشيم؛ 

) با عمل به راه بوداسف ديگران را به راه درست ۴هستيم؛ 
) جان بودا يا حقيقت را در درون خودمان ۵کنيم؛  هدايت می
 کنيم. احساس می

جا  ام، به آن های ريّشو کوِسی ـ کايی که آموخته به لطف آموزه
ام که آن  سه آزمون بزرگی را که در زندگيم پيش از اين  رسيده

توانم آگاه باشم  های ارزشمند بودا بدانم. به عالوه می داشتم، هديه
که زندگيم تا حاال، برای من بهترين بوده است. به اين دليل که 

را » خيرخواهی«های زياد در زندگيم به من کمک کرد تا  سختی
شود،  های مردم منجر می بازبشناسم و اين  به فکر کردن به رنج

سازد با درد و اندوه  که ما را قادر می» خوارگی غم«و نيز به 
هايم، از فضيلتی  ديگران همدردی کنيم. به خاطر تجربه

 توانم مردم بسياری را از رنج برهانم. برخوردار شدم که می
خواهم سوگند ياد کنم که حداکثر سعيم را برای راه  امروز می

ی عمرم بتوانم از فضيلتم برای  بوداسف انجام دهم تا برای بقيه
ام را با سپاس  رهايی اشخاص نزديک به خودم استفاده کنم. سخن

دهم که در کنار من و  نظيرم خاتمه می از والدين و فرزندان بی
ها با ما سهيم بودند. از شما، بودا و  شوهرم به دنيا آمدند و در رنج

همگی بسيار متشکرم.

۶

به اشتراک  «هوزای سه نفره»هايش را در  خانم دايا (که رويش به جلوست) تجربه
گذارد. می
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تر که فکر کرد متوجه شد که بعضی از  را بيرون بياورد. اما بيش
افتند. پس وحشت آتش را  فرزندانش در مسير از روی ميز می

ها بفهماند،  برای فرزندانش توضيح داد و سعی کرد خطر را به آن
ها توجهی به هشدارهای خواجه نکردند. بعد او باالخره به  اما آن

ها را  بايد نوعی دستاويز خوب به کار ببرم تا آن«اين فکر رسيد: 
های بُزِکش،  ها را صدا کرد و گفت که گردونه او بچه »نجات بدهم.

ها عاشق  های گاوِکش، که بچه ِکش و گردونه های گوزن گردونه
 ها هستند، بيرون منتظرشان است. ی آن بازی با همه

ی  عرض از خانه ها خودشان از تنها دِر کم ی بچه باالخره همه
ی  گرفته بيرون آمدند. خواجه بسيار شاد شد که ديد همه آتش

پدر، «ها او را کالفه کردند که:  فرزندانش در امان هستند. بچه
ِکش و گاوِکشی را که قول دادی به  های بزِکش، گوزن لطفاً گردونه

ها چنين پاسخ داد که به طور  خواجه به تقاضاهای آن» ما بده!
ی بزرگ داد که گاو سفيدی آن را  برابر به فرزندانش يک گردونه

هايی بود که در آغاز  تر از هر کدام از گردونه کشيد، و باشکوه می
 قول داده بود. 

 

 [تمثيل]
ی بزرگ مردی محتشم بود. او در اين خانه با  در محلی خانه

کرد، اما خانه در وضعيت  فرزندان و خدمتکارهايش زندگی می
خرابی وحشتناکی بود. يک روز، ناگهان خانه آتش گرفت. 

کردند.  توجه به آتش در داخل خانه بازی می فرزندان خواجه بی
خواجه که بيرون خانه بود با سرعت برگشت و با صدای بلند به 

ها کامالً جذب  فرزندانش هشدار داد که خانه آتش گرفته، اما بچه
 شان بودند و به فرياد بلند پدرشان توجه نکردند. بازی

ها  ها را روی ميزی بگذارد و آن در آغاز خواجه فکر کرد که بچه

 گرفته ی آتش تمثيل خانه

 : يک تمثيل٣فصل 

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
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 تفسير][
ثبات  ی وضعيت بی دهنده ی خرابه نشان خواجه در اين داستان همانند بوداست و فرزندانش ما هستيم. خانه

های انسان است. اين  آيد نماد تمام رنج جا به وجود می کنيم. آتشی که آن جهانی است که در آن زندگی می
 ها آگاه نيستيم و غرق در آرزوهايمان هستيم. شوند، اما ما از آن ی ما وارد می ها دير يا زود بر همه رنج

گرفته نجات دهد. خانه تنها يک در دارد، که بسيار  ی آتش خواهد که ما را قاطعانه از آن خانه بودا می
عرض است. برای خارج شدن از خانه، خودمان بايد آرزوی بودا را برآورده کنيم و به تنهايی و از ميان  کم

گرفته بکشد، مگر اين که از  ی آتش عرض عبور کنيم. اگر بودا ما را روی ميز بيرون از خانه دِر کم
هايمان آگاه باشيم، هميشه اين خطر هست که دست مهربان بودا که به سويمان دراز شده از دستمان رها  رنج

ی بودا  ها آگاهی نداريم. گاهی به چهره هايمان را درک کنيم اما ما از آن کند که ما رنج شود. بودا سعی می
 های بودا گوش بدهيم. کنيم که به طور جدی به آموزه کنيم، اما سعی نمی نگاه می

های  ِکش و گردونه های گوزن های بُزِکش، گردونه سرانجام به عنوان آخرين عالج، بودا به ما گردونه
ها را، که آن سه  توانيم هر کدام از آموزه گويد که می شنويم که بودا می دهد. وقتی می گاوِکش را نشان می

های بودا عالقه  نشان  خورد، سرانجام به آموزه مان می  گردونه نمادشان است، انتخاب کنيم که به شخصيت
 دهيم. می

های بودا  مان بيرون از خانه به خواست خودمان به اين معناست که ما به طور داوطلبانه به آموزه دويدن
با آرزوی زمينی  هامان کامالً  کنيم. دل گرفته را درک نمی ی آتش مان از خانه کنيم. اما، هنوز رهايی عمل می

مان را به بودا ابراز  ايم اشغال شده است. اما وقتی خواست صادقانه هايی که خواسته به دست آوردن گردونه
دهد که گاو سفيدی آن  ی بزرگ می ی ما به طور برابر يک گردونه يی به همه کنيم، به طور غيرمنتظره می

تواند با جمع کردن عملی که مناسب هر فرد است به  کشد ـــ يعنی بيداری برتر. يعنی هر کس می را می
 بيداری بودا دست يابد.

مان پر از  کند از رنج آزادمان کند. عمالً جهان بودا هميشه نگران ما، فرزندان عزيزش است و سعی می
گرفته پريده است و به ما راهی را نشان  ی آتش گرفته. بودا به درون خانه ی آتش رنج است درست مانند خانه

 توانيم با هم به بوداگی برسيم. ی ما می دهد که از طريق آن همه می

ی تحقيقات آکادميک چُوئو نظارت ويرايشی از سوی مؤسسه
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های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی، موقعيت  غمگينم که بگويم به خاطر نظام حد سنی پرسنل مديريتی در ساختمان
هايم  ترين سپاس خواهم عميق کنم. می ترک می  (RKI)المللی ام را به عنوان مدير ريّشو کوِسی ـ کايی بين کنونی

ها بسيار  ی اين سال را به هر يک از شما برای حمايت ارزشمندتان در طی شش سال گذشته بيان کنم. در همه
های گوناگون  ی مالقات با شما و سهيم شدن شادی درمه با شما را در بخش کننده شاد بودم. هرگز خاطرات دلگرم

 جهان فراموش نخواهم کرد.
ی انتشار جنوب آسيا و نيز کشيش ريّشو کوِسی ـ کايی بانکوک منصوب  در اين زمان، به عنوان مدير منطقه

ً  طور که همه موافق هستيد، آموزه شدم. همان انگيز است. در محل  ارزشمند و شگفت ی ريّشو کوِسی ـ کايی واقعا
 انگيز است. تری سهيم شوم. چقدر هيجان انگيز را تا جای ممکن با مردم بيش ی شگفت خواهم اين آموزه جديد، می

ترين دوستان من و کشيشی برجسته است. او  عاليجناب کوايچی سايتو است. او از نزديک RKIمدير جديد 
در بيست سال گذشته، به عنوان کشيش در چندين مرکز درمه در داخل و خارج از ژاپن خدمت کرده است، از 
تر  جمله يک مرکز در نيويورک. او بدن و دلی بزرگ دارد. من بسيار مطمئنم که آموزه تحت رهبری او گسترده

 خواهد شد.
ً از خودتان به خوبی مراقبت کنيد. و بياييد شادی درمه را تا زمانی که زنده هستيم با مردم  همگی لطفا

 »ی شما بسيار متشکرم! از همه«خواهم تکرار کنم:  تری سهيم شويم. در انتها، می بيش
 عاليجناب شوکو ميزُوتانی

 ها برای شش سال گذشته ترين سپاس عميق

عاليجناب سايتو (چپ) و عاليجناب ميزُوتانی (راست).

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر دسامبر
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ايی  وِسی ـ ک و ک ر ريّش دي وان م ه عن ارم را ب من کوايچی سايتو هستم. اول دسامبر ک
وِسی ـ  بين المللی شروع کردم. من پدر يُوسُوکه سايتو هستم که به عنوان کارمند ريّشو ک

ه اين فرصت را  المللی تا پايان نوامبر کار کرد. برايم بسيار لذت کايی بين بخش است ک
 دارم که برای انتشار خارج از کشور درمه کار کنم.
وان کشيش  شش سال برای گفتگو و همکاری بين اديان کار می کردم و پيش از آن به عن

ی ُوي ان نی مراکز درمه در س ارا در است ه ب ا (مرکز درم ات گ ونی)،  ی شی اي ن ای ک ات ب
نيويورک، سُوميدا در توکيو، و هيروشيما خدمت کردم. نوزده سال کار کشيشی نيز برای 
در و  من زمانی بود که برای آرامش ارواح قربانيان جنگ و تروريسم دعا کنم و از نو ق

 ارزش صلح را بدانم.
خواهم هر گامی را  از زمانی که به نقش انتشار درمه در سراسر جهان منصوب شدم، می

تی االهی  به سوی کمک به انتشار سوره ردارم. اين رسال ی نيلوفر در سراسر جهان ب
 است، که از طريق نکوکرد بنيادگذار به ريّشو کوِسی ـ کايی محول شده است.

ی،  ن ع م ي رداري ام ب بياييد با هم به سوی پروردن منابع انسانی مناسب برای عصر آينده گ
وِسی ـ  بوداسف هايی را در سراسر جهان پرورش دهيم، که رسالتی مقدس برای ريّشو ک

 کايی است!
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
 

 صبرانه منتظر کار کردن با شما هستم! سالم! بی

بيوگرافی کوتاه عاليجناب کوايچی سايتو: عاليجناب 
در توکيو به دنيا آمد. پس  ١٩۵٧کوايچی سايتو در 

ی دينی گاکُوريِن ريّشو  التحصيلی از مدرسه از فارغ
، در دفتر دبيرکل اديان برای ١٩٨٢کوِسی ـ کايی در 

های اصلی  صلح ژاپن کار کرد، سپس به ساختمان
ريّشو کوِسی ـ کايی پيوست و دوازده سال مشغول 

های صلح بود. او  همکاری بين اديان و فعاليت
ی  همچنين در طی آن روزها در دفتر دبيرکل مؤسسه

المللی برای آزادی دينی در فرانکفورت کار  بين
به عنوان مدير بخش برای انتشار  ١٩٩٨کرد. از  می

درمه و کشيش در چندين محل در داخل و خارج از 
 ژاپن کار کرد.

  

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر دسامبر
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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 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, 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

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

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
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 South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, 
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road 
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

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

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218 e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8,  Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

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

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


