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 وجويش هستيم چه که در قلب قلبمان در جست آن

ج  وقتی کسی را می بينيم که به الکل معتاد است يا از آنورکسی رن
ان جدی می می ا چن اره ی ک ت ه وق م ک د،  برد، شايد فکر کني شون

می ه آن ن رای کمک ب گری ب ار دي م ک ي وان ا از  ت م. ام ي ن ک ا ب ه
هايی که ظاهراً ارتباط خود را با مردم  شنويم که آن متخصصان می

ـ  اطرافشان قطع می د ـ ن ت کنند درواقع به دنبال محبت جسمی هس
ی  خواهند که ديگران بغلشان کنند چون احساس می می ل د خي ن ن ک

 ضعيف هستند.
ا می بودا در سوره ه م ه  ی نيلوفر ب د ک وي ق«گ ي ن  او عم ري ت

ه  ی جانداران را می کارهای دل و جان همه ع ب ان دون م د، و ب دان
گويند و  چه که مردم می غالباً ميان آن» برد. ها پی می عمق روح آن

د،  هايشان در جست چه در درون دل دهند با آن انجام می ن وجوی آن
ردم  ا م ه ب ن است ک ان اي عدم ارتباطی وجود دارد. گرچه قصدم

ا آن خوب باشيم، اما آيا به م؟  طور غيرعمد ب ي ت س ي ان ن رب ه ام ا ن ه

ا  دانيم آن اگرچه می ا آي م، ام ي ام ده ج چه را که درست است بايد ان
 گذاريم که تنبل شويم؟ نمی

ردم را از  هيچ د م اي ب کس نيست که کامالً بدون وجدان باشد. ن
م  ها و کارهايشان قضاوت کنيم بدون اين روی حرف ي ن که تالش ک

د  که ببينيم چقدر عميق رنج می رعم برند، حتا وقتی که به طور غي
 دانستند نبايد انجامش بدهند. کنند که می کار بدی را می

ه دل ی ب د،  اگر نتوانيد اول نگاه طوالنی و سخت دازي ان ي ان ب ت
گران  يی که به شما اجازه می خوارگی همدالنه غم ج دي د در رن ده

می سهيم شويد، به وجود نخواهد آمد. بدون آن غم د  خوارگی ن ي وان ت
 کمک کنيد که کسی آزاد شود.

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     
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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

 ٣٧-٣۶) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان نيّکيو نيوانو، 



ی های بسيار قرار می ی سختی کنند يا در محاصره وقتی مردم رنج شديد را تجربه می ن ا ژاپ د، م ا  گيرن ه
ه  شده »هشت رنج  چهار رنج،«يا  کُوهاّکوُ  شیها متحمل  گوييم که آن می وُ  شیاند. معروف است ک اّک ُوه  ک

 کند. يک اصطالح بودايی است ــ درواقع ديدگاه بودايی از وجود انسان را توصيف می
اری و  شويم و می شويم، بيمار می شويم، پير می ما در اين جهان زاده می م ي ری، ب ي د، پ ول م. ت ري ي م

ه  ها چهارتای ديگر هم هست. جدا شدن از آن دهند. عالوه بر اين را تشکيل می »چهار رنج«مرگ  چه ک
م، چه که در جست چه که دوست نداريم، دست نيافتن به آن دوست داريم، مواجهه با آن ي ت و   وجويش هس

د  ها در تماميت ی اين گرد آمدن همه ي ول ی ت کردهای جسمی و روان ل ق عم شان، يا رنجی که از طري
ه  ها رنج آموزد که اين ها با هم، آن هشت رنج هستند. آيين بودا به ما می ی اين شود. همه می د ک هايی هستن

 اند. ها گذاشته شده بر دوش انسان
اوت به نظر نمی» رنج«ی  مُونی از واژه اما کاربرد شاکيه ف ه  رسد که نشانگر ت م ل ن ک ی اي های جزئ

گران  که ما معموالً امروزه آن را به کار می باشد، چنان ا را ن بريم ــ يعنی نشانگر احساسی که چيزی م
ی: دُوهَکه در سنسکريت  »رنج«کند يا انجامش دردناک است.  می ه(پال ی دُوکَّ ن ع ه «) است ي زی ک چي
ن » چنان که شخص آرزوی آن را دارد.  رود آن نمی بنابراين هر يک از آن هشت نوع رنج که پيش از اي

ی می ها نمی ی آن گفتيم اين معنا را به همراه دارند که کاری درباره ت د  شود کرد. با اين وجود، وق ي خواه
ان  در مورد وضعيتی کاری بکنيد و يا راجع به آن وسواس پيدا می ت د، دل ي ن ايش ک د ره ي وان ت کنيد و نمي

ا را  کند. در آن مواقع، رنج به احساس رنج تغيير می احساسات ناخوشايند و دردناک ايجاد می کند که شم
 کند. طور جسمی و روحی شکنجه می به

ر  سوره ٢پايان احساس رنج، در فصل  اين شرايط انسانی بی وف زهای خوب«ی نيل اوي ت ن » دس ي چن
ج  وقفه ادامه دارد. / آن ها بی های آن در راه خطرناک زاد و مرگ، / رنج«توصيف شده:  ن ه پ ها محکم ب
 »اند، / مانند غژگاوی که درگير دمش است. آرزو چسبيده

شود. به عالوه،  ايم، احساس رنجمان تمام نمی دهد که چون ما به آرزوها چسبيده اين قطعه توضيح می
اه«يابد که به ما بگويد:  قطعه ادامه می دگ اً پشت دي ق ي م ه چون ع ون ه های واگ ت رف گر گ د، /  شان سن ان

د هايشان برای پايان دادن به رنج، رنج بيشتری می تالش ن ري ه  »آف م ک ي ت ی هس ی عصب ت ی، وق ن ع ـ ي ـ
گران می هايمان پيش نمی توانيم اين حقيقت را بپذيريم که کارها برطبق خواسته نمی د، ن ا  رون م و ب شوي

 دارد. کنيم. اين متن مقدس ما را از اين حالت احساسات برحذر می شدت بيشتری رنجمان را احساس می

پيام رئيس

 »رنج«دو معنای 

 رسند؟ های ما به پايان نمی چرا رنج

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر مه ٢



٢٠١٩از کوِسی، مه 

ه سعی می هايی وجود دارد که می مثال ی ک ان ان، از کس م ان ي ا از اطراف د از احساس  شنويم، حت ن ن ک
ا هزار دالر قرض دارد،  هايشان فرار کنند ولی تنها باعث رنج بيشتری می رنج ه صده شوند. کسی ک

مثالً شايد سعی کند که رنج بازپرداخت وام را با گرفتن وام از جای ديگری پايان بخشد. اين يک تالش 
ی تالش  برای پايان دادن به رنج است که رنج بيشتری خلق می ان طوالن کند، و هر چقدر هم که در زم

 کنند که از آن بگريزند، احساس رنج از بين نخواهد رفت.
کنند، / کاری  ها به خودشان فکر نمی آن«خورد که:  ) راهب و شاعر، تأسف می٩٠-١١١٨گيو ( سای
ا  کنيم رنج می که احساس می -اين شعر از ما » خواهد. هايشان می کنند که دل را می ا م بريم چون آرزوه
می می -دارند  بلعند و به حرکت وامی را می م است و  پرسد که چرا هرگز ن ه زی م ه چه چي م ک ي م ه ف
 دهيم. مان را تغيير نمی ذهنيت
ه» چه چيزی مهم است«جا آن  اين ا آن روب ه ب ج  يعنی شما رنجی را ک ه احساس رن د، ب ي ت رو هس

تان با رنج فرصتی است که چشمتان را به فضيلت باز کند. رنجی  افزايش ندهيد، و دريابيد که رويارويی
مگر   –)  َاويََکتَه، پالی: ويَکريتهشود، خنثی است (سنسکريت: اَ  که به ناراحتی، غم، خشم و درد منجر می
ن   –اين که احساسات شما با آن مخلوط شود  ت رف ذي ا پ به عبارت ديگر، نه خوب است و نه بد. بنابراين ب

 توانيد تغيير بزرگی در زندگيتان به وجود بياوريد. تان، می رنج و کنترل احساسات
ه  داستان کسی را گفتم که با قرض چندصد هزار دالری تحت فشار بود. او به روشنی به من گفت ک

اره تش  وقتی آن قرض را به عنوان يک امتحان الزم پذيرفت، توانست بدون احساس رنج درب ي ی وضع
 فکر کند و در عوض حتا آن را به عنوان شادی ببيند.

ه  رار از آن داشت ه سعی در ف وقتی تصميم بگيريم که رنج را چنان که هست بپذيريم، بدون اين ک
ا  شود که از آن فضيلت بيرون می باشيم، آن رنج منعبی می ريزد. اگر بتوانيم بپذيريم که رنج الزم است ت

ه سمت  گاه تابلوی راهنمای مهمی می طور ذاتی داريم فعال کند، آن فضيلتی را که به ا را ب ه م شود ک
 توانيم احساس رنجمان را پشت سر بگذاريم. برد، و ما می شادی می

می ودا،  اين يک روش زندگی است که در آن شما رنج را داريد اما احساس رنج ن ن ب ي د. در آي ي ن ک
م، های فراوانی در اين باره هست، مانند چهار حقيقت جليل. اما حتا اگر ما آن آموزه ي اش ه ب وخت   ها را آم

کنم اگر کمی احساس  کنيم. فکر می شويم، کمی احساس رنج می رو می هنوز وقتی با يک منبع رنج روبه
گذشته از اين اگر هرگز رنج را احساس نکرده باشيم، ممکن است هرگز راهی را که  –کنيم عيبی ندارد 

 های بودا را. رسد انتخاب نکنيم: آموزه به شادی می

 ريزد رنج منبعی است که از آن فضيلت بيرون می

پيام رئيس
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سفر معنوی 
 

اش را در تاالر مقدس بزرگ، توکيو ايراد  بانو ِميا سخنرانی سفر َدرمَه
 کند. می

فهميدم. اما بعد از يک  زدم و انگليسی نمی چون فقط ژاپنی حرف می
ها به من کمک کردند که  های زيادی پيدا کردم و آن هفته دوست

 انگليسی ياد بگيرم.
کردم  پذيرش اين وضعيت خيلی سخت بود. احساس می

های بسيار زيادی برای زيستن دارم. به عنوان يک  زندگی
آموز دبستانی سردرگرم بودم که آيا ژاپنی هستم يا آمريکايی.  دانش

آيا   –کردم اگر والدينم طالق بگيرند چه اتفاقی خواهد افتاد  فکر می
گونه بودند؟ سؤاالت  با مادرم خواهم رفت يا پدرم؟ چرا والدينم اين

زيادی داشتم بدون هيچ جوابی. وقتی هفده سالم بود، به خاطر 
مان به هاوايی کوچ کرد. اين اولين باری  خانواده  بازنشستگی پدرم،

وقت با  پيش از آن هيچ  –کرد  بود که پدرم واقعاً با ما زندگی می
پدرم برای مدت طوالنی زندگی نکرده بودم. عجيب و خيلی 

 ناراحت بود.
در هجده سالگی خانه را ترک کردم. وقتی بيست سالم بود به 

خواستم که به ژاپن  ی هاوايی رفتم. واقعاً می تنهايی به مرکز َدرَمه
خواست، و احتياج به  طور نبود که دلم می برگردم. زندگيم آن

 راهنمايی داشتم که چگونه به ژاپن برگردم.
در اين زمان بود که عاليجناب نوبُوکازُو ماسُودا را مالقات 
کردم. او به گرمی به من خوشامد گفت و به طريقی در حضور او 

هايم را به او بگويم و به  احساس راحتی کردم. فوراً توانستم حرف
او اطمينان کنم. او گوش کرد و با اين که هيچ رهنمودی برای 

طور عجيبی کاهش يافت. در آن اولين  مشکالتم نداد، اندوهم به
مالقات، عاليجناب ماسُودا کتابی به من داد. او از من خواست که 
روزانه يک فصل را بخوانم و بعد از خواندن هر فصل به مرکز 

ی بنيادگذار  َدرَمه برگردم. آن کتاب آيين بودا برای امروز، نوشته
خواندم و هر روز به  نيّکيو نيوانو بود. من با هيجان هر فصل را می

رفتم تا در مورد محتوای کتاب صحبت کنم. واقعاً از  می  مرکز َدرَمه
بردم. عاليجناب ماسُودا به من آموخت که  اين جلسات لذت می

توانيم توقف کنيم، فکر  و به خاطر رنج، می »زندگی رنج است،«
کنيم، و خود را بهتر کنيم. بعد از آخرين جلسه، به رفتن به مرکز 
ياد دارم که قلبم از هيجان  َدرَمه ادامه دادم تا بيشتر بياموزم. به

 تپيد. تندتند می

 در تاالر مقدس بزرگ برگزار شد. ٢٠١٩مارس  ۴ی بنيادگذار نيوانو ارائه شد که در  ی بانو لورا ِميا در مراسم روز يادبود ماهانه اين سخنرانی سفر َدرمَه

من لورا ِميا هستم و به عنوان دختر بزرگ خانواده در ژاپن به دنيا 
پدرم فيليپينی و   –آيم  يی با گوناگونی بسيار می آمدم. از خانواده

مادرم ژاپنی است. مادرم وقتی من هنوز در شکمش بودم عضو 
ريّشو کاِسی ـ کايی شد. پدرم دريانورد بود و در استخدام ارتش. او 
را به جاهای بسياری اعزام کرده بودند و او يک يا دوبار در سال 

 گشت. به خانه در ژاپن برمی
ام وقتی است که دو سالم بود. خواهر  ی کودکی اولين خاطره

ی بزرگی  اش بيرون آوردم و از پنجره ام را از گهواره ساله يک
بيرون پريدم. وقتی برگشتم که از پنجره نگاه کنم، ديدم پدرم 

يی دارد و سعی دارد مادرم را بکشد. او هميشه بوی الکل  اسلحه
کردند. در آن زمان  داد و والدينم هميششه دعواهای شديدی می می

ی  کردم و برای درخواست کمک به خانه من پابرهنه فرار می
 رفتم. ی بغلی می همسايه

های زيادی به خاطر  وارد کودکستان ژاپنی شدم. در آغاز بچه
های  زودی توانستم  دوست ام کردند. اما به ام مسخره اسم آمريکايی

خواستم به کالس اول بروم، چون  زيادی پيدا کنم. وقتی می
کردند  توانستم وارد دبستان ژاپنی شوم. اذيتم می آمريکايی بودم نمی

 بانو لورا ِميا
 کشيش ريّشو کوِسی ـ کايی هاوايی

 ام را تغيير داد آموزش معنويی که در زندگی

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر مه ۴
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ی من با يک رهبر منطقه، خانم کيوکو کاکُو  عمل مرکز َدرَمه
نشستم و به  میهوزا شد. من همراه با او روزانه در  انجام می
کرديم. زندگی پر از رنج بود. از طريق  های همه گوش می داستان

جلسات هوزا کشف کردم که به منظور درک علت مشکل، الزم 
 هايمان را از چيزها تغيير دهيم. است که خودمان و ديدگاه

طور  خواستم بياموزم که چگونه به علت مشکل من بودم. می
ی رهنمودهای اعضا را جذب  متفاوتی به چيزها نگاه کنم، و همه

کردم، گويی که رهنمود برای من بود. از طريق هوزا، فهميدم  می
هايم را عوض کنم، وضعيت منفی به نظر  که وقتی من ديدگاه
رسد. کشف کردم که فقط من نيستم که مشکل  وضعيتی مثبت می

دارم. رهنمود هوزا چشمم را باز کرد. آموختم که بسيار سخت 
توانيم ديدمان  است که ديگران را تغيير دهی، اما اگر سعی کنيم می

 را از چيزها به راحتی تغيير دهيم.
) دوری تهپس از شش ماه، عمِل بهبود ارتباط اعضا با َدرَمه (

های بسياری ديدن کرديم.  و من از خانه  را شروع کردم. خانم کاکوُ 
ها برايمان  بعضی مردم با ما مهربان بودند و بعضی نه. بعضی

چايی خوب آوردند؛ ديگران در فنجان کثيف برايمان چای آوردند. 
هر وضعيتی که بود، خانم کاکُو به من گفت که با لبخند و سپاس 
چای را بنوشم. اين تمرين که ادامه يافت، دريافتم که چقدر مهم 

طور که هست با سپاس بپذيری. متوجه  است که وضعيت را همان
شدم که عادت دارم شرايط را به عنوان خوب يا بد قضاوت کنم و 

 دوری برای من خوب است. عمل  ته
چه که ديروز اتفاق افتاده خوب  آن«  خانم کاکُو به من گفت:

واقعاً اين » دهی مهم است. چه که امروز انجام می اما آن  است،
کنم. » خاص«خواستم امروز را  فکر را دوست داشتم. می

دهم. او  خواستم مطمئن باشم که امروز کار خوبی انجام می می
توانی هر کاری را انجام بدهی، پس  لورا، تو می«همچنين گفت: 

ی آخر  آن چند کلمه» کنيم. از امروز تعليم معنوی را شروع می
ام در  ام را جلب کرد. تعليم معنوی چيست؟ عمل روزانه توجه

بود. کارها هر روز تقريباً يکسان بودند، اما  »عمل«مرکز َدرَمه، 
ام هميشه  ام هر روز متفاوت بود. درک و دريافت روحيه روحيه
های  آور بود. متوجه شدم که هميشه به کارها و حرف تعجب

کنم. ديدم که  کنم و خودم را در آن وارد نمی ديگران نگاه می
کنم. متوجه  های خودم سرزنش می ديگران را به خاطر بدبختی

 توانم خودم را شاد کنم. شدم که من تنها کسی هستم که می

۵

) بيکی ميچی پس از مدتی، به مرتبط کردن مردم با َدرَمه (
عمل کردم. به بودا سوگند خوردم که هفتگی مردم جديدی را به 

توانستم  مرکز َدرَمه بياورم. ميچی بيکی زندگيم را تغيير داد. می
توانم به ديگران که احتياج به کمک دارند ياری  ببينم که من هم می

کردم. بودا دعاهايم را مستجاب  دهم. هر روز به سوی بودا دعا می
کرد و من توانستم مردم زيادی را به ريّشو کوِسی ـ کايی معرفی 

خوار ديگران  کنم. دوست داشتم که با ديگران مهربان باشم. غم
ها به من نشان داد  های آن خوارگی داد. درک رنج بودن به من غم

 دارم.» دل خوبی«که من نيز 
ی هاوايی برای کمک و  ی مرکز َدرَمه خواهم از سنگه می

های بسياری که با  ها و چالش حمايت از من در طی ناآرامی
پسربزرگم داشتم، تشکر کنم. آموختم که مادر شوم و خودم را 
بهتر کنم. اين همچنين زمانی بود که ياد گرفتم که والدينم را چنان 
که هستند بپذيرم. دريافتم که من اوضاع را برای پدر و مادرم 

  ها را تغيير بدهم تا بهتر بشوند، خواستم آن من می  –سخت کردم 
کردند که همسران خوبی باشند،  اما درواقع والدينم سخت تالش می

اش را تأمين کند، مادرم سعی  کرد که خانواده پدرم سخت تالش می
کرد که خانواده را دور هم نگه دارد. هر کسی سخت برای  می

ها متشکرم که رهايم نکردند، به  کرد. من از آن خانواده تالش می
 من زندگی دادند، بزرگم کردند، و مرا با َدرَمه مرتبط کردند.

کنم. دعا کردن  و بيش از همه، از بودا و بنيادگذار تشکر می
به بودا به من شهامت داد که وضعيت را بپذيرم و به جلو حرکت 

ام را ببينم،  کنم. بودا به من اين بينش را داد که نيروی درونی
که پذيرفتن  بل  نيروی نگريختن يا سرزنش نکردن ديگران،

 ها را. مشکالت و فراتر رفتن از آن
ی کشيشی در  در حال حاضر، از سوی رئيس نيوانو وظيفه

ی هاوايی به من محول شده است. سنگه سرشار از  مرکز َدرَمه
است، يک سالم هاوايی که به معنی عشق، آرامش » آلوها«روح 
چيز را چنان که هست به  خوارگی است؛ قلبی آرام که همه و غم

خوارگی، با عشق و مهربانی بزرگ با  گرمی بپذيرد و با غم
رو هستند  ديگران صميمی بماند. اعضای مرکز َدرَمه بسيار خوش

ها را در اطراف  توان صدای خنده و دويدن بچه و تقريباً هميشه می
 شنيد.

زبان تشکيل  زبان و نيمی ژاپنی سنگه تقريباً از نيمی انگليسی
های بسياری دارد که اعضا آن را  شده است. مرکز َدرَمه گروه
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 سفر معنوی

ی هاوايی ايمان بسيار عميقی به َدرَمه و بنيادگذار  مرکز َدرَمه
داشتند که آموزه را در هاوايی منتشر کردند. ايمان اکنون به نسل 

 شود. پنجم منتقل می
طور که در طی زمان سختی که با پسر بزرگم  درست همان

اش با دخترش کمک  داشتم به من کمک شد، من به دوستم در رابطه
کردم. احساس وحشتناکی است که ببينی دختر خودت در برابرت 
طغيان کرده است. از طريق عمل به ريّشو کوِسی ـ کايی، او و من 
آموختيم که احساسات دختر را درک کنيم و بپذيريم. ما با هم تمرين 

ی فضيلت بودا ببينيم.  کرديم تا چيزها را از ديدگاه ديگری، برپايه
بعد از دو ماه، دوستم توانست احساس حقيقی دخترش را درک کند: 

چيز  خواست. وقتی دوستم اين را فهميد، همه او توجه مادرش را می
تغيير کرد، و اين آغاز فصل جديدی برايشان بود. دوستم، که حامی 

کند. من به  و مشوق است، اکنون ديگران را به آموزه هدايت می
 ادامه خواهم داد. «اول برای ديگران»عمل به درمه با نگرش 

ی هاوايی شصتمين سالگردش را اين ماه جشن  مرکز َدرَمه
مان را  های رهبران پيشين ها و سختی خواهد گرفت. ما چالش

خوريم  ی هاوايی، سوگند می فراموش نخواهيم کرد و همراه با سنگه
ويکمين سالمان  يی نوشده به سوی شصت خوارگی و روحيه که با غم

 پيش برويم.
 

خوانيم و به آن  ی رئيس را می کنند. ما رهنمود ماهانه رهبری می
شود.  کنيم، که معموالً موضوع جلسات مطالعه می عمل می

بيکی و مراسم سپاس از  دوری و ميچی ها شامل عمل ته فعاليت
زبان مراسم سپاس ماهانه  نياکان است. بسياری از اعضای انگليسی

کنند. قرائت دعای روزانه در خانه اکنون بخش بزرگی  برگزار می
ها همچنين قرائت عصرگاهی دعا را در  از گروه مردان است. آن
 مرکز َدرَمه آغاز کردند.

جلسات آموزش خانواده ماهانه برای مادران انگليسی و 
شود. اگرچه فرهنگ و زبان متفاوت است،  زبان برگزار می ژاپنی

شمول است. از طريق اين آموزش، بسياری در  اما عشق مادر جهان
آموزند. هر دوی مادران و  شان می مورد خودشان و نيز والدين

ها کمک کرده است  کنند که به آن پدران در اين جلسات شرکت می
شان انعطاف بيشتری  تر شوند و نسبت به احتياجات فرزندان که آرام

ها فرق دارد، و الزم نيست که يکسان باشند.  داشته باشند. رشد بچه
شود. من  شان با فرزند از خانه آغاز می آموزند که روابط والدين می

واقعاً معتقدم که آموزش خانواده نقش مهمی در کمک به 
 کند. های آمريکايی بازی می خانواده

های مختلف  ها و زبان ها، پيشينه فرهنگ «ی بوته»هاوايی را 
هايی که  توانيم بر چالش هايمان، می دانند. اما ما با پذيرش تفاوت می
شويم غلبه کنيم. من دريافتم که رهبران بنيادگذار  رو می ها روبه با آن
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 تشخيص اهميت زندگی
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 آرام زندگی کردن

ی سوخته و پدر توانگر و پسر تنگدست،  های خانه همانند تمثيل
ی بودا و حقيقت  ی يک گردونه جا اصل دوگانه معنا در اين

دستاويزهای خوب است. اما اين صرفاً يک تکرار نيست، چون 
ی نويی از معنا وجود دارد: اين فرض که مقصود از زندگی  سايه

 در زيستن خالقانه است.
جا سفر زندگی ماست، و در اين  راه سخت و طوالنی در اين

شويم. ما همه تالش  رو می سفر با همه نوع سختی و درد روبه
چنان  ندرت آن ها غلبه کنيم، اما کارها به کنيم که بر اين سختی می

روند، و بسياری از ما در مسير عادی  خواهيم پيش می که می
 کشيم. ها دست می کارها، از آن

افتند، باور  مردم عادی بسياری در اين راه تفکر نااميدانه می
کنند که هر چقدر هم بجنگند به جايی نخواهند رسيد و بهترين  می

ها بگريزند و  ها اين است که به اين يا آن طريق، از سختی مسير آن
توانند از زندگی ببرند. از تالش برای پيشرفت  هر لذتی که می

 کنند. کشند، و به نگرش آسانی از زندگی فرار می دست می
از سوی ديگر، مردمی نيز هستند که حس اخالقی کمی دارند 

زنند، بدون اين که زياد به پيامد آن فکر  بر می و در حالی که ميان

صبر کن! اگر تو «بودا يک نگرش دل را آموخت، به انسان گفت: 
تنها اين کار را بکنی، ممکن است زندگی آرامی داشته باشی بدون 

تان تنها ظواهر موقت هستند که  های پيش چشم رنج يا عذاب. شکل
ها قرار نگيريد. و شايد هميشه آرام    گذرند. تحت تأثير آن می

 گويد که به ورای ظواهر برويم. جا بودا به ما می در اين »باشيد.
پس شايد اين آرزو به وجود بيايد که اگر کسی چيزها را کامالً 

آيد که زندگی آرامی  به اين روش ببيند، اين امکان به وجود می
هايی است که راهنما در تمثيل  داشته باشد. اين معنای توصيه

کند در حالی که شهر بزرگ را ايجاد کرد و گروه زير نظرش  می
 جا بروند و استراحت کنند. را هدايت کرد که به آن

 افتند. های شر می کنند، به آسانی به راه
مردم در هر دو طرف اين طيف، اهميت حقيقی زندگی را 

طور مفصل پيش از اين توضيح داده  بينند، چون چنان که به نمی
ی جانداران، پيشرفت مداوم است. اين  شد، مسير طبيعی برای همه

راه درست و حقيقی برای زيستن مردم است. شکست خوردن از 
دردهای زندگی انسانی، فراموش کردن اين راه زيستن طبيعی و 

ی راه يا برگشتن، دور انداختن ارزش  حقيقی، با توقف در ميانه
 خود به عنوان انسان است.

 زندگی خالق و هماهنگ

کردند، او شهر را  اما در زمانی که پيروان راهنما استراحت می
ها را به رفتن به سوی آرمان نهايی زندگی  کند و آن ناپديد می

کند. مردم در آغاز متعجب  انسان که جلوتر قرار دارد ترغيب می
آيند و دوباره شروع به  و سردرگم هستند، اما سريعاً به خود می

 کنند. حرکت می
جا زندگی خالق و هماهنگ  در اين »آرمان نهايی زندگی انسان«

آموزد که ما بايد به ورای ظواهر برويم.  است. اين تمثيل به ما می
اگر بنا است از رنج انسانی بگريزيم و به حالت آرامش دل برسيم، 

 شدگی است. يی در راه روشن همچنين اين حالت تنها مرحله
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به اين دليل است که با اين که ما، پيروان راه بودا، ممکن است 
خود را از رنج رها کنيم، تعداد زيادی از مردم در اين جهان در 

مانند. عبور کردن از اين مردم و رسيدن به قلمروی  بند آن می
آرامش برای فقط خودمان، باز نوعی فرار است، يک خودخواهی 

شدگی حقيقی نيست. تالش  مغرورانه. اين در هيچ معنايی روشن
های رنجمند،  برای دستيابی به شادی به همراه هم، در ميان انسان

زيستن يک زندگی واقعاً انسانی است. بنابراين بايد هر احساس 
راحتی و رضايت موقت را ناديده بگيريم، شهر خيالی را ترک 

 کنيم و در راه نبردهای نو دوباره حرکت کنيم.
اما با اين که اين راه پرزحمت ممکن است همان راهی به نظر 

جا آن را با زحمت گذرانديم، در واقع کار سختی  برسد که تا اين
تر  اندازه بزرگ در مقياس ديگری است. و ارزش اين کار بی

 است، چون کار بوداسف است برای شادی و بهروزی مردم.
ها را خلق  کنيم که کارها و انديشه فهميم که وقتی کار می وقتی می

کند، قلبمان به آن حالت دل برده  کنيم زندگيمان معنا پيدا می
 شود که کار لذت است. می

از   –ی ما در سفر زندگی هميشه تالش کنيم  بنابراين اگر همه
که چيزهايی را خلق کنيم که   –مان  طريق سرشت، استعداد و شغل

اند،  برای شادی و بهروزی ديگران و نيز خودمان ساخته شده
سازد. اين حالت  گاه آن کار آفرينش مسلماً هماهنگی بزرگی می آن

هماهنگی که در پی آمده، آرمان نهايی انسانی است، گنجی با 
 مانند. ارزش بی

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

).٨۶ـ٨١] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی

 دوازده علت و شرط و بيت پايانی سوگند

های مهم است.  عالوه بر تمثيل شهر خيالی، اين فصل پر از درس
ی دوازده علت و شرط  چه که خصوصاً ارزش توجه دارد َدرَمه آن

ی گرد آمده  است و چهار خط شعر زير که شاهان آسمان بر همه
 گفتند:

 باشد که اين نکوکردها
 در عالم به همه گسترش يابد،

 ی جانداران، تا ما و همه
 با هم به راه بودا دست يابيم!

دانند  اين چهار خط را جمعاً به عنوان بيت پايانی سوگندها می
های آيين بودای  های پايانی مراسم در بسياری از فرقه چون حرف

 مهايانه است.
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آورند.  های سبز نو درمی مه در ژاپن ماهی است که هوا خنک است و درختان برگ
اه  برطبق تقويم سنتی، تابستان در مه آغاز می ن م ادر در اي ن روز م ي ن شود. همچ

ی زندگی به  است، که فرصتی است که سپاسمان را از مادرهايمان، برای دادن هديه
 ما بيان کنيم.

ان را مشخص  وان گرد روز ج برای ريّشو کوِسی ـ کايی اين ماه پنجاهمين سال
ه در آن اعضای جوان می ه است ک ی ساالن يت کند که مناسبت ال ع ان در ف های  م

شوند تا به صلح کمک کنند. بنيادگذار  شان مشغول می گوناگونی در اجتماعات محلی
ان  نيّکيو نيوانو انتظارات بزرگی از جوانان داشت و می ارهای جوان ه ک گفت ک

ا شور و شوق  تکامل به وجود می شه ب ي م ان ه ه جوان ود ک دوار ب ي آورد. او ام
هايشان  را انجام دهند. مهم نيست چقدر پير شويم، تا وقتی که هر لحظه را با  فعاليت

 طور نيست؟ توانيم جوان باشيم، اين شوق زندگی کنيم، هنوز می
ر  کو نيوانو به ما می در پيام اين ماه، رئيس نيچی آموزد که تا زمانی که تحت تأثي

ج را  آرزوهای دنيايی هستيم، همچنان رنج می ه رن م ک ري ي گ م ب ي کشيم. اگر تصم
م،  گونه که هست بپذيريم، به جای اين که بی همان ثمر سعی کنيم از آن خالص شوي
 توانيم فضيلت بودا را دريافت کنيم. می

ا  اميدوارم که همه م، چون ب ري ي ی ما خود را در خدمت جامعه و مردم به کار گ
ادر می اين کار می ظر  توانيم رنجمان را به سوختی تبديل کنيم که ما را ق د از ن ن ک

ی  ی ِگلين گل کند و در برکه معنوی رشد کنيم، مانند نيلوفری که رشد می اي ب های زي
 دهد. می

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 شود-در پيش گرفتن راهی که به شادی منجر می

ستون مدير

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