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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

 تجويز داروی مناسب

هايی که  آن«دهد که  ی نيلوفر که در آن بودا به ما قول می سوره
ــ به ما حقيقتی را    »شنوند همه بودا خواهند شد درمه را می

طور که  آموزد که همه را آزاد خواهد کرد. اما درست همان می
پزشک براساس عالئم خاص و شدت بيمارِی مريض دارو تجويز 

کند، اين حقيقت نيز بايد به شکلی نشان داده شود که با فرد و  می
رنجش سازگار باشد ــ در غير اين صورت، ناممکن است که 

 حقيقتاً به آن شخص کمک کرد که به رهايی دست يابد.
ی  طور اختصاصی به افراد، مسئله ی پاسخ دادن به مسئله

خوارگی است که کاری نکنيم  دستاويزهای خوب است. فقدان غم
جز اين که يکی از اصول بزرگ آموزه را طراحی کنيم و بعد 

ها  آن«کنند، عذر و بهانه بياوريم که مثالً:  وقتی مردم درکش نمی

 ».ی کافی باهوش نبودند به اندازه
ی کمک به کسی برای دست يافتن به رهايی از  اگر درباره

رنج، جدی باشيد، نخواهيد توانست جلوی خودتان را بگيريد تا از 
تان ــ که  ها و دانش ی تجربه تان استفاده نکنيد ــ از همه تمام قدرت

 هر چه در توان داريد را جلب کنيد.
هايشان پرشور  خوارگی، هر چقدر هم که پاسخ با اين فوران غم

العمل منفيی را نخواهيد پذيرفت.  باشد، شما هيچ نوع عکس
تان، بيش  ها با کلمات ی آن--همچنين با در آغوش گرفتن مهربانانه

 کنيد. شويد يا لوسشان نمی ها نمی های آن از حد تسليم خواسته
 

 ۶٧ـ۶۶) ص ١٩٩٧(نشر کوِسی،  ٩کايسو زُوايکان نيّکيو نيوانو، 

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



 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی

های باستان  ی شعرهای ژاپنی دوره ) در مجموعه٩۴۵ـ٨٧٢در ميان شعرهايی که کی نو تسُورايُوکی (
ی خودش هست. اين مجموعه اولين جنگ شعر واکا است که از سوی  و نو آورده است شعر عاشقانه

طريق اين جهان / مانند بادهايی که / در طول آن «گويد:  امپراتور سفارش داده شده است. اين شعر می
 »وزد، / عاشقانه انديشيدن / به شخصی ناديده است. می

توان آن را به روش خودش درک کرد. اما  با خواندن اين شعر به عنوان شعری عاشقانه، می
که در   ی حقيقتی است که به ندرت از آن آگاهيم: شخصی پيشنهاد کرده است که اين شعر در واقع درباره

ها احساس حسن  ی چيزهايی را که در جهان وجود دارند دوست داريم و نسبت به آن ته قلبمان، ما همه
 نيت داريم.

های  کند . روش طور نيست که اين شعر توصيف می توانيم ببينيم که شرايط آن اما در واقع، می
شان را با هم   شود که مردم جروبحث کنند، خصومت نشان بدهند و روابط مختلف انديشيدن باعث می

شود که کشورها به سوی هم اسلحه آتش کنند. متأسفانه اختالف ميان اديان هنوز  قطع کنند. حتا منجر می
توانند بپذيرند که  برند و نگرانند چون نمی به عنوان مشکلی واقعی وجود دارد ــ مردم زيادی رنج می

 شوند. ثمر می های بی ها وارد جنگ جا که حتا با آن ها فرق دارند، تا آن ديگران با آن
مان قرار دهيم که مردِم  توانيم بکنيم اين است که اين را اصِل شخصی در اين شرايط، کاری که می
ها را فقط به عنوان تفاوت بپذيريم. برای اين کار، اول بايد دريابيم که  ديگر با ما متفاوتند و آن تفاوت

با اين کار، شروع به ديدن » ی چيزهای اين جهان و قلبی مهربان دارم. من نيز احساس عشق به همه«
 کنيم. های ميان خودمان و ديگران می شکوه تفاوت

 قلبی که همه را دوست دارد

 چون ما متفاوت هستيم

پيام رئيس

 هايمان معنا و شکوه تفاوت

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر سپتامبر ٢

کرديم، تجربياتی يکه و ها و شرايط مختلف زاده شديم. به عالوه، وقتی رشد می ما همه به خاطر علت
 دهد. را شکل می» من«های شخصيتيی را ساخته که  خاِص هر يک از ما تحمل کرديم که آن ويژگی

بنابراين کامالً طبيعی است که روش انديشيدن و ديدن چيزها در شما، و اينجا چيزی از قوميت و 
ها به عنوان دليلی برای جنگيدن يا  گوييم، با ديگران متفاوت است. قرار دادن اين تفاوت ظاهرتان نمی

 طرد کردن ديگران، معادِل انکار فرديت خودتان است.
های متفاوتی را به سوی  شان، راه يی در جهان دين، طبيعی است که مردم براساس شرايط کرَمه
يابند و ديگران از  های مسيحيت می رهايی انتخاب کنند. بعضی از مردم رهايی را از طريق آموزه



٢٠١٩از کوِسی، سپتامبر 

های بسياری دارند  وجوی آرامش هستند، آموزه های اسالم يا آيين بودا. مردمی که در جست طريق آموزه
جا  ی مردمی که اين ها احترام بگذارند و باورشان کنند. به منظور آوردن آرامش دل برای همه که به آن

های خاصی را به وجود آوردند که  های دينی مختلف، ويژگی کنند، اديان و فرقه روی زمين زندگی می
 کردند. همديگر را تکميل می

اند تا مردم را به سوی آرامش دل هدايت کنند.  خوارگی به هم پيوسته اديان در آموزه عشق و غم
عشق برای ديگران و «کند و نتيجتاً  آيد روی ما کار می خوارگيی که از دين می سپس، وقتی عشق و غم

توانيم جلوی خود را بگيريم و آن را به کار نگيريم.  آيد، نمی که در ما نهفته بود بيرون می» دلی مهربان
 ی بودايی، اين راه زندگی بوداسف است. با اصطالحات آموزه

ها مهربان  توانيم با آن کنيم و نمی های ميان خودمان و ديگران را احساس می گاهی ما ناگهان تفاوت
کرد به درون به سوی قلبمان  هايمان را که به بيرون نگاه می افتد، اگر چشم باشيم. وقتی اين اتفاق می

 شود. تر می ها آسان برگردانيم، پذيرفتن اين تفاوت
شوم، فکر  رو می کنم و با شخصی با نظری متفاوت روبه المللی شرکت می های بين وقتی در کنفرانس

کنم که باشکوه است که او روش تفکری دارد که من ندارم. از همه چيز که بگذريم، از طريق آن  می
دانم. به جای  تفاوت، اين فرصت را دارم که بياموزم هنوز چيزهای زيادی هست که من خودم هنوز نمی

هايمان را به سِر  اين که با صدای بلند روی نظرات خودمان پافشاری کنيم و سعی کنيم که شاخ
ها را  هايمان اذعان کنيم، آن های همديگر فرو کنيم، آيا وقتی شادتر نخواهيم بود که به تفاوت تفاوت

 آورد؟ ی ما شادی می ای را خلق کنيم که برای همه بپذيريم، با همديگر کنار بياييم و هماهنگی
آموزد يک طعم  گته می يی که تته درمه«» :تمثيل گياهان دارويی«ی نيلوفر،  سوره ۵به نقل از فصل 
طور قلب مهربانی که در عمق وجود  به هدف مشترک اديان که فکر کنيم، همين» و يک ويژگی دارد.

توانيم بگوييم ــ به اين معنا که به  ی زمين هستيم که می هر يک از ما نهفته است، ما همه مسافران سفينه
ما قول آرامش دل و شادی داده شده ــ که حقيقت عالم يک طعم و يک ويژگی دارد. در واقع، به ما 

 رسالت اثبات اين موضوع به جهان محول شده است.

پيام رئيس

٣ ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 



 سفر معنوی 

ی اياالت متحد  اش را در سنگه ِسن سخنرانی سفر درمه آقای مايک سونک
 کند. ايراد می

ها پارانوئيد و پريشان بودم؛ ذهنم مانند ميمون احمقی  برای هفته
شدم، و کل زندگيم را با  بود. داشتم در عدم امنيتم غرق می

ميکروسکوپ زيرنظر گرفته بودم. تازه چهل ساله شده بودم. پسرم 
ليسانسم  تازه به دنيا آمده بود و درست قبل از آن حادثه مدرک فوق

گاه آنقدر افسرده نبودم. نقشه  بست رسيدم. هيچ را گرفته بودم. به بن
داشتم که به دنبال کار جديدی بگردم اما اول بايد خودم را 

 کردم. وجور می جمع
دانستم چه بايد بکنم. در  در جای تاريک زندگيم بودم و نمی

زاوا، کشيش پيشين  با عاليجناب تاکايُوکی يوشی ٢٠١۴ی  ژوئيه
مرکز درمه صحبت کردم، و او به من گفت که هر روز صبح کل 

خوانی) را برای سی روز پشت هم بخوانم. کاری که  (سوره کيوتِن
روز  او گفت را انجام دادم و بالفاصله احساس بهتری کردم. روزبه

 ساختم. کردم. داشتم از نو خودم را می بيشتر احساس تعادل می
کرد  بعضی از قطعات به راحتی توجهم را جلب می

ی گناهان درست مثل يخ و شبنم هستند، / پس خورشيد  همه« مانند:
ها را آب کند. / بنابراين، با دل و جانی صادق،  تواند آن فضيلت می

حداکثر » گانه تأمل کن و تميزشان کن. در اعضای حواس شش
ام را تميز کنم و از  گانه کردم تا اعضای حواس شش تالشم را می

 کم تفکرم را ديگرگون کردند. ها کم برخوانی پناه من بود. اين قطعه
روز شروع به نوسازی خودم کردم. بعد از سی روز،  روزبه

 تصميم گرفتم که اين عمل روزانه را ادامه بدهم.
سال  ۵هر روز از برخوانی کل کتاب را ادامه دادم، و تا حاال 

ی سوره، شروع کردم هر  شده است. عالوه بر از برخوانی روزانه
بار  مان بروم. پيش از اين، هر چند ماه يک يکشنبه به مرکز درمه

 رفتم. می
چند ماه پس از شروع قرائت روزانه، برای کار درخواست دادم 

دانستم بعد از آن چه  بار پشت هم درخواستم رد شد. نمی و هفت
کاری بکنم، پس به از برخوانيها، ادامه دادم و شروع کردم که به 

ام بروم و به عنوان سخنران مهمان به  ديدار دوستان قديمی

 قدرت زندگی کردن که من آن را از طريق از برخوانی سوره پيدا کردم

وگاس جشن گرفت. در طی  ژوئيه ريّشو کوِسی ـ کايی شصتمين سالگرد انتشار درمه در اياالت متحد را با برگزاری رويداد يادبود در الس ٢٧در 
های ساتوری را در چند بخش  ارائه کردند. ما اين داستان »داستان ساتوری«کنوانسيون چهار نفر از اعضا با هم يک سخنرانی سفر درمه را با عنوان 

 کنيم. های سپتامبر و اکتبر منتشر می در شماره

شود که پانزده سال پيش  داستان ساتوری من با همسرم اِمی آغاز می
مرا به ريّشو کوِسی ـ کايی آورد. اگرچه من سيدارته، رمانی از 
هرمان هسه، را در دبيرستان خوانده بودم، اما واقعاً تا چندين سال 

کردم. به عالوه با اين که  آخر با اِمی آيين بودا را کامالً درک نمی
آنجلس توسط  ی لوس من و اِمی ده سال پيش در مرکز درمه

يُوکی کوداکا ازدواج کرديم، که در آن زمان کشيش  عاليجناب توشی
به  ٢٠١۴و  ٢٠٠٩مرکز درمه بود و هر دو فرزندمان وقتی در 

دنيا آمدند، رحمت نوزادی دريافت کردند، اما پنج سال پيش که 
 اتفاقی سر کار افتاد، تازه قرائت سوره را آغاز کردم.

اتفاق ناگواری در محل کارم افتاد که شخصی درگذشت، و اين 
خوابی بگيرم. تقصير من  ی روحی بخورم و بی باعث شد که ضربه

نبود يا مسئول اين اتفاق نبودم ولی وقتی اين اتفاق افتاد من آنجا 
بودم، و تمام سلسله اتفاقات بارها و بارها در ذهنم تکرار شد. 
شروع کردم که کل زندگيم و اين که تا آن لحظه چه کسی بودم را 

 زير سؤال ببرم.

 آقای مايک سونکسن
 آنجلس ريّشو کوِسی ـ کايی لوس

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر سپتامبر ۴



 سفر معنوی 

کردم بروم. روزی ناگهان  ها کار می هايی که قبالً در آن مدرسه
يکی از آن مدارس کاری را به من پيشنهاد کرد که حتا برای آن 

جا مشغول تدريس شدم و  درخواست نداده بودم. سرانجام در آن
 ام را دوباره به مسير برگرداندم. حرفه

برانگيز  کنيم هرگز چنين چالش جهانی که در آن زندگی می
يافته،  بينی نيرومند و چند عمل سازمان نبوده است، و بدون جهان

ما همه در برابر طوفان ضعيف خواهيم بود. آيين بودا کمک 
 ی رشد تبديل شود. کند که هر وضعيتی به يک نقطه می

ی سوره به من کمک کرده است که شخص  خواندن روزانه
تری شوم. واقعاً از ريّشو کوِسی ـ کايی متشکرم که عمل  کامل

خواهم که سپاسم را به بنيادگذار  بودايی را به من آموخت. می
 نيّکيو نيوانو بيان کنم.

ی سوره واقعاً تمرکزم را بهتر کرد.  از برخوانی روزانه
ام. آموختم که همه چيز نپاينده است و مهم است که  صبورتر شده

 هر لحظه را گرامی بداريم.
تر کنم. از  پنج سال پيش اِمی به من گفت که ايمانم را عميق

هايم برای تکامل، دقيقاً همين اتفاق  طريق عمل روزانه و تالش
 افتاد.

اند تا  ريّشو کوِسی ـ کايی و آيين بودا به من ساختاری بخشيده
باقی بمانم و ترقی کنم تا اِمی، فرزندانمان اسکای و ايکا، و نيز 

های خوبی  آموزانم را حمايت کنم. هر چقدر که هميشه نيت دانش
ی  داشتم، اما آيين بودا چيزی است که با فراهم کردن يک وسيله

 هايم به من قدرت داد. مؤثرتر برای به حقيقت رساندن هدف
سال گذشته، ما با عاليجناب هيروياسُو هوسوياما، کشيش 

زون، مرکز ايمان را  کنونی مرکز درمه به ژاپن رفتيم تا گوهون
 تر کرد. دريافت کنيم. اين اتفاق ايمانم را مستحکم

المللی آمريکای شمالی  اِمی اکنون با ريّشو کوِسی ـ کايی بين
دهم، ترفيع  کند. من در دانشگاهی که در آن درس می کار می
ی شعر در  ام و در يک سال و نيم گذشته، ميزبان يک برنامه گرفته

آنجلس بودم. اين برنامه شاعرانی از سراسر  ی لوس مرکز درمه
گيرد که شعرهايشان را با صدای بلند با  شهر را دربر می
شوند. بعضی از شاعران بودايی هستند، اما  شنوندگان سهيم می

های بافکری هستند که من در اين  ها فقط نويسنده بسياری از آن
بخشی است. من بيست سال  ی الهام شناسم. هميشه برنامه منطقه می

های شعر در سراسر کاليفرنيای جنوبی  است که ميزبان برنامه

يی که در ريّشو کوِسی ـ کايی اجرا کردم،  ام، اما برنامه بوده
محبوب من است چون اين فضا بهترين شرايط را در 

آنجلس  کنندگان به وجود آورد. دوستانم از سراسر لوس شرکت
 ی ما را بسيار دوست دارند. مرکز درمه

ريّشو کوِسی ـ کايی و اِمی، برای مجهز کردن من با اين عمل 
زيبا از شما متشکرم. اين ترتيبات بوداست و من هرجا که بروم 
درمه را با ديگران سهيم خواهم شد. هنوز چيزهای بسياری برای 

کنم  آموختن هست و روزهای زيادی هست که هنوز احساس می
خواهد معنای جهان را بفهمد، اما اکنون ايمان  کودکی هستم که می

و اعتماد به نفس بيشتری دارم چون عملی دارم که به آن تکيه کنم 
 که هر موقعيتی را ديگرگون کند. برای اين، عميقاً سپاسگزارم.

از طريق آيين بودا و شعر ساتوری را يافتم. متشکرم ريّشو 
 کوِسی ـ کايی. متشکرم اِمی.

 
 
 

۵ ٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 



 سفر معنوی 

سالم بر همگی، من ميتسُويو ايکاری از ريّشو کوِسی ـ کايی 

ونکوور در کانادا هستم. بسيار مفتخرم که در اين مناسبت خاص 

های  ی نکات روشن تجربه خواهم درباره دهم. می شهادت می

ام صحبت کنم و بر روزهای آغازين زندگيم تمرکز کنم که  معنوی

ام، عاليجناب کُونيو ساکايدا، و بعد استادم  بار پدر درمه برای اولين

يی  خانم يُوکو تاناکا را مالقات کردم که از زمانی که در کالج حرفه

 دانشجو بودم، هدايتم کرده است. هوجوُ 

در آغاز، به زمانی برخواهم گشت که در کنار آمدن با والدينم، 

 خصوصاً مادرم، مشکل داشتم.

در حدود زمانی که وارد دبيرستان شدم، شروع کردم به 

دوری کردن از ريّشو کوِسی ـ کايی، حتا با اين که يک پيرو نسل 

سوم اين ايمان بودم و مادربزرگ و مادرم به خاطر پشتيبانی 

ای که  پدربزرگ و پدرم، اعضای فعالی بودند. به دليل تنهايی

ناشی از فقدان گفت وگو با والدينم بود، در شانزده سالگی شروع 

نوشيدم. اين مادرم را ديوانه  به سيگار کشيدن کردم و زياد قهوه می

دانست چه کار بکند. او برای کمک گرفتن پيش  کرد و او نمی می

ی  عاليجناب ساکايدا رفت ــ که در آن زمان کشيش مرکز درمه

ايگاتا، ژاپن بود ــ و او وقت گذاشت تا مرا در  بارا در نی سُويی

دفترش ببيند، آن هنگام بود که من مردی را ديدم که بعداً پدر 

 شد. يی من می درمه

فهمم که عاليجناب ساکايدا  کنم، می به گذشته که نگاه می

خوارگی و عشق عميقی به من داد، و نيز به سرشت بودای  غم

درون من باور داشت و مرا با راه بودا پيوند داد به اين اميد که او 

 مرا از رنج رها کند.

به   عاليجناب ساکايدا هم سيگار کشيدن را دوست داشت، و قبالً 

کرد. وقتی به او  عنوان گزارشگر در شرکت نشر کوِسی کار می

گفتم که رؤيای مترجم شدن دارم، به من گفت که در نوشتن 

هايی  نوشته  آيد که به من تکليف داد ــ مهارت دارم. يادم می

ی آيين بودا ــ که از انگليسی به ژاپنی برگردانم تا مرا با  درباره

ی مرا با به کار بردن  راه بودا در تماس داشته باشد. او عالقه

دستاويز خوب مشتعل کرد. چون اول به من اعتماد کرد، من هم 

توانستم به او اعتماد کنم، اگرچه هنوز دوباره اعتمادم را به والدينم 

 به دست نياورده بودم.

گذاشت و  او به هر کسی با هر سرشت و آرزويی احترام می

کرد که مرا در حال  دانم که او سعی می کرد، اما من می افتخار می

گام برداشتن در راه نگه دارد حتا وقتی که اين کار برايم سخت 

پس تصميم  بود. او پيشنهاد کرد که در کالج حرفه يی هوجُو بروم،

 را گرفتم و توانستم در امتحان قبول شدم.

خوارگی عميق بودا، بنيادگذار نيوانو، و رئيس نيوانو، و  با غم

اتاقی در کالج، توانستم احساساتی را  به خاطر رويارويی با يک هم

که نسبت به مادرم داشتم، دريابم. مدتی طول کشيد ه بر ترِس 

ها را در  رودررو شدن با آن احساسات غلبه کنم و حضور آن

شدم، مادرم دوران سختی در کنار  درونم بپذيريم. وقتی بزرگ می

۶
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 کند. افتخار می

داشتم، دل و جانم به تدريج  همچنان که در راه با او گام برمی

پاک شد. ديگر الزم نبود که به سيگار کشيدن و نوشيدن قهوه تکيه 

ها و  کنم و هر دو را کامالً قطع کردم. برخی از مردم در بيمارستان

حلی برای مشکل در  کنند تا راه ها پول و وقت صرف می کارگاه

روابط ميان افراد و اعتيادهايشان پيدا کنند. ديگران از علت 

دهند. به خاطر  شان آگاه نيستند و به رنج کشيدن ادامه می مشکالت

عمل تأمل در خود و کمک اعضای سنگه، من با تالش آگاهانه در 

ام با والدينم و غلبه بر اعتيادهای سيگار و قهوه توانستم  ترميم رابطه

فهمم درمه  گيرم که می خودم را تغيير دهم. واقعاً تحت تأثير قرار می

 تواند زندگيمان را تغيير دهد. چگونه می

ها) پيام  خوانی  ام (سوره کيوتنچند سال پيش، پشت جلد کتاب 

ی عاليجناب ساکايدا را پيدا کردم، که او احتماالً برايم  نوشته دست

گفت:  گذاشته بود که زمانی بعد در زندگيم پيدايش کنم و بخوانم. می

 »ها بياور. ها را برای آن جانداران را هدايت کن، و سود آموزه«

توانم يک حس شگفتی را احساس نکنم که من  حتا االن نمی

کلمات عاليجناب ساکايدا را وقتی پيدا کردم که بيش از هر زمان به 

 آن احتياج داشتم.

ی  ها از دوره به پيروی از اين نصيحت و براساس برخی آموزه

آموزشی ملی رهبران سال گذشته، يک طرح فعاليت بيست ساله 

برای خودم ساختم. آرزويم اين است که يک مرکز درمه در 

ساختمانی عمومی در ونکوور باز کنم. اين اولين سال طرحم است. 

 اميدوارم که بودا هدايتم کند تا به آرزويم برسم.

هايم  ها و اشتياق از اين فرصت عالی متشکرم که توانستم تجربه

 ی شما سهيم شوم. را امروز با همه

 بسيار متشکرم

آمدن با پدربزرگ و مادربزرگم داشت، خصوصاً با مادربزرگم. 

شود، از او حالم به هم  ديدم که مادرم احساساتی می وقتی می

توانست احساساتش را کنترل کند. در عين حال  خورد چون نمی می

توانستم به او متکی  کردم چون نمی ناآگاهانه، احساس تنهايی می

 باشم.

از سيگار کشيدن به عنوان راهی برای آرام کردن ذهنم استفاده 

کردم  کردم و از پذيرفتن احساسات بدم نسبت به مادرم پرهيز می می

کردم اين روش زندگيی ست که بيش از همه مناسب من  و فکر می

التحصيل شدم،  يی هوجُو فارغ است. اما تا زمانی که از کالج حرفه

به اين دريافت رسيدم که اين لباسی است که سرشت بودای درونم را 

 کرد. پنهان می

زدم، فکر کردم که هميشه  وقتی با عاليجناب ساکايدا حرف می

زدم تا با او همراه شوم، اما بعداً متوجه شدم که عاليجناب  نقاب می

ساکايدا سرشت بودای درون من را بيرون کشيده است، به روشی 

ترين تغيير در زندگيم  کردم. اين بزرگ کامالً اشتباه به خودم نگاه می

 ام نداشتم. بود، و درکی که قبالً هرگز در سفر معنوی

تصويری که هميشه در مغزم از خودم داشتم دور رانده شد و 

توانستم سرشت بودايم را پيدا کنم، که تصوير نويی از خودم بود که 

 به سطح آمده بود.

وقتی دانشجوی سال دوم هوجُو بودم، برای عمل انتشار درمه 

ی نويی در توکيو ديدن کردم. اين زمانی بود که خانم  از مرکز درمه

تاناکا را مالقات کردم که امروز هنوز استاد من است. خانم تاناکا به 

خوارگی بودا را در هر موقعيتی ببينم. او به  کند تا غم من کمک می

ها را در زندگی روزمره به کار  دهد که چگونه آموزه من نشان می

اش را با من سهيم  گزارانه های معنوی شاد و سپاس ببرم و تجربه

 شود که به تعمق بخشيدن ايمانم کمک کنند.  می

های اصلی، همراه با اعضای سنگه شروع به  وقتی در ساختمان

ی نيلوفر به انگليسی کردم،  های سوره مطالعه و عمل به آموزه

احساس شاديی کردم که هرگز پيش از آن تجربه نکرده بودم و 

ها به انگليسی به جهان بود. خانم  دريافتم که رسالتم انتشار آموزه

خواهد من در  تاناکا به من گفت که اين بايد راهی باشد که بودا می

آن گام بردارم و او به آرزوی من برای گسترش درمه به انگليسی 
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 ی شگفت انگيزی گل نيلوفر درمهسوره
 )٢آموزگاران درمه ( ١٠فصل 

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

ی  بعد از اين که گفته شد هر کسی که از بيت يا عبارتی از سوره
دهد و  شدگی خواهد رسيد، بودا ادامه می نيلوفر شاد شود، به روشن

هايی که حتا يک بيت سوره را بگيرند و نگه دارند،  گويد که آن می
برداری کنند، نيز به  بخوانند، از بر بخوانند، شرح دهند و نسخه

توان اين قطعه را ناديده  شدگی خواهند رسيد. به راحتی می روشن
برد  رسد، اما پنج عمل مهم را نام می گرفت، چون ساده به نظر می

چه را  جا آن که آموزگاران درمه بايد به آن مشغول باشند. در اين
 کنيم که هر يک از آن اعمال نمايانگر آن هستند: ذکر می

مان برای  ی عزم يعنی تأييد دوباره» گرفتن و نگه داشتن«
 شنيدن و پذيرفتن آموزه.

 يعنی مکرراً آموختن آموزه.» خواندن«
هايمان تا بتوانيم آن  يعنی کاشتن آموزه در دل» از برخواندن«

 را حفظ کنيم و از بر بدانيم.
 يعنی توضيح دادن آموزه برای منفعت ديگران.» شرح دادن«
يعنی تالش برای گسترش آموزه در سراسر  »برداری نسخه«
 جهان.

ی  هر يک از اين پنج عمل برای کسی که حقيقتاً به سوره
کند ضروری است. نيلوفر عمل می

 َگتَه سفيران تَته

٨

 پنج عمل آموزگاران درمه
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ی نيلوفر اهميتی است که به آموزه برای نفع  تمايز بزرگ سوره
دهد و گسترش آموزه در سراسر جهان، همراه با تأکيد  ديگران می

ی انسانی هرگز  آن بر اين حقيقت که بدون چنين عملی، جامعه
 تواند آزاد شود. نمی

توان آن را اولين  اين فصل شامل اين قطعه است، که می
اگر، پس از فوت من، اين «ی مهم در اين فصل دانست:  نکته

پسران خوب و دختران خوب بتوانند، حتا مخفيانه، حتا يک 
ی گل درمه را با يک شخص سهيم شوند، بايد  عبارت اين سوره

ها را  گته آن گته هستند، تته بدانيد که اين اشخاص سفيران تته
گته را انجام دهند، اين حتا در مورد کسانی که  فرستاده تا کار تته

دهند که در يک مجمع بزرگ جمع  به خاطر مردمی درس می
 »کند. اند، بيشتر صدق می شده

 گته ی جامه، صندلی و منزل تته سه قاعده

ی نيلوفر چه نوع قالب ذهنيی بايد داشته  کنندگان به سوره اما عمل
طور فعال مشغول به انتشار درمه هستند؟ اين در  باشند وقتی که به

ی  سه قاعده«روشنی بيان شده است،  ی مهم بعدی اين فصل به نکته
جا يعنی راه  در اين» قواعد«گته. ( جامه، صندلی و منزل تته
 درست، استاندارد يا معمول.)

پس از درگذشت «ی زير است:  اين بخش سوره حاوی قطعه
گته، اگر پسران خوب و دختران خوبی هستند که آرزو دارند  تته

ی گل درمه را به چهار گروه بياموزند، چگونه بايد آن را  سوره
آموزش بدهند؟ اين پسرهای خوب و دخترهای خوب بايد به منزل 

گته  گته را بپوشند و روی صندلی تته ی تته گته وارد شوند، جامه تته
يی  طور گسترده ها بايد به بنشينند. سپس به خاطر چهار گروه، آن

 »اين سوره را آشکار کنند.
ی  جا به آن اشاره شده چهار طبقه چهار گروهی که اين

 شاگردان هستند:
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) و مؤمنان ها بيکشونیها ( )، راهبهبيکشوهاها ( راهب
 ).ها اُوپاسيکهو ها  اُوپاَسکهغيرروحانی مرد و زن (

ی او و نشستن  گته، پوشيدن جامه سه قاعده ــ ورود به منزل تته
ها  ی بسيار مهمی نيستند؛ آن گته ــ صرفاً آموزه روی صندی تته

بهايی هستند که بايد با تمام وجوِد فرد ستايش  همچنين کلمات گران
گته  منزل تته«شود:  ها بالفاصله توضيح داده می شوند. معنای آن

گته  ی تته ی جانداران است. جامه خوار بزرگ برای همه قلب غم
ی  تهی بودن همه«گته  پذير شکيباست. صندلی تته دل انعطاف

 »است.» چيزها
کند که ما بناست درمه را  طور خالصه، اين قطعه بيان می به

خوار، دلی  يی آموزش بدهيم، که قلبی غم گانه در جايگاه سه
پذير و شکيبا و فضيلتی است که در درک تهيت بنا شده  انعطاف

 است.
دوتای اول نيازی به توضيح ندارند، اما سومی، يعنی درک 

خواهم اشاره کنم دو  جا می تهيت شايد توضيح الزم داشته باشد. اين
ی تهيت وجود دارد. اولی اين ديدگاه است  راه برای درک آموزه

ی موجودات در انتها  و همه  که همه چيزها (درمه) تهی است،
ها صرفاً تجليات موقتی هستند که به  ی پديده واقعی نيستند، و همه

اند. اين تفسير البته درست است، اما تنها اين، چيزی  وجود آمده
 گويد.  ی رهايی انسان نمی درباره

تر در نظر  ی تهيت را به روشی مثبت ما، بهتر است، که آموزه
ی چيزها از طريق عمل متقابل علل و شرايط وجود  بگيريم. همه

يی ثابت و دائمی نيست، اظهار  دارند، اما گفتن اين که هيچ ماده
است: » هيچ«اين نيست که هيچ چيز وجود ندارد يا همه چيز 
آيد، مسلماً وجود  چيزی که از طريق علل و شرايط به وجود می

تغيير نيست، اگر ما به اميد  دارد، اما هيچ چيز ثابت و تا ابد بی
بايد علل و شرايط خوب را خلق   های خوب هستيم، خودمان پديده
 کنيم.

 »تعليم درمه«شمار،  ی معانی بی سوره ٢در ضمن، فصل 
ی چيزها خودشان در سرشت و صفات آرام و تهی  همه«گويد:  می

ها نه بزرگند و نه کوچک، بدون اصل و يا توقف، نه  هستند. آن
ها دو  نشينند. آن روند و نه عقب می ثابتند نه متحرک، و نه پيش می

ی جانداران،  جانبه نيستند، درست مثل فضای تهی. اما همه
کنند  ها فرض می دهند. آن برآوردهای اشتباه و دلبخواهی انجام می

اين سود «يا » آن چيز ديگری است«اما » اين يک چيز است«که 
ها با به وجود آوردن چنين  آن» آن زيان است.«اما » است
ی بد، به شش قلمروی  آور و خلق همه نوع کرمه های زيان انديشه

 »کنند. وجود هجرت می
کنيم که همه چيز در اصل نه ثابت  جا ديدگاهی را پيدا می اين

آميز، و در درون يک هماهنگی بزرگ برابر  است و نه تبعيض
ها به خودی خود نه خير هستند و نه شر ــ فقط مردم  هستند. پديده
های  بينند، چون مردم چنين ديدگاه طور می ها را اين عادی آن

ها  آن» اين بد است،«يا » اين خوب است«اشتباهی دارند، مثل 
کنند. اشتباه است که  های شری دارند و رنج را تجربه می انديشه
آميز به چيزها نگاه کنيم و بنابراين رنج بکشيم. در اصل،  تبعيض
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ی چيزها بدون تمايز و در درون يک هماهنگی برابر هستند ــ  همه
طور هستند که بايد باشند.  ی چيزها درست آن به عبارت ديگر همه

 ها استثنا نيستيم. ما انسان
ما در اين جهان زاده شديم چون به تولد ما نياز بود. اين بايد ما 
ــ  را از ارزشمند بودن تولدمان به عنوان انسان شديداً آگاه کند
چيزی که برای آن بايد احساس سپاس عميق کنيم. ديگران نيز 
متولد شدند چون نيازی به متولد شدنشان بود. پس ما بايد منزلت 

 ها را نيز تشخيص بدهيم و به آن احترام بگذاريم. آن
ای که به اولين تعريف  در اين معنا، تهيت چيزی از بدبينی

که، بسيار آشکار است که برای زندگی  دهند را ندارد؛ بل نسبت می
احترام قائل است. شادی ما در حفظ شدن با اين زندگی بزرگ بايد 
به بيرون جاری شود. به عالوه ما يک حس برادری قوی نسبت به 

خوارگی بودا حفظ  ها نيز با غم کنيم، که آن تمام مردم پيدا می
دهد که وقتی درمه را  شوند. بنابراين بودا به ما نشان می می

نشستن روی «دهيم بايد براساس درک کامل تهيت از  آموزش می
 آگاه باشيم. » گته صندلی تته

ی جامه، صندلی و منزل  ی سه قاعده بندی آموزه برای جمع
دهيم بايد اين  ی نيلوفر را به ديگران تعليم می گته، وقتی سوره تته

خوارگی بزرگی انجام  کار را براساس درک کامل تهيت با غم
دهيم، و با دلی که آنقدر نيرومند است که هم به تحسين و هم به 

 تفاوت باشد، اين جوهر اين فصل است. جويِی جهان بی عيب

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

).٩ـ١٠۴] ص ٢٠١۶شده،  بازبينی
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در ژوئيه، ريّشو کوِسی ـ کايی شصتمين سالگرد انتشار درمه در اياالت متحد را گرامی 
وگاس شرکت کردند، سپاسم  دارد. من، به همراه سيصد عضوی که در گردهمايی الس می

ی اياالت متحد تجديد کردم و سوگند خوردم که خود را از نو وقف  را برای رشد سنگه
 انتشار بيشتر درمه کنم.

مان در  در همان ماه، سازمانمان همچنين چهل و هشتمين سالگرد افتتاح مرکز درمه
 برزيل را گرامی داشت.

چيزی که شاهد اشتراک آن در بين دو سنگه بودم حضور جوانان و کودکان بود که 
کردند و در عين حال که با هماهنگی با هم کار  فعاالنه در رخدادهای يادبود شرکت می

ها سرشار از اشتياق برای کمک و خشنود  دادند. آن شان را نيز نشان می کردند، فرديت می
 ی کسانی بودند که در مراسم شرکت کردند. کردن همه
رسد که اين  نظر می طور که در پيام رئيس برای اين ماه توضيح داده شده، به همان

را نشان  »عشق برای ديگران و قلبی مهربان«ها هستند که  جوانان خود تجلی بوداسف
 کنند. هايی که در هر يک از ما زندگی می دهند ــ ويژگی می

در آگوست، دهمين گردهمايی اديان برای صلح در آلمان برگزار شد. موضوع اين 
بود، و هدف آن  »ی مشترکمان: ترقی بهروزی مشترک اهميت دادن به آينه«گردهمايی 
توانند همکاری کنند تا به صلح جهانی کمک  داران می هايی بود که دين ی راه بحث درباره

گيرد. بياييد ما نيز آگاه باشيم که  های دو طرف صورت می کنند که اين با غلبه بر تفاوت
 هايمان زندگی کنيم. هر روز را در هماهنگی با ديگران با تشخيص و پذيرفتن تفاوت

 
 عاليجناب کوايچی سايتو

 المللی مدير، ريّشو کوِسی ـ کايی بين

 شود پذيرد و با ديگران هماهنگ می ها را می دلی که تفاوت

ستون مدير

٢٠١٩زيستن همچون نيلوفر سپتامبر 



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of  Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org     URL: http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175    FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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


