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 صداقت کامل

ا  اگر حتا يک نفر را داريد که می د، آي توانيد کامالً به او اعتماد کني
کر می می د؟ ف ي ی  توانيد زندگيتان را موفق بدان ه راحت ه ب م ک ن ک
ن  می ري توان گفت که ايمان دليل اين است، چون باور دارم که باالت

 بيند. ُحسن ايمان داشتن اين اعتقاد است که بودا همه چيز را می
ان  ه در شمای معمول چيزها، بعضی از مردم ممکن است با پن

ودا را در  کردن حدود نيمی از خودشان سر کنند، اما آن هايی که ب
گه می قلب يش می شان ن ا صددرصد صداقت پ د ب د.  دارن رون

ريب  شان برای اين که نمی پاداش گران را ف ی دي ه راحت د ب توانن
ـ  بدهند يا از موقعيت ها بهره ببرند داشتن الهام برای پشتکار است ـ

ا  ها را ببينند يا درباره چه ديگران کارهای خوب آن د، ي ن دان ی آن ب

ردم  ی بوداها و خدايان آسمانی شاهد آن نه، همه ن م د. اي ن ت ا هس ه
توانند به بودا بسپرند. ی همه چيز را می شجاع هستند و نتيجه

اه می وقتی برمی گ م ن ي دگ م، می گردم و به کل زن ن ا  ک م ب وان ت
ان  ترين شادی نفس بگويم که بزرگ اعتمادبه م ا اي ه ب ام اين است ک

ه  ام. يک جا رسيده کامل به بودا و بدون هيچ شکی تا اين بار ديگر ب
ام به هر کسی  شود که به لطف اين ايمان، توانسته من يادآوری می
چ  ها يکی پس از ديگری مالقات کرده که در رويارويی دون هي ام ب

ای اعتماد کنم. نگرانی
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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

 ١٩٠-١٩١)، ص ١٩٩٧(نشر کوسی،  ٩کايسوزُوايکان نيکيّو نيوانو، 



ه آن  کنيد؟ فکر می بينيد که مشکلی دارد، چه کار می وقتی در جايی کسی را می ا ب اری از شم م بسي کن
کنيد با او حرف بزنيد، اما برخی از شما با اين که نگران آن شخص  شويد و سعی می شخص نزديک می

 تان مزاحمت باشد و در نزديک شدن ترديد کنيد. هستيد، شايد فکر کنيد که نگرانی
ردن  در حالی ن ک گي که اين ممکن است عموميت دادن بيش از حد باشد، اما ما معموالً با سبک و سن

ه گيريم و تمايل داريم که نسبت به آن مزايا و معايب چيزها تصميم می ست ب ي ان ن ه سودم طور  چه که ب
 گرشان خالص شوند. منفی واکنش نشان دهيم، برای مردم مشکل است که از ذهن حساب

ر مشکالت  بسياری از ما شايد نگران باشيم که صحبت کردن با غريبه ي ا را درگ ها ممکن است م
ه  آن ها کند. برخی از شما شايد باور داشته باشيد که انجام اين کار حتا يک گرم هم فايده نخواهد داشت، ک

 قابل درک است.
ا داده  شوند ــ حتا وقتی که فکر می اما اعمالی که از روی توجه به ديگران انجام می ه م کنيم چيزی ب

وان انسان و  ها را انجام می شود ــ برای کسانی که آن نمی ه عن ا ب د م دهند سودمند هستند، چون به رش
توانيم بگوييم که آرزوی کمک به ديگران و در  کنند. در اين معنا، می دست يافتن به دلی نجيب کمک می

 آورد. نتيجه رشدمان به عنوان انسان فضيلت را به همراه می
ه او  بينيم که به کمک احتياج دارد و می اما حتا اگر اين را درک کنيم، وقتی شخصی را می خواهيم ب

 مان را جمع کنيم و قدم اول را برداريم و عمل کنيم. توانيم شجاعت کمک کنيم، برخی از ما نمی
اَسف  بوداسف«گويد:  ، تعليم َدرَمه) هست که می٢ی معانی بيشمار (فصل  يی در سوره قطعه ه های َم

ج  نشان می  خوارگی کرانه و غم پرورند، مهر بی دِل همدردی می گران را از رن ه دي دهند با اين آرزو ک
وداسف اين به ما می» کنند. ها به عمق همه چيز راه پيدا می آسوده کنند. ديگر آن که آن ه ب ا  آموزد ک ا ب ه

د، و  ها توجه نشان می کنند، به آن خوارگی و همدلی به اشخاصی که در برابرشان هستند نگاه می غم ن ده
گی ها بايد توهم ها را از رنج آزاد کنند. برای اين کار، آن مصمم هستند که آن ست ب وِد  ها و دل ا را از خ ه

 هايشان برای درک واقعيت چيزها جدی باشند. خودمحورشان دور کنند، و در تالش
ق تالش  به عبارت ديگر، حتا ما که با دور انداختن ذهن حسابگرمان مشکل داريم می توانيم از طري

ـ در  مان به سود شخصی، غلبه کنيم. وقتی که اين يک عادت ذهنی شود، ما می جدی بر دلبستگی توانيم ـ
ق  هر شرايطی و بدون سبک و سنگين کردن مزايا و معايب آن برای خودمان ــ به طور طبيعی از طري

 مان را به ديگران بيان کنيم. مان توجه اعمال

پيام رئيس

 آورد آرزو، فضيلت را به وجود می

 توجه به ديگران را عادت ذهنی خود کنيم

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر فوريه ٢



٢٠١٩ی  از کوِسی، فوريه

ا می«دارد که بگويد / بارد / حتماً او را وا می برفی که می« م. سردم است، / احساس سرم ن پس » / ک
 »اش / چتری بگذارد. رود / تا روی گور فرزند مرده مادر می

کند که مادری که فرزندش را از دست داده  يی اندوه جانسوزی را منتقل می طور ماهرانه اين شعر به
آموزد که احساس توجه يک بوداسف برای ديگران درست  کنم که به من می کند. احساس می احساس می

 مثل احساس اين مادر است.
ه ري کی است. او صدای گ دش را  اين مادر هميشه در زندگی در روح و تن با فرزندش ي رزن ی ف

د،  و وقتی اين افکار در ذهنش جمع می» کنم، سردم است، احساس سرما می«گويد:  شنود که می می شون
وداسف  کند. مسلماً من تنها کسی نيستم که در کارهای او غم ها عمل می او مطيع است و به آن خوارگی ب

 بيند. را می
رای درک  های خودمحور بودن و جديت در تالش ها و دلبستگی دور کردن خودمان از توهم ان ب م

طور که اين مادر هست.  واقعيت چيزها، يعنی ديدن اين که خودمان و ديگران يکی و همان هستيم، همان
گران را درک می به عالوه، وقتی می ی و  بينيم که همه چيز يکی است، شادی و اندوه دي دل م، هم ي ن ک

اه  مان به ديگران به عمل درمی شود و توجه مان تحريک می خوارگی غم ز «آيد. با پذيرفتن ديدگ ه چي هم
 شود. توجه به ديگران عادتی ذهنی می» يکی است

ی زمانی را به ياد می ان ن ردم.  آورم که از زادگاه بنيادگذار نيوانو در توکاماچی، است دن ک ا دي ات گ اي
ر را  ی بنيادگذار نيوانو فرود می تنه ی نيم باران روی مجسمه آمد که در پارک برپا شده بود، پس من چت

ه می روی سر پدرم گرفتم. حتا من نيز تالش جدی بيشتری می ه شخصی شوم ک ه کنم ک د ب وان طور  ت
 در هر موقعيتی و به هر کسی. طبيعي به ديگران توجه کند، 

ا می٧۶ـ١۶٠٣البته، چنان که استاد ذن شيدو بُونان ( ه م وزد،  ) ب د «آم ي دان ه ب ن ک دون اي ی ب ت وق
ن » خوارگی عمل کنيد، بودا هستيد. خوار هستيد، از روی غم غم ودن از اي يکی شدن با ديگران، ناآگاه ب

رورش  آورد و دل کنيد ــ چنين توجهی شادی می خوارانه عمل می که غم ا را پ گران و خود شم های دي
 دهد. می

 همه چيز يکی است

پيام رئيس
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 سفر معنوی 
 

اش را در طی مراسم پيکرگذاری گوهون  خانم تورس سخنرانی سفر درمه
 کند. زون ايراد می

ام چيزی کم  کردم که در زندگی معنوی کردم. احساس می احساس می
ام را  ناپذيری داشتم که زندگی است، با اين وجود اميد تقريباً تزلزل

 کند. تر از من حفظ می چيزی بزرگ
گرفتم اما کجرو بودم. به مدرسه  های خوبی می در دبيرستان، نمره

های کوچک مرتکب  شکنی کردم و جرم رفتم و شروع به قانون نمی
ادبانه  شدم. نسبت به هنجارهای جامعه برخوردی شورشی و بی می

داشتم. وقتی پانزده ساله بودم به خاطر دزدی از يک فروشگاه 
دستگير شدم و پدرم مجبور شد روز قبل از تعطيالت شکرگزاری 

 ترتيب آزاديم را از دارالتأديب بدهد.
گفت که دليل اين که در زندگيم مشکل دارم  اغلب اوقات پدرم می

تر از خودم  فقدان ايمان است. او بر اهميت باور به چيزی بزرگ
کرد. اگرچه من مشتاق آن ايمان بودم، به رفتار  تأکيد می

 کردم. دادم و هر کاری که دوست داشتم می خودخواهانه ادامه می
های آيين بودا آشنا  های جهان با انديشه در دانشگاه، در درس دين

طور  ی آيين بودا آموختم، احساس کردم که به شدم. وقتی درباره
تنگاتنگی در راستای باورهايی است که تا آن زمان پرورده بودم. 

ی يک آگاهی جمعی که به صورت روابط متقابل  خصوصاً انديشه
ميان چيزها درکش کرده بودم. اين بعداً به عنوان رهايی من اثبات 

 شد.
گانه در سطح عقلی برايم با معنا بود،  چهار حقيقت جليل و راه هشت

ها را به صورت ايمان دربياورم و در  اما آماده نبودم که آموزه
گرايی  زندگيم به کار ببرم. زندگيم هنوز خودمحور بود و به لذت

 تمايل داشت.
کردم که همسر  در طول زمان دانشگاهم در استارباکس کار می

يی  جا مالقات کردم. اوقات خوشی بود. با هم خانه ام را در آن آينده
خريديم و پنج سال پس از ازدواج به دختر زيبايمان زويی خوشامد 

ام سر  ای که به من داده شده بود حوصله گفتيم. اما من از زندگی
خواستم و قيمتش هم  دانستم؛ ماجراجويی می رفت و قدرش را نمی

مهم نبود. از اعتمادی که ديگران به من داشتند سوء استفاده کردم و 
اولويت قرار دادن زمانی برای دخترم را ناديده گرفتم. از بدنم، 

ها  هايی کردم که عميقاً از آن معبدم، سوء استفاده کردم. انتخاب
ام که پس از تقريباً پانزده سال زناشويی، به طالقم منجر شد.  شرمنده

 ی سن آنتونيو ريّشو کوِسی ـ کايی ايراد شد. زون (مرکز ايمان) در مرکز درمه در طی مراسم پيکرگذاری گوهون ٢٠١٨اکتبر  ٢٨اين سخنرانی سفر درمه در 

گای ايتاشی ماسو. بسيار مفتخرم که اين فرصت  سالم، اوال، اونه
ام با شما به من داده شد خصوصاً در  برای سهيم شدن سفر درمه

انگيز، گنج  يمنی. در برابر اين شنوندگان شگفت چنين روز خوش
 ام، کوچک هستم. من، سنگه

من تگزاسی نسل چهارم از تبار اسپانيايی هستم، پس عجيب نيست 
ی نيرومند کاتوليک بزرگ شدم. وقتی به مهد کودک  زمينه که با پس

گفت که مقصود از رفتن به مراسم کاتوليک  رفتم پدرم به من می می
جا  عبادت خداوند است. او همچنين توضيح داد که چون خداوند همه

هست، لزوماً الزم نيست که برای عبادت به کليسا بروی. از آن 
ام را  لحظه، طبيعت کليسای من شد. همچنان که تحصيالت ابتدايی

دادم، با ايمانم درگير بودم چون  ی کاتوليک ادامه می در مدرسه
ام را با  ايمانی توانستم برخی از اعتقادات اساسی را باور کنم. بی نمی

 ها گفتند که ايمان يک هديه است. والدينم در ميان گذاشتم و آن
شد،  های خانوادگی می ام باعث بحث ايمانی ام بی در طول کودکی

طور عمومی بر ايمانم تأکيد  رفت به خصوصاً وقتی که انتظار می
ها و  کردند که در آيين کنم. چون هنوز بچه بودم، شديداً ترغيبم می

ام هيچ  کردم در رشد معنوی اعمالی شرکت کنم که احساس می
ارزشی ندارند. در اين اوقات خطا و نادرستی نسبت به خودم 

 خانم اليزابت توِرس
 ريّشو کوِسی ـ کايی سن آنتونيو

 ُحسن فراموش کردن خودم به خاطر ديگران
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 سفر معنوی 
 

يی تاريک در زندگيم شدم، و برای  پس از طالق وارد دوره
 تسکين به الکل و مواد رو آوردم.

کردم اين بود که دخترم  درک نمی  چيزی که در آن زمان کامالً 
رفت،  مان از بين می کرد. رابطه عدم ثبات شخصيتم را حس می

دادم که ظاهراً خارج از کنترلم  اما من به سبک زندگيی ادامه می
کند چون   گفتند که چگونه دخترم گريه می بود. والدينم به من می

وقتی سر وقت به خانه برنگشتم که او را به مدرسه ببرم، 
 دانست کجا هستم. نمی

برای رانندگی در حال مستی دستگير شدم. بعد  ٢٠١۵در دسامبر 
محکوم شدم، به مشروب خوردن  ٢٠١۶از اين که در تابستان 

ی آزادی  ادامه دادم تا جايی که برايم مشکل بود که با موفقيت دوره
های  مشروط را کامل کنم. در نتيجه، الزم شد که در گروه

نام شرکت کنم، و در اين زمان بود که متوجه  خواران بی مشروب
شدم به حمايت ديگران نياز دارم. به درک اهميت تعلق به 

 های مشترک رسيدم. اجتماعی با باورها و ارزش
در حدود اين زمان بود که تصميم گرفتم از ريّشو کوِسی ـ کايی 

رغم زندگی کردن در اين محله برای  سن آنتونيو ديدن کنم. به
تقريباً کل زندگيم و اغلب رد شدن روزانه با ماشين از کنار آن، 
ی  نزديک به پانزده سال طول کشيد تا سرانجام از مرکز درمه

ام ديدن کنم. وقتی در يکی از مراسم دعا شرکت کردم،  محلی
جا ديدن کنم. اما شخصی  متأسف شدم که آنقدر طول کشيد تا از آن

بسيار داناتر از من به من يادآور شد که وقتی شاگرد آماده است، 
آموزگار ظاهر خواهد شد. از همان اولين روزها در ريّشو کوِسی 

 ام تسکينم داد. ـ کايی، سنگه
در طی اولين ديدارم به مهربانی به من خوشامد گفتند و من تحت 
تأثير روح و انرژی از برخوانی سوره قرار گرفتم. حس کردم که 

  های آيين ام. در طی چند ماه با شرکت در کالس به خانه رسيده
 ی نيلوفر به درکم عمق بخشيدم. ی سوره بودای پايه و مطالعه
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ها شرکت کردم، از من دعوت شد که  کمی بعد از اين که در کالس
ی ماتويی در هاوايی شرکت کنم. [ماتويی  در اولين اردوگاه ساالنه
ی ادو در ژاپن استفاده  ها در دوره نشان پرچمی بود که آتش

کردند. برای اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی، اين نماد اشتياق  می
برای انتشار درمه است.] در آن زمان، احساس کردم که اليق اين 
افتخار نيستم، اما اعضای سنگه، حالت ارزشمند سرشت بودای 

 کم اين حقيقت را پذيرفتم و باورش کردم. مرا يادآور شدند. کم
های ما در محلی بسيار  اين رخداد ترکيب عظيمی بود از فرهنگ

خاص و پرمعنا. اگرچه در آغاز انتظار داشتم که اردوگاه ماتويی 
ی آموزشی باشد، اما برای پيوند عاطفی و رشد  يک تجربه

کردم، آماده نبودم. در اين زمان بود  جا تجربه می شخصی که آن
توانم  ام. نمی ام را پيدا کرده ی معنوی که بدون شک فهميدم که خانه
ی ارتباط متقابل و عمل آگاه را  بيان کنم که وقتی اين تجربه

پذيرفتم چگونه قلبم از شادی و عشق برای برادران و خواهران 
 ام آکنده شد.  ريّشو کوِسی ـ کايی

رغم ديدگاه نوی که در اردوگاه ماتويی به دست آوردم، هنوز  به
رو شوم. هنوز  های زندگيم در خانه روبه مجبور بودم با رنج

ی نزديک او را با پدرش  درگير ارتباطم با دخترم بودم. رابطه
ديدم و در نتيجه آزرده شدم و بين خودم و دخترم فاصله انداختم. تا 
اين زمان سوء استفاده از الکل را متوقف کرده بودم و احساس 

کردم با عواطفم در تماسم و با پيرامونم در ارتباط هستم. در  می
اثر اين وضوح ذهنی، زياد بودن اين فاصله حتا بيشتر برايم پيدا 

 بود.
چندين ماه تأمل در خود و مراقبه الزم بود تا بفهمم که رنجم از  

دادن ايگو هرگز چنين مهم   شد. از دست تمرکز بر خودم ناشی می
های راه بوداسف، متوجه شدم که اين  نشده بود. از طريق آموزه

خوار  رنج اوست که بايد سعی کنم آن را برطرف کنم، و بايد غم
 باشم و زندگی او را بفهمم و برای حمايت از او حاضر باشم.
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ای که اکنون با دخترم دارم  ی صميمی بسيار از رابطه
ی تغييراتی است که زمان بيداری به  سپاسگزارم که نتيجه

درمه در زندگيم ايجاد کردم. نعمت فراموش کردن ايگوام را 
به خاطر کمک به شخصی ديگر تجربه کردم. قلبم هرگز 

 چنين سپاسگزار نبوده است. 



 سفر معنوی

ام، ارتباط دوباره با ايمانی است که در آن  ام داشته سفر درمه
ها،  پرورش يافتم. برای من رحمت خاصی است که اکنون يکشنبه

بذرهای فضيلتی را که من و والدينم هر يک در مراسم خودمان 
کنم. هنگامی که آرزوی بنيادگذار  ها مبادله می کنيم، با آن کشف می

های جهان با هماهنگی آموختم، از اين  نيوانو را در متحد کردن دين
نفس  تأييد بر انتخابم بسيار شاد شدم و احساس کردم حتا اعتمادبه

 بيشتری در ايمان داشتن به ريّشو کوِسی ـ کايی دارم.
خواهم چيزی را با شما سهيم شوم که در سمينار  در آخر، می

به  «ايچی ـ گو، ايچی ـ ئه.»ی امسال در شيکاگو آموختم:  پيشرفته
کنم که اين گفته يعنی از طريق اين  درکم اطمينان ندارم، اما فکر می

افتد، طعمی از اتصال به  لحظه و اين رويارويی که ديگر اتفاق نمی
 کنم. ابديت را ترجمه می

مُونی، ريّشو کوِسی ـ کايی، بنيادگذار  از بودای جاودان شاکيَه
ی عزيزم عميقاً سپاسگزارم. متشکرم.  نيوانو، رئيس نيوانو، و سنگه

 موچاس گراسياس، دوموآريگاتو گوزايماسُو.
 

عجب کشفی! وقتی شروع به جذب آن حقيقت کردم و برای او 
مان به سوی بهتر شدن تغيير جهت داد. بسيار  حضور داشتم، رابطه

ام را پيدا کردم چون دخترم وارد  خوشحالم که در اين ايمان و سنگه
کنم، ه  شود. به زندگی او که فکر می برانگيزی می های چالش سال

افتم که او به خاطر رفتارهای من تجربه  ای می ثباتی ياد اختالل و بی
خوارانه حمايت کردن از  ی راه او، دريافتم که غم کرد. با نظاره

 کند. دخترم، مرا از رنجم رها می
ای که اکنون با دخترم دارم سپاسگزارم  ی صميمی بسيار از رابطه

ی تغييراتی است که زمان بيداری به درمه در زندگيم ايجاد  که نتيجه
کردم. نعمت فراموش کردن ايگوام را به خاطر کمک به شخصی 

 ديگر تجربه کردم. قلبم هرگز چنين سپاسگزار نبوده است. 
های محبوبم از بنيادگذار نيّکيو نيوانو اين است:  قول يکی از نقل

بينی؛ رهايی حقيقی در نگرش ذهنی  طور است که می همه چيز آن«
چه را که به ما  ماست که آن چرا که هستيم با اشتياق بپذيريم و آن

طور است که بايد  همه چيز آن» شود مطيعانه دريافت کنيم. داده می
هايی که در  باشد. من عميقاً سپاسگزارم. يکی از زيباترين تجربه
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 کند. خانم تورس (راست) در آيين پيشکش شمع به محراب در آغاز مراسم پيکرگذاری شرکت می





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

 

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

که به اين يا آن روش  کند، بل ديگر، بودا هرگز انسان را رها نمی کنيم با اين که به بودا پشت می
در جستجو است تا همه را برانگيزد که سرشت بودايشان را 

 خودشان ببينند و به آن بيدار شوند.
 

٨

 جانداران ناآگاه از سرشت بودای خودشان

 آن حالت حقير الزم است
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مُونی در جهان ظاهر شد تا اين را  به اين دليل بود که شاکيه
بشناساند که بودای جاودان و بشريت از يک جنس هستند. اما به 

تر از آن  خاطر عمق زياد اين آموزه، مردم هنوز خودشان را پست
-ی ديگر نزديک شوند. و در عوض می بينند که به آن حيطه می

 گريزند.ترسند و از دِر آن آموزه می
مُونی خدمتکاران را به کار گرفت  به اين دليل است که شاکيه

ها  ٰکه شبيه مردم عادی هستند اما ظرفيت باالتری دارند ــ  شراوَکه
ی  بوداها، دو نوع خدمتکاری هستند که از کار در خانه َکهو پَرتيه

مُونی فکر کرد که اگر مردمی مانند  بودا دل محکمی دارند. شاکيَه
توانند  ها نيز می ها اول بروند، مردم حقير شايد باور کنند که آن آن

عبارت  ها در کار به عنوان خدمتکار بپيوندند. به بروند و به آن

تمثيل اين چنين بود. چنان که در بخش اول اين خالصه ديديم. مرد 
ی  که پسر سرگردان نماينده توانگر داستان، البته بوداست، در حالی

ی ما فرزندان بودا هستيم، اما از  ی جانداران است. اگرچه همه همه
تولد رفيعمان آگاه نيستيم، پس به دلخواه خودمان به راه بودا پشت 

ها سرگردان شويم. اما  رويم تا در جهان رنج کنيم و بيرون می می
توان انکار کرد. و با اين که  پيوند خونی ميان پدر و فرزند را نمی

ممکن است غافل از اين که فرزندان بودا هستيم وغافل از سرشت 
طور غريزی به محل  يی به بودايمان، در جهان بگرديم، در مرحله

شويم. اين تأييدی است بر اين که سرشت  سکونت بودا کشيده می
طور  هاست ــ سرشت حقيقی ماست، و به بودا ذاتی انسان

 بهاست. ناپذيری گران وصف
اگرچه جانداران ممکن است ندانند که بودا، که جلوی درش 

اند، پدرشان است، اما بودا به روشنی فرزندش را تشخيص  ايستاده
دهد. اين نکته معنايی عميق دارد. بودای جاودان، جان بزرگ  می

عالم، هميشه در درون و پيرامون دل و تن ما کامالً حاضر است، 
ماند.  حتا اگر ما از حضور او آگاه نباشيم. بودا منتظر توجه ما می

 حقيقت هميشه منتظر است که شناخته شود.

در تمثيل، پسر تنگدست در ابتدا به کار تميز کردن کثافت گماشته 
شد، که به اين معنی است که او واداشته شد تا به عمل پاک کردن 

های بودا  ها بپردازد. از طريق اين عمل، او با راه دلش از توهم
شد، برای رسيدن به  شود. او برای پسر بودا شدن آماده می آشنا می

 حالتی که در آن او شايد همان بيداری بودا را داشته باشد.
اما پسر به حالت حقيرش چسبيده بود با اين باور که 

يی  شدگی بودا هيچ ربطی به او ندارد چون او از مرتبه روشن
کامالً متفاوت است. به اين دليل است که او مجبور بود برای مدتی 

 چنان طوالنی عمل کند.
اين درس مهمی است که نبايد ناديده گرفته شود: ظرفيت برای 
بيدار شدن به پايگاه بودا تنها از طريق عمل مداوم طوالنی به 

آيد. بنابراين تنها پس از اين که فرد به خوبی در آموزه  دست می
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ی نيلوفر پيش از ورود به نيروانه، حقيقت  بودا در آموختن سوره
ی ميان  ها تفاوتی با بودا ندارند. رابطه برتر را بيان کرد: که انسان

ها مانند پدر و فرزند است و بنابراين، هر کسی ممکن است  آن
های بودا را به ارث ببرد. هر کسی ممکن است به  ی ثروت همه

 بوداگی برسد.
ی  ی مردم ممکن است آموزه بار، روشن شد که همه برای اولين

ی بودا را دارند  های ناگفته بودا را درک کنند و استحقاق ثروت
شدگی بودا). شادی بزرگ پسر تنگدست، شادی  (يعنی روشن

 ی بشريت است. همه

 آگاه بودن از سرشت بودای خود

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

مستحکم شد و به تدريج آزادی روانی را به دست آورد، آن موقع 
شوند و تمام انبارهای آموزه در  است که کليدها به او داده می

 گيرند.دسترسش قرار می
همه، و حتا با اين که فرد مشغول کار مهم انتقال  اما با اين

ی بودا به ديگران است، نه هيچ دريافتی از اين که واقعاً پسر  آموزه
بوداست وجود دارد، و نه آگاهی از سرشت حقيقی که در ماده با 
بودا يکی است. در عوض، فرد بودا را به عنوان ارباب و خود را 

 اين دو.بيند، با خطی واضح ميان  خدمتکار می

شان  ی مردم بايد به ارزش سرشت حقيقی همه
 بيدار شوند 

ن  روِح درِس تمثيل شايد در چند کلمه بيان شود. انسان د اي اي ا ب ه
د.  فکر را که آن ذارن گ ها موجودات حقير و گمراهی هستند، کنار ب

ه آن ودا  در عوض، بايد به اين حقيقت بيدار شوند ک دان ب رزن ا ف ه
ه م گر، ه ارت دي ه ارزش سرشت  هستند. به عب د ب اي ردم ب ی م

 شان بيدار شوند. حقيقی
ن  ای، فرد نمی با چنين خودآگاهی ا اي د. ب تواند حقيرانه عمل کن

رد را  ی ممکن است ف که مانند گذشته آرزوهای جسمی و روان
شود، و شايد  ها ناراحت يا آزرده نمی کالفه کند، اما  او ديگر از آن

ه  به دلخواه خودش ــ آن ن ب د. اي رار ده ها را در جهت درست ق
تنهايی رهايی بزرگی است.
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هوّکه َسنبوُ کيو: ی فارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در  اين ترجمه
[ويرايش  ١٩٩١آمده است، (نشر کوِسی،   کاکُو هون نو آراماشی تو يوتِن

).۶٧ـ۶٣] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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ه به عنوان اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی، بسياری از شما احتماالً در ميانه م ي ی  ی آموزش ساالنه ن
تان از برخوانی  ی محلی ی نيلوفر را در تاالر مقدس بزرگ يا مرکز درمه زمستان هستيد، و سوره

ده  ی آموزشی تمام نشود، بسياری از ما احساس نمی کنيد. تا اين دوره می کنيم که سال نو شروع ش
 است.

ی از سوره کو نيوانو قسمت امسال رئيس نيچی اي ر سه ه وف ل ي ه ی ن ام درم ي ه را در پ ان ی  گ
ار  ی معانی بی دهد. در پيام اين ماه، او بخشی از فصل دو سوره اش توضيح می ماهانه م «شم ي ل ع ت
دردی می بوداسف«گويد:  نقل کرد که می» درمه ی های مهاسف دل هم هر ب د، م رورن ه و  پ ران ک
ه آن خوارگی نشان می غم گر آن ک د. دي ن ه  دهند با اين آرزو که ديگران را از رنج آسوده کن ا ب ه

 »کنند. عمق همه چيز راه پيدا می
هايشان  خواهد با مردمی که جلوی چشم ها می هاست که از آن ی بودا برای بوداسف اين موعظه

ها را از رنج  ها افزايش دهند، و مصمم باشند که آن شان را به آن است همدلی کنند، توجه مهربانانه
 رها کنند.

رامی برای اين که آن شخصی شويم که بودا از ما می ا را ف و م وان ا  خواهد، رئيس ني د ت خوان
ه  ببينيم همه چيز يکی است، به همين شکل، او از ما می ه ب م ک ي ن خواهد که اين را عادت خود ک

ی د و شرط دست  ديگران توجه داشته باشيم و خود و ديگران را يکی بدانيم، مانند مادری که ب ي ق
 کند. ياری به سوی فرزندش دراز می

ه  م ک ي اين ماه، بياييد با جديت در عمل بوداسف تالش کنيم، و اين هدف را برای خود قرار ده
 کند! ی مردم عمل می شخصی شويم که به طور طبيعی با توجه به همه

 
 عاليجناب کوايچی سايتو
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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


