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هرگز عشق را رها نکنيم

های متأهل  ی عشق ميان زوج پردازيم که ريشه  وقتی به اين می
ً چيست به اين می کنند و  ها يکديگر را رها نمی رسيم که آن واقعا

 کشند. دست از هم نمی
رها نکردن يکديگر مستلزم گذشت است. هر چقدر هم که دو 
نفر عاشق هم باشند وقتی هر روز از صبح تا شب زير دماغ هم 

های هم را کشف کنند. و  کنند که نقص باشند، به تدريج شروع می
شان  ی توافق ها در هر چيزی نقصی ببينند و درباره اگر هر دوی آن

 شان با هم بمانند. ی زندگی توانند برای بقيه و مانند آن بحث کنند نمی
کنند، زن و مرد ـــ که تا آن زمان با هم غريبه  وقتی ازدواج می

توانند انتظار داشته  دهند، پس نمی بودند ـــ اتحادی را شکل می
ی هم بدانند. زندگی زناشويی  باشند که همه چيز را از آغاز درباره

يعنی يکی شدن در دل و جان برای کمک و پشتيبانی از يکديگر، 
تان را ترکيب کنيد و با هم به  های مشترک و اين که چگونه تالش
 عنوان انسان رشد کنيد.
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خواهند ازدواج کنند اما ناموفق  اخيراً تعداد مردانی که می
کنند  شکستگی می هستند افزايش يافته است مردهايی که احساس دل

ها ازدواج بازار فروش است و ما در  برای زن«شکايت دارند که: 
ها  های آن يی جز برآوردن خواسته يی هستيم که مردها چاره دوره

 »ندارند.
اما چيزهايی مثل چه کسی بايد با ديگری سازگار شود با زمان 

کند. وقتی زن و مرد خصوصيات و طرز فکر يکديگر  تغيير نمی
 آورد. پذيرند، اين يک فضای بخشش متقابل را به وجود می را می
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٧٩ـ٧٨(شرکت نشر کوِسی) ص  ٩کايسو زُوايکان از 

ریّشو کوِسی ـ کایی یک جنبش بودایی جهانی ست از 
گانه،  ی نيلوفر سه کنند آموزهای سورهمردمی 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 نيکّيو 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 میطور گسترده

المللی با های مربوط به صلح به طور محلی و بينفعاليت
کنند.همکاری مردمی از سطوح گوناگون شرکت می

ی نيلـوفـر در زنـدگـی های سوره، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمرهعنوان این خبرنامه، 
شکفند. هدف این یی گِلين  میهای نيلوفری که در برکههامان را غنی و ارزشمندتر کنيم، مانند گلکند، تا زندگیروزمره در جهانی ناقص منتقل می

یشان به کار  گيرند. های روزمرهتر در زندگیخبرنامه این است که به مردم سراسر جهان کمک کند تا آیين بودا را راحت



 کنيم پايانی زندگی می های بی ما با ارتباط

٢

 اجازه بدهيد کمک کنم

برای ما اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی عبارت آشنايی است که » اجازه بدهيد کمک کنم،«موضوع اين ماه 
)، ١٩٢٧بريم. دکتر ماساهيرو موری (ت  کنيم آن را به کار می ما وقتی کاری برای ديگران می

در آيين بودا وقتی کاری «متخصص روبوتيکس که به عنوان يک بودايی مؤمن مشهور است، گفت: 
کنيم چون هيچ کاری نيست که بتوانيم به تنهايی با قدرت خودمان انجامش  کنيم سپاسمان را بيان می می

(ايمائو ايکيته ايکو چيکارا، روکُوهاراميتسُو [شش کمال، قدرت زيستِن حال]، کيوايکُو » دهيم.
 ).٢٠٠٩شا،  هيورون

در «نويسد:  اند، اما دکتر موری می به عنوان مثال، شايد مردم فرض کنند که با قدرت خودشان ايستاده
واقع، اين به خاطر حمايت زمين زير پا و حضور جاذبه است. پس به جای اين که فرض کنند که تنها يک 

دهند، بايد  ها کاری را تنها با قدرت خود انجام می علت برای آن چه که انجام می دهند هست يا اين که آن
 »شود. کنند از طريق قدرت ديگران ممکن می تشخيص بدهند که هر کاری که می

ی سوتوی آيين بودای ژاپنی با کلماتی قابل درک در اين باره  عاليجناب شُوندو آئوياما از فرقه
کنند  همه چيز در اين جهان، هر چند کوچک هم که باشد، در حالت ارتباط متقابل زندگی می«نويسد:  می

شکفند]،  ها می [چون ِگل هست، گل دورو گا آرو کارا هانا گا ساکوُ (» اند ها به هم متصلی آن و همه
آيند و از بين  ها و شرايط به هم متصل به وجود می ). اين يعنی همه چيز از طريق علت٢٠١۶توشا،  ِگن
شود  روند، به عبارت ديگر همزايی مشروط. و اصطالحی که از اين ديدگاه جهانی دينی زاده می می

 است. »اجازه بدهيد کمک کنم«
توان گفت که اين عبارت در آغاز افکار ما را مشغول سپاس از نيروهای بزرگی  در اين معنا، می

به خاطر همه «کند که به طور دائم در کارند تا ما را به زندگی برانگيزند. احساسی ازاين نوع است:  می
 »توانم به ديگران کمک کنم. چيز، می

توان برای بيان فروتنی در مورد اعمال خودتان به کار  را می» اجازه بدهيد کمک کنم«به عالوه، 
بريد. اما در چنين مواقعی شايد اين مورد به وجود بيايد که شکافی ميان احساسات گوينده و شنونده رخ 

زنيم شايد فکر کند که طرز برخورد ما احترام رياکارانه است، يعنی ما  دهد. شخصی که با او حرف می
رسيم اما  يی در گفتن چيزها داريم يا فروتن به نظر می به طور سطحی مؤدب هستيم اما روش خودپسندانه

 دهيم. در واقع غرورمان را نشان می
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کنم که شايد بهتر باشد عبارت  اگر چنين درک نادرستی ايجاد شود، در برخی از موارد فکر می
عبارتی است که ما » اجازه بدهيد کمک کنم«را استفاده کنيم. اما چون » دهم من انجامش می«تِر  عينی

به خاطر همه چيز، من «کنيم که  بريم، و چون احساس می اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی مکرراً به کار می
 »اجازه بدهيد کمک کنم.«اميدواريم که بتوانيم به طور طبيعی بگوييم: » توانم کاری را انجام بدهم، می
 
 

 سپاسگزار بودن از بودا
طور  بدون اين که واقعاً به آن فکر کنيم. اين، همان» اجازه بدهيد کمک کنم«گوييم:  ما برحسب عادت می

من «و » توانم اين کار را بپذيرم به خاطر همه چيز، من می«که گفتم، بيان احساسات ماست که: 
را » سپاسگزارم«يا  »به خاطر همه چيز«اما اگر قالب ذهنی  »توانم کمک کنم. سپاسگزارم که می
من اين «دارد که  دهد و ما را به اين فکر وامی اش را نشان می مان چهره گاه خودپسندی فراموش کنيم، آن
 ».من به تو کمک خواهم کرد«يا » دهم کار را انجام می

اجازه بدهيد «گوييم  وقتی می» من سپاسگزارم«يا » به خاطر همه چيز«در آن مورد، اضافه کردِن 
دهد. مانند اين سخن کهن که در همه چيز، شکل  تان را نشان می از پيش صداقت احساسات» کمک کنم

را » توانم کمک کنم، به خاطر همه چيز، من سپاسگزارم که می«ی  درست مهم است، اگر مکرراً جمله
هايمان حک خواهد شد و ما خواهيم توانست که هميشه اين  گاه اصل همزايی مشروط در قلب بگوييم، آن

اجازه بدهيد «آل در آن حالت اين عمل سپاسگزاری، با گفتن  ها را از دلمان بگوييم. به طور ايده واژه
ها خواهد بود و ما را به شادی و  قيدوبند بوداها و بوداَسف درست مانند رفتار آزاد و بی» کمک کنم

 شادمانی بدون دلبستگی هدايت خواهد کرد.
های قدردانی از خدايان و  و به انديشه» اجازه بدهيد کمک کنم«گوييم:  اما با اين که از ته قلب می

شنوم که  کنيم، در برخی موارد ممکن است مستقيماً به شادی و شادمانی منجر نشود. می بوداها عادت می
ای  ی مراقبت از ديگران و کار داوطلبانه، افراد زيادی هستند که بايد با احساسات پيچيده در زمينه

ها گاهی غر بزنند يا شکايت کنند و چيزهايی  ست که برخی از آن برخورد کنند. بنابراين، کامالً طبيعی
 »امکان ندارد اين کار را انجام بدهم.«يا » اين خيلی سخت است«مانند اين بگويند: 

ی پناه بردن به  مان انديشه کنم که مهم است ما مردم با ايمان در طول زندگی روزمره بنابراين فکر می
بودا را پرورش دهيم و نگاهمان را بدوزيم به دريافت و سپاسگزار بودن برای انگيخته شدن به زندگی از 

 سوی نيروهای بزرگ عالم.
 

 .٢٠١٧، مه کوِسیاز 
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 سر کار برگشتم.
اما در پنج سال اخير سه بار به خاطر شکاف و خونريزی 

توانم  بگذرانم. ديگر نمیICU مغزی مجبور شدم که زمانی را در 
کار کنم چون بايد سطح استرسم را پايين نگه دارم و فشار خونم را 

کنم  کنترل کنم. گاهی احساس گيجی، خستگی، سرگيجه و ضعف می
کنم. تنها کاری  که به خاطر داروهای گوناگونی است که مصرف می

توانم بکنم اين است که دراز بکشم و  که برای بهتر شدن می
 استراحت کنم و صبر کنم تا اين که بهتر شوم.

ام. هر چيز کمی  رسد که خيلی احساساتی شده اخيراً به نظر می
ام  اندازد. باور دارم که اين به احساس جسمی ام می غمگين به گريه

ام  مرتبط است. توضيحش مشکل است اما وقتی وجود جسمی
 گيرد. ام هم تحت تأثير قرار می احساس خوبی ندارد، حالت روانی

المللی در  مادربزرگم بودايی و عضو مؤمن سوکا گاّکايی بين
گذراندم و او  هاوايی بود. وقتی جوان بودم زمان زيادی را با او می

کند اين است که اتفاقات  گفت که دليل اين که دعا می اغلب به من می
هايش دور  ی مشکالت و رنج اش بيفتد و همه خوبی برای خانواده

ً عمل به  کردم. مشکالت و  را درک نمی »دين«شود. هرگز واقعا
دهند چه مؤمن باشی و چه نباشی. چيزهای خوب نيز  رنج رخ می

ها،  دار نبود ـــ آيين دهند. هيچ چيز دين برايم معنی برای همه رخ می
 دعا، عبادت و غيره.

وقتی حدود هفت هشت ساله بودم، پايم را جراحی کردند تا 
توموری را بردارند و بستری شدم. برای سه ماه، هر روز بسيار 

های ديگری که  ترسيدم که با بچه دعا کردم تا به خانه بروم چون می
 بعد از جنگ از ويتنام آمده بودند در اتاق بيمارستان بمانم.

ها روی تمام بدنشان جای سوختگی داشتند؛ يا دست و پا  آن
ها را بشنوی که  کننده و ترسناک بود که صدای آن نداشتند. شوکه

زنند. من اين را تحمل  ها در تاريکی شب فرياد می ها و هفته هفته
يی  کردم که بتوانم به خانه بروم. اما فايده کردم و هر شب دعا می می

توانستم به خانه بروم. از آن زمان، متوجه شدم که دعا  نداشت. نمی
های  ها باورها و انديشه کند. ديگر به دعا باور نداشتم. اين کمک نمی

 ی دين بود. آغازينم درباره
کارن فُوجی ريّشو کوِسی ـ کايی را به   ١٩٩٠ی  در اواخر دهه

من معرفی کرد. ما در کالس هفتم با هم دوست شديم و او بيش از 
چهل سال بهترين دوست من بوده است. اگرچه پيش از اين که با هم 
مالقات کنيم  هر دو گروه دوستان متفاوتی داشتيم، چيزی ما را به 
۴

 ی هاوايی ايراد شد. در مرکز دَرمَه ٢٠١۶اين گواهی در سپتامبر 

 صبح بخير.
دار با  از همه متشکرم که به من اجازه داديد که به اين سفر ادامه

 ام را امروز با شما قسمت کنم. ريّشو کوِسی ـ کايی بروم و گواهی
من جوانا ِکيکو تاناکا ـ کالرک هستم. سی سال است که با 

ام و نيز بسيار  همسرم که بسيار حامی من است ازدواج کرده
 ام که دختری دارم که حاال بيست و چهار ساله است. خوشبخت بوده

به  ٢٠١۴بيست و هشت سال برای يک شرکت کار کردم تا در 
ای که برايم تشخيص  خاطر مشکالت جسمی بازنشسته شدم، بيماری

های خونی  اند بيماری بافت اتصالی بود که روی چشم و رگ داده
گذارد. پدرم در سی و چهار سالگی و برادرم در  اصلی تأثير می

های  ها هر دو از شکاف بيست و چهار سالگی از دنيا رفتند. آن
ی آئورت درگذشتند. برای دخترم نيز سندرم مارفان تشخيص  دريچه

 جا که بدون عالمت بوده است. دادند اما تا اين
، يک سال بعد از به دنيا آمدن دخترم، من جراحی ١٩٩٣در 

ام را جايگزين کنند تا از شکاف  شده ی آئورت بزرگ شدم تا دريچه
جلوگيری شود. دکترها متعجب بودند که چقدر سريع بهبود يافتم و 

 خانم جوانا ِکيکو تاناکا ـ کالرک
 ی هاوايی مرکز َدرَمه

 يافتن بودا از طريق عمل مادربزرگم

خانم جوَانا کِيکو تاناکا ـ کالرک

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مه 
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ايم. او  سوی هم کشيد و از آن زمان بهترين دوستان هم مانده
مان  های گذشته بايست در زندگی بار به من گفت که ما می يک

ايم و بودا باز ما را به هم نزديک کرده  شناخته همديگر را می
هايش دعوت  است. او هميشه مرا به مرکز َدرَمه و ديدن فعاليت

کرد. او منبع الهامی برای من است؛ هميشه شاد است و هميشه  می
 داند که چگونه مرا بخنداند و به لذت از زندگی وادارد! می

ی  سال گذشته اين فرصت را داشتم که در يک سمينار سوره
نيلوفر پيشرفته شرکت کنم. بعد از خواندن، مطالعه و شرکت در 

چه که باور داريم  يا آن» رنج«سمينار، آموختم که بخشی از تحمل 
 است به ديدگاه خودمان بستگی دارد. »سختی«

که در آن » ایخوبی«آيا ما سپاس و قدردانی را برای 
چه به  يابيم يا دلمان را برای تمرکز روی آن وضعيت هست درمی

ی  بينيم. تجربه ی منفی می يا جنبه» رنج«يا » بدی«بريم که  کار می
توانست متفاوت باشد اگر به  من به عنوان کودک در بيمارستان می

 »سختی«يا » رنج«کردم. يک  وضعيتم به طور متفاوتی نگاه می
بخش يا مورد عالقه در  تواند وجود نداشته باشد اگر چيزی لذت می

 آن پيدا کنم يا از آن چيزی بياموزم.
 »ايمان و بصيرت بايد با هم باشند«همچنين آموختم که 

آيين بودا برای امروز در کتاب  ۶٣ی  صفحه ۴که در فصل  چنان
اين نوع ايمان [باور کورکورانه] ايمانی «گويد:  آمده است. می

ً ايمانی باريک  محکم به معنای واقعی کلمه نيست بل که صرفا
توان هميشه از طريق استدالل درک کرد؛  است. دين حقيقی را می

به منظور داشتن قدرت » نامند. اين نوع از درک را بصيرت می
حقيقی، الزم است که به موعظه گوش دهيم و سوره را بخوانيم تا 

 ی بودا را درک کنيم. آموزه
مان به نظر  مثالً اين ممکن است در زندگی پرسرعت روزمره

ناچيز و غيرقابل توجه به نظر برسد، اما وقتی اخيراً زمانی را در 
بيمارستان گذراندم، متوجه شدم که هر بار که پرستارها برای 

ً احساس نمی گيری می خون کنم، شاد  آيند و من سوزن را تقريبا
گيری بسيار  شوم. به خاطر دست ثابت و با دقت تکنيسين خون می

شاد و سپاسگزار بودم، يا نگاه کردن از پنجره به بيرون و ديدن 
 آسمان زيبا و درختان. سپاس قوی از چيزهای ساده.

دهم. آنچه  هايی انجام می به عنوان انسان هر روز گزينش
کنم که چگونه نسبت به  کنم که انجام دهم يا انتخاب می انتخاب می

ها گزينش هستند.  ديگران يا وضعيتی واکنش نشان دهم، اين

خوار استفاده  آموزد که از دلمان با قلبی غم ی نيلوفر به ما می سوره
ً وقتی که شرايط ما را به چالش می گيرد يا خشم  کنيم، خصوصا

اين تنها تو را » نفرت را با نفرت بازنگردان.«شود.  برانگيخته می
های ديگر هم  اندازد. آموختم که به گزينه ی معيوب می درچرخه

نگاه کنم که چرا فکر کردم که کسی کار منفی يا تحقيرآميزی 
نسبت به من يا ديگران انجام داده است. چون ممکن است به من 

دهد يا  ها را آزار می تواند چيزی باشد که آن مربوط نباشد، می
ها را با قلبی  توانم آن ها باشد. پس اکنون می حقيقِت نادانی آن

 خوار مورد خطاب قرار دهم. غم
ی خودم و اطرافيانم شدم. متوجه  اخيراً متوجه چيزی درباره
کنم يا به  ي ديگران قضاوت می شدم که معموالً سريع درباره

ً يک واکنش طبيعی  شان اشاره می های منفی نکته کنم؛ اين تقريبا
ها و  کس کامل نيست، و ما همه شخصيت انسان است. هيچ

کس به دل گرفتن  يی داريم. آموختم که برای هيچ باورهای آشفته
خشم و ناراحتی نسبت به ديگران سودمند نيست. نبايد از روی 
قصد کاری بکنم که برای ديگران مشکل ايجاد کند، و در عوض 

ها را درک کنم. اين فرصت به من داده  های آن بايد سعی کنم تفاوت
يی را که خود  يی را به کار ببرم و آموزه های سنجيده شد که روش
ً با کسانی که به من  آگاهی می آفريند به اشتراک بگذارم؛ خصوصا
 نزديکند.

ی  سپتامبر گذشته جواَن اوزاکی و من در کالس پيشرفته
فرانسيسکو شرکت کرديم. من معموالً  آموزگار َدرَمه در سن

کنم و به  ها زياد صحبت نمی گيری هستم. با غريبه شخص گوشه
 کنم. پردازم، خصوصاً وقتی با هواپيما پرواز می کار خودم می

آنجلس  در راه برگشتمان از سمينار توقف کوتاهی در لوس
داشتيم. وقتی سوار هوايپما شديم و من به صندليم نزديک شدم 

مانندی در تمام اطرافمان  متوجه شدم که مردهای جواِن مسلمان
مانند  اند. مردی جلوی جواَن نشسته بود و مرد مسلمان نشسته

ً به صندلی او می کوبيد. من  ديگری پشتش نشسته بود و دائما
کردم. بعد برای اين  ترسيده بودم و به بدترين اتفاق ممکن فکر می

تر از قبل شود، بعد از بلند شدن هواپيما مردی  که کارها مشکوک
که پشت نشسته بود به دستشويی رفت و به دنبالش زنی که 

 روسری داشت در صف ايستاده بود که به دستشويی برود.
بعد، پس از او مرد ديگری بلند شد تا به دستشويی برود. ذهن 

کرد که در دستشويی بمب هست. همچنين  پارانوئيد من فکر می

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مه 

 سفر معنوی



۶

ی سفرم با ريّشو کوِسی ـ کايی  تجربه لذت بردم و مشتاق ادامه
 هستم.

های ما در زندگی معموالً از سوی ما  در جای خود، راه
بينی کنيم که  توانيم پيش شوند. اکثر ما نمی بينی نمی پيش

قدر  هايی که آن هايمان به کجا خواهد رسيد. نه حتا آن زندگی
های  خوشبختند که بينش يا هدف مستقيمی در زندگی دارند. جنبه

توانند رخ دهند يا سفرهايی که احتماالً  بسياری هست که می
 بينی کرد. ها را پيش توان آن نمی

های زندگی آگاه باشم و  مشتاقم که همچنان از محدوديت
ی کسانی  ی چيزهايی را که دارم و همه سپاسگزار بودن برای همه

که در زندگيم هستند را دربر گيرم. از چيزهای ساده بيشتر لذت 
ببرم و قدردانشان باشم و هر روز انتخاب کنم که چگونه بهتر 

بينی  مان را پيش دهيم آينده زندگی کنم. انتخاب ما که اکنون انجام می
 کند. پس بياييد عاقالنه برگزينيم و بيش از هميشه بله بگوييم.  می

 از شما بسيار متشکرم.
 

 

خانم تاناکا ـ کالرک (راست) در طی مراسمی برای ورود بنيادگذار نيوانو به نيروانه به 
کند.  محراب مرکز َدرمَه گل پيشکش می
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خواهد با چيزی به من صدمه  فکر کردم که مرد جوان کنار من می
ها باال برود و به همه حمله کند. من خيلی ترسيده  بزند؛ از صندلی

بودم ولی تصميم گرفتم به او بيسکوئيت تعارف کنم که او 
نپذيرفت. وقتی به دستشويی رفتم و در را باز کردم که سر جايم 

ام درست جلوی صورتم ايستاده بود که  برگردم، مرد بغل دستی
 واقعاً يکه خوردم.

ام  با شهامت تصميم گرفتم که با او صحبت کنم و از بغل دستی
پرسيدم که آيا آب ميل دارد. صدايش بسيار شيرين بود. صحبت را 

شروع کردم و تصميم گرفتم که سرشت بودائيم را بگشايم. او  
ترين مرد جوان بود و حتا به من گفت که عاشق عالمت  شيرين

های روی برج است و زندگی در هاوايی را بسيار دوست دارد. آلو
 ی زندگی در جهان است. کرد که بهترين نقطه او فکر می

گو بود  ديه اش را برايم تعريف کرد که وقتی در سن او تجربه
آوردند. او  گفت متشکرم شکلک درمی مردم وقتی می

التحصيل دبيرستان فرينگتون بود و در حال حاضر به  فارغ
کرد.  ی علوم سياسی کار می رفت و در رشته دانشگاه هاوايی می

ای  گذاری به عنوان دانشجوی دانشگاه هاوايی او در مجمع قانون
های خارج برنامه را  شرکت داشت که حقوق معلمان فعاليت

خواست  برد و می داد. او از کمک به مردم لذت می افزايش می
 روزی فرماندار اين ايالت هاوايی شود.

ی مردم، من از او ترسيده بودم چون او شکل  از ميان همه
معينی داشت. خيلی احساس شرم کردم که ممکن بود براساس 
ظاهرش با او رفتار بدی بکنم. خوشحالم که توانستم از سرشت 
ها  بودائيم استفاده کنم تا واقعاً او را ببينم و صادقانه آرزوی بهترين

را برای او دارم. اميدوارم که او بتواند روزی آن کسی شود که 
 خواهد. می

درس چشمگيری  »ِديَوَدتّه«ی نيلوفر  سوره ١٢در فصل 
در » ديَوَدتّه«دهد. در  آموختم که هر چيزی به دليلی رخ می

ی آزارها  اگر مردی همه«گويد:  می ١۵۶ی  پاراگراف دوم صفحه
ها را تحمل کند و به عمل به قواعد دينی ادامه دهد،  و سختی
 »های او علت غيرمستقيم بودا شدن او خواهد شد. سختی

من سپاسگزارم که اگر برای بيماری ويرانگرم نبود، اين 
هايی که در مرکز َدرَمه برگزار  فرصت را نداشتم که به کالس

 ی اين که بودا شدن چيست بياموزم. شد بروم و درباره می
يا، کاِرن فُوجی، و جواَن اوزاکی متشکرم که  از عاليجناب مه

ها را دارم و از َجنيس تام  باور داشتند من ارزش شرکت در کالس
ً از اين  برای اين که استاد صبورم در مرکز َدرَمه است. من واقعا

 سفر معنوی
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بگوييد، او » نه«کند  اگر شما هميشه به هر کاری که او می
توانيد به او فرصت  کند. تا جايی که می انگيزگی می احساس بی

بدهيد که تا حد ممکن تجربه کند. اميدوارم مادری باشيد که از 
 های فرزندش شاد است. پذيرفتن شکست

 » کنم. من اين کارو می«گويد:  خواهد همه کار را خودش به تنهايی انجام دهد، می ام می ساله پسر پنج 
ً وقتی عجله دارم که کارها را انجام دهم، از جمله از کارهای خانه.  من عصبانی می شوم، خصوصا

 توانم با اين [مسئله] برخورد کنم؟ چگونه می

خواهد همه کار را خودش انجام دهد. نگران پسرم هستم که می

کنم که شما مادر عاليی هستيد. شما پسرتان را  فکر می
با کمک به او برای ايجاد اعتماد به نفس پرورش 

ايد، تا او سعی کند که همه کار را خودش انجام  داده
 دهد.

يی از تحول انسان است که در طی آن  اوايل کودکی مرحله
آموزد و  های گوناگون می کودک به سوی مستقل شدن به روش

ها مملو از کنجکاوی هستند، به تمام  کند. چون آن رشد می
توانند ببينند و لمس کنند عالقه دارند و سعی  چيزهايی که می

کنند و  کنند که همه چيز را تجربه کنند. پس هميشه حرکت می می
ايستند. در آن شرايط  دوند و هرگز برای يک لحظه ثابت نمی می

خواهم  ی پسرتان را بپروريد. می اميدوارم که شما به دقت عالقه
اش را پرورش دهيد و نگاه کنيد که چگونه آن  که شما کنجکاوی

 کند. را متحول می
کنم اگر والدين اجازه داشته باشند که فرزندشان را در  فکر می

 طی کودکيش دعوا کنند، بايد فقط يکی از دو مورد زير باشد:
 
 کنند. ـ وقتی به روش خطرناک بازی می١
 کنند. ـ وقتی يک قاعده يا اصل اجتماعی را رعايت نمی٢

 
ی تعليم برای بزرگسالی است. مهم است  کودکی همچنين دوره

که بگذاريد پسرتان کارهايی را که دوست دارد انجام بدهد، مگر 
 اين که کار خطرناکی باشد يا برای ديگران مشکل ايجاد کند.

ً به پسرتان  وقتی عجله داريد که کاری را انجام بدهيد، لطفا
من االن خيلی مشغولم، پس وقت ندارم به تو نگاه کنم.  «بگوييد:

ً بعداً دوباره اين کار را بکن. کنم که فرزندتان  فکر می» لطفا
تان را درک خواهد کرد، اگر هميشه در زندگی روزمره  خواسته

شان به دفعات بسيار  ها با تکرار اشتباهات بچه
شوند. بزرگ می

اش پاسخ دهيد. چون همه چيز در طی  بالفاصله به آرزو يا عالقه
کودکی فرزندتان برايش اولين تجربه است، ممکن است کارها را 

های  خواهيد انجام ندهد، اما تالش به آن خوبی که شما می
کند  هايش او را محکم می ناپذير او برای آموختن از تجربه خستگی

 شود. منجر می» قدرت برای زيستن«و به داشتن 
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ی توکيو فراهم  ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده ها  در اين سری از سوی مؤسسه پاسخ
شده است)

شود. اين مؤسسه  ی توکيو توليد می ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده هر ماه با همکاری مؤسسه» طناب نجات مراقبت از فرزند«
ها و سمينارهايی را برای  کند. اين مؤسسه سخنرانی ها نيز تغيير ايجاد می باور دارد که بهبود فکر و رفتار والدين در فرزندان آن

ی مراقبت از فرزند  های شخصی درباره کند، به عالوه راهنمايی والدين در نواحی گوناگون ژاپن و در کشورهای ديگر عرضه می
های اين مؤسسه به والدين و کودکان کمک کرده است که از نظر  ، برنامه١٩٧۵گذارد. از زمان بنياد آن در  در اختيار والدين می

هايی هماهنگ و شاد بيافرينند. معنوی با هم رشد کنند تا خانه

 نکته:
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تان هر روز  ی بسيار شلوغ رغم برنامه شما مادر عاليی هستيد، که با تمام وجود با پسرتان تعامل داريد و به
طور  کنيد. در عين حال، پسرتان به همان سختِی مادرش در تالش است، اين به خوبی از او مراقبت می

 نيست؟
ی ما  اگر اين انديشه را با دل بپذيريم که به همه«آموزد که:  کو نيوانو در کتابش به ما می رئيس نيچی

جان بودا داده شده است، و خود را هر روز وقف گام برداشتن در راه بودا کنيم، تنها با چيزهای 
 ).۶٣[گشودن چشم دل] ص کوکورو نو ماناکو ئو هيراکُو (» شويم رو می انگيز روبه شگفت

موقعی که کوهی از کار برای انجام دادن داريد، درست زمانی است که مهم است نفسی بکشيد و به 
توانيد تحول نوپای معنوی  گاه می کند نگاه کنيد. آن فرزندتان از ديدگاهی که رئيس نيوانو به آن اشاره می

کند کارها را خودش انجام دهد و  فرزندتان را در نگرش متکی به نفس او کشف کنيد، وقتی که سعی می
کنيد نه خشم. اگر  به اين طريق، نسبت به پسرتان عشق احساس می» کنم! من اين کارو می«گويد:  محکم می

آفرين، ادامه بده، تو «گوييد:  شويد، چرا اين کلمات را به او نمی وقتی عجله داريد از دست او عصبی می
 »تونی! می
 

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

کند. پسرتان نيز بيشترين تالشش را می
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 تان را با ما در ميان بگذاريد. لطفاً نظرات

 کنيم. استقبال میزيستن همچون نيلوفر مان  ما از نظرات شما در مورد خبرنامه

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jpپست الکترونيک:
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سودمند بودن برای ديگران با قدردانی

ذهبی «بار به من گفت:  ی ژاپنی يک شخصی در يک سازمان داوطلبانه ايی مراسم م وِسی ـ ک و ک وقتی مردم ريّش
اسگزارم.«گويند:  کنند هميشه می پيشکش می ه من داده شد سپ من » برای اين که فرصت پيشکش مراسم مذهبی ب

ا » گيرم. شان قرار می هميشه تحت تأثير نگرش صادقانه و فروتنانه گران ب رای دي ودن ب د ب ن در واقع، نگرش سودم
ا  ی اعضای ريّشو کوِسی ـ کايی پذيرفته قدردانی، که همه ه م دگيش ب اند، چيزی است که بنيادگذارا نيّکيو نيوانو با زن

 نشان داد.
ان  ين ادي نی ب ايی ژاپ م و در يک گرده وان ي بيست و چند سال پيش اين شانس را داشتم که از حضور بنيادگذار ن

و  برخوردار شوم. وقتی او به اتاق گردهمايی وارد شد، رهبران اديان گوناگون در آن وان جا برخاستند و به بنيادگذار ني
سال موفقی داشتيم. «هايشان از ديدن بنيادگذار مملو از شادی شد. او بعد از نشستن پشت ميز گفت:  سالم کردند. چهره
ه  های خودش اشاره نکرد و از واژه او حتا کمی به تالش» ی شماست. انگيز همه های شگفت اين به خاطر تالش هايی ک

ی کارها و توجهات  کرد، اوج سپاس او را برای همه ترين سپاسش را تنها به هر يک از حضار بيان می ها عميق با آن
 درخشد. اشخاص درگير حس کردم. ديدم که بنيادگذار نيوانو می

انی  کردن از  يی همه می آور کرمه به خاطر ارتباطات شگفت ب ي توانيم به ديگران خدمت کنيم. اميدوارم که به پشت
 ديگران با سپاس ادامه دهم.

 
 عاليجناب شوکو ميزُوتانی

المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر مه 



Rissho Kosei-kai International
3F Fumon Media Center, 2-7-1 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: rkseattlewashington@gmail.com                                                             
http://buddhistlearningcenter.org/

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 Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
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
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

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

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

Rissho Kosei-kai 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, Republic of China

Rissho Kosei-kai
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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)
3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp     http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 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#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: Chittagong, Bangladesh

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

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

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

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

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

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

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

Rissho Kosei-kai of Ramu

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


