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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

 های مهربانانه تشخيص حرف

چه که با خونسردی  ممکن است مردمی در اطرافتان باشند که با آن
کنند انجام دهند، شما را  و بدون هيچ عذاب وجدانی جرأت می

ها صبرتان تمام  کنم که حتا از دست آن کنند، فکر می زده می حيرت
اما » کند؟ چه جور آدمی اين کار را می«کنيد:  شود و فکر می می

 خواهم که خودتان را به جای او بگذاريد. از شما می
بندم که آن شخص دلش را به سوی انتقاد و مالمت  شرط می

هايی از زره دفاعی از خودش  اطرافيانش بسته است و با اليه
ها  کند. حتا اگر سعی کنيد که با انتقاد از آن محافظت می

 شان کنيد، احتماالً به شما گوش نخواهند داد. تصحيح
تا زمانی که مردم صادقانه احساس نکنند که کارها قابل 
پذيرش نيست، تغيير نخواهند کرد، هر چقدر هم که سرزنش شوند. 

ها  های آن چه که مهم است دانستن اين است که چگونه از دل آن

ها جدی شوند. تمام چيزی که الزم است يک  درخواست کنيد تا آن
 ی تماس دل با دل است. نقطه

شان از خود محافظت  نشينی به درون پوسته مردمی که با عقب
ها  خواهند کسی است که بتواند يار حقيقی آن چه که می کنند، آن می

 باشد.
اصطالحی است که به » ی يک بوداسف های مهربانانه حرف«

های مهربانانه است، اما حتا اگر شما  معنی حرف زدن با واژه
نتوانيد به خوبی با حرف ارتباط برقرار کنيد، اگر به آن شخص 

ها را تشخيص داده و سر تکان  باور داشته باشيد، و نگرانی آن
 باشکوه خواهد شد. ی» حرف مهربانانه«دهيد، تنها اين، يک 

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

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

 ی بنيادگذارمقاله

 ٣٣ـ٢٣٢) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان نيکيّو نيوانو، 



 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

گويند وقتی  اين از آن نوع عبارات ثابتی است که والدين می» ها خوب است، اما برای ما نه. برای آن«
کنند. ما  های ديگر مقايسه می خواهند که چيزی بخرند و بعد با ديگران يا خانه ها می شان از آن فرزندان

کند که هر  توانيم اين عبارت را چنين تفسير کنيم که به کلمات ساده و قابل درک بيان می همچنين می
کند ـــ بنابراين، الزم نست که خودتان را با ديگران مقايسه  ی خودش را دنبال می شخص راه زندگی يکه

 کنيد.
ها شايد يک احساس طبيعی انسانی  تر بودن نسبت به آن اما حسادت نسبت به ديگران يا احساس پايين
تر هستند، استعدادهايشان را  های بزرگ ی پرش تالش باشد. برای بسياری از مردم، اين عواطف تخته

 کنند. کنند و خودشان را بهتر می متحول می
تواند وقتی به چيزها نگاه  آموزد که مقايسه کردن خودمان با ديگران چگونه می آيين بودا به ما می

کنيم، مهم است که هيجاناتمان  کنيم، ديدمان را تيره کند. حتا اگر نسبت به ديگران احساس حسادت می می
 معنی ايجاد نکنيم.-را کنترل کنيم تا آرزوهای بيش از حد يا دشمنی بی

ها  نفس خيلی کمی دارند، افزايش پيدا کرده است و آن کنم که اخيراً تعداد افرادی که اعتمادبه فکر می
حاوی  »ايمان و فهم«ی نيلوفر،  سوره ۴اند که زندگيشان ارزشی ندارد. فصل  حتا خودشان را قانع کرده

شود، چنين  تمثيل مرد ثروتمند و پسر تنگدست او است. پسر تنگدستی که در اين تمثيل ظاهر می
کرد، اما پيرمرد ثروتمند که به او اطمينان داشت،  دوش زندگی می به شخصی است. او به صورت خانه

های ديگر کرد. با اين وجود  جا که او را مسئول انبارهای طال، نقره و گنج او را استخدام کرد ـــ تا آن
 توانست احساسات نوکرمآبانه را از خودش دور کند. دانست و نمی ارزش می پسر هنوز خودش را بی

نفس داشته باشند؟ شايد به  توانند اعتمادبه پس چرا مردم بيشتر و بيشتری مانند آن پسر تنگدست، نمی
يی است که فراوانی بيش از حد اطالعات وجود دارد که آرزوها را تحريک  اين دليل باشد که اين دوره

توانند  شود که مردم خودشان را با ديگران مقايسه کنند و براساس اين که آيا می کنند. اين باعث می می
 کنند که نابرابری اقتصادی هست. بسياری از چيزها را در زندگی داشته باشند يا نه، گمان می

 »نفس داشتن سخت است يی که در آن اعتمادبه دوره

 بگذاريد گنج شما بدرخشد

پيام رئيس
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٢٠١٩از کوِسی، اوت 

گويد اگر شما از ديگران فقيرتر هستيد، شما بايد ناشاد و در رنج باشيد.  يک نظام ارزشی هست که می
اين نظام ارزشی درواقع واضح نيست، اما اگر فقيرتر بودن از ديگران چيزی است که شما را 

نفستان را از دست بدهيد، کسی جز شما تعيين نکرده است که براساس اين  دارد اميد و اعتمادبه وامی
کنند و هيچ چيزی در  ها و شرايط تغيير می های ما براساس علت نظام ارزشی، شما ناشاد هستيد. زندگی

حالت ثابت وجود ندارد. بنابراين اگر بگذاريد که از چسبيدن چنين برچسبی به خودتان رنج ببريد و 
 ايد به هدر برود. نفس و اميدتان را از دست بدهيد، ممکن است زندگيی که دريافت کرده سرانجام اعتمادبه

تان آرزوی  ی حقارت و آرزوی پيشرفت دو روی يک سکه هستند. دقيقاً چون در عمق قلب عقده
شوند. اما اگر به اين ايده وسواس پيدا  داشتن يک زندگی بهتر هست، گاهی احساسات منفی ظاهر می
ی حقارت که بايد بلوغ را تغذيه کند،  کنيد که ناشاد بودن شما تقصير جامعه يا ديگران است، عقده

 شود و ممکن است به بهبود خود منجر نشود. رود که  سوخت آه و ناله می برعکس تا جايی پيش می
شد، او  گرديم، وقتی زندگی پير توانگر داشت به پايان خود نزديک می به تمثيل پسر تنگدست بازمی

اين مرد پسر من است، که وقتی «به مردمی که در اطراف بسترش گرد آمده بودند اعالم کرد که: 
يی است که  اين لحظه .»هايم متعلق به اوست ی ثروت و دارايی کودک کوچکی بود، گم شده بود. همه

های پير  دانست، از گنج خود (سرشت بودايش) آگاه شد. حرف ارزش می پسر تنگدست، که خود را بی
ی مردم فرزندان بودا هستند،  کنند ــ که همه ها را منتقل می-توانگر سرشار از معنای واقعی هستند که آن

نفس  ها بايد اعتمادبه و همان سرشت بودايی را دارند که با بودا يکی است و همان است. بنابراين آن
 شان (سرشت بودايشان) بدرخشد. داشته باشند و بگذارند گنج

تان راضی  گويد که به جای اين که فقط از شادِی آگاه شدن از گنج از طريق اين تمثيل، بودا به ما می
تان را به کسی منتقل کنيد که هنوز از گنجش آگاه نيست و به تعامل با اين شخص ادامه  باشيد، اگر آگاهی
 درخشد. تر از پيش می شود گنجش بدرخشد، سرشت بودای شما حتا روشن دهيد که باعث می

است. بنابراين، بياييد ايمان داشته باشيم » ايمان و فهم«ی بودا و درک آن معنی  ايمان داشتن به آموزه
ای سرشار از  و درک کنيم که همه گنج سرشت بودا را دارند و به پيش رفتن ادامه دهيم و زندگی

 نفس داشته باشيم. اعتمادبه

پيام رئيس

 سرشت بودايتان را به وجود بياوريد
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اش را در ريّشو کوِسی ـ کايی  آقای دوالل بارُوآ سخنرانی سفر َدرمَه
 کند. بنگالدش ايراد می

کردم،  ها شرکت می برخوانی سوره شرکت کردم. وقتی در آموزه
شود و نور شادی جلوی چشمم آمد. در  متوجه شدم که دلم بهتر می

اين زمان بود که آقای بارُوآ از من دعوت کرد که عضو رسمی 
دانستم ريّشو کوِسی ـ کايی  جا که می ريّشو کوِسی ـ کايی شوم. از آن

و از پيش در آموزه   راه درست زندگی را به من آموخته بود،
بودم، در پيوستن به   شرکت کرده بودم و ارزش آن را دريافته

 سازمان ترديد نکردم.
زودی شروع  بعد از اين که عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شدم، به
ها زندگيم شديداً  به شرکت در گروه مردان کردم، با آموختن آموزه

هايم شد. شروع کردم که آموزه  تغيير کرد، که باعث تعجب همسايه
را با دوستان و آشنايان محل سهيم شوم. با کمک رهبران بخش 
به ريّشو کوِسی ـ کايی هدايت کردم.  رام، بيش از پنجاه نفر را

ها قرار گرفت، و اکنون با من در  ام هم تحت تأثير آموزه خانواده
 کنند. ها شرکت می فعاليت

به سمت رهبر منطقه در بخش رام منصوب  ٢٠١۴در دوم مه 
ی  توانم در سمينار پيشرفته شدم. در همان روز، متوجه شدم که می

ی نيلوفر، در بانکوک شرکت کنم. در سمينار اهميت مقدم  سوره
دانستن ديگران و احساس کردن رنج ديگران، گويی که رنج ماست 
را مطالعه کردم. تا آن زمان، به ندرت به کمک به ديگران يا 

 ، در طی مراسم جشن بيستمين سالگرد ريّشو کوِسی ـ کايی بنگالدش ايراد شد.٢٠١٨اکتبر  ٢۶اين سخنرانی سفر َدرَمه در ريّشو کوِسی ـ کايی بنگالدش در چيتاگونگ در 

يی چهارنفره دارم، همسرم، ليلی، دو  من دوالل بارُوآ هستم. خانواده
عنوان رئيس بخش رام در بازار کاکس خدمت  دخترم، و خودم. به

 کنم. می
امروز روز مهمی برای ريّشو کوِسی ـ کايی بنگالدش است. من 

ام را عرضه  مفتخرم که در اين روز خاص سخنرانی سفر َدرَمه
ام را از  خواهم برای دادن اين فرصت به من، تشکر قلبی کنم. می می

يوشی آريتومی، کشيش ريّشو کوِسی ـ کايی  عاليجناب نوری
 ام بيان کنم. بنگالدش و اعضای سنگه

ی ريّشو کوِسی ـ  درباره ٢٠١٢بار در اول مارس  برای اولين
ام را از دوستم آقای شُونيل بارُوآ  خواهم قدردانی کايی آموختم. می

خواهم سپاسم را  بيان کنم که مرا به آموزه هدايت کرد. همچنين می
از رئيس پيشين بخش آقای آشوک کُومار بارُوآ بيان کنم که از 

ام پيکرگذاری شد، از من حمايت  روزی که مرکز ايمان در خانه
 کرده است.

پيش از اين که با ريّشو کوِسی ـ کايی رويارو شوم، کارمند يک 
های بهروزی اجتماعی شرکت  شرکت بودم و نيز در فعاليت

ام را از دست دادم و به سختی  کم سالمتی کردم. ناگهان کم می
توانستم راه بروم. چون هر روز مجبور بودم در رختخواب  می

توانستم به کار کردن ادامه دهم. درمان پزشکی خرج  بمانم، نمی
زيادی برايم داشت و چيزی نگذشت که به قرض افتادم. دچار 

ام را هم از دست دادم. احساس  ی عصبی شدم و قدرت روحی حمله
کردم و حتا حرف زدن با ديگران برايم سخت بود.  بدبختی می

 روز از نظر جسمی، روحی و مالی در رنج بودم. روزبه
در طی آن زمان آقای شُونيل بارُوآ را مالقات کردم. او يک 
رهبر ريّشو کوِسی ـ کايی را آورد که از من ديدار کند. از آن روز 
به بعد، او به حمايت معنوی از من ادامه داد و چيزهای زيادی 

که داشتم  ی ريّشو کوِسی ـ کايی به من آموخت. درحالی درباره
کردم که  آموختم، احساس می ی بنيادگذار نيّکيو نيوانو را می آموزه

 شود. تر می گيرد و دلم سبک تغيير در درونم شکل می
حل بسياری از مشکالت  به خاطر کمک آقای بارُوآ، توانستم راه

ام  و توانستم دوباره با ديگران صحبت کنم. قدرت جسمی را پيدا کنم، 
شروع به بازگشت کرد. شروع به ديدار از بخش رام کردم و در از 

 آقای دوالل بارُوآ
ـ کايی بنگالدش  ريّشو کوِسی

 شاديی که از طريق پيروی از راه يافتم
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کردم، اما به خاطر سمينار، اهميِت داشتن  ها فکر می تشويق آن
ای را دريافتم. از آن زمان به بعد، تالش کردم  چنين قالب ذهنی

چه را که در بانکوک آموختم به عمل دربياورم و تا جای ممکن  آن
 آن را با تعداد زيادی از مردم سهيم شوم.

ی بودای جاودان  ، مرکز ايمان (مجسمه٢٠١۶ژوئن  ١٧در 
اکتبر همان سال، گواهی  ٢٣مُونی) را دريافت کردم و در  شاکيَه

های اصلی در  آموزگار َدرَمه را گرفتم، هر دو را در ساختمان
به عنوان بخشی از عمل انتشار َدرَمه،   توکيو وقتی در ژاپن بودم.

های اعضا و غيراعضا  به همراه اعضای ديگر مرکز از خانه
ی مهمی  کرديم تا َدرَمه را به اشتراک بگذاريم. تجربه-ديدن می

برای من بود. در اول آوريل سال بعد، من به رياست بخش رام 
 منصوب شدم.

ام، به اين  به عنوان رئيس بخش، مردم بسياری را مالقات کرده
ها به بودا متصل شوند، اميدوارم که با استفاده از تجربه  اميد که آن
هايم به مردم رنجمند کمک کنم. باور دارم که نقش رهبر  و آموخته

ها را به  خوارگی به ديگران نزديک شود و آن اين است که با غم
سوی شادمانی هدايت کند. به من گفته بودند که نقشم به عنوان 
رهبر بخش، انتصابی از سوی بوداست. با آگاهی به اين که من 

بندم تا آموزه را با  آور بودا هستم، خودم را به کار می يک پيام
 مردم بسياری به اشتراک بگذارم.

خواهم سپاسم را از عاليجناب آريتومی بيان کنم که  جا، می اين
از صميم قلبم برای او احترام قائل هستم. عميقاً تحت تأثير نگرش 

ی او به ايمان قرار گرفتم و بارها در حد اشک ريختن از  صادقانه
ی او به آموزه متأثر شدم. او تالش زيادی برای  عمل مخلصانه

شادی اعضا در بنگالدش کرده است. به خاطر عاليجناب 
 آرتيتومی زندگی من کامالً تغيير کرده است.

به عقب به زندگيم، از زمانی که به ريّشو کوِسی ـ کايی پيوستم 
ها عمل  بينم که هر چه بيشتر که به آموزه کنم، می که نگاه می

شدم. از طريق اين عمل، نگرشم به زندگی  کردم، شادتر می می
ام  اند که بسيار تغيير کرده تغيير کرده است و اطرافيانم به من گفته

بينم که در  تر هستم. اکنون وقتی کسانی را می و از پيش مهربان
کنم که  شوم، و فکر می ها می رنج هستند، عميقتر از پيش نگران آن

ها کمک کنم که از رنج رها شوند. همچنين  توانم به آن چگونه می
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ها از  کنم شادی آن بينم که شاد است، احساس می وقتی کسی را می
رو شدم،  آن من است. تا زمانی که با ريّشو کوِسی ـ کايی روبه
کنم با هر  هرگز چنين احساساتی را تجربه نکرده بودم. فکر می

خوارگی در درونم شروع به رشد  روز عمل کردن به آموزه، غم
 کرده است، بدون اين که حتا خودم آن را تشخيص بدهم.

عمل به راه شايد به کوهنوردی تشبيه شود. پيش از باال رفتن 
از يک کوه بلند شايد شخص احساس اضطراب کند، فکر کند که 

ی کافی  تواند سالم به قله برسد يا آيا راهنمايشان به اندازه آيا می
ها را در مسير درست پيش ببرد. اين حقيقت که  خبره است که آن

من امروز در بيستمين سالگرد ريّشو کوِسی ـ کايی بنگالدش 
ام را عرضه کنم، نمايانگر گام مهمی  توانم سخنرانی سفر َدرَمه می

در زندگيم به عنوان يک عضو ريّشو کوِسی ـ کايی است، که فکر 
 تواند به کوهنوردی نيز تشبيه شود. کنم می می

کنم تا  نگرم، فکر می ام می وقتی به راهی که تاکنون در آن رفته
شود. بزودی  ام که به قله ختم می ای باال رفته ی راه کوهستانی نيمه

پس از اين که به ريّشو کوِسی ـ کايی پيوستم، نگران بودم که آيا 
ی زندگيم حفظ کنم. راه ايمان، مانند  توانم ايمانم را برای بقيه می

ام همچنان راه  کوهنوردی، بدون سختی نيست، اما تاکنون توانسته
بروم. حتا به نقش مهم رهبر بخش منصوب شدم و اين فرصت را 

ی آموزش رهبر خارج از کشور در  يافتم که در برنامه
های ارزشمندی  ها گنج های اصلی شرکت کنم. اين تجربه ساختمان

ی راه هستم و راه درازی تا  در زندگيم بود، اما من هنوز در نيمه
 قله در برابرم هست.

رسم، اما  ام می ی زندگی دينی مطمئن نيستم که چه موقع به قله
بينم که وقتی با جديت به  کنم، می ام تأمل می وقتی در راهی که آمده

ام. به عالوه  کنم، ندانسته شادی بسياری دريافت کرده راه عمل می
رسيد،  ی راه کوهستانی که وقتی به ارتفاع معينی می مانند منظره

شود، به خاطر نکوکردهايی  ناگهان در برابر چشمانتان گشوده می
کردنم به چيزها تغيير  ام، راه نگاه که از عمل مداوم دريافت کرده

 کرده است و ديدم از جهان گسترش يافته است.
هر چه با جديت در عمل به َدرَمه تالش کنيم، نکوکردهای 

کنيم  توانيم دريافت کنيم. از سوی ديگر، وقتی فکر می بيشتری می
ايم، تکبّر فوراً در دلمان به وجود  که کاری را به تنهايی انجام داده



 سفر معنوی 

ها ما را قادر  ی آموزه آورد. مطالعه آيد. تکبّر رنج پديد می می
کند که از تکبّر خالص شويم و دريابيم که بودا از ما محافظت  می
کند، که برای آن سپاسگزاريم. وقتی اين قالب ذهنی را داشته  می

توانيم با خوشحالی هر موفقيت يا  شويم و می باشيم، فروتن می
 دستاوردی را به کمک ديگران نسبت بدهيم.

وقتی عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شدم و شروع به باال رفتن از 
توانم رهنمودی بگيرم  کوه زندگی دينی کردم، نگران بودم آيا می

ام که در  که مرا در طول راه درست هدايت کند. اکنون، قانع شده
شک خواهم  ام و باور دارم که روزی بی راه درست گام برداشته

ی شما به پيمودن راه  توانست به قله برسم. اميدوارم همراه با همه
 به سوی قله ادامه دهم.

خورم که به سرشت بودای ديگران  به اين مقصود، سوگند می
انگيز ريّشو کوِسی ـ کايی را تا  ی شگفت احترام بگذارم، اين آموزه

جای ممکن به مردم بيشتری نشر بدهم، و خودم را وقف عمل به 
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ی بخش رام، در حياط بخش. آقای بارُوآ (مرکز) با اعضای سنگه

َدرَمه کنم تا، چنان که در سوگند اعضا آمده، بتوانم کار کنم تا 
 صلح را به کشورهايمان در سراسر جهان بياورم.

 از گوش دادنتان بسيار سپاسگزارم.
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گردد؛ هر  ها برنمی ها و پريستار عنوان اين فصل تنها به راهب
دهد،  ی بودا را آموزش می کسی که به خاطر ديگران َدرَمه

آموزگار َدرَمه است. اين فصل مهم است چون ارتباط نزديکی با 
زندگی ما در ايمان دارد، چون قالب ذهنی آموزگار را نشان 

دهد، احساسی که ما ـــ که در عصر از بين رفتن َدرَمه زندگی  می
آموزيم، بايد داشته باشيم.  کنيم ـــ وقتی َدرَمه را به ديگران می می

کند که َدرَمه را به  هايی اشاره می اين فصل همچنين به نکوکرد آن
 آموزند. روش درست می

سيمايی که بايد اول به آن توجه شود اين است که از اين فصل 
به بعد، يک تغيير سبک مشخص هست، چون از اين به بعد 

هاست. تا اين زمان مردم فکر  توضيحات بودا خطاب به بوداسف
ها  ها، و بوداسفپرْتيَِکه بوداها،  شراوکهکردند که تمايزی ميان  می

کرد که اختالف  های آغازين بودا تأکيد می وجود دارد. در فصل
هايی بودند که در راه به  ها همه بوداسف اساسی وجود ندارد ـــ آن
ی بودا  اش، او مژده داشتند. برای اثبات گفته سوی بوداگی گام برمی

جا به  در اين َشراَوَکهی  ها داد (واژه شدن را به بسياری از شراوکه
 ها است). بودا پَرتيَِکهای استفاده شده که شامل  معنی

به همين دليل است که شنوندگان از اين نقطه به بعد انحصاراً 
ها هنوز همان اشخاص قبلی هستند، اما پس از  بوداسف هستند. آن

ها در واقع بوداسف هستند،  اين که به اين حقيقت بيدار شدند که آن
کند به اين دليل بودا  شان در گوش دادن شديداً تغيير می احساس

پُوتره، َمها ـ کشيپَه، يا راهبان آغازين به  خطابش را از شاری
ها تغيير  بوداسف شاه دارو يا بوداسف منجُوشری يا فقط بوداسف

 دهد.  می

 شاد شدن از شنيدن آموزه
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 چه کسی آموزگار َدرَمه است؟
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 »يک بودا دست خواهند يافت.
م  شمار می های بی ی ما از مثال در دنيای معمولی روزمره ي دان

ان  پذير که می که شخصی با دلی انعطاف اً از سخن م ي ق ت د مس توان
زرگی  های بزرگ تأثير بپذيرد، می شخصيت يت ب ق وف ه م د ب توان

ه  ه سود شخصی عالق ا ب ه برسد. از سوی ديگر، بسياری که تن
ا  د، ام اورن ي دارند، شايد به چيزی برسند يا کمی امنيت به دست ب

اشد، و آن موفقيت بزرگ شايد فراتر از دسترس آن اری  ها ب ا ک ه
 برای ثبت در تاريخ نکنند. 

وزه های دينی ما اين بيشتر حقيقت پيدا می در زندگی د. آم ن ی ک
ه  تريِن همه بودا بزرگ ی چيزهای بزرگ است. اگر شخصی ک

ه آن  را می  آموزه رد و ب گي شنود از صميم قلب تحت تأثير قرار ب
 رسد. حدی میهای بی معتقد باشد، آن شخص به بلندی

ن «کند:  مُونی اعالم می در آغاز فصل، شاکيه دام از اي اگر هر ک
ز  ی گل شگفت جانداران حتا يک بيت يا يک عبارت اين سوره انگي

د،  اد شون َدرَمه را بشنوند، و از طريق آن، حتا برای يک لحظه ش
شدگی  ها مسلماً به روشن دهم ـــ آن ی بوداگی می ها مژده من به آن

 آرزوی زاده شدن
ا از روی  ودا شدن است ام بوداسف شخصی است که سزاوار ب

وم را رد می خوارگی برای جانداران تولد مجدد در پاک غم د،  ب ن ک
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وداسف  ن ب درعوض مشتاق زاده شدن به صورت انسان است. اي
می ی کرمه در نتيجه اره زاده ن ل ی خوب يا بد، دوب ه  شود، ب ه ب ک
ه خاطر غم داران  خوارگی عميق و اشتياقش برای نجات هم ان ی ج
ده می» تولد از روی آرزو«شود. اين  زاده می رای  خوان شود و ب

 ».شود از روی خواست متولد می«کسی است که 
د، چون  بنابراين، هر کسی می تواند به عنوان بوداسف عمل کن

ی  ها می بوداها و بوداسف اي توانند به خواست خود در هر بدن و ج
ه  ها می خواهند از نو زاده شوند. به عبارت ديگر آن که می د ب توانن

ه شخصی  م ک آسانی تجّسد پيدا کنند. پس، بايد در نظر داشته باشي
گه می ی نيلوفر را می ی سوره که آموزه دارد و خود را  گيرد و ن

ظر  وقف انتشار آن می کند، اگرچه در ظاهر شخصی معمولی به ن
رسد، شايد واقعاً يک بودا يا بوداسف باشد که خود را ديگرگون  می

ی باالترين  کرده است تا جهان را نجات دهد. چنين شخصی شايسته
 ستايش است.

ی  ت اف ن دري ي م. چن ي اب همچنين مهم است که خود ما اين را دري
لت  ا فضي ا ب ده ي غرور خودخواهانه نيست، که خود را روشن ش

ه  بدانيم وقتی که واقعاً نيستيم، بل ي ک که يک آگاهی مقدس است. با ت
م.  توانيم هيچ کار شرم بر چنين آگاهی مقدسی، نمی ي آوری انجام ده

يی ندارم جز اين که زندگيی را پيش ببريم که به سود ديگران  چاره
آيد به حرکت  چه که از اعماق قلبمان می و جامعه باشد. ما که با آن

شود، اگر نگذاريم که  تر می چنين آگاهيی از بوداسف حتا محکم
که آن را حفظ کنيم. به  مان از شنيدن آموزه به پايان برسد، بل  نشاط

کند  عبارت ديگر، شادی شنيدن آموزه ارزشش را وقتی اثبات می
که ما آن را از طريق عمل دينی و ستايش (يا پيشکش کردن) 
ی  پرورش دهيم. ستايش، نشان دادن سپاس عميق از بودا و آموزه

 اوست، و بيان خلوص از طريق عبادت و اعمال ديگر.

عمل دينی و ستايش، نشاط حاصل از شنيدن آموزه را 
 کند حفظ می

ی درآمده ه طور ب ه ب ار خالص  ايم، و نه تنها آن چيزهايی ک ي ت اخ
ر کمک  يی نداريم جز اين که به انتشار سوره هستند، چاره ی نيلوف

الت  ن ح م. اي ي ن گران عمل ک ع دي ف کنيم، و به طور طبيعی به ن
 بوداسف است.

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

).١٠۴ـ٩٩] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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کند که  کو نيوانو تمثيل پير توانگر و پسر تنگدست را نقل می در پيام اين ماه، رئيس نيچی
 است.») ايمان و فهم(«ی نيلوفر  سوره ۴از فصل 

هايی که  ی حقارت دارند، و آن کنيم که تعداد مردمی که عقده ما در عصری زندگی می
نفس پايينی دارند ـــ در حال افزايش است، اما چنان که تمثيل آشکار  طور کلی اعتمادبه به
ی ما فرزندان بودا هستيم. همه کس، بدون استثناء سرشت بودای ارزشمند و  کند، همه می

چه مهم است اين است که به سرشت بودا در خود و ديگران ايمان  درخشانی دارند، آن
 نفس زندگی کنيم.  داشته و آن را درک کنيم و به پيش برويم و با اعتمادبه

ها اميد و شادی بدهيم،  به عنوان بوداسف، نقش ما ارتباط با مردم است تا بتوانيم به آن
 به جای اين که به خودمان فکر کنيم.

ی ما با جديت در عمل بوداسف  برای اين که اين اتفاق رخ دهد، اميدوارم که همه
بهايی را در درون خود تشخيص بدهيم (سرشت بودايمان)  تالش کنيم تا گنج گران

ها عمل  ها را مطالعه و به آن مان آموزه که بارها و بارها در زندگی روزمره درحالی
 کنيم. می

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 بوجود آوردن سرشت بودا در درون ما

ستون مدير
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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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741    FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net    URL: http://www.rkina.org/losangeles.html

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of  Los Angeles
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, Paci  ca, CA 94044, USA
POBox 778, Paci  ca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951     FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org     URL: http://www.rksf.org

Please contact Rissho Kosei-kai of  San Francisco
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, USA
TEL: 1-212-867-5677     Email: rkny39@gmail.com     URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of  Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654     
Email: murakami4838@aol.com     URL: http://rkchi.org

o

Rissho Kosei-kai of  Fort Myers
URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Oklahoma
2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030     FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com     URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of  North 
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430     FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org     URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of  San Antonio
(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991     FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of  Seattle's Buddhist Learning Center
28621 Paci  c Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024     FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Rissho Kosei-kai of  Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br     URL: http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement
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Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Patiya
China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong, 
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of  Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of  Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district, 
                Ulaanbaatar 15160, Mongolia
 (Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960     Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of  Erdenet
2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum, 
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949     Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of  the UK
Rissho Kosei-kai of  Paris
Rissho Kosei-kai of  Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537  東京都杉並区和田 2-7-1  普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230     FAX: 03-5341-1224     URL: http://www.ibc-rk.org

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓国立正佼成会
〒 04420 大韓民国 SEOUL特別市龍山區漢南大路 8路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of  Korea
TEL: 82-2-796-5571     FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会 山支部
〒 48460  大韓民国 山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of  Korea
TEL: 82-51-643-5571     FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會
台湾台北市中正區衡陽路 10號富群資訊大厦 4樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633     FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會
台湾台南市崇明 23街 45號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478     FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of  Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of  Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of  Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of  Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of  Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of  Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, 
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of  Singapore

Rissho Kosei-kai of  Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo, 
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of  South Asia
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

Rissho Kosei-kai of  Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218     Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406     FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of  Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575 Published by Rissho Kosei-kai International


