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 کنند مشکالت سخت، سوختی هستند که زيرتان آتش روشن می

بختی اشاره کنيد، و از او  گويند که اگر به بانوخدای نيک مردم می
تان ديدن کند، او همراه خواهر کوچکش،  تمنا کنيد که از خانواده

های  آيد. به اين دليل است که دشواری بختی، می دار شوم طاليه
بختی هستند. به همين ترتيب، وقتی  زندگی، روی ديگر نيک

های پنهان شادمانی را زير آن  گردانيد، جوانه بختی را برمی شوم
 کنيد. کشف می

کنيد  رغم اين که خود شما احساس می مواقعی وجود دارند که به
هايتان را  کنيد، ديگران تالش توانيد سخت کار می که تا جايی که می

بينيد که  گاهی می کنند. گاه فهمند و با شما بداخالقی می اشتباه می
چه قصدتان  ايد، اما چيزی جز خالف آن حداکثر تالشتان را کرده

ها ادامه يابند هر کسی افسرده  بوده توليد نشده است. وقتی اين
آيند که  شود. اما در مورد من، وقتی آن نوع مشکالتی پيش می می

شود که سرشان را در  پرد و باعث می مردم نرمال رنگشان می
گويم که کارها دارند  هايشان مخفی کنند، من به خودم می دست

ی نـيـلـوفـر در زنـدگـی             های سـوره   ، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزه  زیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمره        عنوان این خبرنامه،    
شکفند. هدف ایـن  یی ِگلين  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

٢٩ـ١٢٨) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان از 

چه که نامطلوب است را به عنوان رحمت  شوند! آن جالب می
گيرم و برای  پذيرم، شرايط معکوس را به عنوان مطلوب می می
کنم که چنين کاری عمل به راه  کنم. چون فکر می حل تالش می راه

 بوداست. 
هايی  تو از آن نوع آدم«وقتی جوان بودم، شخصی به من گفت: 

هيجان هستند سرعتت را کم  هستی که وقتی روزها يکنواخت و بی
 »دارد. افتد، تو را به عمل وامی کنی، اما وقتی اتفاقی می می

 کنند! مشکالت سخت سوختی هستند که زيرم آتش روشن می
توانيد بکنيد، هميشه کسی خواهد بود که  اگر هر کاری می

کس توجهی  هايتان را ببيند و باز بشناسد. و حتا اگر هيچ تالش
کنم کسی که با اين قانع  نکند، بودا شاهد همه چيز است. فکر می

 شود، شخصی واقعاً با ايمان است.
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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



٢

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

گاهی الزم است که نيازهای غذايی پوشاک و سرپناه را فراهم کنيد. در اين  ی زندگی، گاه به منظور ادامه
اين  »وجو کنيد. های درست زندگی جست ها را از طريق روش آن«آموزد که:  مورد، آيين بودا به ما می

ی  هايی از ما که در جامعه گانه است و در مورد آن است که پنجمين عمِل راه هشت »زندگی درست«
رود. اما سخت  به کار می» تان را از طريق کار درست بسازيد، زندگی«کنيم با گفتن:  معاصر زندگی می

است که از ميان انواع گوناگون کار، تعيين کنيم که چه نوعی درست است و کدام نه. بنابراين، معنی 
 چيست؟» کار درست«در » درست«

کشاورز در خدمت محصول است، گاو چران در خدمت «شخصی به من اين عبارت را آموخت: 
) به گوتو شی(ژاپنی:  »کار«ی  ی چينی واژه نگاره دو واژه »هاست. گاوهاست، و معلم در خدمت بچه

يعنی پيروی کردن از يک شکِل اصيل » در خدمتِ «شود.  نوشته می» چيزی«و » در خدمتِ «صورت 
سازند، بايد با احترام، ستايش، و سپاس  وجود. بنابراين اشخاص يا چيزهايی که موضوع کار شما را می

يی را که به شما داده شده با تمام قدرتتان بپذيريد. به نظر  شان فکر شود و شما بايد نقش يا وظيفه درباره
 دهد. را نشان می  »درست«من چنين نگرشی معنی 

خدمت کرد،  ١٩۶٣تا  ١٩۵٧به عالوه دکتر کو هيراساوا که به عنوان رئيس دانشگاه کيوتو از 
در صبح، کارتان را با هدف و شور و شوق شروع کنيد. در عصر، وقتی  کار آن روز «زمانی نوشت: 

رود، با شاديی آرام،  طور که فشار عصبی از بين می انجام شده است، بايد سپاسگزار باشيد، و همان
ايکيو (  »هايتان را بر هم بگذاريد. ی چيزها در عالم با احترام کف دست خواهد که به سوی همه دلتان می

). احساس گذاشتن ١٩٩۵شا،  چی شوپّان [بياييد امروز را با شادی زندگی کنيم]، چیکيو مو يوروکونده 
بنياد زندگی کردن درست  ی چيزها، اين فکر سپاس،  هايتان بر هم در برابر همه آميز کف دست احترام
 ماست.
 
 

پيام رئيس

 خدمت کردِن سپاسگزارانه

 ی زندگی  در خدمت همه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 
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٢٠١٨از کوِسی، سپتامبر 

که به انجام حداکثر  توانيم بگوييم که راه درست زندگی کردن محدود به کار نيست، بل کنم می فکر می
دهند. اين البته شامل کاِر  مان در برابرمان قرار می های روزمره تالشمان در هر چيزی است که زندگی

خانه و بزرگ کردن بچه هم هست و نگهداری از شخص ديگر يا حتا کس ديگری از ما نگهداری کند، 
که در آن زمان، برای آن شخص نقشی است که از سوی خدايان و بوداها به او داده شده ــ به عبارت 
ديگر، اين نقش کاری است که عالم برای او مقرر داشته است و پذيرفتن آن با شادی و عمل شادمانه به 

 آن چيزی جز زيستن درست نيست.
ی جانداران در عالم شادی و آرامش داشته باشند و در صلح و راحتی  همه«مُونی آرزو داشت:  شاکيه

طور  اگرچه ممکن است فکر کنيم اين کاری بزرگ و دور از دسترس است، اما اصالً اين» زندگی کنند.
ی حيات سهمی داشته باشيم، اگر هر يک از ما، با غافل نبودن از  نيست، ما همه قادريم که در شادی همه

مان، در راه درست زندگی کردن کوشا باشيم. با اين کار،  حتا يک قالب کوچک زندگی روزمره
مُونی. دليلی که اين  دهند، با قدرِت ساختن جهاِن آروزی شاکيه هايمان موج بزرگی را تشکيل می تالش

ی زندگی در پيرامون  ی ظريف در ماده و دل به همه ی ما مانند يک شبکه افتد اين است که همه اتفاق می
 جهان متصل هستيم.

)، يک دانشمند ٩٩ـ١٩١٢گانه، سخنان زير از هجيمه ناکامُورا ( در ضمن، با فکر کردن به راه هشت
ديدگاه درست آغاز عمل است و نيز پايان است. «خورد:  ژاپنی هندوشناسی و بوداشناسی، به چشم می

ری  کاتسُو رين شی بوّکيو نو ِسی گِن(» هميشه بايد مطمئن باشيد که هرگز از ديدگاه درست منحرف نشويد
 ).١٩٩۵جُوشا،  [اصول اخالقی زندگی در آيين بودای آغازين]، شُون

ها ديدگاه درست، انديشيدن درست،  توانيم به هر يک از فضيلت ما تمايل داريم که فکر کنيم آيا می
ها  ی آن سخن درست، عمل درست و موضوع اين ماِه زيستن درست دست يابيم يا نه. اما اساس همه

که راهب و دانشمند ژاپنی  طور که هستند، و چنان  ديدگاه درست است که به معنی ديدن چيزهاست همان
 »بينيد، همه چيِز ديگر تاريکی است. اگر درست نمی« ) تأکيد داشت:١٨٠۴تا  ١٧١٨جا ( اُون سون جی

که خود را وقف رهايی اعضای ما  ميوکو ناگانُوما بنيادگذار همکاِر ريّشو کوِسی ـ کايی، در حالی
کنم که او به ما  فکر می»  صبح تا ديروقت نخوابيد.«داد مانند:  ها می کرده بود، اغلب پندهای جديی به آن

درخشد که ما خود را وقف  مبانی کنيم، و اين که ايمان همان امور  ی بودا وقتی می می گفت که آموزه
سپتامبر ما روز يادبود بنيادگذار همکار ناگانُوما را برگزار  ١٠زيستِن زندگی است، در هر روز. در 

 کنيم. می

 تان راه درست زيستِن زندگی

پيام رئيس
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ی تمپا بِی شرکت  خانم فِين (دومی از راست) در هوزا در مرکز َدرمَه
 کند. می

، از مشکالت روابط زندگی يا فقدان آن رنج ٢٠١٣در اکتبر 
های گذشته انجام داده  بردم. متعجب بودم که چه کاری در زندگی می

بودم که چنين طردشدنی را در اين زندگی خلق کردم. پس در يک 
صبح يکشنبه تصميم گرفتم که روزه بگيرم و غذا و وسايل 
الکتريکی را برای آن روز رها کنم. احساس کردم که بهترين کار 

کردم که  برای پاک کردن دلم، راه رفتن معنوی است. احساس می
گردد. از  اگر آن روز چيزها را رها کنم پيامی به سويم برمی

دانستم. در طی راه  فضيلتی که بنا بود به دنبال آن بيايد، چيزی نمی
خواستم  های زيادی به دست آوردم و می رفتن از طريق مراقبه پيام

به راه رفتن ادامه  «به خانه برگردم که صدايی جدی به من گفت: 
ام، پس جواب  فکر کردم که بينشی در مورد چيزها پيدا کرده.»  بده

 »به راه رفتن ادامه بده.«بعد صدا دوباره گفت: » مطمئنی؟«دادم: 
پس به راه رفتن ادامه دادم. در طول چند قدم حقيقت به من آشکار 

ات شادی و  در زندگی بعدی«شد و يک چيزی که گفته شد اين بود: 
وای، وقتی اين زندگی را ترک «فکر کردم: » آرامش خواهد بود.
دانستم که زندگی بعدی روز بعد  اما نمی» روم، کنم به بهشت می

 شد. آغاز می
هنوز َدرَمه را دريافت نکرده بودم؛ آن بعداً در طول روز 

رفتم از کنار دانشگاه  خواهد آمد. به طرف خانه که راه می
ی ريّشو کوِسی ـ کايی  گراهای جهانی عبور کردم که خانه وحدت

گراهای جهانی تمام شده بود  گاهی وحدت تَمپا بِی بود. مراسم صبح
پس توانستم  با يکی از اعضا صحبت کنم و از آن بپرسم که ريّشو 

شان دريافت کنم.  ی مراسم کوِسی ـ کايی چيست و اطالعاتی درباره
ی  ام را با شرکت در مراسمی درباره بعداً در آن روز سفر معنوی

آيين بودا به پايان رساندم، چيزی که تقريباً هيچ چيز راجع به آن 
 دانستم. نمی

وجويم برای گام برداشتن در يک زندگی معنوی  در جست
های ايمان دينی آموخته بودم، اما هرگز  ی بسياری از نظريه درباره

چيزی از آيين بودا نياموخته بودم. با عاليجناب نيک اوزُونا و 
ام را ياد گرفتم. عاليجناب  جا مالقات کردم و اولين آموزه ی آن سنگه

اوزُونا از اين که چگونه من مسئول رنج خودم بودم صحبت کرد. نه 
که فقط خودم بودم.  کردم باعث رنجم بودند، بل مردمی که فکر می

 

ام  من در شهر کوچکی در کارولينای شمالی بزرگ شدم. خانواده
رفتار باشند و نوعی  ها تحصيل کرده، خوش انتظار داشتند که جوان

کمربند کتاب «هدايت معنوی را بشناسند. کارولينای شمالی به 
آيد. به  معروف است، پس معموالً اين هدايت از مسيحيت می» مقدس

های  خواستند که فعاليت رفت از ما می عنوان جوانی که به کليسا می
ی غذا، تميز کردن و  زيادی را مثل راهنمايی ديگران، تهيه
 مطالعات تابستانی کتاب مقدس انجام دهيم.

ام که مسلمان بود  ی بيست زندگيم بود که از همسايه در دهه
های دينی بسياری  يی دريافت کردم. او به من گفت که او نظريه هديه

های هللا آرامش را يافته بود. او  را مطالعه کرده بود تا در آموزه
ی خودم را با يک  گفت که من بايد راه خودم را داشته باشم و رابطه

قدرت برتر شکل بدهم. او گفت وقتی که آن رابطه شکل بگيرد، من 
توانم نامی بر آن قدرت برتر بگذارم. من نيروی زندگی  می

شمول را برگزيدم. به کليساهای مختلفی وارد شدم که به  جهان
کردند: مسيحی، يهودی، کاتوليک و  های بسياری عمل می نظريه

ها به عشق،  غيره. چيزی که در آن آرامش يافتم اين بود که اکثر دين
کنند. پس اتفاقی نيست که راهم را به  خوارگی و صلح عمل می غم

اين اعمال پيدا خواهم کرد، اما از طريق راهی که انتظارش را 
 نداشتم. 

 خانم لونی فِين
 ريّشو کوِسی ـ کايی تمپا بِی

 کمک ـ سالم به حضور مهربان ابدی

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 

 سفر معنوی 
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که من برای هيچ  کردند، در حالی آن مردم زندگی شادشان را می
کشيدم. قبالً اين را شنيده بودم، اما آن روز آن را حقيقتاً  رنج می

دريافت کردم. از چهار حقيقت جليل صحبت کرد و اين که چگونه 
های او و  کند تا علت رنجم را ببينم. حرف اين عمل، کمک می

جا از سوی سنگه احساس کردم، پايان بسيار الزم  ای که آن مهربانی
 ام بود. روزم بود، اما اين تنها آغاز زندگی بعدی

دادند ادامه  جا درس می هايی که آن به رفتن به مراسم و کالس
 ١٢کردم. در  دادم و نيز به تنهايی در مورد آيين بودا تحقيق می می

با شادی و آرامش بسيار به ريّشو کوِسی ـ کايی تمپا  ٢٠١٣نوامبر 
بِی پيوستم. کمی پس از پيوستنم، عاليجناب اوزُونا با سنگه اين را 
در ميان گذاشت که ما سفر جديدی را با ريّشو کوِسی ـ کايی 

آغاز خواهيم کرد و او به   (RKINA)المللی آمريکای شمالی بين
دانستم که پيش از اين که او برود بايد  شود. می آنجلس منتقل می لس

توانم بياموزم، ياد بگيرم که چگونه برای مرکز  تا جايی که می
های بنيادی را بياموزم که بتوانم در  َدرَمه محراب را بچينم و آموزه

دانستم که آيا مرکز  ها عمل کنم. واقعاً نمی ام به آن زندگی روزمره
جا  َدرَمه سر جايش باقی خواهد ماند يا نه، اما اعضای ديگر آن

خواستند که کارها ادامه پيدا کند و ما پيش رفتيم و کارها را به  می
راه انداختيم. پس از اين که عاليجناب اوزُونا چند ماه بعد رفت، 
همراه با يک رهبر ديگر سنگه شروع کردم به درس دادن کالسی 

کردم بودا  چه را که احساس می ی مبانی آيين بودا و فقط آن درباره
 داديم. خواهد ادامه می می

آورم که از زمانی که عاليجناب اوزُونا به من  گاهی به ياد می
گذاشت تا اين کار  نشان داد که چگونه محراب را بچينم، تنهايم می

خواستم به  را بکنم و پيش از اين که برود آن را به من سپرد. می
دهند، اما به  طور اين کار را انجام می ديگران نشان بدهم که چه

رسيد که  يی ندارند. به نظر می ها عالقه رسيد که آن نظر می
به من    RKINAکند اما بعد عاليجناب ِکن ناگانا از ام می عصبانی

ام که حامی بودا باشم. او گفت که  گفت که چگونه برگزيده شده
چگونه بنا بود که وقتم را صرف کنم که مطمئن شوم آن توجه به 

شود و از ظاهر آن احساس غرور  هريک از اجزای مقدس داده می
دهم نگرش  کنم. همچنين ياد گرفتم که وقتی اين کار را انجام می

گذارم از  مثبتی داشته باشم، تا وقتی که درمه را به اشتراک می

بينم،   محلی مثبت بيايد. اين پند، راهی که هر روز چيزها را می
 تغيير داد.

ی اين با او صحبت  پيش از رفتن عاليجناب اوزُونا درباره
کردم که چه کارهايی بايد کرد تا آموزگار َدرَمه شد. چون 

جا باشم و مراسم را اجرا کنم. او چند  خواستم در غياب او آن می
ماه بعد از انتقال به من زنگ زد و تشويقم کرد که با دعوت من به 

ی نيلوفر عملم را به سطح باالتری ببرم.  ی سوره سمينار پيشرفته
خواستند برای کمک به ديگران حاضر  تغييرات درونم را که می

دهم تا سمينار  باشم حس کردم. يکی از رهبرها شده بودم. ادامه می
های آنالين  ی دوره ی دوساله را کامل کنم، به عالوه پيشرفته

 شود. ارائه  میRKINA بسياری که از سوی 
ی نيلوفر به من اجازه داد که  های سوره دريافتم که آموزه

، بوداسف ٢٠ها را در زندگيم بهتر درک کنم. مثالً در فصل  درس
شود. او هرگز کينه به  ام وارد زندگيم می تحقيراز طريق ناپدری بی

شود.  اهميت عصبانی نمی گيرد يا برای چيزهای بی دل نمی
گويد که اين اتالف انرژی است. داشتن او و ديدن برادرها و  می

ها به من کمک کرد که در  ام در طول کالس خواهرهای َدرَمه
 خودم تأمل کنم که چگونه بايد تالش کنم که زندگی کنم.

وقتی به تأمل در روابطم رسيدم، فکر کردم که کسی را ديده 
ام را  ترين مرد برايم بود. اما هرگز احساسات حقيقی بودم که کامل

به او نگفتم. دوستی عاليی داشتيم و او گفته بود که به من عالقه 
دارد پس من فقط فکر کردم که او منتظر زمان مناسب است که به 

های  ی بعدی برود. آن روز رسيد، که من عکس مرحله
ترش را ديدم. از او پرسيدم که او  دختر جديد و جوان دوست
دانسته  کند و او به من گفت که هرگز نمی ی ما چه فکر می درباره

ام به من  ی سنگه ام. خرد شدم. خانواده که من به او احساسی داشته
کنند  ها به من کمک می کمک کردند و نشانم دادند که چگونه آموزه

تا به رنجم از ديدگاه متفاوتی نگاه کنم. يک سال طول کشيد تا من 
و دوستم دوباره با هم حرف بزنيم وقتی حرف زديم از او تشکر 

ی او نبود  کردم که در راهش صادق بوده و متوجه شدم که وظيفه
که احساسات مرا بداند. اين به من کمک کرد که سرشت بودای او 

تحقير. به خاطر عمل  تر ببينم، درست مانند بوداَسف بی را روشن
مان  بودايی و تأمل در خود، توانستم شروع به بازسازی دوستی
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ها بعد، دوستان صادقی هستيم. به اين آموزه که  بکنم و اکنون، سال
کند اعتماد دارم، خصوصاً رشدمان اگر با جديت  همه چيز تغيير می

 عمل کنيم.
انداز شد. چيزهايی  های ريّشو کوِسی واقعاً در درونم طنين آموزه

ی  هايی بود که از ژاپن درباره که بيشتر برايم چشمگير بود، داستان
بنيادگذار نيّکيو نيوانو و بنيادگذار همکار ميوکو ناگانُوما و 

انگيز شنيدم. فکر  ی شگفت فداکاريشان در اشتراک گذاشتن اين َدرَمه
ی کسی و  يی از مالقات در خانه ی ساده کردن به اين که چنين انديشه

انجام کار تبليغی برای کمک به ديگران، واقعاً در سراسر جهان به 
انگيز است. در  شود، فقط شگفت ريّشو کوِسی ـ کايی معروف می

اين شانس را داشتم که در چهارمين گردهمايی جهانی  ٢٠١۶
سنگه، برای اولين بار از ژاپن ديدن کنم و عميقاً تحت تأثير مردمی 

هايی که داشتم، قرار گرفتم. بيش از هزار  که مالقات کردم و تجربه
توانستم حس کنم که  نفر از سراسر جهان شرکت داشتند و من می

اند و چه  ها متعهدند و اين که از کجا آمده مردم چقدر به اين آموزه
کوچک، پس از هوزای اند اهميتی ندارد. در يک  يی داشته پيشينه

ی جهانی، عاليجناب ماسُوئو نِزُو، منشی  مراسم گردهمايی سنگه
پيشين بنيادگذار نيوانو، به طور اتفاقی به ما پيوست. از دريافت اين 

توانم مستقيماً با او صحبت کنم. از  نکوکرد بسيار منقلب شدم که می
ی تاريخ ريّشو کوِسی ـ کايی و  طريق اين رويارويی بزرگ، درباره

 ٧٩٨روح بنيادگذار همکار بيشتر آموختم. در همان سفر، همراه با 
زون مفتخر شدم. راه رفتن در عرض  نفر ديگر به دريافت گوهون

های اصلی  ی مقدس در تاالر مقدس بزرگ در ساختمان صحنه
توکيوی سازمان، چيزی ورای توضيح است و من برای باقی عمرم 

 دارم. آن را عزيز می
جا در ژاپن  فهميدم که اميدها و آرزوهای رهبرانمان واقعاً آن

ای که در ژاپن پيدا  هستند. اگر آن زمان عضو نبودم، شادی معنوی
داشت که عضو شوم. توانستم روح بودا را  کردم، مسلماً مرا وامی
کردم، احساس کنم. از بنيادگذار و بنيادگذار  در هر جا که ديدن می

 همکار برای راهی که برايمان باقی گذاشتند بسيار سپاسگزار بودم.
مکان کرد، تعداد   از وقتی که عاليجناب اوزُونا از تمپا بِی نقل

ها به طور محسوسی افت پيدا کرد. به عنوان رهبر  کننده شرکت
پذير باشم و بدانم که مردم در راهشان  جديد، آموختم که انعطاف

روند و من فقط بايد وقتی به من احتياج دارند،  آيند و می می
جا خواهد بود.  شان باشم. گاهی من تنها کسی هستم که آن حامی

کننده است چون من تالش کردم که  کننده و مأيوس گاهی ناراحت

۶

کند. شرکت می ٢٠١۵خانم فِين (مرکز) در مناسبتی در انجمن وحدت در 

جا باشم، اما بعد متوجه شدم که اين فرصت بزرگی برای من  آن
دارد که آن روز حداکثر تالشم را بکنم. مرا  است. مرا وامی

دارد که به درستی محراب را بچينم گويی بودا تنها برای من  وامی
دهم. حتا  جاست و عمل قرائت سوره را با صميميت  انجام می آن

کنم که ارواح نياکان با من  اگر تنها باشم، معموالً احساس می
 گويند. ها خوشامد می هستند و به بودا و آموزه

عرضه کرده RKINA ی آنالين که  اخيراً توانستم در سنگه
ی  شرکت کنم. اين فرصت بزرگی برای من بوده است تا با سنگه

تر مرتبط شوم و به ترغيب عملم کمک کرده است. هميشه  بزرگ
کنم و به عمل ساير  بسيار سپاسگزارم که در هوزا شرکت می

دهم و اين به من ارزش حقيقی ريّشو کوِسی ـ کايی  اعضا گوش می
ی يافتن شادی از طريق کار با ديگران  را به عنوان وسيله

ها از ريّشو  هايی که در طول سال کند. در آموزه يادآوری می
دانم  کنم، و می کوِسی ـ کايی دريافت کردم، آرامش بزرگی پيدا می

توانم صبر کنم تا ببينم بودا برايم   که اين تنها آغاز کار است. نمی
های  دانم که من مسئول رنج چه چيزی در نظر گرفته است. می

ها را به  ها آموختم که چگونه آن خودم هستم، اما از طريق آموزه
خوارگی حقيقی  های نويی تبديل کنم. دريافتم که اين غم فرصت

هايی که بودا تاکنون به من نشان داده  خوارگی بوداست. از تمام غم
چه که بعد از  دانم که برای هر آن است بسيار سپاسگزارم، و می

 آورد آماده خواهم بود. اين بودا برايم می

 سفر معنوی 
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های  اين فصل نکوکردهای معنويی را که از طريق درک و عمل به آموزه
توانيم به  آيند، آن نوع کارهای خير که ما می شمار به دست می ی معانی بی سوره

توانيم برای مردم ديگر و جهان مفيد باشيم  هايی که در آن می آن دست يابيم، و راه
 دهد.  را توضيح می

آيد، به کجا  پرسد که اين آموزه از کجا می زيور، می کننده بوداَسف َمه سؤال
دهد که آموزه در اصل از  شود و در کجا اقامت دارد. بودا پاسخ می منتهی می

ی مردم است که خواهان  آيد؛ که مقصود آن هدايت همه ترين دل بوداها می درونی
برتر باشند، يعنی فضيلت بوداها؛ و اين که آن تنها جايی اقامت  بيداری کامل بی

 کنند. دارد که مردم به راه بوداَسف عمل می

ی حيات خود را بر طبق  ترين دل بوداها اين آرزوست که همه درونی
ها  سرشتش کامل کند. اين خواست بنيادی بوداهاست و اگر تنها ما انسان

رسيد،  مان به پايان می کرديم، مشکالت بر طبق اين خواست زندگی می
اما مردم عادی زندانی خوِد لجباز هستند، و بر طبق دستورات آن خود 

چسبند و بنابراين برای خودشان رنج به  کنند که به آن می زندگی می
 آورند. همراه می
شدگی بوداها يعنی درک کردن راه، در  توانيم بگوييم که روشن می

مانند و وجودشان را  ی شرايط، که در آن همه چيز در عالم زنده می همه
 دارند.  شان نگه می براساس سرشت

ها که به کار ببريم، يعنی ديدن اين که راه  اين را در مورد انسان
حقيقی زيستن، زيستن چنان است که هستند. اما مردم عادی چنان کم 

مُونی بسته  کنند که چگونه چنان که هستند زندگی کنند که شاکيه درک می
اش متوسل شده  هايش، به هر نوعی از توضيح آموزه به شرايط شنونده
های سازگار به عنوان آموزش دادن از طريق  اين دستورالعمل

 دستاويزهای خوب توصيف شده است.
برانگيز و  آموزش دادن از طريق دستاويزهای خوب کاری تحسين

 شمار ی معانی بی سوره
 ، ده نکوکرد٣فصل 

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

 آروزی بودا

آورد اگر، با تغييرات شرايط و  خوشايند است. اما مشکالتی پيش می
موقعيت شخص، فرد نتواند وضعيت دقيق را در هر زمان درک کند.

 برانگيزاندن اشتياق به بيداری
شود تا حقيقت  شود که مرد با ادراک بيدار می گونه می بنابراين، اين

ی شرايط مربوط  ی مردم در همه وجو کند که به همه برتری را جست
توصيف » برانگيزاندن اشتياق برای بيداری«شود که به عنوان  می

شمار برانگيزاندن اين اشتياق  ی معانی بی شود و موضوع آموزه  می
 است.
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 ارزش حقيقی آن تنها در عمل قرار دارد
اکنون، در پاسخ به سؤاِل آموزه در کجا اقامت دارد، واقعاً کجاست، 

که در  بينيم که در کتاب يا ذهن نيست، بل ارزش حقيقی آن کجاست، می
 شود. عمل است. در واقع تنها در عمل است که آموزه زنده می

اين سه چيز ــ منشاء آموزه در دل بوداها، هدفش در برانگيختن 
اشتياق به بيداری، و عمل با جديت خودمان ــ اجزايی چنان با اهميت 

ی  که بر همه شمار، بل العاده هستند که نه تنها بر معانی بی فوق
ی بزرگ) نيز حاکم است که الزم  های گردونه های مهايانه (آموزه آموزه

 ها را درک کنيم و محکم در دل نگه داريم. جا آن است اين
ی  با بازگشت به متن خود سوره، ما بعد توضيح بودا را درباره

 ی ده نکوکرد است: تريِن همه خوانيم، که مهم اولين از ده نکوکرد می
تواند بوداسفی که هنوز مشتاق بيداری  در ابتدا، اين سوره می«

نيست، مشتاق به آن کند؛ کسی را که فاقد مهربانی است، مشتاق 

خوارگی کند؛ کسی که کشتن را دوست دارد، مشتاق ترحم بزرگی  غم
کند؛ کسی که حسود است، برای ديگران شاد شود؛ کسی که 

هايی دارد مشتاق عدم دلبستگی کند؛ کسی که خسيس است را  دلبستگی
مشتاق بخشندگی کند؛ کسی که خودپسند است را مشتاق رعايت 
دستورات اخالقی کند؛ کسی را که خشمگين است مشتاق تحمل کند؛ 

پرت است  کسی را که تنبل است مشتاق تالش کند؛ کسی را که حواس
مشتاق مراقبه کند؛ کسی را که نادان است مشتاق فرزانگی کند؛ کسی را 

کند، مشتاق رهايی آنان کند؛ کسی را که  که به رهايی ديگران فکر نمی
شود، مشتاق ده فضيلت کند. کسی را که به سوی آنچه  مرتکب ده شر می

شود، به نامشروط مشتاق کند. کسی را که به  که مشروط است کشيده می
مشتاق پيشرفت کند. کسی را که مرتکب کارهای کثيف  گردد، عقب برمی

های بسياری دارد، مشتاق  شود، مشتاق پاکی کند؛ و کسی را که توهم می
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ها کند. فرزندان خوب، اين اولين نکوکرد اين سوره است که  خاموشی آن
 »به طور تصورناپذيری قدرتمند است.

چه که برای ما مهم است اين  ی باال بايد روشن باشد. آن معنی قطعه
شمار هست. ی معانی بی است که پی ببريم چرا چنين نکوکردی در سوره

گفتار يک شرِح به  شود، آغاز يا پيش خوانده می» مقدمه«اين فصل که 
گفتار است،  يی طوالنی است. اما با اين که يک پيش طور فزاينده

کند و راه را برای حقيقت  محتوايش ناچيز نيست، چون توصيه می
 کند. بزرگی که قرار است آشکار شود آماده می

خواند، کافی  ی نيلوفر را برای اولين بار می برای هر کسی که سوره
جا هست، بدون تحسين  است که احساس کند چيزی تأثيرگذار در اين

کردن توصيه و آمادگی. اما برای کسی که سوره را بارها و بارها 
وجوی توضيح آن به ديگران است، اهميت  کند و در جست مطالعه می

يابد که از اين توصيه و آمادگی آگاه باشد و معنی آن را درک کند.  می
درست نيست که اين فصل را کنار بگذاريم تنها به اين دليل که بخش 

 مقدماتی است.
ی نيلوفر با يک بيان  شمار، سوره ی پيشيِن معانی بی مانند سوره

شود که برای  ای در جمعيتی آغاز می های اصلی صحنه و تعداد شخصيت
ی  شنيدن سخنان بودا جمع شده بودند. به ما گفته شده که بودا که سوره

وارد سمادی شد، يا يک حالت تمرکز   شمار را شرح داد، معانی بی
ها و نيز مردم  عميق. تعداد کثير گردآمده که شامل راهبان و راهبه

غيرروحانی بود، خدايان هندو، و روح ـ ديوها، نه حتا انسان، همه 
هايشان را از سپاس بر هم گذاشتند و به بودا خيره شدند، وقتی  دست

ناگهان يک شعاع نور از بافه موی سفيد ميان ابروهايش به جلو فرستاده 
ها و حتا  های ورای آسمان ی جهان شد. اين نور هر ربع اين جهان، همه
 اعماق دوزخ اَويچی را روشن کرد.

العاده مجمع را سرشار از تحسين کرد، اما فقط به فکر  اين اتفاق فوق
بوداسف ميتريه رسيد که اين چه معنايی دارد. خودش که پاسخی نيافت، 

 از آن بزرگ، آن منبع فضيلت، بوداَسف َمنجُوشری سؤال کرد.
اشاره  کند، ابتدا به نثر و بعد به شعر،  َمنجُوشری پاسخی عرضه می

کند به اين که در اعصار دور گذشته بودايی بوده که تابش خورشيد و  می
دهد و بعد  ی اين بودا را توضيح می شد. َمنجُوشری آموزه ماه خوانده می

گويد که بعد از اين که او مرد، يک  دهد و می با کمال تعجب ادامه می
بودای ديگر و بودايی ديگر پديدار شدند، به تعداد بيست هزار بودا، که 

 همه همان نام را داشتند، تابش خورشيد و ماه.
شمار را  ها معانی بی گويد که چگونه آخرين آن بعد َمنجُوشری می

برای سود نوع بشر آموزش داد و بعد وارد حالت تمرکز عميق شد، که 
مُونی اتفاق  طور که برای بودای حاضر شاکيه در آن وقت درست همان

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر َدرَمه سوره
 ، مقدمه١فصل 

 معنی و چکيده
ی موی سفيد ميان ابروهايش جاری شد و  افتاد، يک شعاع نور از بافه

وقتی «دهد:  شمار را روشن کرد. َمنجُوشری ادامه می های بی جهان
خيزد، گل نيلوفر  ای برمی تابش خورشيد و ماه از حالت تمرکز مراقبه

شب وارد  دهد... [و] در نيمه انگيز... را توضيح می ی شگفت َدرَمه
 »شود. نيروانه می

مُونی نيز بناست  ی کنونی، شاکيه َگتَه گيرد که تته منجُوشری نتيجه می
ی مردم آموزش دهد  انگيز را برای رهايی همه ی شگفت گل نيلوفر َدرَمه

و جهان را عادالنه و زيبا کند. با روايت شعری آن، فصل به پايان 
 رسد. می
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 ی نيلوفر شکل سوره
ی نيلوفر به شکل  سوره چنان که ممکن است از اين چکيده ديده شود،

شود،  نظير استثنايی پديدار می درامی است که در آن همه نوع اتفاقات بی
های سوره به کار بردن  ممکن است نتيجه بگيريم که قصد مؤلف

ها  ابزارهای نمادين آشنا و درام بود تا روح شنوندگان را لمس کنند و آن
مُونی عرضه کرده بود:  ای برسانند که شاکيه را ذره ذره به فهم حقيقی

توانستند آن  يی نمی حقيقتی چنان عميق که مردم آن زمان به هيچ وسيله

 را کامالً درک کنند. مهم است که اين را بفهميم.
 

و:  اين ترجمه ي وُ ک ب ن ی فارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در هوّکه َس
ی،  رايش  ١٩٩١کاکُو هون نو آراماشی تو يوتِن  آمده است، (نشر کوِس [وي

). ٣٢ـ ٢۴]ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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 کشيد؟ ی گرمای تابستانی رنج می حال شما چطور است؟ آيا از باقيمانده
ای  رم د«امسال تابستان، ژاپن از گرمای شديد کباب شد! يک موج گ دي هر روز » ش

م از  ژاپن را پوشانده است. به نظر می ي وان ت ا ب م ت ي ن ر ک رسد که مجبوريم کمی بيشتر صب
 هوای خنک پاييز لذت ببريم.

ذار را ٢٠٠۶حرف تابستان داغ شد، تابستان  ادگ ي ن ، وقتی که سالگرد صدسالگی تولد ب
ی  بود. پيش از سومين مجمع جهانی سنگه» داغ«گرفتيم نيز  جشن می وِس و ک در اکتبر، ريّش

ن ي ی ب اي ه ـ ک ام رن ی در اوت ب ل ل م ی را در  ال ال کای شم ري وادگی از آم ان ارت خ ی زي
واده از سه  ساختمان ان ه يک خ ل های اصلی توکيو برگزار کرد. حدود هفتاد عضو، از جم

ود،  نسل شرکت کردند. به ياد می رده ب آورم جوانی که برای اولين بار در برنامه شرکت ک
م در طی  ه ه ي ان ا يک ث ت با هيجان احساساتش را با ديگران در ميان گذاشت و گفت که ح

 برنامه تلف نشده بود.
ه وپ ت زرگ و اس دس ب ِد يک  اکنون من به طور طبيعی بودا را در تاالر مق ن م ی ارزش

ايش  ی زيارت خانوادگی، خودبه کنم. با تأمل در برنامه گردونه هر روز عبادت می خود ست
 توانم هر روز اين کار را بکنم.  کنم برای اين که می عميقم را تجربه می

ردن«توانيم بگوييم  می خشی از راه هشت» درست زندگی ک ه ب ی  ک ن ع ه است، ي ان گ
ان  خانه اسم مان را مرتب کنيم و محراب بودايی را در مرکز آن قرار دهيم. اميدوارم که سپ

گر  را برای محافظت بودای محترمان تجديد کنيم، برای آموزه ی جليل، و برای اعضای دي
ا جديت  انگيز که هميشه از ما حمايت می ی شگفت سنگه د ب ي اي ي کنند. با سپاس در دلمان، ب

 آيند. هايمان می خود را مشغول تمام چيزهايی کنيم که جلوی چشم
 

 عاليجناب کوايچی سايتو
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 
 

 راه درست زندگی کردن

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpکنيم: مان زيستن همچون نيلوفر استقبال می ما از نظرات شما در مورد خبرنامه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 



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

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

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

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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

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

Branches under the South Asia Division

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

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

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

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

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

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

Rissho Kosei-kai of Patna
Rissho Kosei-kai of Singapore

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

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

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


