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مقالهی بنیادگذار
خوشبختی و بدبختی دو روی یک سکه هستند
ماه دیگر سال مالی جدید شروع میشود و پرسنل در شرکتها در
همهجا ،جابهجا میشوودود و مونوتوقول مویشوودودب بو و ویهوا رورعویو
میگیردد و سال دو را با شور و شوق شروع میکنند ،اما در روی
دیگر آن مردمی خواهند بود که شدیداً اعسرده هستند چون احسوا
میکنند که شرکتهایشان ارزش کارشان را دمیدادندب
ما رمایل داریم که چیزهایی را که دوست دداریم و چیزهایی را
که شادمان میکنند به دو شاخه رقسیم کنیم و مصورادوه آنهوایوی را
که در مسیر آرزوهایمان دیستند رد میکنیم و از آنهایی که دوست
داریم استقبال میکنیمب اما حقیقت این است که خوشبختی و بدبخوتوی
به هم متصلند ــ آنها دو روی یک سکه هستندب
اگر باران ببارد ،ب د از آن روزی آعتابی در پویوا اسوتب اگور

روزی آعتابی باشد ،روزی بارادی در پی خواهد آمدب اگور در او
جهان باشید و روی گرمای بیپایان بهار و رابستوان حسواک کونویود،
داگزیر میبینید که در سرمای زمستان داریود مویلورزیودب اموا اگور
قدرتران را در روزهای زمستان جم کنید ،بهار ــ که مویرووادویود
به این مناب دست پیدا کنید ــ مسلما ً خواهد آمدب
وقتی شادس ررعی هست ،شادس رنزل مرربه هوم هسوتب آنچوه
که روو از ایون موی عوهوموی بسوتوگوی دارد کوه چوگوودوه ادوتوقوالوت را
میپذیریب وقتی مصمم باشی که موقو ویوت جودیودت را بوه ونووان
محلی برای پرورش اد باط م نوی بوبویونوی ،خوو ،د ایون ،دوتویو وهی
عوری را بهبار میآوردب

ریشّو کوسِی ـ کایی یک جنبش بودایی جهانی ست از
مردمی که تالش میکنند آموزهای سورهی نیلوفر سهگانه،
یفی از مهمترین متون مقدس بودایی ،را در زندگیهای
روزمره شان به کار بندند و به صلح جهانی کمک کنندف این
سازمان را عالیجناب نیفّیو نیوانو ( )۹۱۱۱-۹۱۹۱و بانو میوکو
ناگانوُما ( )۹۱۹۱-۹۸۸۱در  ۹۱۹۸تأسیس کردندف اعضای ریشّو
کوسِی ـ کایی فعاالنه تحت هدایت رئیس نیچیکو نیوانو به
طور گسترده یی درمه را با دیگران سهیم میشوند و در
فعالیتهای مربوط به صلح به طور محلی و بینالمللی با
همفاری مردمی از سطوح گوناگون شرکت میکنندف
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عنوان این خبرنامه ،زیستن همچون نیلوفر ــ آیین بودا در زندگی روزمره ،آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزههای سـوره ی نـیـلـوفـر در زنـدگـی
روزمره در جهانی ناقص منتقل میکند ،تا زندگی هامان را غنی و ارزشمندتر کنیم ،مانند گلهای نیلوفری که در برکهیی گِلین می شـفـدـنـدف هـد
این خبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیین بودا را راحتتر در زندگیهای روزمرهیشان به کار گیرندف

پیام رئیس

دل خواستن شادی خود و دیگران
،

عالیجناب نیچیکو نیوانو
رئیس ریشو کوسی-کایی
چون ما عرزددان بودا هستیم
همهی ما ،هر کس که باشیم ،میخواهیم که خودمان و خادوادهمان شاد باشونودب در ویون حوال ،هوموهموان
بهطور مشترک ،دلهایی داریم که میخواهیم دیگران شاد باشندب
به دقل از عصل  ۳سورهی م ادی بیشمار» ،ده دکوکرد» «،همهی شما پسرهای خووک و دخوتورهوای
خوک اکنون واق ا ً عرزددان بودا هستید که با خیرخواهی و غمخوارگی بزرگ ردجها را از بیون مویبوریود
و از بالیا جلوگیری میکنیدب« به بارت دیگر دلهای غمخوارگی بزرگ ما قادردد ردج مردم را رسکین
بدهند و آنها را از بالیا رها میکنندب آیا همهی شما به این دریاعت رسیدهاید؟
این قط ه با این خط آغاز میشود» :همهی شما پسورهوای خووک و دخوتورهوای خووک اکونوون واقو واً
عرزددان بودا هستیدب« به بارت دیگر ،چون شما عرزددان بودا هستید ،میروادید ردج موردم را رسوکویون
دهید و آنها را از بالیا رها کنید و احساسارشان را آرام کنیدب
پس ،این که دریاعتهایم که عرزددان بودا هستیم ،بهدظر مهم میرسد ،اما در واق یت ،رنها رو وداد کوموی
از ما با در ذهن داشتن این دریاعت با دیگران رما داشتهاددب
اما ،عکر میکنم که کسی که مثالً درک میکند که »زددگیمان بهطور ذاری دپاینده اسوت و خوالوی از
خود «،عرزدد بوداستب این که آیا به رنهایی در مورد سه ُمهر درمه (همه چیز دپایونوده اسوت ،هوموه چویوز
خالی از خود است ،و دیرواده آراما است) آموخته باشید یا کسی دربارهی آن به شموا گوهوتوه بواشود ،ایون
حقیقت که آنها رار حقیقت را در ا ماق درونران به صدا درمیآوردد و شما به خود میگویید »این واق اً
درست است« به این دلیل است که شما عرزدد بودا هستیدب
به دقل از سورهی حلقهی گل» :زمان اولین اشتیاق ،به بارری رسیدن به بیداری کوامول اسوتب« ایون
خط متن مقد به ما میگویود کوه وقوتوی کسوی از دروازهی آمووزهی بوودا وارد مویشوود ،آن شوخو
بالعاصله بخشی از روشنشدگی بودا را گرعته استب بنابراین اگر مردم حتا کوموی از ایون آگواهوی را بوه
دست آوردد که »همه چیز هرگز از رغییر دمیایستد« یا »چون همه چیز ر ولوی سورشوت بووداسوت ،هوموه
چیز در این جهان در یک حالت هماهنگی بزرگ قرار دارد «،این چیزی جز این دریاعت دیست که آنها
عرزددان بودا هستندب چنین اشخواصوی را مویرووان بووداسوو خووادود کوه بورای خوود و دیوگوران شوادی
میخواهند و شادی را به پیرامونشان میآورددب
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سورهی زدده شدن
در ری ّشو کو ،سی ـ کایی ،ما میگوییم که هر کسی که به سازمان ما میپیوددد یک ادتوشواردهونودهی آمووزه
استب بهطورکلی ،ادی است که عکر کنیم آن مبتدیای که رازه با آموزهی بودا رما پیدا کرده قوادر بوه
اد ام کاری مثل دشر درمه به دیگران دیستب اما قط هیی در »ده دکوکرد« به وضوح به ما میگویود کوه
آنهایی که آموزهی بودا را میشنودد میروادند دیگران را از ردج برهادند حتا اگر هنوز قادر دباشونود کوه
خودشان را از روهمها آزاد کنندب
به نوان مثال ،شخصی که خشم شدیدی از یک دوست در دل داشت ،آموزهی بودا را شنید و چونویون
اددیشید» :آن خشم به خاطر دل خودمحور به وجود آمده بود که میخواست دوستم بر طبق خوواسوتهوای
من مل کندب« ب داً ،وقتی آن شخ با مردی که از رنهر مویسووخوت ،دربوارهی ایون حورز زد کوه او
چگوده از طریق رأمل در خود دوباره رابطهی هماهنگ را به دست آورد ،در آن این قدرت بوود کوه آن
مرد را وادار کند عکر کند» ،کاشکی من هم میروادستم در دیدن چیزها به آن روش مهارت پویودا کونوم و
آنها را آنٰطور بپذیرم که رو پذیرعتیب من میخواهم احسا رسکین کنم و شاد باشمب«
دلیل آن این است که حتا اگر آن شخ هنوز کامالً بیر ربه بود ،آموزهی بودا ثابت کرد که او حوق
داردب به الوه ،همه ،هرکس که باشد ،میخواهند که با دیگران با هماهنگی کنار بیایندب بنابراین ،صرعواً
صحبت کردن صادقاده دربارهی آنچه که از گوش دادن به آموزههای بودا دریاعتیود و ایون کوه چوگوودوه
آنها الهامبخا شما بوددد ،با ث میشود که این امید در دیگران برادگیخته شود که آنها دویوز شوخوصوی
مادند شما شودد که هر روز با دلی زددگی کنند که روشن و راسوتگووسوت و دل سوودمونود بوودن بورای
دیگران که میخواهد به مردمی دزدیک شود که دگرادی و مشکل داردود و بوا آنهوا لوذت شواد شودن را
ر ربه کندب
در »ده دکوکرد« همچنین دوشته است که »این سوره در هر جا که بوداسوها در حال مل هسوتونود،
اقامت داردب« امیدوارم که دگرش خود ما از زددگی شاد و روشن دور حقیقت را بور قولو هوای موردموی
بتابادد که در داامیدی عرو رعتهادد ،و ما بوا خودموت بوه ونووان دشوتهوای خووک رحوموت بورای هوموهی
جادداران آنها را به سوی زددگیای سرشار از آراما هدایت کنیم ـو بوه وبوارت دیوگور ،امویودوارم کوه
همهی ما مردمی شویم که شادی رولید کنیمب
به منظور اد ام این کار ،در همه زمان و برای همهی مردم ،هرگز دگرش »خوشرویی ،موهوربوادوی
و محبت« را دباید عراموش کنیمب شاید شما در روضیح متن مقد ماهر دوبواشویود ،اموا روا زموادوی کوه در
مالحظهی دیگران استوار باشید ،میروادید یک »سورهی زدده« شوید که بورای خوود و دیوگوران شوادی
میآوریدب
از کو ،سی ،مار
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سفر معنوی
رویاروییهای شگهتادگیزی که مرا به بودا دزدیکرر کرد
آقای س ُوداددا ریالکارا ْرنه
مرکز درمهی سریالدکا

این سخنرادی سهر درمه در  ۹دسامبر  ،۲۴۷۲در مراسم بیستمین سالگرد بنیاد مرکز درمهی سریالدکا ایراد شدب

اسم من س ُوداددا ریالکارا ْرنه استب پن اه وهشت سالهامب برای
آموزههای ری ّشو کو ،سی ـ کایی سپاسگزارم که از وقتی که بیست
و شدم ،زددگیام را حهظ کردهاددب میخواهم دربارهی
سال پیا
سه دهر صحبت کنم که از میان مردم بسیاری که در زددگیام
مالقات کردهام و ر ربههای شگهتادگیزی با هم داشتهایم ،بسیار
برایم مهم هستندب
اولین دهری که به ذهنم میآید مادرم استب بسیاری از شما دیز
احتماالً اول مادرران را به یاد میآوریدب را سیزدهسالگی من واق ا ً
پسر مادرم بودم و دمیروادستم بدون دیدن صورت او حتا یک روز
زددگی کنمب
شخ ب دی که زیزاده به یادش میآورم پدرم استب وقتی سه
سالم بود ،پدرم برایم یک اس گهوارهیی کوچک و یک دوچرخه
خریدب با این که الالییای را که مادرم هر ش برایم میخوادد
عراموش کردهام ،اما هنوز آهنگی را به یاد دارم که پدرم وقتی مرا
روی اس گهوارهیی میگذاشت ــ به هندی ــ میخواددب
سومی صحبت خواهم کرد که
ب د دربارهی آن شخ
رویارویی با اوبزرگررین گنج زددگیم را به ارمغان آورده استب

آقای س ُوداددا سخنرادی سهر درمهاش را در مرکز درمهی سریالدکا ایراد
میکندب
۰

در  ۷۹۹۳وقتی سه ساله بودم ،صبح روز ،وساک پویا (روز ماه
کامل در مه هر سال) بلند شدم و دیدم خادهمان به زیبایی رزیین شده
استب خادوادهمان در اراق کوچکی در ساختمادی زددگی میکرد که
پدرم به نوان محل کارش از آن استهاده میکردب هر دو اراقهایی
که خادوادهام در آن زددگی میکرد و محل کار پدرم ،برای جشن
رزیین شده بودددب پدرم بغلم کرد را یکی از رزیئناری را که خودش
درست کرده بود به من دشان بدهدب روی آرایه رصویر شخصی
سوار شده بودب خیلی آن کس را دوست داشتمب پدرم گهت که برای
آن شخ احترام میقی قائل است و مردم خوشحال هستند که به
احترام آن شخ ادواع آرایهها را درست کنندب با شنیدن این حرز،
برای اولینبار عهمیدم که شخصی مورد احترامرر از والدینم وجود
داردب آن شخ  ،چنان که میدادید ،کسی دیست جز بوداب
ب د برای اولینبار آموختم که در روز وساک پریا مردم گل،
شم روشن دذری و ود پیشکا میکنند و سوره را از برخوادی
میخوادند را احترامشان را به بودا دشان دهندب از آن روز به ب د،
همراه مادرم شروع به پیشکا از برخوادی سوره کردمب به نوان
یک کودک ،والدینم و بودا کل چیزهایی بوددد که در زددگیم اهمیت
داشتندب
وقتی بچه بودم ،همیشه منتظر روز وساک پویا بودم به خاطر
ادواع گوداگون رزئینات ردگاردگ که در سراسر سریالدکا روشن
میدرخشیدب پدرم هر سال برای روز وساک پویا عادو درست
میکردب
وقتی حدود ده سالم بود ،شروع کردم که خودم با شم های
کوچک ،عادو درست کنم ،ب د از این که ازدوا کردم و بچهدار
شدم ،هر سال برای خادوادهام عادو میساختمب وقتی یک سال
عادوسم در باران خیس شد و شکست ،عکر کردم که چرا بودا از
پیشکشم حهاظت دکردب
پیا از این که به ری ّشو کو ،سی ـ کایی بپیوددم ،به بودا ایمان
داشتم و در ع الیتهای گوداگون م بد شرکت میکردمب به برگزاری
مراسم در م بد کمک میکردم و به نوان رئیس حامیان
غیرروحادی م بد خدمت میکردمب رصاویر بودا را در خاده و
زیستن همچون دیلوعر مار
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استودیوی کاسیی که داشتم ،گذاشته بودم و هر روز در برابر
آنها د ا میکردمب
اما در مه  ،۷۹۹۹ما ،ه روز وساک پویا ،ارهاق
عراموشدشددیادی اعتادب در استودیوی کاسیام آراسوزی شد و
ساختمان کامالً سوختب این ارهاق جلوی کارم را گرعت و برایم
دورهیی از مشکالت مالی ای اد کردب آراسوزی وقتی ارهاق اعتاد
که یکی از کارمندان پس از روشن کردن شم های پیشکا برای
بودا کبریت دیمهخاموش را در سطل آشغال ادداختب این ارهاق
دابودم کردب
بودا از استودیوی کاسیام حهاظت دکرد ،حتا با این که
پیشکا شم را دریاعت کرد ،غمگین بودم و احسا کردم که
دیگر دمیروادم به بودا ایمان داشته باشمب ادگیزهام را برای دیدار
از م بد و پیشکا کردن به بودا از دست دادمب در سریالدکا
وقتی در ب ی از مراسم آیینی مردم در برابر راهبان بودایی پنج
دستور را میخوادند ،برای احترام کو دستهایشان را بر هم
میگذارددب من شروع کردم که دست به سینه باشم را دم ا تقادم
را بیان کنمب
شا ماه ب د از آن واق ه برایم زمادی بسیار دردداک بودب در
طی این مدت بود که آقای ماها رودریگو ،برادر بزرگ همسرم،
مرا به آقای گمینی چندرهسهکه را م رعی کردب هر وقت آقای
گمینی مرا میدید دربارهی یک سازمان بودایی در ژاپن صحبت
میکردب سپس کمی ب د او از خادوادهام د وت کرد که در یکی از
رخدادهای این سازمان شرکت کنیمب
آن سازمان ری ّشو کو ،سی ـ کایی بود و آن مراسم واق اً مبارک
بودب بسیار رحت رأثیر سخنرادی مهمادی از ژاپن قرار گرعتم ،و
بالعاصله رصمیم گرعتم که به آن سازمان بپیوددمب مهمادی که
سخنرادی کرد الی ناک ماساروشی شیمام ُورا بود که ب داً به ،س َمت
مدیر ری ّشو کو ،سی ـ کایی جنوک آسیا منصوک شدب من هنوز میقا ً
به او احترام میگذارمب
در حالی که در رخدادهای ری ّشو کو ،سی ـ کایی شرکت
میکردم ،به ردریج ایمادم به بودا را به دست آوردم و احسا
کردم که بودا بسیار به من دزدیک استب اگرچه بین مرکز هوزا
در دهیواال با خادهام در َورّاال عاصله بود ،احسا میکردم که
مرکز هوزا بسیار دزدیک استب
من به محلهای زیادی در سریالدکا سهر کردم را آموزههای
ری ّشو کو ،سی ـ کایی را دشر بدهمب همچنین در سمینارهای ری ّشو
کو ،سی ـ کایی در بادکوک و روکیو شرکت کردم را مطال ارم را
ادامه بدهم و مدرکم را به نوان آموزگار درمه بگیرمب بیا از
زیستن همچون دیلوعر مار
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پیا به بودا دزدیک شدمب همچنین روادستم بیا از پن اه دهر را به
کوسی ـ کایی هدایت کنم ،آنها را با درمه و سنگه مرربط
ری ّشو
،
کردمب یکی از اشخاصی که به آموزه هدایت کردم ،آقای پرسی
وی هباررنه بود ،که ب داً رهبر بخا شدب بسیار خوشحالم که
میبینم او هر روز به نوان رهبر رالشهای جدیی برای درمه
میکندب
کوسی ـ کایی بودم،
و ری ّشو
در طول بیست سالی که
،
ر ربههای زیادی داشتهام که شادیآور و لذتبخا بودددب ولی در
ین حال ،چیزهایی هم بوده که غمگین و دردداک بودهادد ،که این
احسا را در من ای اد کرد که میخواهم از این سازمان عرار
کنم و دور شومب
در مرکز درمهی سریالدکا ،اوقاری بود که ا ایی که به
درستی آموزهها را درک دمیکرددد با گروه دیگری اختالز
داشتند ،با هم د وا میکرددد و به هم روهین میکردددب در ،۲۴۷۴
وقتی که سنگه سختررین زمادا را میگذرادد ،الی ناک
یوشیآکی یامامورو از ژاپن به سریالدکا آمد را کشیا ما باشدب
برای سنگهمان رحمت بودب
اما حتا ب د از این که الی ناک یامامورو به نوان کشیامان
خدمت میکرد ،اختالز میان ا ای سنگه باقی ماددب اما
الی ناک یامامورو با همهی ا ا بهطور برابر با مهربادی رعتار
میکرد و همچنان به سرشت بودای رکرک ا ا احترام
میگذاشتب
ماهها و سالها که میگذشت ،ا تماد ا ا کمکم به الی ناک
یامامورو میقرر میشدب این حقیقت که همسر او خادم کایوکو
یامامورو با شوهرش به سریالدکا آمد به ای اد پیوددهای دوستاده
در میان ا ا کمک بسیار بزرگی کردب سراد ام در سال گذشته
یک ساختمان جدید مرکز درمه در َورّال ــ که ا ای سریالدکا
حدود بیست سال منتظر ساخت آن بوددد ــ باالخره کامل شدب
بسیار خوشحالم که سنگهی سریالدکا رشد کرده و سنگهی
شگهتادگیزی شده که الیق یک ساختمان دوی مرکز درمه استب
چند وقت پیا ،وقتی مادرم در یک مراسم یادبود شرکت کرد
که در مرکز درمهی َورّال برگزار شد ،به خاطر عشار خون باالیا
در طی مراسم حالا بد شدب خادهاش بسیار به مرکز درمه دزدیک
بود ،و ا ا به راحتی میروادستند او را به خاده ببردد را
استراحت کندب اما در وض ا ا مالحظهی آرزوی مادرم را
کرددد که دلا میخواست در مراسم شرکت کند و مو ظه را
بشنود ،و با دادن داروی الزم و خواباددن او روی دشک با
مهربادی از او مراقبت کردددب
۵

سفر معنوی

وقتی من کمی ب د به مرکز درمه رسیدم ،دیدم که مادرم با
شادی از روی دشک به مو ظهی راه گوش میدهد و ا ا از
او حمایت میکنندب از دیدن این ،قلبم از سپا آکنده شدب مادرم کمی
پس از آن از ددیا رعت ،اما باور دارم که او از ر ربهی این حمایت
صمیماده از سوی ا ا بسیار شاد شدب
از طریق آموزههای ری ّشو کو ،سی ـ کایی ،و با همیشه در دل
داشتن آموزههای بودا ،قادر شدم که بدون عرار از هر سختیای با
آن روبهرو شومب هرگاه با مشکلی در زددگی روبهرو شدهام ،بودا
همیشه به من کمک کرده است و کسی را به سویم عرستاده که دستم
را بگیردب
مادرم ارزش زیادی برای م ابد قائل بود و در سراسر زددگیا
به مو ظهی راهبان گوش میدادب اما وقتی ده سال پیا پدرم از
ددیا رعت ،هیچکدام از بستگان مادریام در بم ُو ّال برای مراسم
خاکسپاری پدرم دیامدددب او از دمایا بیاحترامی بستگادا به
شوهرش دهرت پیدا کرد و از آن به ب د ،دیگر دمیخواست که به
شهر زادگاها بم ُو ّال برودب من احساسارا را درک میکردم و دیز
از خادهاش عاصله گرعتمب
ده روز پیا از درگذشت مادرم ،خواستم که خشمی را که او
دسبت به بستگادا در بم ُو ّال داشت کم کنمب با او درمورد آموزهیی
حرز زدم که در عصل  ۷۲سورهی دیلوعر »دیو َدرّه« روضیح داده

شده استب وقتی دربارهی اهمیت دور ریختن دهرت از دیگران و
احترام به سرشت بودای درون آنها صحبت کردم ،او آرزویم را
درک کردب یک ههته پیا از مرگا ،به همراه خادوادهاش از
خادهاش در بم ُو ّال دیدن کرد و با بستگادا روز لذتبخا و
رضایتبخشی را گذراددب باور دارم که آشتی با بستگادا شاید
دکوکرد بزرگی آعریده باشد که برای او در زددگی ب دی سودمند
خواهد بودب
وقتی مادرم عهمید که مرگا دزدیک است ،به یک راه گهت
که میخواهد کپسول اکسیژدا را پس از مرگ به م بد اهدا کندب در
طی آخرین ههتهی زددگیا ،مادرم مادند بوداسهی در سورهی دیلوعر
زددگی کردب
از آقای گمینی برای م رعی آموزههای شگهتادگیز ری ّشو کو ،سی ـ
کوسی ـ
کایی به سریالدکا و آقای ماها برای هدایت من به ری ّشو
،
کایی صمیماده سپاسگزارمب حقیقتا ً از همسرم سپاسگزارم چون
اوبود که با ث مالقات من با آقای ماها شد و از پدر و مادرم
سپاسگزارم که خادم شگهتادگیزی را به نوان همسر به من
کوسی ـ کایی روادستم
م رعی کردددب به خاطر رویاروییام با ری ّشو
،
درکم را از آموزههای بودایی ر میق بخشم و بر ایمادم به بودا رأکید
کنم ،که ارزشمندررین و بیدظیرررین گنج برای من استب

آقای س ُوداددا (راست) در سمینار بینالمللی آموزش رهبر در روکیو شرکت میکندب
۹
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سورهی دیلوعر سهگاده:
کلیدی هر عصل
خالصه و دکات
،
سورهی گل نیلوفر درمهی شگفتانگیز
فصل  ،۵تمثیل گیاهان دارویی

این عصل با رم ید بودا از مها ـ کشیَپَه آغاز میشود برای ر ریو
رمثیلی که قل عصل پیا در مورد ایمادو عهم را رشکیل داد ــ
رمثیلی که بهجا ع یلت حقیقی رتهگته را روضیح میداد ،کسی که
باالررین نوان بودا را به دست آوردب آنگاه بودا با رمثیل سه دوع
گیاه دارویی و دو گوده درخت ادامه میدهد ،که رابطهی میان
آموزه و جادداران را روضیح میدهد که آن را دریاعت میکنندب
خالصهی روضیحات او درادامه میآیدب

رمثیل سه دوع گیاه دارویی و دو دوع درخت
بودا گهتهی مها ـ کشیَپَه را رأیید میکند که رتهگته ع یلت بیپایان
دارد ،دادا کامل به حقیقت و آزادی کامل در رضهی آن را این
حقیقت بهطور برابر به همهی مردم خدمت کند ،که آنها را هدایت
کند که داداشان از بودا را کامل کنندب از طریق به رصویر کشیدن
این ،بودا روصیو میکند که چگوده گیاهادی که روی زمین
میرویند ،از هر اددازه ،شکل و طبی تی میآیند ،اما همه رشنهی
باران رطوبتزا هستندب
همان
،
ابری بزرگ آسمان را میپوشادد و باران میباردب باران
همهجا روی زمین میبارد ،و همهی گیاهان بهطور برابر بسیار
خیس میشوددب گیاهان کوچک ،متوسط ،بزرگ ،جوادهها و
زددگیبخا را میگیردد که روان
ت
ْ
درختان بزرگ همه ،رطوب ،
آنها را بازمیگردادد و به رشدشان سوخت میدهدب
و اگرچه باران بر همه مشابه میبارد ،هرکدام براسا
طبی ت خودش رشد میکند ،شکل میگیرد ،شکوعه میکند و میوه
میدهدب
بودا به مها ـ کشیَپَه میگوید رتهگته دیز چنین استب او ابری
است که آسمان را میپوشاددب آموزهی او بارادی است که همهجا
روی زمین میبارد و جادداران ،گیاهان و درختان بیشمار
گوداگون هستندب آموزه رتهگته حقیقت الم است ،واق یت عرجامین
همه چیزب این آموزه مادند باران رطوبتزا یک ط م و صهت
داردب اما مردم در آعرینا و سرشت رولد ،رربیت ،سالمت ،محیط
و حرعهشان متهاورند ،این رهاوتها ،بهرغم این حقیقت که همهی
مردم در سرشت بودای اساسیشان کامالً مشابه هستند ،بر این که
چقدر دسبت به باران حقیقت پذیرا هستند اثر میگذاردب اما هر
۲

چقدر هم که رهاوت بزرگی در گیرددگی داشته باشند ،همهی مردم
باران حقیقت را براسا طبی تی که به آنها داده شده بهطور
مناس شان میگیردد ــ درست مادند گیاه که دمیدادد که آیا بزرگ
است ،متوسط است یا کوچک ،رنها براسا طبی تا رشد میکند،
گل میدهد و میوه میدهدب
یک ادسان ،در چشم بودا مثل یک گیاه استب سطح م نوی یک
عرد چیست؟ ارزش عرد در الم چیست؟ رنها بودا میروادد بداددب
بودا به درستی شرایطی را که هر شخ در آن زددگی میکند در
دظر میگیرد ،همینطور سطح رشد م نوی آنها راب و به الوه
بودا میدادد که همهی مردم در ریشهی وجودیشان کامالً برابرددب
براسا این دادا ،بودا آموزه را به صورری که مناس هر
عرد است رضه میکند ،به این ررری همه را از ردجهای زددگی
رها میکند و همه را در راه درست پیشرعت م نوی قرار میدهدب
بهدظر میرسد که آزادی شکلهای متهاوری به خود میگیرد ،اما
رنها یک آموزهی اصلی هست ،و آن مادند باران بهطور مشابهی
بر همه میباردب بر این اسا است که شکل آموزه ،شکل آزادی،
با طبی ت ،شخصیت ،و شرایط هر شخ متهاوت است ،را هر
را قادر سازد که آن را بپذیردب این یک ویژگی واالی
شخ
درمهی بوداستب
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کلیدی هر عصل
سورهی دیلوعر سهگاده :خالصه و دکات
،

صهات ی ّکهی وجود و جنبهی رمایزگذارادهی این پدیده
در این رمثیل گوداگودی و هویت رهایی بودایی است ،اما باید
این در را دیز بیاموزیم که ع یلت حقیقی ،آگاهی از یک بودگی
بنیادی دوع بشر در ح ور رهاوتهای آشکار استب
گرایا داشتن کامل به سوی کیهیت اساسی دوع ادسان مادند آن
است که مثل آن «جاودادگان »چینی کهن باشیم ــ چنان دور از
جهان بوددد که با هوا زدده مادده بوددد ،برخوردی که به سختی
مناس زددگی واق ی استب اما به همان اددازه اشتباه است که
گوداگودی بیپایان ادسانها بر ما غلبه کند ،به صورت احساسات
بررری و پستی که دامهای غرور ،خودپسندی ،دخوت ،حسادت،
دهرت ،اختالز و آرزو را برمیادگیزد و به کشمکا و درد من ر
میشودب
هر اختالعی که در شکلهای ظاهری ما ممکن است باشد ،اما
سرشت حقیقی که در همهی مردم مرکزی است ،یکی بودن ما با
بوداستب هر کسی که درک استوار و آگاهیی از این حقیقت دارد،

قادر است به درستی زددگی کند ،و زددگی خود و دیگران را
واق ا ً با م نا سازدب به این روش است که ممکن است در های
این عصل را در زددگیهای امروزمان به کار ببریمب

سورهی گل نیلوفر درمهی شگفتانگیز
فصل  ،۶اطمینان دادن از بوداگی

در این عصل ،پس از شنیدن رمثیلی که مها ـ کشیَپَه در عصل ۰
سوره بازگو کرد ،شاکیهم ُودی رشخی میدهد که چهار شاگرد ــ
مهاـ کشیَپَه ،مها -مئودگلیایادَه ،س ُوب ُوری ،و مها ـ َکتیایاده ــ به ایمان
و عهم درمه دست یاعتهادد ،و اینجا او بوداگی آنها را پیاگویی
میکندب
»اطمینان« در اینجا ،چنانکه پیا از این در عصل  ۲به آن
اشاره شد ،ی نی به کسی این اطمینان را بدهند که او به
روشنشدگی یک بودا دست خواهد یاعت و به این ررری در
زمادی در آینده به بوداگی میرسدب

اصطالحات م اصر به م نای آن عکر کنیم ،چیزی مثل رعتن به
یک مدرسه یا دادشگاه خوک استب ثبتدام در آنها مهم و
ضروری است ،اما ،کاغذ ثبتدام ،دیپلم دمیشودب در خواددن
یک الزمهی مطلق در آموختن استب باید اینجا به یاد داشته باشیم
که روش حقیقی به دست آوردن رهایی ،پناه بردن به بودا با
خواست و رالش خود است ،چنان که در رمثیل خادهی سوخته در
عصل  ۳گهته شدب

اطمینان مشروط است
اما این اطمینان مشروط استب چنان که در این عصل بیان شد،
دستیابی به بوداگی شاید دمدست بهدظر برسد ،اما در واق رنها
پس از مل بسیار است که میروان به آن دست یاعتب اگر با
زیستن همچون دیلوعر مار
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این ررجمهی عارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در هو ّکه َسنبو ُکیو:
کوسی[ ۷۹۹۷ ،ویرایا
کاک ُو هون دو آراماشی رو یور،ن آمده است( ،دشر
،

بازبینیشده ]۲۴۷۹ ،ص .)۲۰-۹۱

۹

ستون مدیر
بیایید برای خود و دیگران شادی بیاوریم
کوسی ـو کوایوی را جشون مویگویوریومب امسوال،
مار رسیده است ــ زمادی که سالگرد بنیاد ری ّشو ،
هشتاد و یکمین سال سازمان است ،گام دیگری به سوی صد سالگیمانب
در آغاز امسال ،رئیس دیچیکو دیوادو رم ساالدهیی به ما داد» :بیایید خود را متحول کنیوم« .در
رهنمود درمهی سال دو در ژادویه ،رئیس دیوادو گهت استاد ذن دوگون (۷۲۴۴ـو» )۷۲۵۳خوود «
را به نوان ماهیت بزرگی روصیو کرده بود که شامل خود ما و رمام خوودهوای دیوگور در والوم
استب در راستای این بحث ،رئیس دیوادو رشخیصا را رأیید کرد که خود و دیگران یکی هستند و
جدا دیستند ،و همهی چیزها متحدددب
در پیام ماهادهی مار  ،رئیس دیوادو بخاهایی از عصول  ۳سوورهی مو وادوی بویشوموار« ،ده
دکوکرد »را دقل میکندب او ما را عرامیخوادد که آگاه باشیم که عرزددان بودا هستیم ،و همویوشوه بوه
دیگران روجه داشته باشیم ،و شادی و رهایی را برای خود و دیگران بیاوریمب
ت او از بنویواد
وقتی بنیادگذار دی ّکیودیوادو ری ّشو کو ،سی ـ کایی را در  ۷۹۲۳رأسیس کرد ،خواس ،
این بود که را جای ممکن مردم بسیاری آن روش زددگیای را بشناسند که در سورهی دیلوعور آموده
است و این شادی حقیقی را از آن خود کنندب ایون مواه دویوز بویوایویود بوا از آن خوود کوردن آرزوی
بنیادگذار ،با جدیت در ادتشار درمه رالش کنیمب

الی ناک کوایچی سایتو
کوسی ـ کایی بینالمللی
مدیر ،ری ّشو
،

ما از دظرات شما در مورد خبردامهمان زیستن همچون دیلوعر استقبال میکنیمliving.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp:
۷۴

زیستن همچون دیلوعر مار

۲۴۷۹
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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
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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

Mogi das Cruzes
Brazil

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 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
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
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

