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 اهميت سوگند خوردن

خواهيم  ی ضعيفی دارند، پس اگرچه می ها اساساً اراده انسان
دانيم بايد انجام دهيم، خيلی زود  کارهای نيکی را انجام دهيم که می

 کند. مان می تنبلی وسوسه
دائولين هست، که » ی پرنده استاد ذن النه«ی  داستانی درباره

نشست. شاعر اديب بای  ی ذن می هميشه باالی درخت به مراقبه
جُوئی که به ِسَمت مدير اجرايی آن منطقه منصوب شده بود، پيش  

 »يی است؟ آيين بودا چه نوع آموزه«استاد رفت و از او پرسيد: 
آموزد، به او پاسخ داد:  چه که دقيقاً آيين بودا می دائولين با گفتن آن

خودداری از انجام کار شر، انجام کار خير، و تطهير کردن خود، «
 »ی آيين بوداست. آموزه

ی سه  اين را که حتا يک بچه«بای جُوئی مخالفت کرد و گفت: 
 »داند. ساله هم می

ی سه ساله  آنچه که يک بچه«که دائولين در پاسخش گفت: 
داند، چيزی است که حتا يک مرد هشتاد ساله هم قادر نيست آن  می

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

٢٣ـ١٢٢) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان از 

 »را به عمل دربياورد.
مان،  توانيم بر اين ضعف انسانی غلبه کنيم؟ ياران چگونه می

سنگه، در اين مورد حياتی هستند. ما در سکوت برای خودمان 
که در برابر بسياری از  خوريم، بل فقط در دلمان سوگند نمی

 است.» سوگند خوردن«آوريم. اين  مان سوگند را به زبان می ياران
برای عمل به ايمان، مهم است که دلمان را تغيير دهيم، اما 
مردم بسياری نيستند که بتوانند اين کار را به تنهايی انجام دهند. 
همه در سنگه به سرشت بودای کسی که سوگند ياد کرده ايمان 

دهد حتا  کامل دارند، و سنگه با عالقه به مراقبت از او ادامه می
ی دائماً پاسخ دادن به  اگر او چند بار شکست بخورد. انگيزه

ها و انتظارات سنگه چيزی است که شخص را تغيير  تشويق
 دهد. می
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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
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ور شدن در وانی پر از آب  جاست. غوطه های آب گرم اين فصل محبوب لذت بردن از گرمای چشمه

ــ در چنين لحظاتی،  مردم زيادی احساس  »آه، اين بهشت است«داغ، زير لب گفتن به خودتان که 

 ها را دربر گرفته است. کنند که آرامشی آن می

بريم، وقتی دلمان آزاد و آرام است، مثالً حتا وقتی که در آب  بخش بهره می وقتی از زمانی لذت

ها و  شويم؟ توهم ور هستيم، آيا از احساساتی مانند نگرانی و اندوه رها نمی ی آب گرم غوطه چشمه

کشد و ما  شوند، هيچ چيزی ما را به بند نمی لغزند و دور می هايمان می شوند و از دل ها شل می دلبستگی

 آرام و کامالً خوشنود هستيم.

ی  گويد که واژه شود. توضيحی می خوانده میهوتوکه ی چينی برای بودا، در ژاپنی  نگاره واژه

است. بنابراين » ها رها بودن از دلبستگی«شود که به معنی  گرفته میرُو  هودوکهاز فعل هوتوکه 

گاه خودت را از  توانيم بگوييم که اگر بتوانی، حتا برای مدت کوتاهی، آرام و بدون نگرانی باشی، آن می

 يی. ای و به قلمروی بودا رسيده بندد آزاد کرده چه که تو را می هر آن

هميشه دلتان را به جهت درست «گويند که مهم است که  های بودا به ما می در ضمن آموزه

ی  مُونی در اولين موعظه گانه که شاکيه است، هفتمين تمرين راه هشت» توجه درست«اين  .»بگردانيد

 اش توضيح داد. َدرَمه

چيست.  «جهت درست»دانند که  کنم مردم بسياری اعتراف خواهند کرد که واقعاً نمی اما فکر می

کنم که هنوز بعضی از مردم  ساده که بگوييم، برگرداندن دل به سمت بودا و حقيقت است، اما فرض می

ممکن است بگويند که درک اين کمی سخت است. اگر با  اصطالحات خودم توضيح  بدهم که من 

بخش است، که دلتان آرام و آزاد از  زمانی لذت«تر گفتم،  طور که پيش کنم، همان طور آن را درک می چه

 کنم اين دقيقاً زمانی است که دلتان به جهت درست برگشته است. فکر می» دلبستگی است.

ی دلتان به سوی جهت درست، و نه صرفاً برای يک لحظه يا زمانی کوتاه،  اما گرداندن هميشه

 تر است. موضوعی پيچيده

 زمان آرامش زمان درست است

 
 ی ديگران هميشه در دل داشتن مالحظه

پيام رئيس

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر نوامبر 
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٢٠١٨از کوِسی، نوامبر 

ی  ی سوره دهنده ی تشکيل ی بوداسف ارجمند عالم، که يکی از سه سوره ی عمل درمه ی مراقبه در سوره

شود: شخص چه کار بايد بکند، اگر  خواهيم بپرسيم ظاهر می می  گانه است، سؤالی که واقعاً  نيلوفر سه

(يعنی اگر آرزو دارد که » تا ابد در شهر نيروانه ساکن شود، / و راحت باشد با دلی آرام«آرزو دارد که 

حرکت نگاه دارد؟) خطوط بعدی شعر پاسخ را  ها باشد و دلش را آرام و بی ها و توهم ی شک دور از همه

 کند: فراهم می

 »ها را در دل داشته باشد. ی بزرگ را از بر بخواند / و مادر بوداسف های گردونه [شخص] بايد سوره« 

هايمان  به عبارت ديگر از طريق عمِل از روی عادِت خواندن صبح و عصر سوره، اميدواريم که زندگی

ی ارزشمندی است  خوارگی و توجه به ديگران سپری کنيم. اين نکته تر از طريق دل غم تر و بيش را بيش

هايمان راحت باشد. انتظارش را نداشتيم، اما برای  در اين باره که چگونه هميشه شاد زندگی کنيم و دل

نسبت به ديگران با مالحظه «عالوه اين دستور نيست که  طور نيست؟ به ما اين عملی بسيار آشناست، اين

تری به ديگران زندگی  که نشانگر اين است که چقدر مهم است که مشتاق باشيم که با توجه بيش بل» باش،

 تر باشد. کنيم که شايد پذيرفتن آن آسان

خوار بودن مهارت داشته  توانم در غم فقط نمی«خورد که:  شنوم که کسی تأسف می گاهی می گاه

تر به ديگران زندگی کند يا بتواند کس  اما، دقيقاً چون آن شخص آرزو دارد که با توجه بيش .»باشم

دهد که او نگران آن است. به عبارت ديگر، آن شخص از پيش در دل ديگری را آزاد کند، نشان می

 مالحظه داشتن به ديگران مهارت يافته است.

ها پريشان و از آرامش دور است، شعری از هوسای  بينيد که دلتان با مزاحمت همه، وقتی می با اين

 ) شايد ارجاع خوبی باشد.١٩٢۶ـ١٨٨۵اوزاکی (

رسد  وقتی به نظر می» دور بيانداز دِل / بدگويی از ديگران را، / و فقط لوبياها را پوست بکن.«

گيرند، بايد خود را به هر کاری که در برابرتان  احساساتی مثل خشم و آز مهار دلتان را در دست می

 هست مشغول کنيد ــ اين يک روش بازگشتن به توجه درست است.

که  کنند. چنان بيان می »دقت«يا » اهميت«عالوه، بعضی از مردم توجه درست را به صورت  به

ی روش چاِی اوراِسْنکه گفته است:  ) مدرسهموتو ايئه)، مدير سابق (١٩٢٣سوشيتسُو ِسن پانزدهم (تولد: 

اکنون «ها را دور بياندازيد و روی  آشفتگی»» شاد باشيد.«در خدمت به کسی تنها فکر من اين است: «

گذاريد و اميد داريد که  ی خود تمرکز کنيد. عالوه بر اين، وقتی فکرهای خودتان را کنار می»و اينجا

کند. اين يک  مردم ديگر شادی را تجربه کنند و احساس خوشحالی کنند، دلتان روی يک چيز تمرکز می

 شکل ديگر توجه درست است.

ايم. وقتی دلتان را دل شادی  گانه، به عمل حساس توجه درست رسيده ی راه هشت مان درباره در بحث

را » ی درست مراقبه«آيد، واقعاً نکوکردهای عمل به  سازيد که از توجه به ديگران می ای می و راحتی

 آيد. کنيد که پس از آن می زنده می

پيام رئيس

 اميدواری به اين که تنها بتوانيم ديگران را آزاد کنيم 

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر نوامبر 
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اش را در ريّشو کوِسی ـ کايی ساخالين ايراد  ی شخصی معنوی خانم بوکُو تجربه
 کند. می

به بعد درگير مواد مخدر شد. بسيار  ٢٠٠١اما شوهرم از حدود 
ديدم. اگرچه هميشه با هم کنار آمده بوديم،  از اين موضوع آزار می

کرديم. نگران بودم که اين ممکن است تأثير بدی  حاال با هم دعوا می
 باالخره طالق گرفتيم. ٢٠٠٢های کوچکمان بگذارد. در  روی بچه
بود که من عضو ريّشو کوِسی ـ کايی  ٢٠٠١سپتامبر  ١۵

بار عادت مواد مخدر شوهرم  ساخالين شدم، وقتی که برای اولين
 آزارم داد.

ی خودمان را نداشتيم. پس برای  در آن زمان مرکز درمه
سُون، يکی   شديم. خانم کيم دون ی اعضا جمع می ها در خانه فعاليت

ترم، از پيش عضو ريّشو کوِسی ـ کايی بود.  از خواهرهای بزرگ
اش را به عنوان کارمند امور کلی ريّشو کوِسی ـ  در آن زمان وظيفه

داد. پيش از اين که من به ريّشو کوِسی ـ  کايی ساخالين انجام می
خواست که با ماشين بعضی از  کايی بپيوندم، او غالباً از من می

يی برسانم که بنا بود در آن جمع شوند. آن روزها  اعضا را به خانه
کردم که شايد خواهرم و دوستانش عضو گروه مشکوکی  فکر می

بردم و پشت  ها را به محل اجتماعشان می باشند، در نتيجه آن
کردم. آن زمان هرگز انتظار نداشتم که  شان می سرشان مسخره

روزی در آينده خودم عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شوم. اما نگران 
تر بود اتفاقی بود که  چه که برايم حياتی مشکالت شوهرم بودم، و آن

ام به خوابم آمد و گفت  يک روز عصر افتاد، وقتی که مادِر درگذشته
که گرسنه است. به اين دليل بود که من عضو ريّشو کوِسی ـ کايی 

 شدم.
خواهرم اغلب به هر يک از ما، اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی 

توانيم سپاسمان را از نياکانمان با  گفت که ما می ساخالين، می
های  پيشکش غذا در محراب با دل و جانی صادق بيان کنيم. حرف

در «مان  کرديم، متوجه شديم که ما به لطف نياکان او را که گوش می
توانيم باور داشته باشيم  نابراين می.» کنيم زمان حاضر زندگی می

که ريّشو کوِسی ـ کايی سازمان مشکوکی نيست، دقيقاً به اين دليل 
که اين ايمان برای نياکانمان ارزش قائل است. از آن زمان به بعد، 

کند. دريافتم  کردم که او چگونه ديگران را هدايت می توجه دقيقی می
ی اعضا مؤدب و مهربان بود و به يک  که او هميشه نسبت به همه

دادند و چه  کرد، چه وظايفشان را انجام می ها توجه می اندازه به آن

 عرضه شد، وقتی که مراسم هشتادمين سالگرد بنياد ريّشو کوِسی ـ کايی در ريّشو کوِسی ـ کايی ساخالين برگزار شد. ٢٠١٨آگوست  ۵اين سخرانی سفر درمه در 

ترين  ی جنوبی ساخالين به دنيا آمدم. کوچک من در ُدلينْسک، منطقه
پنج برادر و چهار خواهر. در   دختر از نُه خواهر و برادر بودم ــ
اند. من  ترين خواهر از دنيا رفته حال حاضر سه برادر و بزرگ

کردم،  هرگز در کارهای خانه مثل تميز کردن و آشپزی کمک نمی
خواهم بخرند ــ چنين  داشتم که هر چه می و والدينم را وامی

 ی خودخواهی بودم. ترين بچه کوچک
با مردی ازدواج کردم که او   ، وقتی نوزده ساله بودم،١٩٧٨در 

را در جشن تولد يکی از دوستانم مالقات کرده بودم. بعد 
ی شوهرم زندگی کردم. چون  مان، با اعضای خانواده ازازدواج

توانستم کاِر خانه انجام دهم، اغلب مادرشوهرم از من شکايت  نمی
کرد. مواقع زيادی در شب، وقتی کسی آن دور  کرد و دعوايم می می

کردم. ده  کردم و صورتم را در بالش پنهان می و ور نبود گريه می
سال بعد از اين که شروع به چنين زندگيی کردم، مادرم که نگران 

يی برای من و شوهرم خريد، از آن به بعد جدا از  من بود، خانه
ی خوبی با شوهرم داشتم ــ  مادرشوهرم زندگی کرديم. چون رابطه

طور خاص روابط بدی نداشتيم ــ انتظار داشتم که زندگيمان کمی  به
 تر شود. راحت

 خانم بوکُو ْکوا سُون
 ريّشو کوِسی ـ کايی ساخالين

 ام با پسرم دريافتم ی همزايی مشروط که من واقعاً آن را از طريق رابطه آموزه

٢٠١٨زيستن همچون نيلوفر نوامبر 

 سفر معنوی 



۵

خواهم او را الگوی خودم  دادند. احساس کردم که می انجام نمی
 قرار بدهم.

چيزهايی زيادی را از زمانی که عضو ريّشو کوِسی ـ کايی 
شدم توانستم بياموزم. از طريق اَعماِل انجام وظايفم در ريّشو 
کوِسی ـ کايی ساخالين، هدايت ديگران به درمه، و تعليم به 

اهميت گذاشتن خودم به جای ديگران و رفتار بر   اعضای ديگر،
رو شدم که از  تر با مردمی روبه طبق آن را آموختم. از همه مهم

بردند،  چه من هرگز ديده بودم رنج می تر از آن مسائلی بسيار جدی
ای که ترتيبات بودا  و اين به من اجازه داد که از ارزش شادی

برايم فراهم کرده بود، آگاه شوم. همچنين روش ديدن چيزها را از 
 مطالعه کردم.هوزا طريق 

کردم، با  ی شوهرم زندگی می در زمانی که با اعضای خانواده
مادرشوهرم مشکل داشتم. اما به خاطر او توانستم کاِر خانه انجام 
بدهم، خصوصاً آشپزی. همچنين از طريق رويارويی با شوهرم 

داشتنی باشم. توانستم به احساس  توانستم مادر دو فرزند دوست
 ها دست بيابم. سپاس به هر دوی آن

شک به خاطر نياکانم به زندگی برانگيخته شدم. بنابراين  بی
توانم برايشان انجام دهم، اين است که  کاری که در ازای آن می

قدر که  طور نامحدود برايشان غذا پيشکش کنم، تا بتوانند آن به
جا رسيدم که دلی سپاسگزار  به اين.» بخورند«خواهند از آن  می

ی والدينم داشته باشم، همچنين  شمار خانواده نسبت به نياکان بی
نسبت به مادرشوهر و شوهر سابقم که پس از طالقمان در يک 
تصادف رانندگی فوت کرد. به اين دليل، شروع به عمل به 

های ريّشو کوِسی ـ کايی کردم و محراب خانگی را مرکز  آموزه
 ايمانم ساختم.

انگيز تا حد امکان  های شگفت با اشتياق به سهيم شدن اين آموزه
ها، من برای تالش  تری و شاد بودن همراه با آن با مردم بيش

ی هدايت ديگران به درمه و تعليم اعضا  تر در عمل به آموزه بيش
ترتيبات بودا برای دريافت  ٢٠٠٨کنم. در  با جديت سعی می

های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی در توکيو  زون در ساختمان گوهون
 به من داده شد و من بسيار خوشحال بودم.

اکنون من دختری متأهل و يک پسر دارم، َمکسيم. با او زندگی 
که عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شدم و  کنم. کمی بعد از اين می

ام قرار  شد در محراب خانه طور محلی اهدا می زونی که به گوهون
ديد که اگر  می »چيزی«گرفت، َمکسيم که بچه بود محراب را 

توانست آرزوهايش را برآورده کند. در آن  خواست، می چيزی می
خواست، پس در برابر محراب کف  زمان او کامپيوتر شخصی می

بار بود که او چنين  هايش را به احترام بر هم گذاشت. اولين دست
 کرد. کاری می

تر شد از من پرسيد که به چه دليل در  وقتی َمکسيم بزرگ
اين برای پيشکش مرتب چيزهای «چينم. من گفتم:  محراب غذا می

عبادی دينی به نياکانمان است از جمله پدربزرگ و مادربزرگ 
ی تو، تا از گرسنه بودن رنج نکشند. و در عين حال که  درگذشته

کنم که  کنم، حس می ها پيشکش می از برخوانی سوره را به آن
ام،  ها گفتگو کنم. خصوصاً وقتی که دچار سختی شده توانم با آن می

 »شنوند. کنم که نياکانمان صدايم را می احساس می
يی شد و ممکن بود او را به  ، َمکسيم درگير حادثه٢٠١١در 

زندان بفرستند. بسيار نگرانش بودم. برای او، خودم را وقف 
گانه در هر صبح و عصر  ی نيلوفر سه پيشکش از برخوانی سوره

ی ساخالين  کردم و در روز پيش از تصميم دادگاه، اعضای سنگه
هم همراه با من مراسم دعا برگزار کردند. اما او را در آخر به 

و هيچ چيزی به جهت بهتری تغيير نکرد. من  زندان فرستادند، 
مأيوس شدم که کارها چنان که انتظار داشتم پيش نرفتند. پس يک 
روز تصميم گرفتم که از کليسای مسيحی ديدن کنم، دعوت يکی از 
دوستانم را پذيرفتم که مسيحی است. در کليسا به من گفتند که اگر 

شود و پسرم بزودی از  به سوی خدا دعا کنم، آرزويم برآورده می
شود. تقريباً نصف سال از کليسا ديدن کردم تا برای  زندان آزاد می

توانستم واقعيت را تغيير بدهم. بعد به همه  پسرم دعا کنم. اما نمی
هايی که از طريق ريّشو کوِسی ـ کايی  چيز فکر کردم و آموزه

موضوع «آموخته بودم به مغزم هجوم آوردند. به خودم گفتم: 
َمکسيم بايد پيامی از سوی بودا باشد، که آرزو دارد من شاد باشم. 

مصمم بودم که دوباره به » پس من بايد باز برای درمه تالش کنم.
 ی ريّشو کوِسی ـ کايی ساخالين بپيوندم. سنگه

يی بودند که مرا  ی ساخالين، اعضای سنگه در مرکز درمه
هايی که کشيدم را درک کردند. در واقع دلم  پذيرفتند و سختی

ها تشويقم  خواست که ديگر زنده نباشم. اما خواهرم با اين حرف می
پسر من وقتی شانزده ساله بود در تصادف رانندگی از «کرد: 

دست رفت. پسر تو زنده است، مگر نه؟ و او بعد از پنج سال پيش 
وقتی َمکسيم از «اعضای سنگه هم به من گفتند: » گردد. تو برمی

گردد تو بايد به عنوان مادرش با شادی به او خوشامد  زندان برمی
ها نگران  آن» شود. بگويی. َمکسيم از ديدن ظاهر سالم تو شاد می

کردند گويی که مشکل  من بودند و نيز با من و َمکسيم همدلی می
ها، من  ی آن ها هم بود. با حمايت مداوم مهربانانه ما، مشکل آن

تر برای درمه تالش کنم. از آن به بعد، از  تصميم گرفتم که بيش
طريق هدايت ديگران به آموزه، شرکت در جلسات آموزشی و 

شد، و پيوستن به  سمينارهايی که در بخش هوّکايدو برگزار می
های اصلی توکيوی سازمان، به عمل  زيارت گروهی به ساختمان

 درمه ادامه دادم.

 سفر معنوی 
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ای که او برايش محکوم شده بود  اما َمکسيم، در بازجويی قانونی
تخفيف داده شد و او پيش از موعد به خانه آمد. بسيار احساس 

 راحتی کردم که ديدم پسرم دوباره آرام است.
سال گذشته و امسال، در آوريل در سمينار بخش هُوّکايدو 
شرکت کردم. خصوصاً امسال تغيير بزرگی در دلم به وجود آمد. 

ترين دليل اين بود که تحت تأثير طرز  چندين دليل داشت، اما مهم
ها هميشه مهربان و  برخورد اعضای بخش هوّکايدو قرار گرفتم. آن

خوار با ديگران ارتباط برقرار  مؤّدب بودند و با لبخند و دلی غم
کردم که هيچ مشکل و رنجی در  کردند. با رفتارشان فکر می می

زندگيشان ندارند. اما در طی شرکتم در عمل تعليم اعضای ديگر و 
ها  متوجه شدم که فکرم غلط بود. متوجه شدم که آنهوزا، جلسات 

برای عمل با مهربانی، صميميت، خوشرويی، حمايت دوطرفه و 
های اندوهبارشان. در ريّشو  رغم تجربه کنند، به همکاری تالش می

کوِسی ـ کايی ساخالين، چند فرصت داشتم که با بيان احساس 
يی ميان رنج و آموزه داشته باشم. چون گاهی،  ام، تماس درمه واقعی

تری  توانم چيز بيش شود، نمی ام به شکل شايعه پخش می وقتی تجربه
های مختلفی که پشت  به اشتراک بگذارم. داستان هوزادر جلسات 

شد، عميقاً ناراحتم کرد. اما از طريق اين عمِل  سرم پخش می
بار توانستم بدون  در بخش هوّکايد و، برای اولينهوزا جلسات 

 دودلی احساساتم را نسبت به پسرم با ديگران سهيم شوم.
پسرم بسيار تغيير کرده است و من اکنون احساس راحتی «
ترين  کنم، ولی از دوست دختر پسرم راضی نيستم. اين بزرگ می

يی را به عنوان  کنم کاشکی او يک زن کره مشکل من است. فکر می
 »کرد که از او به خوبی مراقبت کند. دوست دخترش انتخاب می

هايم حرف زدم. خانم تسُوبُوچو، يک رئيس بخش  راجع به نگرانی
اگر هر «ی َسپّورو، به من رهنمود داد و گفت:  در مرکز درمه

طور که انتظار داری پيش برود، شانس خوِب عمل  چيزی همان
دهی. اين وضعيت کنونی برای تو به عنوان  کردن را از دست می

به اشتراک  هوزاعمل الزم است. لطفاً احساسات ناخوشايندت را در 
بگذار. تو او را نخواهی پذيرفت، اما با در نظر گرفتن شادی 

 »پسرت، با لبخند به او خوشامد بگو.
وقتی بعد از سمينار هوّکايدو به خانه برگشتم، پسرم خودش در 
محراب شيرينی و آب پيشکش کرده بود، اگرچه تا آن زمان هيچ 
توجهی به امور ريّشو کوِسی ـ کايی نکرده بود! يکی از آرزوهايم 

قدر شرمنده شدم که بدون اين که شاديم را  برآورده شده بود. اما آن
نشان بدهم از او تشکر کردم. به هر حال، در اعماق دلم شاد بودم. 
اين اولين قدم برای او در گام برداشتن در راه ريّشو کوِسی ـ کايی 

 بود.
عالوه پسرم، از دوست دختر و يک دوست ديگرش دعوت  به

کرده که عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شوند. راستش را بگويم، امروز 
خواهند به ريّشو کوِسی ـ کايی بپيوندند.  ها با هم می ی آن همه
توانم به شما بگويم که چقدر خوشحالم. وقتی پسرم تصميم گرفت  نمی

۶

خانم بوکُو (رديف جلو، وسط) برای عکس گروهی با اعضای بخش هوّکايدو و 
گيرد. ساخالين ژست می

وقتی من مشکل «به ريّشو کوِسی ـ کايی بپيوندد، به من گفت: 
ی  داشتم، تو به خاطر من با اشک در چشمانت از برخوانی سوره

گانه را در صبح و عصر پيشکش کردی. من برای تو  نيلوفر سه
هايم شرمنده  مشکالت زيادی ايجاد کردم، و اکنون از مزاحمت

تر آموزه ادامه  خواهم به آموختن بيش هستم. از اين به بعد، می
 »بدهم.

خواست وقتی از سمينار هوّکايدو به  بعداً شنيدم که َمکسيم می
تواند  خانه برگشتم خوشحالم کند، و فکر کرده بود که چگونه می
دهم،  شادم کند. بعد به ياد آورد که من هميشه به محراب اهميت می

 هايی را در محراب قرار دهد. پس تصميم گرفت که پيشکش
ام، خانم بوکُو آيکو، -برای نوشتن اين، سخنرانی سفر درمه

ی ريّشو کوِسی ـ کايی ساخالين بسيار به من لطف  رهبر منطقه
کرد. والد من در ايمان خواهرم است و والد او در ايمان خانم بوکُو 
آيکو است. بنابراين عميقاً از خانم بوکُو آيکو احساس سپاس 

 کنم. می
خوشبختانه، اين فرصت را خواهم داشت که در اين اکتبر 

های اصلی توکيو بپذيرم.  گواهی معلم درمه را در ساختمان
تر در عمل تعليم اعضا تالش کنم  خواهم سوگند ياد کنم که بيش می

ی بودا را به اشتراک بگذارم، تا تعداد  تا شادی ايمان و آموزه
اعضای جديد را افزايش بدهم، و اعضايی را که مشتاق آمدن به 

خواهم در ميان  مرکز نيستند به ديدار مرکز تشويق کنم. می
اعضای سنگه روابط صميمانه ايجاد کنم، در عين حال که 

ی  کنم، و آموزه های اعضای جوان را ترغيب و حمايت می فعاليت
ياد گرفتن و عمل کردن را که در هوّکايدو آموختم به زندگی 

 ام بياورم. روزمره
 تان بسيار متشکرم. از توجه مهربانانه

 سفر معنوی 
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يابد که همه بودا خواهند  فصل دوم سوره با اين بيان بودا پايان می
پُوتره که صورتش از شادی روشن شده،  شد و اکنون شاری

خيزد تا بر بودا سالم کند و وجد و حالش را از درکی که  برمی
 درست در آن زمان به او داده شده اعالم کند.

گيرد  پُوتره مستقيماً از سخن بودا ريشه می اکنون شادی شاری
که گفت همه بودا خواهند شد، اما او حتا شادتر شد که خصوصاً 

بينی شد. تا اين زمان او باور داشت که او تنها  بوداگی خود او پيش
تر از بوداسف است، و  روشنی، پايين است، که به شراوکهيک 

تواند به باالترين حالت وجود برسد،  متوجه نشده بود که او هم می
 يعنی خودش بودا شود.

ی  هيچ گردونه«در فصل دستاويزهای خوب آمده است که 
کند که  که روشن می» ی يک بودا، ديگری نيست، به جز گردونه

ی دوم و سومی در کار  راه به بوداگی تنها يکی است و گردونه
مُونی بيان  نيست. بعد، جلوتر تقريباً در انتهای همان فصل شاکيه

ها آموزش بدهد و هيچ  جاست تا به بوداسف کند که او اين می
ی شاگردها بوداسف هستند  يی ندارد، که يعنی همه شراَوَکهشاگرد 
خوانده شوند. و بعد در پايان شراَوَکه کدام بنا نيست  و هيچ

از صميم قلب شادی کنيد و بدانيد که شما هم بودا «گويد:  می
و بنابراين با شنيدن اين حرف، اگر بخواهيم به زبان » خواهيد شد.

کردند خودشان صرفاً  هايی که فکر می معاصر بگوييم، آن
ها هستند، دريافتند که  شراَوَکه» دبيرستان«آموزانی در  دانش

کردند  هاست، و زمانی که فکر می بوداسف» دانشگاه«شان  مدرسه
فقط شاگرد دبيرستانی هستند، در واقع از پيش در دانشگاه بودند. 

ی بوداگی است، اگر به  ها، دوره عالوه چون دانشگاه بوداسف به
جمع کردن عمل ادامه دهند، بودا خواهند شد و اين حقيقت را 

طور ممکن است شادمان  روشنی از صميم قلبشان دريافتند. چه به
 نباشند؟

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
 )١، يک تمثيل (٣فصل 

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

 اطمينان دادن از بوداگی

ی  شود. آموزه تر می ی نيلوفر آسان با شروع از اين فصل، سوره
جا، با آوردن يک تمثيل،  جا نظری و فلسفی بود، اما اين بودا تا اين

تغيير فاحش به سبکی هست که به سادگی برای مردم عادی قابل 
 درک است.

 ی سوخته تمثيل خانه

دهد، و همزمان  پُوتره سپاسش را توضيح می بنابراين شاری
کند و برای آن اظهار  اش اذعان می صادقانه به اشتباهات گذشته

پُوتره را تأييد  شدگی شاری کند. در عوض بودا روشن تأسف می
کند که بناست بودا شود. اين  کند و خصوصاً به او اعالم می می

ها به شاگردان شراَوَکه از آمدن بوداگی  سری اطمينان اولين از يک
شان اطمينان  هاست، و شاگردان نزديک بعدها همه از بوداگی آن

ی اطمينان دادن از  ی نيلوفر را سوره يافتند. در اين معنا، شايد سوره
يی  ی بزرگ ــ در نظر بگيرند ــ چون سوره بوداگی ـ يک مشخصه

ها ممکن است بودا  دهد که آن ی مردم اطمينان می است که به همه
 شوند.

پُوتره را ابتدا به نثر و  اکنون، با بازگشت به متن، تأکيد شاری
شدگی يک  خوانيم که در هنگام رسيدن به روشن بعد به شعر می
ها  ی برتر را به مردم بسياری خواهد آموخت و آن بودا، او نظريه

پُوتره برای خود خرسند است، اما نگران  را تغيير خواهد داد. شاری
ی بودا سردرگم  هزار و دويست نفر ديگری است که از عمق آموزه

 کنند که مشکل آن روشن شود. هستند و تقاضا می
گويد. ی سوخته را می مُونی، بعد تمثيل خانه سرور عالم، شاکيه

اش عظيم بود  در شهری، در کشوری مرد محتشم بزرگی بود. خانه
اما تنها يک دِر باريک داشت. اين خانه شديداً خرابه بود، و ناگهان 
يک روز آتش گرفت و آتش سريعاً شروع به گسترش کرد. 

ها تمنا کرد که  فرزندان متعدد او همه در داخل خانه بودند. او از آن
ها همه مشغول بازی بودند. اگرچه به نظر مسلم  بيرون بيايند، اما آن

يی  کردند و هيچ عالقه بود که خواهند سوخت، اما هيچ توجهی نمی
 به فرار نداشتند.

يی فکر کرد. او بسيار قوی بود و شايد  خواجه برای لحظه
ی بزرگ بگذارد و  ها را در نوعی جعبه ی آن توانست همه می
ها را بيرون بياورد، اما فکر کرد که اگر اين کار را  باره آن يک

ها ممکن است بيرون بيافتند و بسوزند. پس تصميم  بکند، بعضی
ها را از ترسناک بودن آتش آگاه کند تا شايد خودشان  گرفت که آن
 بيرون بيايند.

ها را صدا کرد تا فوراً بيرون بيايند و از زنده  با صدايی بلند آن
ها فقط باال را نگاه کردند و هيچ توجهی  سوختن فرار کنند، اما بچه

 به هشدار او نکردند.
خواستند،  هايش گردونه می ی بچه بعد خواجه به ياد آورد که همه

ها را صدا کرد تا فوراً بيرون بيايند چون او  و بنابراين او آن
ها هميشه  ِکش، و گاوِکشی داشت که آن های بُزِکش، گوزن گردونه

 خواستند. می
ها اين را شنيدند، باالخره توجه کردند و در هجوم  وقتی بچه

ی  برای بيرون آمدن روی هم افتادند، و بنابراين توانستند از خانه
ها به جای امن و دور  سوخته فرار کنند. خيال خواجه از انتقال آن

هايشان  ها شروع کردند که گردونه از آسيب راحت شد، و چون آن
ی عاديی  يی داد، نه گردونه ها گردونه را بخواهند، او به هر يک آن

طور باشکوهی با  هايی که به که گردونه ها خواسته بودند، بل که آن
چيزهای ارزشمند تزيين شده بود و گاو بزرگ سفيدی آن را 

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

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

). ۴٩ـ ۴٢]ص ٢٠١۶شده،  بازبينی

اگرچه خواننده شايد از پيش معنی اين تمثيل را ديده باشد، اما 
تر آن را  ممکن است که با اشاره به اين که پدر مظهر بوداست بيش

که  ها کسی جز ما، مردم عادی نيستند، در حالی توضيح بدهيم. بچه
ی ماست، و آتش توهم جسمی  ی انسانی ساده ی خواجه جامعه خانه

در  و روانی ماست. اين توهم علت رنج انسان است چون ما کامالً 
مان را از  مان هستيم، آزادی معنوی ی چيزهای مادی و تن سلطه

عالوه جانداران نادان حتا آگاه  کشيم. به دهيم و رنج می دست می
ای ندارند، و بنابراين به اين خاطر  نيستند که هيچ آزادی معنوی

بلعد.  ها را می شان دارد آن های توهم کنند که آتش درک نمی
 شان اشغال کرده است. های روزمره شان را کامالً زندگی ذهن

های  مُونی آموزه به منظور تسکين بدبختی انسان، شاکيه
ها انواع گوناگون دارند، و حتا در  گوناگونی را عرضه کرد. انسان

ی  ها وجود دارند که به آموزه شراَوکهميان جويندگان راه رهايی 
هايشان را از ميان  کنند که توهم خوب گوش دادند و تالش می

ها که به تنهايی خودشان با مراقبه و تفکر در بودا که پرتيهببرند؛ 
ها که در عين حال که  جستجوی رسيدن به راه هستند؛ و بوداسف

ی  شدگی برتر هستند، خود را وقف رهايی همه در جستجوی روشن
يابند که  ی بودا چيزی می کنند. وقتی مردم در آموزه موجودات می
خورد، ناآگاهانه به سمت آن آموزه کشيده  شان می دقيقاً به عالقه

ها به بيرون آمدن  شوند. اين معنی تمثيل است در ترغيب بچه می
 ها. خواستند به هر يک از آن هايی که می از خانه و دادن گردونه

 ی بودا تنها يکی است آموزه
ی بودا در پايان تنها يک راه به بوداگی است،  پس، اگرچه آموزه

ی  های ماهرانه اما در مراحل مقدماتی دستاويزهای خوب و شيوه
شود. بعد مردم هر يک براساس درس  آموزش به کار گرفته می

کنند تا خود را پرورش دهند، اما وقتی عمل  شان تالش می فردی
کنند که بسيار  روند، کشف می کنند و به مراحل باالتر پيش می می

شوند. اين راه به بوداگی است. کشف  ها يکی می ی راه جلوتر همه
اين که راهی که شخص طی کرده، که فکر کرده بود راهی درجه 
دو يا سه است، همان راه بسيار حقيقی است، دليل آرامش بزرگ، 

ها  شود وقتی بچه اميد و شادی است. اين چيزی است که گفته می
کش و گاوکش  کردند فقط گردوی بزکش، گوزن که فکر می

گيرند، همه مانند هم لذت نامنتظر يک گردونه را يافتند که  می
ی ممکن: خود راِه به  کشيد، بهترين هديه گاوی سفيد آن را می نره

 بوداگی.
با خواندن به اين طريق، يعنی گويی خواندن معانی پنهان، 

های مهم ديگری را نيز عالوه بر درس  شخص ممکن است درس
 ای که نشان دادم در اين تمثيل پيدا کند.  اصلی
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و را جشن می وان ي و ن ي ّک ي رد.  در نوامبر ريّشو کوِسی ـ کويی سالگرد تولد بنيادگذار ن ي گ
ه  نوامبر برای ما يکی از خوشايندترين ماه ی است ک ان درست ن زم های سال است. همچني
مان به بنيادگذار کنيم  که عمل بوداسف است، و  خود را از نو وقف بازپرداخت ديِن سپاس

 بنديم. سوگند بخوريم که با جديتی نو شده خود را به کار می
ه شکل  مهم ترين عمل بوداسف دهش است. اميدوارم که در اين مناسبت بتوانيم دهشی ب

ی پول انجام دهيم، به عنوان بيان سپاس ل ع ا شادی ف ه م قت ک ي ن حق ه  مان از اي ان را ب م
هايش مديونيم. آيا خوب نيست که به عنوان نشانه ی سپاسمان از هدايت و  بنيادگذار و آموزه

گرد  ايم، و به عنوان بيان تبريک حمايتی که امسال دريافت کرده ال ن س ي ادم ت هايمان در هش
 بنياد ريّشو کوِسی ـ کايی دهش انجام دهيم ؟

ردم  عمل انتشار، يعنی مرتبط کردن ديگران به درمه، با اين ذهنيت که تا جای ممکن م
وزه بيش ق آم ه از طري ا ک ل م ث ی  های سوره تری به شادی دست خواهند يافت، درست م

رای  وداسف ب ن عمل ب ري نيلوفر به آن رسيديم، خودش عمل دهش است، و اين ارزشمندت
 مان است. ادای دين

ان وقف  با دنبال کردن جای پای بنيادگذار، که همه ی زندگيش را به خاطر مردم و جه
وداسف  کرد، بياييد به پرورش غم خوارگی برای ديگران ادامه دهيم و با جديت در عمل ب
د معطوف  تالش کنيم، و حداکثر تالش ن مان را به چيزهايی که درست جلوی چشممان هست

 کنيم!
 

 عاليجناب کوايچی سايتو
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 

 خوارگی برای ديگران را پرورش دهيم هميشه غم

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


