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ی بنيادگذارمقاله

۵١ـ۵٠) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان از 

های پرشوری که در تمام  رغم بحث يی داريد که به گاهی جلسه
رسد. اين اتفاق وقتی  يی نمی روز ادامه دارد، در آخر به نتيجه

افتد که در مورد چيزی جز جزئيات کوچک وسواس به خرج  می
 ها به نکات اساسی ربطی ندارند. دهيد که اين نمی

توانيد به پيشبرد آن پروژه کمک  اگر با اين عزم که چقدر می
کنيد با مردم وارد بحث شويد و تصميم گرفته باشيد که چقدر 

خواهيد برای اين کار فداکاری کنيد، بالفاصله به نتيجه خواهيد  می
توانيد کاری  ی تمام داليلی که چرا نمی رسيد. اما در عوض درباره

کنيد که چرا  کنيد. وقتی نگاه می را انجام دهيد برای مردم نطق می
فهميد که دليلش آن بود که شما  تان به آن صورت تمام شد، می جلسه

 شويد. مصمم بوديد که مطمئن شويد گرفتار ضرری نمی
شود  طور می تواند بيش از حد رشد کند و وقتی اين درخت می

شوند که جلوی نسيم را  هايش آنقدر انبوه می ها و برگ شاخه

شود  شوند و اين باعث می گيرند و مانع عبور نور خورشيد می می
دقت باشد،  که درخت پژمرده شود. برای يک سازمان هم، اگر بی

دهد که بيش از حد  هايش می ها و برگ اهميت زيادی به شاخه
های خودشان هستند،  پرپشت شده، و با افرادی که تنها نگران بخش

 کند که اساس از نظرش دور بماند. سازمان تمايل پيدا می
هدف ريّشو کوِسی ـ کايی کمک به مردم  است که به راه بودا 
وارد شوند، تا بتوانيم در راه با هم سفر کنيم و به شادی حقيقی 

هايمان را روی اين نکته ثابت نگه داريم،  که چشم برسيم. برای اين
هايی را هرس  يی تصميم بگيريم که چه شاخه بايد به طور عاقالنه

 کنيم و کدام را نگه داريم.

ی نـيـلـوفـر در زنـدگـی             های سـوره   ، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمره        عنوان این خبرنامه،    
شـکـفـنـد. هـدف         یی ِگلين  مـی های نيلوفری که در برکههامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گلکند، تا زندگیروزمره در جهانی ناقص منتقل می  

 یشان به کار  گيرند. های روزمرهتر در زندگیاین خبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت

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

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

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

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

المللی با همکاری مردمی از سطوح گوناگون        طور محلی و بين   
کنند.شرکت می
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ی امسال، ژاپن  کنم، در اواخر ژانويه ــ اوايل فوريه موضوعی را از کمی پيش مطرح می
يک سری بارش سنگين برف داشت که کل کشور را سفيدپوش کرد. برف در طی يکی از 

)، که در شُوگيو کانی زمستان ( ی ريّشو کوِسی ـ کايی باريد، تمرين دينی ميانه آداب ساالنه
شوند تا در تاريکی  ی محلی جمع می آن اعضا در تاالر مقدس در توکيو يا در مراکز َدرَمه
قدر  گانه را قرائت کنند. آن ی نيلوفر سه پيش از سحر و در طی سردترين وقت سال سوره

برف آمده بود که گاهی در سيستم حمل و نقل توکيو تأخير ايجاد شد. در زمان باريدن برف 
 شخصی در تاالر مقدس بزرگ اين نظر را داد:

کشم،  ی زمستان را می چرا بايد وقتی که من دارم زحمت عمل به تمرين دينی ميانه«
 »طور برف ببارد؟ اين

البته شايد برای مردم طبيعی باشد که نق بزنند چون برف صبح زود بيرون آمدن از 
 کند. خانه و رسيدن به مرکز درمه با ماشين، اتوبوس و قطار را برايشان مشکل می

خوشحالم که به خاطر برف توانستم تمرين دينی «از سوی ديگر، شخص ديگری گفت: 
 »ترين معنا اجرا کنم! ی زمستان را در حقيقی ميانه

کنيد ديدگاه کدام شخص  ی شما بپرسم اين است: فکر می خواهم از همه سؤالی که می
کنم که شخص دوم به عنوان  دهد؟ من فکر می تری را نشان می بخش روش زندگی لذت

چه که  شود. شخص دوم هيچ چيزی نگفت که به طور خاص سخت باشد. آن برنده اعالم می
انگيز است اين توانايی ديدن تغييرات در جهان طبيعی با  ی دومين ديدگاه شگفت درباره
طور است  ها، درست همان طور که هستند. اما چرا اين هايی فروتن است و پذيرفتن آن چشم

شود که احساس کنيد گويی خودتان  ی چيزها مانند اين باعث می که صرفاً پذيرفتن فروتنانه
 شويد.  خوابی خالص می تان از شّر سرما و بی و اطرافيان
 کنيد يا  نه. کنم که تفاوت در اين است که آيا به چيزها با ديدگاه درست نگاه می فکر می

 
 

 تر است؟ بخش کدام لذت

 شادمانه زيستن

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
 کايی-رئيس ريشو کوسی
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٢٠١٨از کوِسی، مه 

آسانی  ی آيين بودا، چيزی است که به گانه شايد تمايل داشته باشيم که فکر کنيم ديدگاه درسِت راه هشت
يابند چون احساس می کنيم که وزن  شده به آن دست می توانيم داشته باشيم و فقط اشخاص روشن نمی
ديدن چيزها از «کند. بعضی از مردم ممکن است فوراً پاسخ دهند که:  بر ما غلبه می» درست«ی  واژه

اما همانند مثال قبِل روز برفی، ديدن کارهای جهان طبيعی  ،»انجام غيرممکن«يعنی » ديدگاه درست
 طور نيست؟ طور که هست ــ ديدگاه درست است، اين همان

چه که  ديدگاه درست همچنين يعنی ديدن چيزها همراه با پذيرفتن هر اتفاق با فکری باز ــ از جمله آن
های خودمحور، شما را  نگريم، به عبارت ديگر از ديدگاه وقتی که به آن از ديدی غلط يا مغرضانه می

کند. مسلماً سخت است که به طور کامل  کند ــ و در نتيجه احساساتتان را آرام می ناراضی يا خشمگين می
ی حقيقی همه چيز درک کنيم، اما يک راه ديدن  چنين موضوعاتی را به عنوان فضيلت بودا و جنبه

 مان از پيش در کار باشد.  چيزها (فضيلت) مانند مثال روز برفی بايد طبيعتاً در طول زندگی روزمره
تا حاال هرگز «اخيراً مردی که بعد از جراحی قلب از بيمارستان مرخص شده بود به آرامی گفت که: 

وقتی اين را شنيدم،  »زند. اما اين چيزی نيست که مسلم فرضش کنيم. سپاسگزار نبودم که قلبم می
 اند که ديدگاه درست چيست. احساس کردم که گويی از نو به من آموخته

ی  زند. وقتی آن مرد مستقيماً به اين پديده بدون اين که شما از آن بخواهيد، قلبتان بدون استراحت می
ی او، اضطراب بيماری را از بين برد. اين که او کامالً احساس راحتی  طبيعی نگاه کرد، احساسات تازه

توان از بيانش فهميد. از نو به من آموخته شد که اگر از جايگاه ديدگاه درست نگاه کنيم، اين  کرد را می
 تواند موضوع سپاس ما باشد. جا و اکنون زنده هستيم، و بعد حتا بيماری می حقيقت که ما اين

ی چيزها نپاينده هستند؛ همه چيز بدون خودی  ديدن چيزها در نور حقايق اين جهان ــ يعنی همه
ی ديدگاه درست است، اولين ترکيب راه  دهنده ها رنج است ــ نشان ی پديده جداگانه است؛ ويژگی همه

های بودا است  آموزد. اين اساس زندگی بر طبق آموزه گانه، که به ما راه حقيقی حذف رنج را می هشت
 های بودا نيز بخوانيم. توانيم آن را تماميت زندگی بر طبق آموزه که می

روی در  آموزد، به نام راه ميانه، که نه رنج ناشی از زياده ای می چون آيين بودا به ما روش زندگی
لذت است و نه پرهيز با رياضت يا امساک، بنابراين عمل دينی ما نبايد سخت باشد. در اين مناسبت، با 

گانه همراه با شما ادامه  ، اميدوارم که برای مدتی به ياد گرفتن راه هشت»درست«ی  در نظر داشتن واژه
 دهم.

پيام رئيس

 روی) مهم است راه ميانه (ميانه
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کردم. در شب کريسمس به بابانوئل در توزيع هدايا به کودکان  می
 محروم کمک می کردم. 

اما به تدريج حس کردم که چيزی کم  است و از ايمان کاتوليک 
ترين باشد،  گشتم که برايم مناسب دور شدم. وقتی به دنبال ايمانی می

به ريّشو کوِسی ـ کايی برخوردم. به گرمی از سوی اعضای مرکز 
درمه به من خوشامد گفته شد و پذيرفته شدم و به تدريج در 

 های مرکز درمه شرکت می کردم. فعاليت
خيلی چيزها را در ريّشو کوِسی ـ کايی آموختم. انتقاد نکردن از 

کنند که  ها بود. آموختم که اگر مردم کارهايی می ديگران يکی از آن
از نظر تو نامناسب است، مقصود يا دليلی برای کارشان وجود 

روند،  دارد. همچنين آموختم که اگر کارها مطابق ميل من پيش نمی
رسد، اما  نبايد اندوهگين شوم. انجام  اين کار سخت به نظر می
روند، بايد  معنايش اين است که اگر کارها مطابق ميل ما پيش نمی

کنيم عوض  ها به چيزها نگاه می را که از طريق آن» هايمان عدسی«
افتد، دليلی  تر از همه، آموختم که برای هر اتفاقی که می کنيم. و مهم
 وجود دارد.

ی کوچکی بودم، والدينم اغلب جلوی من دعوا  از وقتی بچه
پرسيدند که به عنوان  کردند، از من می کردند. هر وقت دعوا می می

بايست رفتار کنند. به عنوان پسرشان، ذهنم  والدين چگونه می
کردم که چگونه  مشغول دعواهای والدينم بود و هميشه فکر می

ام  که  ها  کمک کنم. در حال حاضر عادت کرده توانم به آن می
ام در دفترم  هايی را که در مرکز درمه ياد گرفته هايی از آموزه بخش

کنم زنم، سعی می يادداشت کنم، و وقتی تلفنی با مادرم حرف می
ها را برايش بخوانم يا به طور مثبتی از نکات خوب پدرم با او  آن

ها  ی آموزه صحبت کنم. به تدريج، شروع کردم که با پدرم هم درباره
چه را که ياد گرفتم با والدينم سهيم شدم، که  صحبت کنم. وقتی آن

آموزد اين است که ديگران را مقصر  چه که آيين بودا به ما می آن
ها شروع  آن کند، که اولين کسی باشيم که عذرخواهی می ندانيم بل

هايشان در مورد آموزه با هم صحبت کنند. اين   کردند که از انديشه
که والدينم به درک آموزه رسيدند برای من منبع شادی بزرگی است. 

۴

در مراسم ورود بنيادگذار نيکيّو نيوانو به نيروانه در ريّشو کوِسی ـ کايی برزيل،  ٢٠١٧اکتبر  ٨اين سخنرانی سفر درمه در 
 در سائو پائولو عرضه شد.

مُونی، بنيادگذار نيوانو، لطفاً هدايتم کنيد. رئيس  بودای جاودان شاکيه
 نيوانو، لطفاً هدايتم کنيد. همه لطفاً هدايتم کنيد.

اسم من پدرو کازّال نِتّو است و آرشيتکت هستم. مجردم. به جای 
کنم،  نگه داشتن حيوان به عنوان پت، دو گياه کوچک را بزرگ می

 های من هستند. ها پت گويی آن
بود. من  ٢٠١٠ام با ريّشو کوِسی ـ کايی در  اولين رويارويی

بار وقتی که بنا بود  نوازم. يک شاکُوهاچی، فلوت خيزران ژاپنی می
کنسرتی با نوازندگان سازهای ديگر و يک گروه ُکر داشته باشيم، 

ی برزيل در سائوپائولو اجرا کرديم؛ در  تمرينی را در مرکز درمه
 بار از مرکز درمه ديدن کردم. آن زمان بود که برای اولين

تا آن موقع اميدوار بودم که آيين بودا را مطالعه کنم و چندين 
ی آيين بودا خوانده بودم، اما هيچ گاه از يک معبد  کتاب درباره

ی کاتوليک  بودايی ديدن نکرده بودم. وقتی بچه بودم، به مدرسه
رفتم و آموزش کاتوليک ديدم. غسل تعميد نيز شدم و کودکی  می

های  بخشی داشتم. بعدها که شاگرد مدرسه بودم در فعاليت رضايت
کردم، خواروبار و لباس جمع می کردم که به فقرا  خيريه شرکت می

بدهم. در تئاتر خيابانی برای ستايش عيسی مسيح هم شرکت 

 آموختن اهميت توجه به ديگران

 کند. ی برزيل ايراد می اش را در مرکز درمه ی معنوی شخصی آقای نّتو تجربه

 آقای پدرو کاِزّال نِتّو
ريّشو کوِسی ـ کايی برزيل
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 اند. تر از پيش شده به عنوان زن و شوهر هماهنگ
تری  ی ما بود. پدرم برادر کوچک مشکل ديگری در خانواده

داشت. پدربزرگم از پسر کوچکش حمايت مالی بهتری کرد تا پدر 
من، و اين يک منبع نارضايتی برای پدرم بود. روزی از پدرم 

فرض کن که خواهر کوچکم و من داريم از کوهی باال «پرسيدم: 
توانيم در راه حرکت کنيم و تو  رويم و هردوی ما ديگر نمی می
خواهی به چه کسی  توانی تنها به يکی از ما کمک کنی. می می

دانستم که خواهرم بيش از من به کمک  البته من می» کمک کنی؟
کند و  گفت که به خواهرم کمک می احتياج دارد. پس اگر پدرم می

بخش  سازد که به قلعه برسد، برای من هم بسيار لذت او را قادر می
بود. پدرم مقصود داستان را متوجه شد و به آن گوش داد و آن را 
در شرايط واقعی زندگی در مورد خود و برادر کوچکش به کار 
برد. از آن زمان به بعد، پدرم ديگر با پدربزرگ يا عمويم دعوا 
نکرد. از اين، اهميت قرار دادن خودم در جايگاه ديگران و نيز 

 اهميت تالش کردن برای شناخت و درک ديگران را آموختم.
هاست.  کارم به عنوان آرشيتکت شامل طراحی و ساختن خانه

يک روز متوجه شدم که برای ساختن يک خانه الزم است که چند 
کرد و از عاليجناب  درخت قطع شوند. اين موضوع ناراحتم می

مان، درخواست رهنمود کردم. به او گفتم که برای  ناکاهارا، کشيش
بخشی از کارم به عنوان آرشيتکت مجبورم که چند درخت را قطع 

برای ساختن « کنم. عاليجناب ناکاهارا با اين سخنان راهنماييم کرد:
هايی را که در محل ساخته بودند  مرکز درمه الزم بود که درخت

کردند،  جا زندگی می قطع کنيم و در نتيجه موجوداتی که آن
رفت. شما نيز، لطفاً تالش کنيد که انرژی  شان به يغما می خانه

شوند و مخلوقاتی که بناست قربانی  زندگی درختانی که قطع می
شوند به کارهای خوبی تبديل شود که برای مردم بسياری سودمند 

درپی رهنمود کشيش، سعی کردم که هرگاه مشکلی برای » باشد.
آمد، فوراً جواب بدهم.  شخصی که خانه را خريده بود پيش می

باور دارم که به اين دليل از نعمت دوستان زيادی برخوردار شدم. 
يی که چند درختش را قطع کرديم، همان تعداد درخت  جلوی خانه

يی دلپذير و پناهگاهی  اند و سايه ها بزرگ شده کاشتم، اکنون درخت
 کنند. امن برای پرندگان کوچک فراهم می

ی برزيل را بسيار دوست دارم. عاشق اعضای  مرکز درمه
 ها هستم. ها و آموزه مرکز درمه، اين مکان

از طريق شرکت در سمينارهای مبانی آيين بودا، توانستم 
هميشه مشتاقانه  ی رنجی که تجربه کرده بودم بياموزم، درباره

ها در  کننده های گوناگونی هستم که شرکت منتظر شنيدن سؤال
ی  ی درمه های تجربه پرسند. با گوش دادن به داستان سمينار می

های ديگر ــ خصوصاً اين که کی از چه مشکلی رنج  کننده شرکت
توانم ارتباط متقابل ميان همه چيز را  برد ــ خوشحالم که می می

 ببينم.
زون (کانون ايمان) که به طور محلی اهدا  دو سال پيش گوهون

شده بود در محراب خانه نصب شد، و مراسم پيکرگذاری در خانه 
خوانی را  برگزار شد. آن روز، روز خاص من شد. من سوره

 زون شاکُوهاچی زدم.  پيشکش کردم و نيز در برابر گوهون
جا سوگند می خورم که در سراسر زندگيم هميشه  در اين

ديگران را تحسين کنم و توجه مهربانانه به ديگران را به عمل 
 دربياورم.

مُونی، بنيادگذار نيوانو بسيار متشکرم.  بودای جاودان شاکيه
 ی شما بسيار متشکرم. رئيس نيوانو بسيار متشکرم. از همه
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ی  ی صدا و تصوير برای سميناری درباره کننده ی برزيل به عنوان تنظيم آقای نّتو در مرکز درمه
کند. آيين بودا خدمت می
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سربازها که به شاهکارهای بزرگی در جنگ رسيده 
ی دستاوردهايشان از پادشاه بزرگ  براساس درجه بودند، 

پاداش گرفتند. پادشاه کار سربازها را ستود و به بعضی 
يی برای زندگی داد؛ به ديگران زمين کشاورزی،  خانه

يی  سازی، روستا يا شهری داد؛ و به عده زمين ساختمان
های نامعمول، طال، نقره، و  ديگر لباس، گوهر، گنج

يی ديگر مردمی داد تا بر  که به عده الجورد داد؛ در حالی
ها حکومت کنند. اما پادشاه هرگز گوهر درخشان را که  آن

 در گره موی باالی سرش بود به کسی نبخشيد. 

گوهر درون گره مو گنجی تک و برتر در اين جهان 
بهاست که اگر پادشاه آن را به  است، گوهر چنان گران

کننده و نيز مردم اطرافش متعجب و  داد، دريافت کسی می
همه پادشاه هميشه آماده بود که آن  شدند. با اين سردرگم می

را به هر کسی پاداش دهد که دستاوردی باشکوه و غيرقابل 
 مقايسه با ديگران داشته باشد.

زمانی پادشاهی بسيار قدرتمند وجود داشت، که به شاه 
کرد که بر  ی چرخ معروف بود. او سعی می مقدس گرداننده

قلمروهای کوچک اطراف قلمروی خودش حکومت کند تا 
پذيرفتند که  صلح برقرار شود، اما شاهان اين قلمروها نمی

هايی را فرستاد تا با  به فرمان او درآيند. آن پادشاه ارتش
ها را که باعث  قلمروهای کوچک بجنگند. فرمانرواهای آن

 بياورند.  رنج مردمشان شده بودند زير سلطه

 : سلوک راحت١۴فصل  تمثيل گوهر در گره موی باالی سر

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
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ی چرخ نماد بوداست، و سربازهايی که در جنگ با قلمروهای کوچک  شاه مقدس بزرگ گرداننده
ی ما هستند. قلمروهای کوچک که در برابر فرمانروايی پادشاه مقدس بزرگ  شرکت دارند نماينده

 هاست. کنند نشانگر آرزوهای بيش از حد زمينی و افکار موهوم انسان ی چرخ مقاومت می گرداننده
دهد تا  يی مناسب با هر يک از اين آرزوها را شرح می ما همه نوع آروزهای زمينی داريم. بودا آموزه

هايمان را از طريق آموختن و عمل به درمه  کنيم تا شر درون قلب ها رها کند. ما تالش می ما را از دلبستگی
کند که ما را شاد کند. به عنوان پاداش  کند و تالش می مان می از بين ببريم و بودا هميشه تشويق

يابيم که در داستان  های ديگر آرامش دل دست می هايمان، به آرامش معنوی، رهايی از رنج، و حالت سختی
 های نامعمول و مردم نشان داده شده است. به صورت خانه، روستا، لباس، گنج

ی نيلوفر را برای مدت طوالنی شرح نداده است. گوهر درخشان درون گره  مُونی سوره اما، بودا شاکيه
ها را  ی انسان ی نيلوفر آموزه ی برتری است که همه ی نيلوفر است. سوره ی سوره دهنده موی پادشاه نشان

ی  های  بودا دارند سوره ای از آموزه هايی که فقط درک سطحی کند. اما اگر آن به بيداری بودا هدايت می
ی برتر را  مُونی اين آموزه نيلوفر را بشنوند، شايد سردرگم شوند و در برابر آن مقاومت کنند. بنابراين شاکيه

 ی نيلوفر را به درستی بپذيريم. ای برسيم که بتوانيم سوره دارد تا ما به حالت روحی پيش خودش نگه می
هايمان را پاک  هايی قرار بگيريم تا از آرزوهای زمينی رها شويم و قلب الزم است که ما تحت تمرين

دهيم و برای  هايمان که ادامه می ی نيلوفر، گنج برتر، را درک کنيم. به پرورش قلب های سوره کنيم تا آموزه
 ی نيلوفر را درک کنيم. کنيم، خواهيم توانست عميقاً معنی سوره نفع ديگران کارهای خير جمع می

ی نيلوفر را درک کند، او  قدر پاک شده که سوره هايمان آن اکنون، که بودا تشخيص داده  که قلب
دهد. بودا به ما اعتماد کرده و گنج برتر را به ما داده است.  ی برتر را برايمان شرح می سرانجام آموزه

بياييد آن را با تمام قلبمان دريافت کنيم و بپذيريم و با جديت خود را به کار ببنديم، تا بتوانيم تجسم معنای 
 واقعی آن باشيم.

ی تحقيقات آکادميک چُوئو نظارت ويرايشی از سوی مؤسسه

 تفسير
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 ی نيکيو نيوانو.است، هردو نوشتهگانه : يک تفسير مدرن ی نيلوفر سهسورهو آيين بودا برای امروز تفسير بر اساس *
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را از ميان نام   «May»اول از همه  آورم که وقتی شاگرد راهنمايی بودم، به ياد می
زنيم،  ترين است. چون از ماه مه حرف می های سال حفظ کردم چون کوتاه انگليسی ماه

 المثل را يادم هست:  بگويم که هنوز اين ضرب
March winds and April showers bring forth May flowers.”“  بادهای ]

آورند.] با اين عبارت عميقاً شگفتی  های آوريل، گل های مه را در پی می مارس و باران
 کنم. قانون طبيعت را درک می
هايی فروتن  رئيس نيوانو اهميت ديدن با چشم »شادمانه زيستن،«در پيام رئيس اين ماه 

 گذارد. و پذيرفتن تغييرات در جهان طبيعی را با ما به اشتراک می
مان می کند که چيزها را چنان که هستند ببينيم، و  ی بودايی راه ميانه ترغيب آموزه

 دهد. راه ديدن چيزها را در نور حقيقت نشان می گانه، مفهوم ديدگاه درست در راه هشت
ايم،  انگيز طبيعت تجديد کرده مان را برای کارهای شگفت اکنون، در اين فصل که ستايش

 اميدوارم که سخت به راه بودا در ديدن چيزها بچسبيم.
 
 

 عاليجناب کوايچی سايتو
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين
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