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مقالهی بن،ادگرار

آگاهی از خود به عنوان فرزند بودا
ما از »آشکار کردن سرشت بودا« به زبان ساده سخن مییگیویی،ی
اما دق،قا ً چه کاری میتوانی،ی بیکینی،ی تیا سیرشیت بیوداییمیان را بیه
خودمان آشکار کن ،؟
اول باید به خودمان بگوی» ،من فرزند بودا هست « تا ایین کیه
صم،مانه به آن معتقد شوی  .پس وقتی فیرزنید بیودا هسیتی،ی دییگیر
نمیتوان ،ک کاری کن ،دربارهی چ،زها قهر کن ،کنترلمان را از
دست بده ،و غ،ره.
همانطور که یک روانشناس میگوید» :تصور نیتیاییو خیو
نتایو خوبی به بار میآورد درحالیکه تصور نتایو بد نتایو بد بیه
بار میآورد .ضم،ر ناخودآگاه فرصتهایی را به دست میآورد که
به نت،جهیی که ما تصور کردی منجر شود«.

ّ
ی
سی ـ کایی یک جنبش بـواییـی جـیـاتـی سـ
ریشو کو ِ
مرامی که تالش میکنند آمو های سورهی تیلوفر سهگـاتـه
یکی ی میمترین متون مقدس بـواییـی ری ار تـدگـیهـای
رو مرهشان به کار بندتد و به صلح جیاتی کمک کـنـنـدی ییـن
سا مان ری عالیجناب تیکّیو تیویتو ( )۹۱۱۱-۹۱۹۱و باتو مـیـوکـو
ّ
ریشو
تاگات ُوما ( )۹۱۹۱-۹۸۸۱ار  ۹۱۹۸تأسیس کراتدی یعضای
سی ـ کایی فعاالته تح هدیی رئیس تیچیکو تیویتـو بـه
کو ِ
طور گستراهیی ارمه ری با ایگرین سیـیـم مـیشـوتـد و ار
فعالی های مربوط به صلح به طور محلی و بـیـنیلـمـلـلـی بـا
همکاری مرامی ی سطوح گوتاگون شرک میکنندی

ماساتاکه مورییتیا ۲۷۷۱ـی )۲۳۹۷بینی،یادگیرار روم درمیانیی
موریتا در درمان روانرنجوری ن،ز میگوید» :اگر ظاهر ب،رونیی
خود را مرتب کن،د حالت درونیتان به طور طییی،یعیی بیییو پی،یدا
میکند «.تنها با جرا کردن لیاسهایتان و راه رفتن با وقار کی کی
دیگر نمیتوان،د اجازه بده،د کارهای نامناسب بکن،د.
وقتی این آگاهی را دارید کیه »مین فیرزنید بیودا هسیتی « هیر
چقدر ه که مردم دیگر چ،زهای غ،رمنطقی بگویند شما بیه آنهیا
لیخند خواه،د زد .میتوان،د با دلی غ خوار با آنها رفتار کینی،ید کیه
میخواهد آنها ن،ز آموزههای بودا را درک کنند.
زوایکان  ۳نشر کو ِسی  )۲۳۳۷ص ۱۰۷ـ۳
نّ ،ک،و ن،وانو کایسو ُ
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عنوین یین خبرتامه یستن همچون تیلوفر ــ آیین بوای ار تدگی رو مره آر وی ما ری ار تالش بریی عمل به آمو ههای سـورهی تـیـلـوفـر ار تـدگـی
رو مره ار جیاتی تاقص منتقل میکند تا تدگیهامان ری غنی و یر شمندتر کنیم ماتند گلهای تیلوفری که ار برکهیی گِلین میشکـنـنـدی هـد
یین خبرتامه یین یس که به مرام سریسر جیان کمک کند تا آیین بوای ری ریح تر ار تدگیهای رو مرهیشان به کار گیرتدی

پیام رئیس

بازگشت به خود حق،قیتان

عالیجناب نیچکو نیوانو
رئیس ریشو کویس-کای
چگونه سالتان را خواه،د گرراند
سال نو میارک اینجا شعری مناسب برای این فصل هست:
اگرچه یک سال یک دورهی زمانی بیشکل است
سخاوتمندانه در برابر من گسترده میشود.
ساتارو ساتو
وقتی به سال نو خوشآمد میگوی ،این پهنهی غنی زمان نو در بیرابیرمیان قیرار مییگی،یرد .در ایین
مورد ه،چکس جز خودمان نمیتواند این سالی را که میآید به چ،زی غنی و ارزشمند تیدیل کند.
به خاطر این است که ما هم،شه عیت و شرایط رویاروییهای روزمرهمان با همهی مردم و چی،یزهیا
هست . ،بهطوری متفاوت که بگوی ،اگر بپریری که ه،چ چ،زی ن،ست ــ حتا وقایعی که در جیهیانیی دور
اتفاق میافتند ــ که ما به آن متصل نیاش ،پس میتوان ،بگوی ،که هر نوع سالی که داشته باش ،تماما ً به
ما مربوط است.
این یعنی که شما باید در نظر داشته باش،د که چگونه در طول سیالیی کیه مییآیید رشید و پی،یشیرفیت
رائیولیه تینیهیا پسیر
خواه،د کرد .در فصل  ۳سورهی ن،یوفر »بشارت دادن به نوآموزها و آموخیتیههیا «
ُ
مونی و ن،ز همراه دائ او آنَنده بشارت میگ،رنید کیه آنهیا نی،یز مسیییمیا ً بیودا خیواهینید شید .وقیتیی
شاکَ،ه ُ
رائوله  /تنها
رائوله بشارت میدهد از او تعریف میکند و میگوید »عملهای دیدهنشدهی ُ
مونی به ُ
شاکَ،ه ُ
رائیولیه از
ماسوتانی ۲۳۰۱ـ )۷۷نیوشیت درحیالییکیه
فوم،و
ُ
ُ
برای من شناخته شدهاند «.دانشمند بودایی ُ
پو ْرنه برخوردار نیود او تیدیل شد به »دق،قترین عملکنندهیی کیه
پوتره یا فصاحت ُ
نعمت فض،یت شاری ُ
اعمال »دیدهنشده« را برعهده گرفت یعنی کسی که از طریق حمایت جیدی از سیوی کسیانیی کیه از او
مراقیت میکردند و ن،ز تالمهای دردناک خودم نظ را در سنگه حفظ میکرد و نگه میداشت«.
پوتره که به عنیوان
رائوله تنها ن،ست ــ که در برابر شاری ُ
فکر میکن که من در احساس همدردی با ُ
پورنه که به عنوان استاد فصاحت محترم بود ــ از ه،چ استعیداد
استاد فض،یت به او احترام میگراشتند و ُ
خاصی برخوردار نیود .بنابراین وقتی فکر میکن ،که چگونه میتوانی،ی خیودمیان را میتیحیول کینی،ی و
رائوله انجام داد توجه کن. ،
پ،شرفت کن ،باید به آن نوع تالشی که ُ

۱
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صادقانه فروتنانه
مونی سن و جایگاه اجتماعی دن،ایی فرد نامربوط بودنید در عیو
در جمع شاکَ،ه ُ

بیه اشیخیاصیی کیه

زودتر تارک دن،ا شده بودند مقام باالتری میدادند و اجازه داشتند که اول بیه اتیاقهیاییی در میعییید وارد
شوند که برای اعمال دینی نگه داشته شده بودند.
رائوله زودتر از بیعیضیی از پی،ی -
رائوله در صومعهی جتاوانه مانده بودندُ .
مونی و ُ
زمانی شاکَ،ه ُ
رائیولیه کیاری
کسوتها به صومعه رس،د و فورا ً اتاق را به آنها داد که باعث شد اتاقی برای او نمیانید.
ُ
مونی بخوابد.
نمیتوانست بکند جز این که جیوی ورودی اتاق شاکَ،ه ُ
میونیی اسیت در
رائوله پسر شاکیَ،یه ُ
هم،نطور ثیت شده است که در موقع،تی شخصی که میدانست ُ
رائوله در سکوت چن،ن بیدرفیتیارییی را
کاسهی نرری او شن ریخت و به سرم ضربه زد .با این وجود
ُ
تحمل کرد.
رائوله را به عنوان »برترین در اعمال دیده نشده« تحس،ن میکنند اما مین فیکیر مییکینی کیه از او
ُ
پیوتیره گیوم
چن،ن تحس،ن میشد چون او با مالیمت به رهنمود و نص،حت پ ،کسوتها از جمیه شاری ُ
میداد خود را کوچک میدید و قاطعانه به آموختن و عمل به آمیوزههیا ادامیه مییداد حیتیا اگیر دییگیران
از این که تیرک دنی،یا

مونی بود و پ،
نگاه نمیکردند .از روی تولد او پسر بزرگ و تنها پسر شاکَ،ه ُ
مونی خواسته بود که »لطفا ً امالک کاخ شاهی را به من بده «.اما بعد از این که راهب شید
کند از شاکَ،ه ُ

وقتی فهم،د که مه ترین چ،ز در زندگی ادامه به پ،روی از دَر َمه است او متواضع شید بیا ایین فیکیر کیه
هم،شه صادق و فروتن باشد.این نگرم جمع کردن تالم آرام ــ این »اعمال دیدهنشده« ــ تیالم بیزرگ
رائوله است.
ُ
رائوله ه،چ چشمداشتی به ثروت ب،زاری از شرایط شخصی یا غرور از این که
در م،ان تالمهای ُ
رائولیه بیه ارزشیمینید بیودن
مونی است وجود نداشت .با جمع کردن »اعمال دیدهنشدهی« خود ُ
پسر شاکَ،ه ُ
سرشت بودای ذاتی در تمام مردم ب،دار شد که او را قادر ساخت از توه های طمع خش و نیادانیی رهیا
شود .او به خود حق،قیام بازگشت.
هر کسی که باش،د میتوان،د به خود حق،قیتان بازگردید .با فراموم نکردن مالیمت و فروتنیمان و
زیستن هر روز چنان که آخرین روزمان است ب،ای،د امسال را بیا بیهیتیریین تیالمهیاییمیان بیرای شیاد و
مهربان بودن بگرران. ،
از کوسِی ژانویهی ۱۰۱۰
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۹

سفر معنوی
با دقت گوم دادن به صداهای مردم رنجدیده
شو ِفن
خان چن ُ
ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی تاینان
این سخنرانی سفر دَر َمه در  ۳نوامیر  ۱۰۲۳در ری ّشو کوسِی ـ کایی تای نان تایوان در طی مراس جشن تولد بن،ادگرار نّ ،ک،و ن،وانو عرضه شد.

میخواه برای این فرصت سه ،شدن سفر معنویام با شما در این روز
یمن جشن تولد بن،ادگرار ن،وانوسپاس عم،ق را ب،ان کن .
خوم ِ
من در  ۱۰۰۷عضو ری ّ
شو کیو ِسیی ـی کیاییی شیدم امیا والید دَر َمیهام
[شخصی که دیگری را به ری ّ
شو کو ِسی هدایت میکینیدب بیزودی پیس از
پ،وستن من ایین سیازمیان را تیرک کیرد .دلی،یل دقی،یق ایین کیار او را
نمیدان ولی کمی بعد از این که من عضو شدم من و او در ییک سیفیر
زیارتی به ساختمانهای اصیی ری ّ
شو کو ِسی ـ کیاییی در تیوکی،یو شیرکیت
کردی  .در آن زمان او در جمع مرا مته کرد که وقتی در دومی،ین تیاالر
زیارت مانده بودی من هیزار یین از کی،یف او دزدییدهام و ایین بیاعیث
سروصدای زیادی شد .فکر میکن این یکی از دالییی بود که او رفت.
فکر کردم که اگر من ه بروم شانس را برای پاک کیردن نیامی از
دست میده پس ماندم .چند سال بعد اتفاق مشابهی افتاد و دوبیاره مین
مورد ظن قرار گرفت  .من همچنان ماندم و بیاور داشیتی کیه روزی ایین
شک پاک خواهد شد.
در طی این زمان از دیگر اعضا پیرسی،یدم کیه هسیتیهی آمیوزههیای
ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی چ،ست .ه،چکس نمیتوانست جوا قانعکنینیدهییی بیه
من بدهد پس من آی،ن بودا برای امروز نوشتیهی بینی،یادگیرار نی،یوانیو را
خواندم تا میانی آی،ن بودا و سورهی ن،یوفر را مطالعه کینی  .امیا خیوانیدن
کتا روشن نکرد که چرا به من ب ،از یکبار مشکوک شده بودند.
ایکویو ه،روسه معاون مدیر ری ّ
شو کو ِسیی ـی کیاییی
سال گرشته بانو
ُ
ّ
ب،نالمییی تازه به عنوان کش ،ریشو کو ِسی ـی کیاییی تیاینیان مینیصیو
شده بود .در مرکز دَر َمه او مکررا ً دربارهی بوداسف بیتیحیقی،یر بیه میا

خان چن سخنرانی سفر درمهام را در ری ّشو کو ِسی ـ کایی تاینان ایراد
میکند.
۱

میآموخت که در فصل ب،ست سیورهی نی،یییوفیر تیوصی،یف شیده کیه بیه
سرشیت بیودای ذاتیی در هیمیهی کسیانیی کیه میالقیات مییکیرد احیتیرام
میگراشت حتا با این کیه آنهیا بیه او حیمیییه مییکیردنید ییا مسیخیرهام
میکردند .بانو ه،روسه همچن،ن برای ما محتوای آی،ن بودا برای امیروز
را توض،ح داد .به لطف او من به درک بهیتیری از سیورهی نی،یییوفیر و
آموزههای پایهیی آی،ن بودا رس،دم اما چنید چی،یز بیود کیه هینیوز کیامیالً
درک نمیکردم.
در بهار پارسال به عنوان رهیر منطقه منصو شدم .ش میاه بیعید
در اکتیر با این که مطمئن نیییودم کیه کیارم بیه عینیوان رهیییر مینیطیقیه
راضیکننده باشد گواهیام را به عنوان آموزگار دَر َمیه درییافیت کیردم.
در طی آموزم انتشار دَر َمهام که در مرکز دَر َمیهی تیاییتیو در تیوکی،یو
پ ،از دریافت گواهی آموزگار دَر َمه بود از طیرییق تیجیربیه تیوانسیتی
ب،اموزم که نق رهیر منطقه چ،یسیت .کی کی و بیا سیپیاس فیراوان مین
توانست معنای کمک به دیگران در راه را ب،اموزم.
[نامو م،وهو ِرنگه ک،و یعنی »بیه
موکو
ُ
وقتی در از برخوانی اودای ُ
سورهی گل ن،یوفر درمهی شگفتانگ،ز پناه مییبیرم«[ در طیی میراسی
گواهی آموزگار درمه شرکت کردم پیدربیزرگ پیدریام بیه ذهینی آمید.
ه،چگاه او را ندیدم چون در جنگ جهانی دوم کشته شد .وقتی وجیود او
را احساس کردم اشک در چشمان جمع شد .در چش دلی او در قیفیسیی
میوکیو در
در ته دریای عم،ق گرفتار شده بود .بعد از ازبرخوانیی اودای
ُ
طی هوزا از عال،جنا کیواییچیی سیاییتیو میدییر ری ّ
شیو کیو ِسیی ـی کیاییی
ب،نالمییی رهنمود خواست .
او به من گفت»:چون تو االن آموزگار درمه هسیتیی شیایید زمیانی
باشد که بر دیدگاه بستهات غییه کنی «.با قدردانی عم،ق رهینیمیود او را
دریافت کردم و سوگند خوردم که با جدیت ب ،از پ ،بیه درمیه عیمیل
کن و فکر کردم که به عنوان شخص جدیدی دوباره زاده شدهام.
شن،ده بودم که پدربزرگ را ژاپنیها در طی جینیگ جیهیانیی دوم بیه
سربازی برده بودند و او در جنگ کشته شد اما نمیدانستی،ی کیه کیی و
کجا کشیتیه شید .پی،ی از تیرک ژاپین بیه سیوی تیاییوان از اییزدکیدهی
کونی در توک،و دیدن کردم که ارواح سربازان کشتهشده در آن جای
یاسو ُ
ُ
دارد و مدرکی خواست برای این که پدربزرگی کیی و کیجیا کشیتیه شید
آنها گفتند که نمیتوانند پروندهی او را پ،دا کنند چون مین نیمییتیوانسیتی
اطالعات کیافیی دربیارهی او فیراهی کینی  .پیس مین آدرس اییزدکیده را
یادداشت کردم و به تاینان برگشت .
پ ،از دریافت گواهی درمهام بانو ه،روسه به من گیفیت کیه بیرای
نام پس از مرگ برای پدربزرگ و ن،اکان دیگرم درخواست بنویس  .امیا
تعداد ن،اکانی که برایشان نام پس از مرگ میخواست زیاد میشید و مین
زیستن همچون ن،یوفر ژانویه ۱۰۱۰
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نتوانست پ ،از آمدن به ژاپن درخواست را تحویل بده  .وقتی بیهزودی
پس از برگشتن به تاینان درخواست را تحویل دادم بانو ه،روسه به من
گفت که چون من حاال آموزگار درمه بودم صالح،ت داشت که خودم بیه
ن،اکان نام پس از مرگ بده  .پس از گرفتن راهنمایی از بانو ه،روسه به
پدربزرگ و ن،اکان دیگرم نام پس از میرگ دادم .در هیمیان روز کیپیی
کیونیی فیرسیتیادم و ییکبیار
شناسنامهی خانوادگیام را به ایزدکدهی
یاسیو ُ
ُ
دیگر از آنها اطالعاتی در مورد مرگ پدربزرگ خواست .
کیونیی
ییاسیو
ی
با تعجب و خوشحالی سه هفته بعد نامهیی از ایزدکده
ُ ُ
گرفت که به من اطالع میداد پدربزرگ کی و کجیا درگیرشیت .بیراسیاس
این نامه پدربزرگ که به ن،روی دریایی ژاپن تعیق داشت وقتی سیی و
ت
پنو ساله بود در نزدیکی ساحل ف،ی،پ،ن کشته شد .این باعث شید اهیمی،ی ِ
دادن نام پس از مرگ و مراس یادبود برای ن،اکانمان را درک کینی  .در
میوکیو را در طیی میراسی
ع،ن حال فکر میکردم که چرا وقیتیی اودای
ُ
گواهی درمه ازبرخوانی میکردم تصور پدربزرگ در ذهینی آمیده بیود.
پدربزرگ مجیور شده بود وقتی پسرم پدر من) هنیوز بسی،یار کیوچیک
بود خانوادهام را ترک کند .او برای بی،ی از هیفیتیاد سیال در تیه درییا
زندانی بود .من از استقامت متح،ر شدم و دریافت که چ،زی که من ن،یاز
داشت قدرت تحمل بود.
هم،شه فکر میکردم که چرا باید به اشتیاه به دزدی مته شوم و والید
درمهام را نیخش،ده بودم .اما از طریق آموختن در میورد پیدربیزرگی بیه
این دریافت رس،دم که بیودا دربیارهی اسیتیقیامیت بیه مین آمیوخیتیه اسیت.
دریافت که سرشار از حس رهاییای شدهام که هرگز تا آن زمان تیجیربیه
نکرده بودم.
همچن،ن به یاد آوردم که کمی پ ،از رفتن به ژاپن برای شرکت در
مراس گواهی آموزگار دَر َمه در حال موتورسواری افتادم .خوشییخیتیانیه
صدمه ندیدم اما این نزدیک مجتمعی بود که والید درمیهام آنجیا زنیدگیی
میکرد .این باعث شد متوجه شوم کیه چیون حیاال ییک آمیوزگیار درمیه
هست باید دین را به والد درمهام ادا کن که مرا به درمیه میتیصیل کیرده
بود و از او دیدار کن و کمک کن که ییکبیار دییگیر بیا درمیه میرتیییط
شود .میخواست او را بی،ن و مستق،ما ً با او صحیت کن و چینیدیینبیار بیه
مجتمع او رفت  .اما او ه،چوقت در را برای من باز نکرد .نمیدان چیقیدر
طول میکشد اما ام،دوارم که روزی بتوان او را بی،ن و سپاس را به او
منتقل کن .
ماه پس از آن نوامیر سال گرشته رئ،س بیخی میا و شیوهیرم بیه
خارج از کشور رفتند و یک ماه دور از خانه بودند .من هر روز به جای
رئ،س بخ به مرکز درمه میرفت  .تقیرییییا ً هیر روز صیییح بیه عینیوان
رهیر در سورهخوانی خدمت میکردم و تیوانسیتی کیل سیورهی نی،یییوفیر
سهگانه را تا پایان ماه بخوان  .در ابتدا نگران بودم که آیا مییتیوانی نیقی
رهیر ازبرخوانی را به طیور رضیاییتبیخیشیی اجیرا کینی ییا نیه .وقیتیی
ازبرخوانی کل جید تمام شد دیدم که احساسی عمی،یق میرا در بیرگیرفیتیه
است .دریافت که همه توانایی نامحدود و سرشت بودا و ن،ز فض،یت بیودا
دارند .همچن،ن توانست اهم،ت کمک به دیگران برای درک آن را بیرای
رس،دن به شادمانیشان بفهم .
چ،و ج،ه زی که برای مدت طوالنی نقطهی اتکیای
سال گرشته خان
ُ
ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی تاینان بود درگرشت .میا در میرکیز درمیه بیرایی
زیستن همچون ن،یوفر ژانویه ۱۰۱۰

مراس خاکسپاری برگزار کردی برای اول،نبار به سیک ری ّ
شو کو ِسی ـ
کایی .احساس عم،قی که آن زمان حس کردم به طور زنده در دلی بیاقیی
چ،و به من آموخت که چگونه مانند انسان زندگیی کینی  .در
میماند .خان
ُ
برابر محرا خاکسپاری سوگند خوردم که به مردمی که دردمند هستنید
نزدیک شوم .با دقت به حرفهایشان گیوم بیدهی و درمیه را بیا آنهیا
سه ،شوم.
در سپتامیر سال گرشته کمی پی،ی از ایین کیه در میراسی گیواهیی
آموزگار درمه شرکت کن عروس یکی از بیزرگیانیمیان آقیای ل را بیه
ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی هدایت کردم .آقای ل ژاپنی سی،سی صحیت مییکیرد.
در ع،ن حال که به عنوان مترج برای کش ،های مرکز درمه در تایوان
خدمت میکرد روی ترجمهی نشرییههیای بسی،یاری از ری ّ
شیو کیو ِسیی ـ
کایی کار میکرد .او نشریهی دورهیی کو ِسی تاینان چ،ینیی را مینیتیشیر
کرد و کمک بزرگی به ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی تاینان کرد .او اکینیون نیود
و چهار ساله است و در ش سال گرشته از ب،ماری مغزی رنو مییبیرد.
او دیگر نمیتواند حرف بزند و روی صندلی چرخدار است.
دو سال پ ،به خاطر سوءتفاهمی م،ان فرزنیدان او و ییک عضیو
مسئول جمعآوری حق عضیوییت بیدون اطیالع دادن بیه او نیامی از
فهرست اسامی اعضا حیرف شید .مین فیکیر کیردم کیه او بیایید احسیاس
ناراحتی بکند چون پ،وندهای با ری ّ
شو کو ِسی ـی کیاییی عیزییزم بیرییده
شده است اگرچه نمیتواند احساسات را ب،ان کند .از طیرییق کیارم بیا
عروس آقای ل آشنا شدم که همیسیر پسیر دوم فیقی،ید آقیای ل بیود .او بیه
تنهایی از آقای ل نگهداری میکرد و از ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی و خواهیرهیا
و برادرهای شوهرم بس،ار گیه داشت .هر وقت او را مالقات میکیردم
با دقت به او گوم میدادم .او به تدریو به من اعتیمیاد کیرد و بیه ری ّ
شیو
کو ِسی ـ کایی پ،وست .کمی بعد از این کیه از میراسی گیواهیی آمیوزگیار
درمه برگشت مادر خود او درگرشت.
کائوس،ونگ رفت ،کیه میادر عیروس آقیای ل
زود با بانو ه،روسه به
ُ
آنجا زندگی میکرد .براساس تیوصی،یهی بیانیو هی،یروسیه مین بیه میادر
درگرشتهی او نام پس از مرگ دادم .بعد بانو ه،روسه و مین بیه خیانیهی
پدری او رفت ،که آنجا به سیک ری ّ
شو کو ِسی ـی کیاییی میراسی دیینیی در
برابر ب،ست نفر از بستگان او اجرا کردی کیه اعضیای ری ّ
شیو کیو ِسیی ـ
کایی نیودند .این خ،یی او را خوشنود کرد.
شن،ده بودم که فرزندان دیگر آقای ل ری ّ
شو کو ِسی ـ کاییی را دوسیت
ندارند .پس فکر کردم که زمان آن است که به شیعیاری کیه رئی،یس آیینیده
کوشو ن،وانو به عنوان بیخیشیی از هیدف  ۱۰۲۳ری ّ
شیو کیو ِسیی ـی کیاییی
پ،شنهاد کرده عمل کن » :اول سعی در انجام آن کینی،ید «.سیعیی کیردم و
فهم،دم که خانوادهی او لزوما ً از ری ّ
سیی ـی کیاییی میتینیفیر نی،یسیتینید.
شو کو َ
درواقع دختر آقای ل به ری ّ
شو کو ِسیی ـی کیاییی پی،یوسیتیه بیود چیون فیکیر
میکرد که موجب شادمانی در زندگی پس از مرگ پدر شوهرم خیواهید
شد که اخ،را ً فوت کرده بود .همچن،ن از او شن،دم که در سالگرد میادرم
(همسر فق،د آقای ل) برادرها و خواهرهای دور هی جیمیع مییشیونید و
مراس شام برگزار میکنند .فهم،دم که همیهی خیواهیرهیا و بیرادرهیایی
احترام عم،قی برای مادرشان قیائییینید و بیا عشیق خیانیوادگیی بیا هی در
پ،وندند .فکر کردم که ادای احترام به ن،اکانمان و آوردن سیازگیاری بیه
خانواده چ،زهایی بودند که ری ّ
شو کو ِسی ـی کیاییی نی،یز بیه میا مییآمیوزد.
۵
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دریافت که تنها کاری که باید میکردم احترام به سرشت بودای آنها بود
که آنها به صورت احترام به والدینشان ب،ان کردند.
در اکتیر امسال من در فست،وال اوئهش،کی اییچییجیو شیرکیت کیردم
که در ساختمانهای اصییی تیوکی،یو بیرگیزار شید .پیس از آن از میرکیز
درمهی اوداته در استان آک،تا دیدن کردم تا تعی ،انتشار درمیه بییی،ینی کیه
یاسویو یاماموتو یک رهییر مینیطیقیه را میالقیات کیردم .پیدر
آنجا خان
ُ
شوهر او آقای کوایچی یاماموتو چنیدیینبیار از ری ّ
شیو کیو ِسیی ـی کیاییی
اوتسیوکیی کیه پیدر
تاینان دیدن کرده بیود تیا هیمیراه بیا آقیای سیارائیو
ُ
بن،ادگرار ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی تاینان بود درمه را گسترم دهید .میتیوجیه
شدم که آقای یاماموتو سه سال پ ،درگرشیتیه اسیت و پی،ی از میرگی
نگران اعضا در تاینان بوده است خصوصا ً آقای ل که تماس مستق،م
را با او از دست داده بود.
اگرچه خود خان یامامیوتیو هیرگیز بیه تیاینیان نیرفیتیه بیود از پیدر
شوهرم دربارهی سنگهی تاینان زیاد شن،یده بیود پیس بیه آن احسیاس
نزدیکی میکرد .او نامههایی از آقای ل را در می،یان ییادگیاریهیای پیدر
شوهرم نگه داشته بود که به ما نشان داد .نامههای آقیای ل بیه ژاپینیی
زییایی نوشته شده بودند.
آقای یاماموتو اغیب به آقای ل نامه مینوشت اما چندیین سیال پی،ی
از مرگ دیگر جوابی دریافت نکرد .روزی یکی از پسران آقای ل بیه
آقای یاماموتو تیفن کرد که از او خواست دیگر بیه پیدرم نیامیه نینیویسید
چون او به طور جدی ب،مار است .آقای یامیامیوتیو در حیالیی کیه نیگیران
سالمت آقای ل و ن،ز وضع،ت فعیی ری ّ
شو کو ِسی ـی کیاییی تیاینیان بیود
درگرشت.
من عم،قا ً از شن،دن آنچه که خان یاماموتو دربارهی پدر شوهرم به
من گفت تحت تأث،ر قرار گرفت  .آقای یاماموتو زمان درازی همچینیان بیه
ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی تاینان فیکیر مییکیرد و اکینیون پیس از میرگی
توجه به اعضای سنگه از سوی عیروسی زنیده نیگیه داشیتیه مییشید.
وقتی در این باره فکر میکردم متوجه شدم که بیه خیاطیر آقیای ل مین
توانست عروس و ن،ز دختر خود او را به ری ّ
شو کیو ِسیی ـی کیاییی هیداییت
کن  .زود پس از برگشتن به تاینای آنچه که در ژاپن فهم،ده بودم را بیه
دختر آقای ل گفت .
فکر میکن آنچه که در مورد ری ّ
شو کیو ِسیی ـی کیاییی شیگیفیتانیگی،یز
است صم،م،ت و خومقییی سنگه است .من اول،نبار بود کیه از میرکیز
درمهی اوداته دیدن میکردم اما احساس کیردم کیه بیه خیانیهی والیدیینی
برگشتهام .در مرکز درمهی تایتو ه هم،ن احساس را داشیتی کیه در آن
تعی ،انتشار درمه گرفت  .ممیکین اسیت میردم هینیوز در میرکیز درمیهی
تاینان نتوانند چن،ن صم،م،تی را احساس کینینید امیا وقیتیی درییافیتی کیه
چقدر برای من مه است که گوم دادن به صدای هر عضوی را شیروع
کن ــ و با آنها مرتیط شوم تا بتوان ،با هی بیه رهیاییی بیرسی،ی ـیـی قییییی
احساس سیکی و تازگی کرد.
امسال زوجی را که پسرشان را در تصادف رانندگی از دسیت داده
بودند به ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی هدایت کردم .تنها کاری که مییتیوانی بیکینی
این است که با دقت به حرفهایشان گوم بده چون آنها اندوه عم،یقیی
دارند و به کسی که باعث تصادف شده ک،نه میورزند .مین بیه پسیرشیان
نام پس از مرگ دادم و مراس ازبرخوانی سوره برای اجرا کیردم امیا
۶

والدین هنوز نمیتوانند بیه آمیوزههیای بیودا رو کینینید .گیوم دادن بیه
شکایتهای آنها برای یکی دو سال چ،زی ن،ست وقتی به تیقیدییر سیخیت
پدربزرگ میاندیش  .مشکیی برای ن،ست که ساعتها به دییگیران گیوم
بده  .از صم ،قیب ام،دوارم که گوم دادن با دلی صم،مانه به آنچه کیه
مردم میگویند برای آنها آگاهی به همراه ب،اورد و ما بتوانی،ی بیا هی بیه
درمه عمل کن. ،
وقتی در مرکز درمهی اوداته انتشار درمه را تعی ،دیدم با عضیوی
از یک مرکز درمهی دیگر اتاق مشترکی داشت . ،ساعتهیا بیه او گیوم
میدادم .او چهل سال از بیخوابی رنو میکش،د امیا بیعید از ایین کیه در
یک هوزا دربارهی مشکالت حرف زد توانست بدون قرص خیوا آور
بخوابد .چون والد درمهی او ن،ز ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی را ترک کرده بیود
دوازده سال گرشته را با احساس یت ،بودن گررانده بود .او عضیو میانیده
بود اما دان کمی دربارهی آموزه داشت چیون در فیعیالی،یتهیای میرکیز
درمه شرکت نکرده بود .وقیتیی بیعید از تیعییی،ی انیتیشیار درمیه بیه خیانیه
برگشت سوگند خورد که در عمی کوشا باشد و شروع به گام برداشتین
در راه بوداسف کرد.
خوشحال که دربارهی رشد معنوی او میشنوم گویی رشد من اسیت.
اعضای زیادی هستند که بیرای درک درسیت آمیوزهی ری ّ
شیو کیو ِسیی ـ
کایی به کمک ن،از دارند .برخی در روابط خانوادگیشان مشیکیل دارنید
بس،اری ه هستند که به دالیل گوناگون سیازمیان را تیرک کیردهانید .امیا
مطمئن که ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی هر کسی را شاد میکند اگر آنها با ایمیان
به درمه عمل کنند.
با دنیال کردن جای پای بن،ادگرار سیوگینید مییخیورم کیه لیییخینید را
فراموم نخواه کرد و همراه با اعضای دیگر خیود را وقیف عیمیل بیه
درمه خواه کرد.
از شما بس،ار متشکرم.

خان چن منتهاال،ه راست) در یک هوزا در ری ّشو کو ِسی ـ کایی تاینان
شرکت میکند.
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سورهی ن،یوفر سهگانه:
کی،دی هر فصل
خالصه و نکات
ِ

سورهی گل نیلوفر درمهی شگفت انگیز
فصل ،۲۱
دیوهدتّه ()۱

آرزو میتواند خ،ر یا شر باشد
آرزوی جسمی یا روانی تقدیر معمول نوع انسان اسیت .راهیب ییا
راهیهی عمیگر باید تالم کند تا کامالً خود را از آرزوهای زم،نی
جدا کند اما این برای مردم غ،رروحانی کیه زنیدگیی عیادی دارنید
تقرییا ً غ،رممیکین اسیت .تیالم بیرای انیجیام آنچیه کیه نیمییتیوان
انجام داد برخالف طی،عت است پس به مردم عادی مییآمیوزنید
که این آرزوهای زم،نی را به جهات مطیییو بیگیردانینید .ایین راه
مهایانه است مثالً اگیر آرزو بیرای پیول درآوردن را بیتیوان در
جهت کار برای جیامیعیه قیرار داد پیول درآوردن مییتیوانید ییک
ن،روی خ،ر شود.
دییودَتّیه آرزویی را بیه عیمیل
چنانکه در قسمت قیییل دییدیی
َ
درآورد و این شر بود .امیا در آمیوزهی میهیاییانیه اگیر آرزو بیه
سمت خ،ر برگردانده شود ممکن است برای خی،یر کیار کینید .ایین
تفاوت کی،دی م،ان یک شخص پی،د و یک شخص خو است .اگیر
دیودَتّه آرزوی را از طریق عیمیل بیه راه بیه سیوی خی،یر جیهیت
َ
میداد آرزوی متوه او ممکن بود به ن،روی خ،ر بدل شیود و بیه
او کمک کند که بودا شود .این دوم،ین درسیی اسیت کیه در اولی،ین
بخ این فصل میآموزی  .اول،ن درس از بیخی اول ایین فصیل
مونی در سپیاسیگیزاری بیود:
دربارهی روح،هی تزلزلناپریر شاکَ،ه ُ
که همهی چ،زها خو و بد بناست به عنوان دالیل روشینشیدگیی
عم،قتر دیده شوند که ما میتوان ،برای آن سپاسگزار باش). ،
اکنون به آخرین بخ فصل رو میکن. ،
منیجیوشیری سیالم مییکینید کیه از
بوداسف انیاشت فرادان به
ُ
قصر زیردریای ساگرهی اژدهاشاه برگشته است که آمیوزه را در
آنجا نشر داده بود .بوداسف انیاشت فرادان فض،یتهای بوداسیف
منجوشری را میستاید و از او میپرسد چه نوع آموزهیی را آنجیا
ُ
منجوشری پاسخ میدهد که او تینیهیا سیورهی گیل
است.
داده
شرح
ُ
درمه را شیرح داده اسیت .بیوداسیف انیییاشیت فیرادانی پیافشیاری
میکند و میپرسد آیا کسی نزدیک است که از این آمیوزه بیه بیودا
منجوشری میگوید که درواقع ییک نیفیر هسیت:دخیتیر
شدن برسد.
ُ
هشت سالهی اژدهاشاه .پ ،از این کیه او حیرفی را تیمیام کینید
ناگهان دخیتیر اژدهیاشیاه ظیاهیر مییشیود و بیا احیتیرام در بیرابیر
مونی تعظ ،میکند.
شاکَ،ه ُ
در اییین مییوقییع شییاریپی ُیوتییره بییه دخییتییر اطییالع میییدهیید کییه
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روشنشدگی یک بودا تنها پس از عمل مکرر به انضیاطهیا گیرد
پیارمی،یتیا بیرای
آوردن کارهای خ،ر و کامالً عمل کردن به شی
َ
کَیپَههای بیشمار میتواند به دست ب،اید و بیدن زن میوانیع زییادی
دارد تا به آن دست یابد.
دختر جوابی نمیدهد جز این که مرواریید گیرانبیهیاییی را بیه
بودا هدیه میدهد :گوهری که به اندازهی سه م،ی،ون جهان بیزرگ
ارزم دارد .بودا فورا ً هدیهی او را مییپیرییرد .دخیتیر اژدهیا بیه
پوتره میگوید که خود او حتا سریعتر از
انیاشت فرادان و شاری ُ
زمانی که بودا مروارید را پریرفته بود بودا خیواهید شید .بیعید بیه
یک مرد تیدیل شد و به قیمیرو پیاک و روشین در بیخی جینیوبیی
میرود که آنجا به ب،داری کامل مییرسید و سیورهی نی،یییوفیر را
شرح میدهد که همهی آن در یک لحظه صورت میگ،رد.
پوتره و کیل جیمیع
با دیدن این صحنه انیاشت فرادان شاری ُ
بس،ار تحت تأث،ر قرار گرفتند و این مناسیت را به عنوان حقی،یقیتیی
ارزشمند در اعماق قیبهایشان پریرفتند .در اینجا فصل بیه پیاییان
میرسد.
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بودا شدن زنان
نگرم به زنان در طول تیارییخ در بسی،یاری از کشیورهیا مشیابیه
بوده اما در هند باستان این فکر چال برانیگی،یز وجیود داشیت کیه
زنان بس،ار پستتر از مردان هستند .عالوه بر ایین بیاور داشیتینید
که بدن زنانه پر از شر است و این که زنان نیمییتیوانینید رسیتیگیار
شوند.
قطعهیی که االن بررسی کردی که یک زن میمیکین اسیت در
شکل انسانیام به باالترین حالت برسد و بودا شیود ادعیاییی بیود
کییه زمیی،یین را لییرزانیید .فییکییر میییکیینیینیید کییه در تییمییام تییاریییخ اییین
قدیمیترین پ،ام برابری زنان و مردان بود.
مردان و زنان تفاوتهای ذاتی دارند ــ شکل و عمیییکیرد بیدن
نق شان در تیولی،یدمیثیل و قیدرتهیا و ضیعیفهیایشیان در روم
رویکردشان به کارها .ما نیاید فراموم کن ،کیه بیرابیری حیقی،یقیی
مرد و زن تنها وقتی به حق،قت میرسد که ما بهرغ تفاوتهاییمیان
در شکل و عمیکرد از ویژگیهای ذاتیمان حیداکیثیر اسیتیفیاده را
بکن ،و در ساختن خانه و جامیعیه هیمیکیاری کینی،ی  .ایین زمی،ینیهی
اخالقی و اجتماعی برابری زن و مرد است.
این شاید از نظر عقیی قیابیل درک بیاشید امیا در زمیانیی کیه
سورهی ن،یوفر نوشته شد مردم هنوز در اعیمیاق قیییییشیان احسیاس
میکردند که باید با دیدهی تحق،ر به زنان نگاه کنند و این اندیشه بیه
مونی یک گام جییوتیر رفیت تیا
آسانی تکان نمیخورد .آنگاه شاکَ،ه ُ
روشن کند که همهی انسانها برابرند با دادن این بشارت برتیر کیه
ه زنها و ه مردها ممکن است به بوداگی برسند .به این تیرتی،یب
این ایده نوشته شد که هیمیهی میردم از هیر جینیسی،یتیی بیه طیور
غریزی سرشت بودای یکسانی دارند.
ممکن است شخص مخالفت کند که در متن سوره دختیر اژدهیا
در شکل زنانهام بودا نشده بلکه به مرد تغ،،ر شکل داد تیا بیودا
شود .اما اگر روانشناسی مردم هنیدی در طیی ایین زمیان را در
نظر بگ،ری این نکته شاید به راحتی قیابیل درک بیاشید .در بی،یان
درامات،ک تغ،،ر دختر به یک مرد و بودا شدن او جمع ــ که تفکر
با تحق،ر نگریستن به زنان در آنها ثابت شده بود ـیـی شیدییدا ً تیحیت
تأث،ر قرار گرفتند و به درک معنا واداشته شدند .اما ما الزم ن،یسیت
به این بپردازی .
۷

عظمت قدرت ایمان
پوتره ه نمیتوانست باور کند کیه ایین دخیتیر
در آغاز حتا شاری ُ
هشت ساله از قصر اژدها همانجا و همان لحظه بتوانید بیودا شیود
و در این ما درس مهمی مییاب. ،
این دختر هشت ساله نماد دل انعطافپریر و اهل اعتماد کیودک
است و قیمروی قصر اژدهیا نیمیاد میکیانیی دور از تیمیدن اسیت.
مرواریدی که سه م،ی،ون جیهیان ارزم دارد چی،یزی جیز اییمیان
ن،ست.
بنابراین اگر به آموزهی بودا با دل انعطافپریر و اهیل اعیتیمیاد
یک کودک باور داشته باش ،پس در آن لیحیظیه میا در بیودا ذو
شده با او یکی میشوی  .کل عال از آن ما میشود .ایمان واقیعیا ً بیه
اندازهی سه م،ی،ون جهان ارزم دارد.
پریرم فوری مروارید از سوی بودا به این معنی اسیت کیه بیا
ایمان و ه از طریق آن فرد میتواند مستق،ما ً و فیورا ً بیه دل بیودا
مرتیط شود .طن،نی که از این زاده میشود راه مستق ،به بیوداگیی
است.
با پ،شرفت تمدن مردم تمایل دارند که آموزههای دینی را تینیهیا
در نور دل،ل تفس،ر و از آن بهیرهبیرداری کینینید .الیییتیه درک میهی
است اما دل،ل آوردن تنها ه،چگاه به تغ،،ر شگفتانگ،یز دل کیه از
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یک ب،داری عم،ق در اعماق قیب میآید منجر نشیده اسیت .دخیتیر
هشت ساله از قصر اژدها هنوز تحص،الت کیافیی نیداشیت امیا از
طریق از خودگرشتگی قیب و اییمیان عیمی،یقی بیه بیودا بیه حیالیت
روانی حق،قی روشنشدگی رس،د.
برای میا هی میهی اسیت کیه در میطیالیعیهی آمیوزههیای بیودا
اندیشههای حاضر و آماده مفاه ،ثابت و احساسات جالب را دور
ب،اندازی و به اندازهی یک صفحه کیاغیر تیمی،یز و سیفی،ید پیرییرنیده
باش . ،این درسی است کیه بیایید از ایین رواییت رسی،یدن زنیان بیه
بوداگی بگ،ری که از این فصل به فصل بعد ادامه مییابد.

این ترجمهی فارسی متنی است که در اصل به ژاپنی در هو ّکه سَینیییو ُ کی،یو:
کاکو هون نو آراماشی تو یوتِن آمده است نشر کو ِسیی [ ۲۳۳۲وییرایی
ُ
بازب،نیشده ۱۰۲۶ب ص۲۱۶ـ.)۹۱
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۳

ستون مدیر
این سال را چگونه خواهید گذراند؟
میخواه برای شما سال شادی را آرزو کن .
در ژاپن مثیی هست که میگوید» :روز سال نو کی،د سال است «.چنان که میثیل نشیان
میدهد این که چگونه سال را شروع کن،د تع،،ن میکند که آیا فقط یک سال عادی دییگیر
خواهد شد یا سالی پر از معنا.
در پ،ام این ماه رئ،س رئ،س ن،وانو خاطرنشان میکند که نوع سالی که خواه ،داشت
رائیولیه را بیه میا
تماما ً بسته به خودمان است .در این زم،نه او اهم،ت اعمال دیدهنشدهی
ُ
میآموزد که در ع،ن حال که از ه،چ استیعیداد خیاصیی بیرخیوردار نیییود بیا صیداقیت و
فروتنی تزلزلناپریر وقف تالم بود .این اهم،ت ادامه به آمیوخیتین و عیمیل قیاطیعیانیه بیه
آموزه را نشان میدهد.
به منظور ب،دار شدن به ارزشمندی سرشت بودای ذاتی در همهی میا و بیازگشیت بیه
خود حق،قی رها از توه مان ام،دوارم که هر یک از ما بتیوانید هیر روز را بیا حیداکیثیر
تالم برای شاد و مهربان بودن زندگی کند بدون این که مالیمت و فروتنی را فیرامیوم
کن. ،
عال،جنا کوایچی سایتو
مدیر ری ّ
شو کو ِسی ـ کایی ب،نالمییی

ما از نظرات شما در مورد خیرنامهمان زیستن همچون ن،یوفر استقیال میکنliving.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp : ،
۲۰
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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

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

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Paciﬁca, CA 94044, USA
POBox 778, Paciﬁca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org URL: http://www.rksf.org

New York
Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Singapore

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

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
28621 Paciﬁc 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 Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

Rissho Kosei-kai of Chicago

San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA

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

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Denver
Colorado

URL: http://rk-ny.org

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

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

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
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釜山支部

〒 48460 大韓民国釜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

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

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

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

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

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

(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

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

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

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
Published by Rissho Kosei-kai International

