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کند شخصی که دائماً ديگران را ستايش می

وقتی ايمان بودايی برای مردم مانند طبيعت دومشان شد، اين تمايل 
شان به فرماليته تبديل شود که در عين حال که از  هست که عمل

 آيد. ها نمی بيرون تأثيرگذار است، ديگر از دل و جان آن
ها حرکتی است که احترام به  اگرچه بر هم نهادن کف دست

ها در  کند، اگر وقتی فکرهای منفی در مورد آن ديگران را بيان می
ی  اين شخص مايه«سر داريد آن را انجام دهيد، مثالً فکر کنيد: 

پس آن شخص » اند مغايرت دارد! عذابی است که با هر چه که گفته
 هرگز دلش را به سوی شما نخواهد گشود.

گويد.  تحقير را به ما می ی نيلوفر داستان بوداَسف بی سوره
ديد دائماً به  تحقير احترام به هر گونه شخصی را که می بوداَسف بی
آورد، هيچ چيز در دلش نبود به جز ايمان مطلق به اين  عمل درمی

اين شخص دارای سرشت بوداست، و مسلماً بودا «انديشه که: 
 »خواهد شد!

2017

انداختند و او را  به اين دليل بود که وقتی مردم به او سنگ می
ها احترام  تحقير باز هم به آن زدند، بی شان می با چوبدست

کنيد، من  مهم نيست که با من چه کاری می«گفت:  گذاشت و می می
همچنان بدون شک به توانايی شما ايمان خواهم داشت چون شما 

گاه از  او هيچ» تان بودا شدن است! شخصی هستيد که سرنوشت
شد. درست چنان که از  معنی ديگران ناراحت نمی های بی حرف

 کرد. ها را ستايش می اسمش پيداست، با هر تار وجودش آن
يی  بينند، چاره تحقير را می وقتی مردم کسی مانند بوداسف بی

جز اين ندارند که خلع سالح شده و تسليم شوند، چون اين برخورد 
ترين زوايای  شود که در عميق غشی می باعث فوران دل پاک و بی

 قلبشان در خواب است.
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٣٣ـ١٣٢(شرکت نشر کوِسی) ص  ٨کايسو زُوايکان از 

ریّشو کوِسی ـ کایی یک سازمان غيررهبانی بودایی است 

گانه است. بنيادگذار  ی نيلوفر سه که متن مقدسش سوره

آن را   1938نيکّيو نيوانو و بنيادگذار همکار ميوکو ناگانُوما در 

تأسيس کردند. این سازمان از زنان و مردانی عادی تشکيل 

شان  کنند که معنویت شده که به بودا ایمان دارند و تالش می

شان غنی  های روزمره های او در زندگی را با به کار بردن آموزه

المللی تحت  کنند. ما هم در اجتماع محلی و هم سطوح بين

های  کو نيوانو، از طریق فعاليت هدایت رئيس نيچی

های دیگر در پيشبرد صلح  دگرخواهانه و با همکاری با سازمان

و بهروزی بسيار فعال هستيم.

های این است که آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزه زیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمرهغرض از عنوان 
یی های نيلوفری که در برکههامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گلی نيلوفر در زندگی روزمره نشان دهد، تا زندگیسوره

 ی مردم سراسر جهان است. های روزمرهتر کردن آیين بودا در زندگیشکفند. هدف از ویرایش آنالین قابل عملگِلين می



 از طبيعت بياموزيد

٢ ٢٠١٧ی زيستن همچون نيلوفر ژانويه

 يی استوار و ساده شيوه

شود.  ريزی برای سالی که در پيش است در اولين روز سال نو شروع می شود که برنامه غالباً گفته می
بينی شروع کنيد که چه نوع سالی برايتان خواهد بود، احساس آمادگی برای  اگر سال را با اين پيش

 يی در سال نو آماده خواهيد بود. رويارويی با آن خواهيد کرد و برای شروع تازه
ها را در شلوغی  اتفاقاً حتا اگر در روز سال نو تصميمات مهمی بگيريد، پس از تنها چند روز آن

تان اهميت را به نتيجه  های تعطيالت فراموش خواهيد کرد. اين شايد به اين دليل باشد که ذهن فعاليت
 های نو نيست. ی پذيرفن چالش تان آماده چسباند، نه به انجام تالش مداوم، و شايد چون ذهن می

حتا در اولين روز سال نو، / «دهد:  مان می طور که اين هايکو اثر هاّکوتسُو هيروناکا نشان درست همان
چه که در اين زمان نياز داريم بازگشت به وضعيت ثابت ذهن  کنم آن فکر می» ها را پاک کرد، بايد برف

دهد. به جای  چه را که بايد انجام می کند و بدون توجه به شرايط، آناست که به روشی مناسب عمل می
گيری به سوی بازدهی و نتيجه به کارمان وادارد  اين که احساس کنيم که زمان کمی داريم و بگذاريم هدف

ای از روی  توانيم سبک زندگی يی استوار و ساده رفتار کنيم. با اين کار می مان کند، بايد به شيوه و خسته
 مهربانی و محبت را در پيش بگيريم که شادمانی حقيقی در آن قرار دارد.

که کارهايمان را با  دهيم اما اگر نه با عجله کار کنيم و نه تنبلی کنيم بل مهم  نيست که چه کاری انجام می
 يابد. مان هم تحول می يی منظم انجام دهيم، انسانيت شيوه

دارد که  شعری است از شُون ايواساکی که ما را وامی» شوند آرام، آرام،/ خرمالوها خرمالوی خشک می«
ی انسانی از  مان با ترکيب آن با کارهای طبيعت بيانديشيم. احساسات واقعاً پخته ی روش زندگی درباره

 گيرند. آيند که حتا جزئيات کوچک را ناديده نمی طريق رفتار ثابت روزانه به وجود می
کنم که در ژاپن به عنوان تزئينات سال  های ظريف آمور آدونيس فکر می آيد، به گل ژانويه که به ذهنم می

ی  آورم درباره ام و اکنون شعر ديگری را به نقل می روند. در اين مقاله چند شعر نقل کرده نو به کار می
شکوفا باد / هر  شکفد. / گل شوند، / گل آمور آدونيس می وقتی آسمان و زمين متحد می«آمور آدونيس: 

گويد که طبيعت فقط گذر زمان  ) می١٨۵۶ـ١٧٨٧توکُو ( اين شعر از نينوميا سون .»چند سال که بگذرد
ی  شکفند. درآن برای همه ها به خودی خود می دهد و وقتی کارهای حقيقت هماهنگ است، گل را نشان می

 اند. هايی است که استوار و ساده ما درسی نهفته است، که نشانگر اهميت در پيش گرفتن زندگی

رهنمود رئيس نيوانو

 کو نيوانونيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی
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 پروراندن آرزوهايتان

٢٠١٧ی  ژانويهکوِسی، از 

بدون اين که تحت تأثير موفقيت يا شکستی قرار بگيريم که شاهد آن هستيم، بايد به آرامی و بدون تأثير 
مان را به اين روش بگذرانيم، دلمان  رود انجام بدهيم. اگر بتوانيم زندگی چه را که از ما انتظار می آن

توانيم انتظار داشته باشيم که به عنوان انسان خودمان را بهتر کنيم. اما شايد واقعيت  آرام خواهد بود و می
ايم هم کامالً مشکل است. در اين  ی کاری که دلمان را به آن قرار داده بينيم حتا ادامه اين باشد که می
مُونی به  هايمان را به روشی ساده و استوار پيش ببريم، ممکن است به شاکيه خواهيم زندگی حقيقت که می

عنوان يکی از الگوهايمان بيانديشيم، اما اين ممکن است ما را به اين نتيجه برساند که تنها کسانی که 
 توانند چنين کنند. های استثنايی دارند می استعدادها و توانايی

او پاسخ  ) پرسيدند که چه چيزی در عمل به راه بودا مهم است،١٢۵٣ـ١٢٠٠وقتی از استاد ذن دوِگن (
ی راه بودا نياز نيست وقتی آرزوهايتان را بپروريد و تالش کنيد  هيچ استعداد خاصی برای مطالعه«داد: 

اما دوگن به ما » تان بياموزيد مسلماً خواهيد توانست که به بودا َدرَمه برسيد. که راه را براساس توانايی
شود که اين آرزو بايد صادقانه باشد. به عبارت ديگر، مهم است که شما دائماً و مکرراً اين  يادآور می

ی انجام يک کار خاص را داريد بدون عزمی  حساس پيروی از راه را حفظ کنيد. حتا اگر قصد قاطعانه
 توانيد برای مدت طوالنی به آن بپردازيد. راسخ احتماالً نمی

چه که در  تان را به تمام آن رويد و توجه کامل از ديدگاهی متفاوت، وقتی به دنبال آرزوهايتان می
خواهيد رسيد. به عالوه  کنيد، حتا اگر پيشرفت برابرتان هست معطوف می تان کند باشد مسلماً به نتيجه

توانيد داشتن ديد باز را تجربه کنيد، بنابراين ميان شادی و اندوه تاب  اگر آرزويتان را توسعه دهيد می
 يی برسيد.  خوريد که اين کمک خواهد کرد به سبک زندگی آرام و وساده نمی

چون عمل به ايمان براساس آرزوها از فردی به فرد ديگر تفاوت دارد، مسلماً اشکالی ندارد که به  اما
 های خود باشيد. دنبال عمل بر طبق توانايی

های کنار خيابان را جمع کنيد، دل شناخت رضايت را به عمل  به عنوان مثال کافی است که فقط زباله
گويم اجرا کنيد يعنی سالم کردن به ديگران در صبح،  يی را که من مکرراً می دربياوريد يا سه عمل پايه

تان با نظم و ترتيب و دقت. اين  به طور مثبت پاسخ دادن به يک تقاضا يا سؤال، و حفظ اموال شخصی
ی چيزهايی که به شما نزديکند  يک معنی عمل استوار به ايمان است يعنی هنگامی که با تمام قوا درباره

 ها محتاط هستيد. جدی هستيد و تا جای ممکن در انجام آن
شود از سالی پر از رضايت و  بياييد با هم بيشترين بهره را از هر روز ببريم تا وقتی اين سال تمام می

شادی برخوردار شده باشيم.

٢٠١٧ی زيستن همچون نيلوفر ژانويه



گياهی چينی استفاده کرده بودم يرقان گرفتم و به خاطر بيماری 
کبدی بين مرگ و زندگی معلق بودم. شخصی به من گفت که محل 

 مکان کردم. ام بد است، پس نقل خانه
در حالی که درگير آن وضعيت بودم برای  ١٩٩٣در پاييز 

ام خانم لی  بار از ريّشو کوِسی ـ کايی کره ديدن کردم. همسايه اولين
جا هدايت کرد که رهبر منطقه بود. اما تأثير مرکز روی  مرا به آن

من در آن زمان خيلی مثبت نبود. ساختمان و فضای آن با معبدهای 
کردم بتوانم اين ايمان  قدر متفاوت بود که احساس نمی سنتی کره آن

را باور داشته باشم، پس در راه برگشت به خانه تسبيح دعا را در 
 سطل زباله انداختم.

ام ديدن کرد تا مرا  بار از خانه اما بعد از آن رهبر بخش چندين
به زندگی دينی هدايت کند. کشيش پيشين به من گفت که اگر من به 

ی خوبی  آموزه باور داشته باشم و به آن عمل کنم، مسلماً نتيجه
خواهم گرفت. پس تصميم گرفتم که دعای خاصی را اجرا کنم و به 

برای صد روز عمل کنم. از روی آرزوی پرشور هوزا های  فعاليت
رفتم، اما  ی کره می برای درمان سردردم، هر روز به مرکز َدرَمه

کند  ی مشکلی صحبت می خواستم که گوش بدهم که کسی درباره نمی
ام را بدون  ی صد روزه که ربطی به من ندارد. توانستم عمل َدرَمه

 از دست دادن حتا يک روز کامل کنم.
کردم، همچنين  ديدن می در اولين روز ماه نيز از مرکز َدرَمه

کردم.  مراسم روز اُوپوَستَه و مراسم عبادی برای نياکان برگزار می
در نتيجه اگرچه سردردم ناپديد نشد، اکنون به احساس سپاس برای 

ی کشيش پيشين  ام. روزی در هوزا، رهنمود َدرَمه زنده بودن رسيده
به تدريج از طريق گوش در قلبم نفوذ کرد و احساس کردم که 

 شود. ام بهتر می شرايط جسمی
به خاطر سردردهايم اين فرصت را به دست آوردم که با ريّشو 

چه که در هوزا آموختم گنجم شد.  کوِسی ـ کايی برخورد کنم و آن
مان  ما بسيار سپاسگزاريم که زندگی«کشيش پيشين به ما گفت: 

همه چيز در درون «» شود و در اين نپايندگی زنده هستيم، حفظ می
 »کنند. اگر تغيير کنيم، ديگران هم بر طبق آن تغيير می«و » ماست،

۴

 ايراد شد. ٢٠١۶آگوست  ٢٣ی کره در  اين گواهی در مرکز َدرمَه

 ١٩۴٩کنم. در  من در حال حاضر به عنوان رهبر منطقه خدمت می
به عنوان سومين بچه از هفت خواهر و برادر متولد شدم. بعد از 
ازدواج صاحب دو فرزند شدم. دومين پسرم ازدواج کرده و مستقل 

کنم. شوهرم که  شده است، پس با شوهر و پسر بزرگم زندگی می
کند و در  ساله است به عنوان مدير يک آپارتمان کار می هفتاد و شش

کند. او سالم  يک مرکز اجتماعی به عنوان رئيس روستا خدمت می
برم. اولين برخوردم با ريّشو کوِسی  است اما من از سردرد رنج می

 ناپذيرم بود. ـ کايی به خاطر سردردهای تحمل
يی سردرد گرفتم و درد روز به روز  يک روز به دليل ناشناخته

توانستم  بردم که حتا نمی شد. از چنان درد شديدی رنج می بدتر می
حرکت بنشينم و با اين که پيش چند دکتر هم رفتم، درد درمان  بی
رفتم و به دنبال  شد. از اين بيمارستان به آن بيمارستان می نمی

درمان پزشکی بودم. چون همزمان از داروهای غربی و داروهای 

 خانم جی اوک بُون
 ی کره مرکز َدرَمه

 مادرشوهری که زمانی از او متنفر بودم، مرا به بوداَسف تبديل کرد

٢٠١٧ی زيستن همچون نيلوفر ژانويه

 کند. ی کره ايراد می اش را در مرکز َدرَمه ی معنوی خانم جی اوک بُون تجربه
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آموخت تا بتوانيم  او گاهی با مهربانی و گاهی با جديت به ما می
 مان به کار ببريم. ايم در زندگی روزمره چه را که ياد گرفته آن

ی ريّشو کوِسی ـ کايی، خودخواه بودم و  پيش از آموختن آموزه
طور که  کردم که حق با من است. وقتی کارها آن شديداً فکر می

خواستم همه چيز  شدم. می رفت، عصبانی می خواستم پيش نمی می
ها  طبق نظر من پيش برود. چون سردرد داشتم، شوهرم و بچه

های من جور  کردند با خواسته هميشه نگرانم بودند و سعی می
ام را نسبت به  ی خانواده دربيايند. اما من بدون اين که مالحظه

های ريّشو کوِسی ـ  کردم. اگر با آموزه خودم درک کنم زندگی می
بدون احساس اين سپاس عميق برای  شدم، رو نمی کايی روبه

 کردم. ام زندگی می خانواده
وقتی بيست و سه ساله بودم با شوهرم ازدواج  کردم که هشت 

تر بود. بالفاصله بعد از ازدواج شروع به  سال از من بزرگ
زندگی با مادرشوهرم کردم و اختالفم هم با او شروع شد. او 

شق بود و متنفر بود که ديگران شکستش بدهند. او در مورد  کله
کرد و وقتی بحثی در  چيزی که دوست داشت با ديگران بحث می

يی در  جا بود. وقتی دعوا و مشاجره آمد او هميشه آن محله پيش می
کرد تا اين که  آمد گاهی خشمش فروکش نمی مان پيش می خانواده

 کرديم. افتاديم و از او عذرخواهی می من و شوهرم به خاک می
ای را که من درست کرده بودم بدون اجازه  به عالوه او کيمچی

کرد و با هم مهمانی  ها را دعوت می داد و آن ها می به همسايه
انداختند. اگر من آن زمان اين شخصی بودم  خوری راه می مشروب

ها  توانستم سپاسم را از مهربانی او به همسايه که امروز هستم، می
اما آن  «ها خيلی خوبيد. بسيار متشکرم. شما با همسايه»بيان کنم: 

کرد فرقی  توانستم تحملش کنم، هر کاری که می روزها نمی
 نداشت.

خريد بدهی باال  او همچنين هميشه برای چيزهايی که می
های او را  رفتم تا بدهی ها می آورد و من آخر هر ماه به مغازه می

کرد.  پرداخت کنم. شوهرم عاشق مادرش بود و از او مراقبت می
خورد  خريد و هر وقت اوماهی می هر روز برايش شيرينی می

آورد و گوشت را روی برنجش  هايش را درمی شوهرم تيغ
 گذاشت تا بتواند راحت بخورد. می

توانم با طرز  کردم که ديگر نمی وقتی به شوهرم شکايت می
پذيرفت و  گفتم نمی برخورد مادرش کنار بيايم، او چيزی را که می

اگر آنقدر برايت سخت است، چرا با طالق گرفتن از «گفت:  می
وقتی با مادر خودم حرف » کنی؟ يی را شروع نمی من زندگی تازه
بعدها شنيدم که او در واقع » تو بايد صبور باشی.«زدم او گفت: 

 خيلی نگران من بود و اميدوار بود که من به خانه برگردم.
وقتی که فرزند اولم را باردار شدم، در اثر استرس، مسموميت 

ام در بيمارستان جمع شدند. بعد  حاملگی گرفتم و اعضای خانواده
توانم يک جان را نجات بدهم، بچه يا  فقط می«دکتری به ما گفت: 

من دست از «مادرشوهرم گفت:  »کنيد؟ مادر. کدام را انتخاب می
و اين به جروبحث شديدی با مادرم » شورم. زندگی عروس می
توانی  تو نمی«ها را شنيدم. دکتر به من گفت:  انجاميد. من بعداً اين

اما من توانستم به سالمت پسر دومم » ی ديگری داشته باشی، بچه
 را هم به دنيا بياورم.

سالش بود شروع  ساله بود و پسر دومم سه وقتی پسر اولم پنج
رفت. حتا بعد از  به کار کردم چون کار شوهرم خوب پيش نمی

دادم و برای  شروع کار هم کارهای خانه را به خوبی انجام می
کردم، بنابراين مغرور  ها خوراکی بعد از ظهرشان را آماده می بچه

 بودم که به مادرشوهرم وابسته نيستم.
ساله شد به خاطر بيماری سالمندی  اما او وقتی هشتادوسه

کرد که از او مراقبت  گير شد. شوهرم حداکثر سعيش را می زمين
کند. من هم خودم را وقف اين کار کردم اما من فقط از روی اين 

کردم که به عنوان عروسش بايد اين وظيفه را  احساس عمل می
ی کافی به او  کردم که به اندازه انجام بدهم. صادقانه بگويم فکر می

 سفر معنوی
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کردم که حق با  ی ريّشو کوِسی ـ کايی، خودخواه بودم و شديدًا فکر می پيش از آموختن آموزه
خواستم همه  شدم. می رفت، عصبانی می خواستم پيش نمی طور که می من است. وقتی کارها آن

ها هميشه نگرانم بودند و  چيز طبق نظر من پيش برود. چون سردرد داشتم، شوهرم و بچه
ام را  ی خانواده های من جور دربيايند. اما من بدون اين که مالحظه کردند با خواسته سعی می

رو  های ريّشو کوِسی ـ کايی روبه کردم. اگر با آموزه نسبت به خودم درک کنم زندگی می
 کردم. ام زندگی می بدون احساس اين سپاس عميق برای خانواده شدم، نمی

کردم که حق با  ی ريّشو کوِسی ـ کايی، خودخواه بودم و شديدًا فکر می پيش از آموختن آموزه
خواستم همه  شدم. می رفت، عصبانی می خواستم پيش نمی طور که می من است. وقتی کارها آن

ها هميشه نگرانم بودند و  چيز طبق نظر من پيش برود. چون سردرد داشتم، شوهرم و بچه
ام را  ی خانواده های من جور دربيايند. اما من بدون اين که مالحظه کردند با خواسته سعی می

رو  های ريّشو کوِسی ـ کايی روبه کردم. اگر با آموزه نسبت به خودم درک کنم زندگی می
 کردم. ام زندگی می بدون احساس اين سپاس عميق برای خانواده شدم، نمی
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اکنون، خانم جی اوک بُون، يک رهبر منطقه، نقش راهنمای خواندن را در طی قرائت 
سوره به عهده دارد.

توانم رها شوم. اما بعد  ام و وقتی او درگذشت می فداکاری نشان داده
های بودا فهميدم که هرگز احساس او را درک  از آموختن آموزه

 نکرده بودم.
او در سی و نه سالگی شوهرش را از دست داد و با سه بچه از 

وخوی  ی جنوبی گريخت. مجبور بود که خلق ی شمالی به کره کره
خشنی در آن وضعيت جنگ داشته باشد تا بتواند با سه بچه زنده 

ترين پسر بود  بماند. احساس او را کمی درک کردم. شوهرم بزرگ
و مادرش به خاطر دعاهايش به بودا از نعمت تولد او برخوردار 

ساله بود پدرش از دنيا رفت.  شده بود. او به من گفت که وقتی هفت
کرد چون از بچگی ديده بود که  او از مادرش به خوبی مراقبت می

های بسياری کشيده بود.  مادرش برای محافظت از فرزندانش سختی
 ی او به مادرش در محل معروف بود. عالقه

داد، اکنون به  طور که او به مادرش عالقه و ايثار نشان می همان
کند. پيش از اين از خشم آکنده بودم،  خوبی از من مراقبت می

رسيدم که بتوانم مهربانی او را ببينم، فکر  جا نمی بنابراين به آن
کردم، از اين فرصت استفاده  کنم به مادرشوهرم حسادت می می
خواهم  کنم تا از رفتارم نسبت به او اظهار ندامت کنم. و می می

سپاس عميقم را از مادرم بيان کنم که هميشه نگرانم بود و از من 
 خواهم که نگرانش کردم. کرد؛ از او معذرت می حمايت می

ی کره ديدن  رئيس نيوانو از مرکز َدرَمه ٢٠١۶در آوريل 
يی که من  کردند. به خاطر حسن ايشان ده خانواده در منطقه

ها  مسئولش هستم به تازگی وارد ريّشو کوِسی ـ کايی شدند. آن
شان درباره ی  تر رنج ی دينی گوناگونی دارند، اما بيش پيشينه

های پس از  ها عضو شدند و نام فرزندانشان است. بعد از اين که آن
ی ارواح نياکان در مرکز َدرَمه نصب شد، بودا به  مرگ برای همه

های مثبتی را در زندگی نشانشان  عنوان دستاويزهای خوب پديده
 داد.

پسر يک عضو شغل خوبی پيدا کرد، پسر عضو ديگری در 
شرکت ترفيع گرفت و ديگری بازپرداخت پولی را که قرض گرفته 

های  بود توانست به دست آورد. تقريباً هر روز چنين گزارش
ها خوشحال بودند  کردم. و آن يی از اعضا دريافت می کننده خوشحال

 که اعضای کوِسی ـ کايی مانند خانواده در کنارشان هستند.

 سفر معنوی

ها به  کنند. ديدن آن ی بودا عمل می اعضا فرمانبرانه به آموزه
ام. در  شود که ناآگاهانه اطاعت را فراموش کرده من يادآور می

اين مورد تأمل کردم. فرزندانم در َدرَمه به من اهميت سپاس از 
ها و تشخيص جدی حقيقت را آموختند. اکنون هر کدام از  آموزه

ها  بينم. من در همان شهر با آن ها را محترم و باارزش می آن
جا، سوگند  کنند. اين ها هميشه به من نگاه می کنم پس آن زندگی می

ام به  ها نشان دهم چگونه در زندگی روزمره کنم که به آن ياد می
 کنم. ها عمل می آموزه

های  در ساختمان ٢٠١۶ی جهانی  مجمع سنگه ٢٠١۶در مه 
آميزی را  نوازی محبت مرکزی توکيو برگزار شد. ما مهمان

هايی مانند مليت، تبادالت با  دريافت کرديم، و به دور از تفاوت
مردم زيادی را مانند يک سنگه انگاشتم که با هم در راه 

دارند. اين هنوز در درون قلبم مانند  های بودا گام برمی آموزه
کنم که اين  مانده است. خودم را وقف می يی خوشايند باقی  تجربه
انگيز را به مردم بسياری منتقل کنم و در عمل  ی شگفت آموزه

 ها شادمان شويم. جدی باشم تا شايد به همراه آن
 خيلی متشکرم.
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اين می تواند فرصت خوبی برای پدر و مادر و 
شان صحبت  ی مرگ و زندگی فرزند باشد که درباره

کنند. لطفاً اين فرصت عالی را از دست ندهيد، بهتر 
ی خوبی اشاره کردی! مردن چيه؟ چرا  به نکته«است بگوييد: 

کشند؟ بيا با هم راجع به اين چيزها فکر  مردم ديگران را می
 »کنيم.

های اساسی به اين سؤاالت  ی جواب سخت است که درباره
ی  ها، به صحبت درباره حرف زد. بدون در نظر گرفتن اين سؤال

تان از زندگی با هم  تان وقتی دخترتان به دنيا آمد و خوشحالی شادی
ی اندوهتان هنگام از دست دادن  توانيد درباره فکر کنيد. يا می

کسانی که به شما نزديکند صحبت کنيد، و يا از اين که چگونه 
 تان هستند. تان هميشه مراقب خانواده نياکان

ترين چيز اين است که از اين فرصت استفاده  کنم مهم فکر می
 »ارزشمند بودن زندگی،«گونه را منتقل کنيد:  هايی اين کنيد تا پيام

اين که چقدر «و » سپاسگزاری از زنده بودن در حال حاضر،«
کند  حتا گفتن اين چيزها به او کمک می» دخترتان را دوست داريد.

بهاست. به عالوه بهتر خواهد بود  که بفهمد زندگی يک فرد گران
هر روز تا   چون زندگی ارزشمند است،«اگر بتوانيد بگوييد: 

مهم است شخصی «و » توانی با دوستانت کنار بيا جايی که می
به اين » کند. باشی که به مردم کمک و به جامعه خدمت می

ی دل و جان سازگاری  ها، خوب است که با دخترتان درباره روش
 با مردم و خدمت به جامعه صحبت کنيد.

وقتی فرصت ديدار از گورهای نياکانتان را  اگر ممکن است، 
پيدا کرديد يا در طی تعطيالت سال نو اولين ديدار را از ايزدکده يا 

The Tokyo Research Institute for Family Education cooperates with us in producing this regular col-
umn. The institute believes that if parents change their thinking and behavior for the better, so will 
their children. The institute offers lectures and seminars for parents in various areas of Japan and in 
other countries, as well as giving personal advice to parents on childrearing. For decades, the insti-
tute’s programs have helped parents with childrearing problems grow spiritually with their children to 
create harmonious, happy homes. 

طور است چيزی مانند اين به دخترتان بگوييد  معبد داشتيد، چه
مان حفاظت  شوند از خانواده مان و بودا با اين که ديده نمی نياکان«

ها با  برای يک کودک بسيار مهم است که به ناديدنی» کنند. می
ی بزرگ والدين است که  کنم که وظيفه شگفتی نگاه کند. فکر می
 شان بگويند. اين چيزها را به فرزندان

ها خواهد ماند.  کند با آن چه که دل و جان مردم را لمس می تنها آن
خود وقتی  اش، خودبه وگوی ميان شما و دخترتان در کودکی گفت

بزرگ شود به ذهنش خواهد آمد و به عنوان حمايت روحی به او 
بها  ی گران خدمت خواهد کرد. لطفاً با مهربانی با دخترتان درباره

 بودن زندگی و شادی تولد دخترتان صحبت کنيد.

های  ام که کالس چهارمی شده، سؤال ساله دهد. دختر ده يی در جهان رخ می اخيراً کارهای وحشيانه
چرا کسی شخص ديگری را «يا » افتد؟ بعد از مرگ چه اتفاقی می«کند. مانند:  بسياری از من می

های او احتماالً به خاطر شنيدن اين موارد در مدرسه يا از اخبار تلويزيون به وجود  سؤال» کشد؟ می
اما در اين مورد چه » ها الزم نيست نگران اين چيزها باشند. بچه«گويم:  آيد. من هميشه به او می می

 چيزی بايد به او بگويم؟ 

حرف زدن با دخترم از مرگ

 س

 ج

 بها بودن زندگی ی گران صحبت دربارهنکته: 
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ی توکيو فراهم شده است) ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده ها از سوی مؤسسه پاسخ
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ها برای آموختن و رشد وقتی به  طور نيست؟ بهترين فرصت کند، اين دخترتان از شما سؤاالت عاليی می
آيد که  دخترتان چنين سؤاالتی را در ذهن دارد. در همان زمان، زمان مهمی برای خود والدين  وجود می

 ی ارزشمند بودن زندگی بياموزند. نيز هست تا درباره
 ٩۴ـ٩٣طور که رئيس نيوانو در کتابش کوکورو نو ماناکو ئو هيراکُو [باز کردن چشم دل]، ص  همان
 آموزد: به ما می

انگيز! زنده بودن در  انگيز است، شگفت شگفت»هيکو ساتوی هنرمند شعر زير را نوشته است:  کاتسوُ «
انگيزی به من داده  هايم و فکر کردن و گريه کردن و خنديدن ــ چه زندگی شگفت جا و حرکت دادن دست اين

 »…شده است.
مان را داريم که در اين  انگيزی است. والدين اگر واقعاً به آن فکر کنيد، زندگی انسان حقيقتاً چيز شگفت«

که يک  مان در اين جهان زاده نشديم، بل های والدين جهان به ما زندگی بخشيدند. اما تنها به خاطر تالش
 نيروی بزرگ نامرئی نيز دخيل است. حتا اين يک حقيقت چيزی از شگفتی کم ندارد.

تان را پيدا و فهرست کنيد، چيزهايی  آور در زندگی روزمره همانند شعر، مهم است که چيزهای شگفتی«
اش  کشيد بدون اين که درباره ايد و نفس می توانيد سپاسگزار باشيد که زنده ها سپاسگزاريد. می که برای آن

ی اين يا آن چيز برای ديگران احساس نگرانی کنيد، دست يکديگر را بگيريد، و گريه يا  فکر کنيد، درباره
 »انگيزند. ی اين   چيزها شگفت خنده کنيد. همه

توانيد آن نوع  کنيد؟ می های زندگی شروع نمی ی شگفتی پس در ابتدا، چرا با صحبت با دخترتان درباره
 بيداری معنوی را به دست بياوريد که عميقاً حساسيت دخترتان را تحت تأثير قرار خواهد داد.

 
 ی منابع انسانی، ريّشو کوِسی ـ کايی)  (نظارت ويرايشی از سوی دپارتمان آموزش َدرَمه و توسعه

شگفتی زندگی

 تان را با ما در ميان بگذاريد. لطفاً نظرات

زيستن همچون نيلوفر مان  ی الکترونيک ما از نظرات شما در مورد خبرنامه
 کنيم. استقبال می

 تان را به آدرس پست الکترونيک زير بفرستيد. لطفاً نظرات

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpپست الکترونيک:
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١٠

آرزوی سال نوی من

د و  آيد، همان سال نوی همگی مبارک! سال نوی آغاز شده است. وقتی سال نو می ي ا  يک سررس طور که سال را ب
ه  مان نيز تازه شده است. می کنيم که دل و جان کنيم، احساس می تقويم جديد شروع می ی داشت ي دگ وع زن خواهيد چه ن

رد؟ سال  باشيد؟ به منظور رسيدن به هدفی در زندگی تان، هدفتان در اين سال چيست؟ و بعد امسال چه کار خواهيد ک
 ها کامالً فکر و تأمل کنيد. ی اين سؤال ی همه نو فرصت عاليی است که درباره

وزه بهای بودا به خودم  هستند؛ ما اين های گران تمام اتفاقات پيام ق آم ر طب ان را ب ر  های سوره گونه جه وف ل ي ی ن
ی  ی زيبای زمين ريخته می هايی که در اين سياره ها و خون بينيم. اشک می ل ب شود، حتا دقيقاً در اين لحظه مرا از دِل تن

ی من در تشخيص  حمايت می» اول ملت من«مدارهايی که از  کند. پشتيبانی عمومی از سياست بيدار می ادان کنند با ن
 شود. ندادن همبستگی متقابل واقعيت جهان همزمان می

ه١ی زندگی تجديد کنم:  مايه خواهم تعهدم را به سه درون در آغاز سال نو می ه َدرَم ذاشت ودا در  ـ به اشتراک گ ی ب
رای خودم. از ٣ـ پيشبرد کشورم ژاپن تا يک ملت بوداَسف حقيقی شود و ٢سطح جهانی  ودا ب ـ گام برداشتن در راه ب

د. می ی مردم جهان در صلح و شادی زندگی می طريق دنبال کردن اين سه هدف آرزو دارم که ببينم همه ن ن م  ک خواه
 ی شما در راه گام بردارم. امسال نيز همراه با همه

 
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
المللی مدير ريّشو کوِسی ــ کايی بين
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Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
2707 East First Street  Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org    http://www.rkina.org

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacifi c Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A. 
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org     http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net     http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifi ca, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org     http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com     http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/̃rkchi/

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com   http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1571  Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A. 
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José  Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, 
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446  /  55-11-5573-8377   
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br     http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, 
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist., 
Taichung City 401, Taiwan 
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

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

Rissho Kosei-kai
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Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp     http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

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 Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8,  Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai, 
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka
382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


