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 گونه قدرت عمل عادت

چه اجرای يک فن جُودو باشد، چه زدن توپ بيسبال، يا حرکت 
اند که چگونه کاری را  دادن چوب گلف، چون فقط به ما نشان داده

انجام دهيم، به اين معنی نيست که بالفاصله به همان روشی که 
اند بتوانيم آن را اجرا کنيم. تنها بعد از بارها و بارها  يادمان داده

تمرين چنين کارهايی به طور روزانه، مهارتی را به دست 
ی واقعی به  آوريم که بتوانيم آن فنون را در يک بازی يا مسابقه می

 درستی اجرا کنيم.
ی دينی  ايمان نيز مانند اين است. ممکن است منطق يک آموزه

بار گوش کردن به آن درک کنيد، اما بدون عمل هر  را تنها با يک
شود. مردم تمايل دارند که به  تان نمی ی ذهن روزه به آن واقعاً ملکه

اين توهم بچسبند که اگر روی کاری تمرکز کنند، هر کاری را 
گونه را فراموش  توانند بکنند، اما نبايد قدرت عظيم عمل عادت می

 کنيم.

کند، چه خوب و چه بد، چنين  وقتی شخصی عادتی پيدا می
کنند تا جايی  ها تسلط پيدا می هايی بر خواست و قضاوت آن عادت

های خوب  گيرند. وقتی شخصی عادت ها را دربر می که زندگی آن
رسند، ظاهراً بدون  کند، کارها به راحتی به ثمر می کسب می

های بد  گونه قصد يا تالشی. از سوی ديگر وقتی کسی عادت هيچ
 شود. های خالف خواستش کشيده می دارد، به جهت

هايی را به وجود  توانيد بفهميد که چقدر مهم است که عادت می
مان از آن  مان (و نگرش های روزمره بياوريم که رويارويی

مان، همه را بر طبق  ها) و نيز روش تفکر و عمل تجربه
ها به  های بودا قرار دهد. زمين تمرينی که در آن عادت آموزه

شود، َسنَگه و مرکز َدرَمه است. تان تبديل می طبيعت دوم

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  می های نيلوفری که در برکه    هامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گل       کند، تا زندگی  روزمره 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
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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

ی بنيادگذارمقاله

 ٣٠-٣١)، ص ١٩٩٧(نشر کوسی،  ٩کايسوزُوايکان نيکيّو نيوانو، 
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 هايمان و عزم راسخ در راه بودا گام برداريم. بار ديگر امسال، با شادی در دل سال نو مبارک! بياييد يک
های روشن و  هايتان و احساس ی شما، با سوگندهای شخصی در دل کنم که درست االن، همه فکر می

 تان حتا کوشاتر باشيد. تازه، مشتاق هستيد که در عمل
گيرد که احساس روشنی و  شان را می شان جلوی قلب با اين وجود، شايد کسانی باشند که شرايط

 بين باشند. توانند خوش تازگی کند و نمی
ی کسی که در جوانی بيمار شد و به او گفته بودند که برای  ام درباره اين داستانی است که شنيده

ی عمرش بيماری همراه هميشگی او خواهد بود. وقتی احساس کرد که اميدی به آينده نيست، به  بقيه
های  حالت نوميدی و افسردگی افتاد، اما معلم او در ايمان بارها و بارها به او گفت که او دارای ريشه

 خوبی است.
ارزشی و ديدگاه او از نوميدی زندگی ناپديد شد، و اين  در طول دريافت چنين ترغيبی، احساسات بی

 تواند. خواهد کاری برای ديگران بکند و اين که حتا  می انديشه در دلش جوشيد که او خودش می
کنيم، اين عبارت را  گانه که ما از برخوانی می ی نيلوفر سه شمار، بخشی از سوره ی معانی بی سوره

های خوبی،  ريشه»). فضائل«(نقل شده از فصل » های خوبِی جانداران را سيراب کنيد  ريشه«دارد: 
دهند، که من آن را هم معنی با سرشت بودا  هايی هستند که بنيان توليد نتايج مفيد را تشکيل می ريشه
توانيم  های بودا را دارند و همه تجلّی بودا هستند. بنابراين می فهمم، چون همه همان سرشت و ويژگی می

ها نمو سالمی داشته باشند و رشد  های خوبی را دارند. اما به منظور اين که آن ريشه بگوييم که همه ريشه
 ها سرزندگی ببخشد. های خشک به رطوبت نياز دارند، که به آن کنند، ريشه

کرد زندگی نوميد کننده است و تصورش از خود منفی بود،  در مورد پسر جوانی که احساس می
در حکِم فراهم کردن » بها است های خوبی را داری که گران تو ريشه«تأکيد بر وجود اساسی او با گفتن: 

 های خشک است.  رطوبت فراوان برای ريشه
کند که از همان مشکالتی رنج  های خوبی را در مردم ديگری تغذيه می اکنون آن شخص ريشه

جا اجرا  های بودا در همه رو شده بود، و او نقشش را در گسترش نعمت ها روبه برند که او با آن می
 کند. می
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 های خشک فراهم کردن رطوبت برای ريشه
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 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی



٣  ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر ژانويه 

٢٠١٩از کوِسی، ژانويه 

م،  ی معانی بی ، عبارتی از سوره»های خوبِی جانداران را سيراب کنيد ريشه« ردي شمار که پيش از اين نقل ک
رغيب می» بذرهای خوبی را در دشت نکوکرد بکاريد.«کند:  چنين ادامه پيدا می ا را ت ه  اين قطعه م د ک ن ک

ود.  بذرهای خوبی بسياری بکاريم، که پايه د ب ان خواه گران و جه ی کارهايی خواهند بود که به خاطر دي
اد  کند تا خودمان و ديگران را با سهيم شدن در آموزه طور خالصه، از انتشار َدرَمه حمايت می به ودا ش های ب

ردم  همان فراهم کردن رطوبت برای ريشه» کاشتن بذرهای خوبی«کنم که  کند. فکر می های خشک خوبی م
 است.

رغيب می يک دليل هست که اين قطعه ه ت شار درم ت ه ان ه  ی سوره ما را ب د. پس از گوش دادن ب ن ک
ودال  های دل مرطوب می های بودا، مانند مرد جوانی که پيش از اين گفتيم، ريشه آموزه د، شخص از گ شون

کر می مرز را بيدار می خوارگی بی گريزد، که اين روح غم نوميدی می د، و شخص ف د:  کن ن م  می«ک خواه
   »هاست. ديگران نيز از رنج بگريزند، درست مثل من، و بفهمند که شادی درست در برابر آن

ان  رسد که آن مرد جوان که رنج می اما به نظر محتمل نمی م برد و نگران بود، بتواند از آغاز از روی اي
م است،  ی بودا را بپذيرد. در اين معنا، در رويکرد ما به انتشار درمه، آن آموزه ه چه بيش از همه برای ما م

ه  اين است که ما زندگيمان را به اين اميد می اط خوبی داشت ب د ارت ن ت گذرانيم که با مردمی که نزديکمان هس
گران را نشان می باشيم. حرف ه دي وجه ب د، در دل آن ها و رفتارهايی که مهربانی و ت ج  ده ه رن ايی ک ه

 کنند.  های خشک خوبی فراهم می کشند، رطوبت را برای ريشه می
ن  مان را اجرا می يی روزانه گاه، وقتی که اعمال پايه آن کنيم، از جمله از برخوانی سوره و مطالعه و تمري

ن شکل  دهيم که تماسی با آموزه درمه، ما به ارتباط با مردمی ادامه می ري االت ی بودا ندارند. چنين کاری به ب
م  همه«ی قبلی به ما گفت،  شود که، چنان که قطعه زيستن منجر می ظاری، واداري ت چ ان ی مردم را، بدون هي

ه«(به عبارت ديگر:  »های بوداگی بزنند که جوانه ردم هم ودا  باعث شويم که م ه ب دار شدن ب ي اق ب ا مشت ج
 ).»باشند

ه الزمه» بدون انتشار، هيچ دينی وجود ندارد.«استاد دانشگاهم به من گفت:  ی حرف او اين بود که ما هم
ا،  دوستانی هستيم که مصمم هستيم مثل بودا شويم ــ که ما به درست ن ع ن م ه «تري يک مجمع کسانی را ک

د،  دهيم، که در آن دل همه شکل می »مصمم به بيدار شدن هستند ن ت ايی هس جوی ره ه در جست ی مردمی ک
 هميشه آرام است.

 مجمع حقيقی آنان که مصمم به بيدار شدن هستند
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اش را در تاالر مقدس بزرگ، توکيو ايراد  آقای ُرز سخنرانی سفر درمه
 کند. می

ايجاد شد که کمی بعد از اين که برنامه را شروع کردم پدرم در يک 
کردم، اما  ی هوايی کشته شد. عميقاً فقدان او را حس می سانحه

 هرگز هدف خلبان شدن را زير سؤال نبردم.
، ازدواج کوتاهی داشتم ١٩٧٢پس از تکميل آموزش خلبانی در 

که به طالق منتهی شد، عمدتاً به خاطر اين که وقتی که در ارتش 
ها باعث شد که از هم دور شويم. آن زمان دردناک بود،  بودم جدايی

کرديم، رها  مکان می ام از جايی به جايی نقل اما چون در طی کودکی
بينم که اين  کنم، می کردن برايم طبيعی بود. به عقب که نگاه می

گشودن چيزهای جديدی بود که بدون اين فقدان هرگز اتفاق 
 افتاد. نمی

ام در نيروی هوايی تمرکز  پس از چند سال که روی حرفه
کردم، َجن را مالقات کردم که بعداً برای سی و پنج سال آينده 

ازدواج  ١٩٨٢ام شد. ما در  همسرم، بهترين دوستم و شريک معنوی
مکان  کرديم و از يک پايگاه نيروی هوايی به پايگاهی ديگر نقل

 مان بود. کرديم و تمرکز هر دوی ما روی تحصيالت و حرفه می
گذارم.  ام به زندگی معنوی را به حساب َجن می ی فزاينده عالقه

که هميشه مشتاق بودم که چيز  گشتم، بل من واقعاً به دنبال چيزی نمی
جديدی را با او امتحان کنم. َجن از سوی ديگر، هميشه در جستجوی 

های بسياری را تجربه کرده بود. در  معنا در زندگيش بود و راه
آغاز اين جستجو به معنی مسيحيت بود. اگرچه ما هر دو در 

گاه واقعاً برايم معنی  های مسيحی بزرگ شده بوديم، اما هيچ خانه
نداشت و وقتی برای بار دوم امتحانش کردم، همچنان هيچ ارتباطی 

 کردم. احساس نمی
ی من به آيين بودا در حدود زمانی آغاز شد که از نيروی  عالقه

، بازنشسته شدم و شغلی را به عنوان خلبان در ١٩٩٢هوايی در 
ی آيين  آيد کتابی درباره خطوط هوايی جنوب غربی پذيرفتم. يادم می

بودای ذن خواندم و فکر کردم که چقدر معنی دارد. بعد از آن چيزی 
خوانند. يک کتاب جالب بودايی پيدا  شدم که بودايی يک شبه می

برد.  خواندم تا خوابم می هايی از آن را می کردم و هر شب قسمت می
ی   طور مرتب مراقبه اين سرانجام به اينجا منتهی شد که َجن و من به

 کرديم. ذن را با دوستانمان در آيکيدو دوجِو مان تمرين می
ی آيين  های زيادی درباره برای دوازده يا سيزده سال بعد، کتاب

کردم اما هرگز واقعاً به  گاهی تمرين می بودا خواندم و مراقبه را گاه

 ، در طی مراسم روز اُوپوَسته عرضه شد.٢٠١٨ی آقای ديويد رز در تاالر مقدس بزرگ در اول نوامبر  اين سخنرانی درمه

خواهم سپاس عميقم را بيان کنم از اين که امروز اين فرصت به  می
 ام را با شما سهيم شوم.  من داده شد تا سفر معنوی

ام را بنويسم. متوجه  ی اخير ترديد داشتم که سفر معنوی در دهه
بودم که به اشتراک گذاشتن سفر درمه بخش مهمی از ريّشو کوِسی ـ 

ی من به  کايی است، اما بيان احساسات چيزی نيست که در خانواده
 آسانی انجام شود.

(سه سال بعد از پايان جنگ جهانی دوم) در يک  ١٩۴٨من در 
ی نيروی هوايی به دنيا آمدم. پدرم خلبان بود و هر چند سال  خانواده

رفتيم، معموالً در اطراف اياالت متحد، اما  به يک ايستگاه وظيفه می
همچنين به پايگاه هوايی ميساوا و ايستگاه هوايی فُوچُو در ژاپن در 

. اين ١٩٧٠و سفارت امريکا در تايوان در  ١٩۶٠ی  اوايل دهه
ی همه چيز ناپايدار است، هميشه در زندگيی حاضر بود که  انديشه

ی جديد، دوستان جديد و اغلب  بار به مدرسه هر چند سال يک
کرد. در اين زمان ثبات خانواده را  مکان می کشورهای جديد نقل

گشتم،  کرد که هميشه وقتی از مدرسه به خانه برمی مادرم فراهم می
 جا منتظر بود.  آن

وقتی جوان بودم، هرگز شک نداشتم که در زندگی چه کاری 
ی يکان  خواهم بکنم. فوراً پس از دبيرستان به يک برنامه می

ی نيروی هوايی در کالج پيوستم با اين قصد  آموزشی افسر ذخيره
که ردپای پدرم را دنبال کنم. تنها اختالل واقعی در برنامه وقتی 

 آقای ديويد ُرز
 ريّشو کوِسی ـ کايی اوکالهوما

 کامالً حاضر بودن در واقعيت زندگی

۴
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، َجن که هميشه سياح ٢٠٠۵يک سنگه مرتبط نبودم. در بهار 
ی  مان به مرکز درمه معنوی بود، با چند دوست در همسايگی

اوکالهوما رفت. من کمی بعد آن را امتحان کردم و هردوی ما 
 خيلی زود عضو شديم.

دو سال بعد از اين که به ريّشو کوِسی ـ کايی پيوستيم، در 
، برای َجن سرطان مری تشخيص دادند. اين فرصت ٢٠٠٧ژوئن 

را پيدا کردم که آنالين به دنبال اين بيماری جديد که برايم ناآشنا 
آور بود. آخر هفته را در شوک گذرانديم ولی  بود بگردم. آينده يأس

کم به اين چالش نو در زندگيمان عادت کرديم. تا صبح دوشنبه،  کم
روی َجن بودم، در جايی قرار گرفتيم که  هردو، که من دنباله

 رو شويم. آيد روبه چه که می مصمم بوديم با هر چه آن
در طول تابستان، َجن درمان با اشعه را شروع کرد که به 
ماندن در بيمارستان منجر شد (حتا قورت دادن آب هم بسيار 

درمانی که باعث شد بسيار خسته باشد و  دردناک شده بود) و شيمی
ام  خورد. ديدم که من بيشتر روی عمل اغلب اوقات حالش بهم می

 کنم. برای حمايت از او تمرکز می
در سپتامبر آن سال به هوستن، تگزاس سفر کرديم و َجن برای 

دی اندرسن بستری شد تا  جراحی در بيمارستان مرکز سرطان ام
آيد  اش را بردارند. شب پيش از جراحی يادم می مری و بيشتر معده

که دست َجن را در دست گرفته بودم و متوجه شدم که هربار که 
کنم انگار او  ی آينده می شروع به فکر کردن يا نگرانی درباره

شود. متوجه شدم که برای درک هر لحظه الزم است که  ناپديد می
رسد اما برای   يی می نظر چيز ساده کامالً در آن حاضر باشيم. به

 ی عميقی بود. من در آن زمان تجربه
روز بعد در اتاق پيش از جراحی، که منتظر بوديم او را به 

های  رغم چالش اتاق عمل ببرند، هر دو آرام و راحت بوديم، و به
کرديم. تغييری را که در هر  بزرگ پيش رو، در لحظه زندگی می

ديدم، که اين به خاطر  داد به وضوح می دوی ما رخ می
 ی نيلوفر بود. مان با ريّشو کوِسی ـ کايی و سوره رويارويی

ها، جراحی َجن دوازده ساعت طول کشيد و  به خاطر پيچيدگی
های زيادی داشتم  ی بعدی، فرصت در طی اين زمان و در دو هفته

داد. اتفاقاتی که  مان رخ می که تغييراتی را ببينم که به خاطر عمل
مان در  افتاد همچنان سخت بود، اما من از توانايی برايمان می

پذيرفتن هر روز، بدون اين که به گذشته فکر کنيم يا دائماً نگران 
 آينده باشيم، سپاسگزار بودم.

َجن همچنان خوب   های بعدی های آينده آزمايش ها و سال در ماه
 ور کرديم. بود و ما خود را در عمل در مرکز درمه غوطه

ی  با تشويق عاليجناب کريس لدوسو، کشيش مرکز درمه
ی عصرگاهی را راه انداخت و با هم هوزااوکالهوما، َجن گروه 

۵

صدا و هم  ی بی يک گروه مراقبه راه انداختيم که شامل هم مراقبه
خوانی) بود. اين به عنوان   (سوره کيوتِنهايی از  خواندن بخش

هايی بود که آيين بودا را تنها از  ی ورود برای امريکايی نقطه
 صدا تجربه کرده بودند. ی بی طريق مراقبه

زودتر از موعد از پرواز بازنشسته شدم و از زمان  ٢٠٠٩در 
اضافی که در خانه به من داد سپاسگزار بودم. َجن هنوز از 

های جسمی داشت.  سرطان آزاد بود ولی از جراحی قبليش چالش
بازنشستگی همچنين فرصت بزرگی را برايم به همراه داشت وقتی 
که عاليجناب لدوسو از من خواست که کالس آيين بودای پايه را 

انگيزی بود که تا  ی شگفت در مرکز درمه در دست بگيرم. تجربه
ی آيين بودا  امروز ادامه دارد. متعجب بودم که چقدر بايد درباره

ها به ديگران به  بياموزم و سريعاً کشف کردم که توضيح آموزه
 تری از درک نياز دارد. سطح عميق
متوجه شدم که تأمل در مرگ هرگز  ٢٠١٣های بعد تا  در سال

از ذهنم دور نبود. آن سال، مشکالت َجن زياد شد و تا پاييز او 
ی ديگر را در بيمارستان سپری کرد.  برای جراحی دوم سه هفته

های جهان  ی رنج همه«قول از شنتی ودا را به ياد آوردم:  اين نقل
های جهان از  ی شادی آيد، همه از جستجوی لذت برای خود می
متوجه شدم که اين در » آيد. جستجوی لذت برای ديگران می
توانم به آرامش دل برسم وقتی  شرايط من حقيقت دارد و هميشه می

کنم و روی کمک به َجن تمرکز  که عاليق خودم را رها می
 کنم. می

سرطان َجن برگشت و قابل درمان نبود. او پيش از  ٢٠١۵در 
دانست که سرطان برگشته است، و تا زمانی که  دکترش می

قدر  تشخيص داده شد درد چنان زياد بود که من مطمئن نبودم آن
درمانی را آغاز کند.  زنده بماند که بتواند سری ديگری از شيمی

 ِديو و َجن ُرز پس از آخرين پرواز او در خطوط هوايی جنوب غربی.



 سفر معنوی 

 ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر ژانويه 

ديدگاهم و ديگرگون کردن زندگيم است. هر رويارويی فرصت نوی 
 است که زندگی را با سپاس دربر بگيريم.

من عميقاً از والدينم برای اين زندگی که به من داده شده 
سپاسگزارم. همچنين برای خانواده، دوستان، و اشخاص زيادی که 

اند متشکرم، که غالباً بدون اين که  به عنوان آموزگارانم خدمت کرده
 اند. بدانند اين کار را کرده

خواهم از عاليجناب کريس لدوسو و بانو ياسُوکو  همچنين می
ها تشکر کنم.  شان در طول سال هيلده برند برای حمايت و تشويق

 جا نيايستاده بودم. ها اين-بدون آن
خواهم سپاسم را برای انتصابم به عنوان رئيس  سرانجام، می

کند  ی اوکالهوما بيان کنم. اين به من کمک می آموزش مرکز درمه
ها دريافت کردم، بازپرداخت  که هدايای بسياری را که در طول سال
ها، آماده کردن مواد درسی و  کنم، از طريق ايجاد و آموزش کالس

کند که  آموزش و تعليم نسل جديدی از رهبران. اين به من کمک می
ها پيش خوردم ادامه دهم که به بهترين وجه در  سوگندی را که سال

 ی نيلوفر بيان شده است. سوره ١۶فصل 
 

 هميشه فکر من است:
 توانم جانداران را وادارم چگونه می«

 برتر شوند که وارد راه بی
 »و به سرعت به عنوان بوداها تجلی يابند؟

 از همگی متشکرم.
 

های بودا آسان است اما ديدن و  ی آموزه فهميدم که خواندن درباره
کنيم،  ها در عين حال که زندگی روزمره را تجربه می عمل به آن
برانگيزتر است. هر روز هوشيار بودن در طول سال  بسيار چالش

ی آخر عمر او که در خانه در  بعد يک هديه بود، حتا در دو هفته
 ميان افراد خانواده گذشت.

های بعد  توانم سپری کردن آن سال آخر زندگی َجن و سال نمی
از آن را بدون اين عمِل حمايت و بردباری تصور کنم. باور دارم 
که از طريق درد آن، هر دوی ما در کمک به يکديگر برای گذشتن 

يافتيم. هر روزی را که  های روزانه آرامش می از ميان سختی
داديم که  پذيرفتيم اما در سطحی عميق تشخيص می آمد می می

 رسد. زمانمان با يکديگر دارد به پايان می
ترين بودند  های پس از مرگ َجن سخت ها و ماه روزها، هفته

آوردم. محلی در راه برگشت  چون من چيزهای کوچک را به ياد می
زدم که بگويم  ٰبه خانه از مرکز درمه در شب که من به او زنگ می

يی تاريک و  روم. رسيدن به خانه در شب، به خانه دارم به خانه می
خالی، ايستادن در خواربارفروشی و زنگ زدن به او که ببينم چيز 

های زندگی را با او  ديگری الزم دارد. فقدان کسی که باال و پايين
 سهيم شوی.

تان يا زندگی  در بازنگری، متوجه شدم که از دست دادن زندگی
توان واقعاً از طريق تجربه درک  شخصی بسيار عزيز را تنها می

گويد:  کو نيوانو در کتابش پروردن دل بودايی می کرد. رئيس نيچی
ها را  ترين رنجی است که انسان تنها راه غلبه بر مرگ، که بزرگ«

آزارد، بازشناختن قانون ناپايداری است. با قاطعانه خيره شدن به  می
 »جا و اکنون داريم تشکر کنيم. مرگ، بياييد از زندگيی که اين

قول را خواندم و در آن زمان کامالً  ها پيش آن نقل بار سال اولين
ی مرگ همسرم بود  معنای آن را دريافت نکردم. تنها پس از تجربه

ها اتفاقی نامعمول در زندگی نيستند که  کم ببينم که رنج که توانستم کم
بتوان از آن پرهيز کرد. در عوض اين خود سرشت زندگی است، و 

توانيم آن را بپذيريم و آن را برای ديگرگونی  اتفاقی نرمال که می
گاه  خود به کار ببريم و هر روز شادی را در اطرافمان ببينيم و هيچ

 بها اما محدود است. از اين چشم برنداريم که زمانمان چقدر گران
شدگی در  بار گفت که روشن بنيادگذار نيکيّو نيوانو يک

رويارويی است. برای من اين راه عالی نگاه کردن به جهان است. 
چه در مرکز درمه و چه در خواربارفروشی. هر روز يک فرصت 

های جديد است، اما تنها اگر من حاضر و از  ديگر برای رويارويی
 ها آگاه باشم. آن

های  ام که تولد، پيری، بيماری، مرگ و رنج سرانجام پذيرفته
ها  های عادی با زندگی هستند، که نبايد از آن ديگر تنها رويارويی
ها چسبيد. هرکدام فرصت نويی برای تغيير  دوری کرد يا به آن

۶

ی آموزش  آنتونيو پس از يک دوره ی اوکالهوما و َسن اعضای مراکز درمه
 برگزار شد. ٢٠١۶ی اوکالهوما در  مشترک آخر هفته که در مرکز درمه
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 گانه: ی نيلوفر سه سوره
خالصه و نکات کليدِی هر فصل

فهم، جزء دوم عنوان اين بخش، اشاره دارد به فهم به معنی فکر 
کردن منطقی و تصميم گرفتن در ذهن که چيزی درست است، در 
حالی که ايمان، جزء اول، به تثبيت آن فهم در درون دل اشاره 

چه که درک شده  کند، که يک شرط اطمينان است از حقيقت آن می
 است.

های  ما عادت داريم که فکر کنيم کافی است  در زندگی
مان اطالعات آکادميک و تکنيکی را بفهميم و از آن  روزمره
ی مناسب بکنيم، يعنی در هماهنگی با آن نظريه، اما اين تنها  استفاده

هايمان کافی نيست، چون ايمان است که  برای کارکرد آرام زندگی
 اساسی است.

کنيم.  يک مثال مناسب جدول ضربی است که هر روز استفاده می
کنيم، صبر کنيم و فکر کنيم که  الزم نيست که هربار که حساب می

هايی که در  شود. فهم جدول چرا هشت ضربدر نه هفتاد ودو می  مثالً 
شده است، و بنابراين  ی ابتدايی آموختيم در واقع ايمانی تثبيت مدرسه

گوييم که هفت  کنيم، و با اطمينان از بر می به نرمی حساب می
شود هفتاد ودو  وسه، هشت ضربدر نه می شود شصت  ضربدر نه می

 و غيره. برای هر حقيقتی اين کافی است و واقعاً ضروری است.
ً ضروری  وقتی به آموزش دين می رسيم، چنين ايمانی مطلقا

است کامالً مطابق با علم معاصر، و بنابراين   است. آيين بودا آموزيی
در ابتدای آن، فهم مهم است، اما تنها اين کافی نيست. از طريق 

شود، شاديی وجودمان را پر  مان، احساسی قدرتمند زاده می تعميق فهم
گيريم به رهايی  کند و وقتی آموزه را از عمق قلبمان دربر می می

يابيم. اين حالت دل، از باور، از ايمان است. هر  حقيقی دست می
ها را باور  های آيين بودا منطقی باشند، مگر اينکه آن چقدر آموزه
 شود. شان روشن نمی ها ايمان داشته باشيم، ارزش حقيقی داشته، به آن

بينيم  گرديم، در ابتدای فصل حاضر می اکنون به خود متن بازمی
پُوتره، از طريق شنيدن تمثيل در  که چهار شاگرد ديگر، مانند شاری

اند. اين چهار شاگرد، سُوبُوتی،  فصل قبل، به ايمان و فهم کامل رسيده
ها همه به  َمها ـ کتيايَنَه، َمها ـ َکشيَپَه، و مها ـ َمئودَگليايَنَه هستند. آن

هايی رسيدند که به طور ضمنی در فصل  ايمان کامل، و به فهِم درس

 ايمان و فهم
ی مردم مانند  دستاويزهای خوب داده شد. آن درس اين است که همه

مندند؛ اين که هر کس، مهم نيست چه کسی،  هم از سرشت بودا بهره
تواند بودا شود؛  اين که در حالی که بودا همه نوع دستاويزهای  می

های  برد، آن آموزه ها به کار می خوب و ماهرانه را در توضيح آموزه
ی کمک به مردم برای کشف سرشت  ماهرانه همه برای هدف يگانه

 بودای خود و بيدار کردنشان به حالت دِل بوداست.
کنند، و جا چهار شاگرد بيداری را در دل و جانشان اعالم می اين

ً چگونه بيدار  بعد ادامه داده در حضور بودا توضيح می دهند که دقيقا
ی معنويی را برای  شدند. اين مهم است چون وقتی کسی تجربه

شود.  تر می تر و تقريباً کامل کند، آن تجربه خود محکم ديگران نقل می
شان را  ايستد و تجربه َمها ـ َکشيَپَه به عنوان سخنگوی آن چهار نفر می

گويد، يعنی تمثيل پير  ی نيلوفر می های سوره به صورت يکی از گنج
 توانگر و پسر تنگدست او. 

٨

 انگيز ی شگفت ی گل نيلوفر درمه سوره
 )١، ايمان و فهم (۴فصل 



٩ ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر ژانويه 

زمانی پسری بود که خانه را ترک کرد و سرگردان شد. تا زمانی که 
پنجاه ساله شد از جايی به جايی سرگردان بود و به عنوان کارگر 

ی پيری که بر او افتاد، به طور غريزی و  کرد، اما سايه فقير کار می
 که خودش بخواهد، راهش را به قصر پدرش پيدا کرد. آن بی

پدرش برای از دست دادن تنها پسرش سوگواری کرده بود و در 
جا رفته بود، اما هرگز پيدايش نکرده بود و  جستجوی او به همه

سرانجام در شهری سکنی گزيده بود. او مردی با ثروت فراوان بود 
 و در اين شهر عمارت باشکوهی ساخته بود.

هايش به اين قصر رسيد و از جلوی  پسر در پايان سرگردانی
جا بگيرد، به درون  ی پدرش گذشت. با فکر اين که کاری آن خانه

رسيد  خانه نگاه کرد و شخصی چنان باشکوه را ديد که به نظر می
شاه باشد، که در محيطی زيبا، جمعيتی از خدمتکاران در خدمتش 

ً خانه يی نبود که مردی  بودند. ترس بر او چيره شد، چون اين مطمئنا
مثل او را استخدام کنند، و نگران از اين فکر که اگر در آن حوالی 
پرسه بزند ممکن است او را بگيرند و به کار مجبورش کنند، شروع 
به دور شدن از خانه کرد تا جای حقيری را پيدا کند که بيشتر مناسب 

 او باشد. 
يی آن چهره را  در عين حال، پدرش که هرگز حتا برای لحظه

فراموش نکرده بود، فوراً آن مرد تنگدست را که جلوی در ايستاده 
بود شناخت و فهميد که پسرش است. بالفاصله خدمتکارها را فرستاد 

يی نداشت در فکر  تا او را به درون بياورند. اما آن پسر که هيچ عقيده
کرد از  گذرد، ترسيد که شايد کشته شود و وقتی سعی می پدر چه می

 دست خدمتکارهايی که به دنبالش رفته بودند فرار کند، غش کرد.
ها را ديد، به خدمتکارها گفت که مرد بيچاره را  ی اين پدر که همه

های  مجبور نکنند که بيايد. چند روز بعد، او دو خدمتکار را با لباس
ها  جا بود، و به آن ی محقری فرستاد که پسرش حاال آن ژنده به کلبه

دستور داد که او را با پيشنهاد دو برابر دستمزد برای کار پسِت 
ها توانستند  ی کثافت وسوسه کنند. به اين طريق آن برداشتن يک توده
های  ی پدرش برگردانند. مرد توانگر خودش لباس او را به خانه

فقيرانه پوشيد و به اين ترتيب توانست ترس پسر را آرام کند و به او 
نزديک شود، با مهربانی با او حرف بزند و تشويقش کند. پس از 

مدتی، به او گفت که آرزو دارد مانند پسر خودش با او رفتار کند.
توانست  پسر تنگدست، از چنين رفتاری شاد بود اما هرگز نمی

 تمثيل پير توانگر و پسر تنگدستش

کم  اين احساس را از خود دور کند که يک زيردست است، پدر کم
ی  داد تا اين که باالخره او را مدير همه تری به او می کارهای مهم

کرد و وظايفش را به  اموالش کرد. پسر تنگدست وفادارانه کار می
توانست آگاهی از حقارتش را دور  داد، اما هنوز نمی زيبايی انجام می

 بياندازد.
در طول زمان احساس حقارت پسر تنگدست کمتر شد و پدر، با 

بينی مرگ خود، شاه و شهروندان مهم را فراخواند تا اعالم کند  پيش
ً پسرش است و همه مردی که به خانه ی اموالش  اش آورده بود، واقعا

به پسرش تعلق دارد، فقط در اين زمان بود که پسر تنگدست فهميد که 
حساب بود که  اين مرد بسيار ثروتمند واقعاً پدرش است، و شاديش بی

 ی پدرش مال خودش است. فهميد امالک گسترده
 

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

).۶٣ـ۵٧] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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ز آغاز  سال نويی آغاز شده است. دومين سال من به عنوان مدير ريّشو کوِسی ـ کايی بين المللی ني
وداسف  شده است. امسال نيز می خواهم با جديت تالش کنم تا به درمه عمل کنم، و سپاس و عمل ب

 را موضوع اين سال قرار دهم.
ادآور می »پيام رئيس«در  شود. او  برای ژانويه، رئيس نيوانو از نو اهميت انتشار درمه را ي

طه های مهرآميز و برخوردی غم خواند تا با حرف ما را فرامی گران  خوارانه راب ا دي ی ب ی خوب
خلق کنيم، تا بتوانيم به همه کمک کنيم که به ارزش خود بيدار شوند، در عين حال که هر يک از 

 تواند برای آنان که در رنج هستند، راحتی فراهم کند. کنيم که شخصی شويم که می ما رشد می
رد،  امسال، ريّشو کوِسی ـ کايی شصتمين سالگرد انتشار درمه در اياالت متحد را جشن می ي گ

ز هست.  که همچنين به معنی شصتمين سالگرد رسمی شروع تالش ي ان ن ازم ن س شار اي های انت
ا  ی شروع انتشار درمه برگرديم و در تالش ی ما به نقطه اميدوارم که همه م ت روي يش ب ان پ م اي ه

د«ريّشو کوِسی ـ کايی را حقيقتاً  ن ت دار شدن هس ي ه ب م ب ه مصم ی » مجمع اشخاصی ک ن ه ژاپ (ب
ان را  که همراه با اعضای سنگه در سراسر جهان، رسالت مشترک ) بسازيم، در حالیشوجوجوُ  م

 بريم. ی نيلوفر پيش می ی سوره ی جهان از طريق آموزه در آزادی مردم همه
 منتظر تالش مداوم شما در سال جديد هستم.

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 مان را مجمع اشخاصی کنيم که مصمم به بيدار شدن هستند سنگه

ستون مدير

living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp:ما از نظرات شما در مورد خبرنامهمان زيستن همچون نيلوفر استقبال میکنيم

 ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر ژانويه 
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

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 Pacific 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, U.S.A
Tel: 1-210-561-7991     Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com 
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927     e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai 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, Pacifica, 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://rkchi.org/

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: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
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 International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



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

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/

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 Friends in Shanghai

Branches under the Headquarters
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

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, 
West Bengal, 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 & Fax: 880-2-8413855    

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Office: 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
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