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هايی از حقيقت هستند های سختی لحظه زمان

گرايد، بدتر از آن اين است که  وقتی روابط يک زوج به تلخی می
کند که بازی درآورد، گاهی چيزهايی  فرزندشان ناگهان شروع می

ترساند تا جايی که گاهی  آيد که والدين را می از دهانش بيرون می
ها باشد. بعضی از مردم  تواند فرزند آن کنند چگونه اين می فکر می

دانند چه بکنند. با  کنند که هيچ نمی در اين وضعيت اظهار می
تان باشد،  همه، تا زمانی که به جايی برسيد که خارج از تحمل اين

 راضی نخواهيد شد که به حرف ديگران گوش دهيد.
دهد که فرزندان او هستند، ی جانداران اطمينان می بودا به همه

ها  ها و حمايت از آن دهد که او هرگز در کمک به آن و قول می
يابيم که با  رغم اين، اغلب در زندگی درمی کوتاهی نخواهد کرد. به

پرسيم که چرا بايد چنين اوقات سختی را متحمل شويم.  اکراه می

2017

شوند و گاهی حتا به نااميدی دچار  ها روی هم جمع می بدبختی
بريم. اما بودا  شويم و وجود خدايان يا بودا را زير سؤال می می

 کند. هرگز رهايمان نمی
شوند نيز مراقبت کردن بودا از ما  مان می هايی که سهم سختی

گويند، حاال زمانی است که نگاه خوب و دقيقی  هستند، که به ما می
تغيير کنيم. دقيقاً وقتی که به آخرين حد  به خودمان بياندازيم و

رسيم زمانی است که با لحظاتی از حقيقت روبرو  مان می تحمل
ای هستند که در طی آن  های بحرانی ها لحظه شويم. و اين زمان می

 هايشان به ما کمک کنند. مان بايد با حرف اطرافيان

ی بنيادگذارمقاله
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۶٣ـ۶٢(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 نـيـلـوفـر در زنـدگـی های سـوره، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزهزیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمرهعنوان این خبرنامه، 
شکفند. هدف ایـن 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



 »دانم من می«فرض اين که 

٢

 به شکايت پايان دهيد

ی آن غر بزنيم و شکايت کنيم. در ژاپن، عبارت  شود، تمايل داريم که درباره وقتی کاری خراب می
 را داريم که يعنی غر زدن و شکايت کردن.گُوچی ئو کوبوسُو 

چی ی  نگاره هر دو يعنی نادانی. چون واژهچی و گُو سازند،  را میگُوچی ی کانجی که  نگاره دو واژه
نگاره بيان  ای که اين واژه دهند، نادانی شود که بيماری و دانش را نشان می از دو بخش تشکيل می

که کامالً آن  داند در حالی کند فرد همه چيز را می ای است که فرض می کند، بازتابی از حالت روانی می
 نگاره حاوی معنای کندِی عملکرد کند روانی است. اين واژهگُو کند. در مورد  را درک نمی

ی چيزهايی است که شخص  ی ژاپنی شکايت کردن نيز به معنی غصه خوردن درباره به عالوه واژه
ی  دانيم خوب نيست که شکايت کنيم، درباره تواند کاری در موردشان بکند. در واقع، با اين که می نمی

افتد حتا تا جايی  خواهيم اتفاق نمی طور که می اند و گاهی وقتی کاری آنزنيم که ناعادالنه چيزها نق می
 دهيم. کنيم که وضعيت را به شخص ديگری نسبت می شکايت می

ی  پنداريم درباره توانيم جلوی شکايت کردنمان را بگيريم،  به خاطر اين توهم که می به راحتی نمی
گوييم. اين چيزی جز مبتال  کنيم، مطلقاً درست می کنيم و فکر می دانيم، احساس می چه که خودمان می آن

 نيست. »دانم من می«بودن به بيماری 

 درک حقيقت
ز را  اگر يکی از داليل شکايت کردن احمقانه، اين احساس است که شما درست می ه چي د و هم ي وي گ

ردن را می دانيد، پس با تأمل در نگرش ذهنی می د. از  تان احتمال غر زدن و شکايت ک ي ن م ک د ک ي وان ت
ی علت غر زدن و  تر می طريق تأمل در خود، درک شما از چيزها عميق ان ه زم زی را ک شود و چي

 توانيد به عنوان درسی از سوی بودا بپذيريد. دانستيد می تان می شکايت کردن
د و شکايت  ی بودا آشنا بمانيد، وقتی که دلتان می تان با آموزه اگر در زندگی روزه ي زن ق ب خواهد ن

ن  دِل فرزانگی آن احساس را از ميان می کنيد، برد. اين در متون مقدس توضيح داده شده است. آن بيت اي
ردن» آن نادان را وادار که دل فرزانگی را برانگيزد.«است:  کر  و وقتی به دليلی برای شکايت ک ان ف ت

رهنمود رئيس 

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی
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٢٠١٧، ژوئن کوسیاز 

گی آن »آموزد، اين گفتگوی بوداست که به من درس مهمی می«کنيد مثل:  می ه  گاه دل فرزان ان است ک ت
 کند. کار می

ه  تر از آن شما می روشی وجود دارد که کارهای آن دل را محکم کند: دانستن حقيقتی که در مورد هم
ه  چيز که در اين جهان هست به کار می ی است ک ت ق ي ق ن ح عيت. اي رود، به عبارت ديگر، حقيقت واق

ه می تک خت ه  تک چيزهايی که در اين جهان وجود دارد از طريق اصل علّيت به زندگی برانگي د ک شون
های آن  جا و اکنون، به خاطر نعمت کند. اين سپاس از زنده بودن است، اين همه چيز را به هم متصل می

د  شود، شما می اصل. و وقتی روشن می ي خواه رای شکايت ن ی ب ل ي گر دل توانيد سپاسگزار باشيد و دي
 توانيد شکايت کنيد. وقتی حقيقت اساسی عالم را درک کنيد، ديگر نمی تر، داشت. با بيان ساده

نون احترام بگذارند و هميشه او را در  هايی که نادان هستند به بوداسف کانْ  اگر آن«گويد:  سوره می
نون و  يعنی با در دل داشتن کانْ » شان دور نگه دارند. توانند خود را از حماقت گاه می دل داشته باشند، آن

 ادامه دادن به عبادت او، می توانيد از شکايت کردن احمقانه رها شويد.
انْ  خوارگی کنيد که نزديک است غر بزنيد، دل غم وقتی احساس می د دل ک ن ان ان م ی دِل  ت ن ع ون، ي ن

رد.  مالحظه داشتن نسبت به ديگران، کلمات و اعمال خودخواهانه د ک ار خواه ه در ذهن «ی شما را م
ان نون، داشته باشيد که کانْ  ه » يعنی بوداسْف گوش به فريادهای جه ي ب ِن ش ت ی از خواس ان روان ي يک ب

ر از غر  تواند از شادی ديگران شاد شود، نون بودن است و بنابراين هر کسی که می کانْ  رات بايد بسيار ف
 زدن و شکايت کردن باشد.

ن«خواهد شکايت کنيد، با شادی آن را با اين احساس قطع کنيد که:  اگر ببينيد که هنوز دلتان می ا  اي ج
ان را  ی سوره نگرش روانی يا از طريق قرائت روزانه» شانس من است که فضيلتم را به کار بياندازم، ت

ها از ديدگاه حقيقت را باز به دست آوريد. بازبينی کنيد و قصد نگاه کردن به چيزها و پذيرفتن آن
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مان تر از همه هميشه پشتيبان ها)، و مهم (خصوصاً در طی جشن
ترين بچه بودم، مادرم هميشه هر جا که  بود. چون من کوچک

رفتيم دستم را  برد وقتی به خريد می رفت مرا هم با خودش می  می
ها  گرفت. هر يک از اين خاطرات بسيار برايم مهم هستند و آن می

که  دارم. دو سال پس از مرگ مادرم، در حالی را بسيار عزيز می
هنوز در ماتم بوديم، پدرم از خانه رفت و ما را تنها گذاشت. برای 

شد که پدرم درست وقتی که بيش  اين از پدرم متنفر بودم. باورم نمی
ترين  از هميشه به او نياز داشتيم ترکمان کرده است. اين، تاريک

 زمان در زندگيم بود.
دانستيم که چه  مان ناپديد شدند، نمی وقتی ناگهان هر دو والدين

بايد بکنيم. با هم صحبت کرديم که چگونه زنده خواهيم ماند چون در 
کرديم.  آموز بوديم، يعنی هيچ کداممان کار نمی آن زمان همه دانش

کدام برای کمک نيامدند.  در آن نزديکی بستگانی داشتيم اما هيچ
رفتيم به عنوان معلم  برای حمايت از هم وقتی به مدرسه می

کرديم. خواهرها و برادرهايم هميشه در کنارم  خصوصی هم کار می
 کردند. بودند و تشويقم می

اند، من  خواستم که مردم فکر کنند چون پدر و مادرم رفته نمی
ام، برای همين تصميم گرفتم که هرگز به راه بد  ی بدی شده بچه

کند،  نيفتم. آرزو داشتم کسی باشم که با اطرافيانش ارتباط برقرار می
و زندگی شادی دارد. اما سخت بود چون کسی را در اطرافم نداشتم 

 که به راه درست هدايتم کند.
ام او را به من  از طريق يکی از بستگان دور که پسرخاله

ريّشو کوِسی ـ کايی با خبر شدم. بعد با آن  معرفی کرده بود از وجود
ی ريّشو کوِسی ـ کايی آموختم. بعد از  شخص دوست شدم و درباره

اين که متوجه شدم که ريّشو کوِسی ـ کايی يک سازمان بودايی 
دوستم به اين  ٢٠١٠خواستم بيشتر از آن بدانم. در  ژاپنی است، می

ايمان هدايتم کرد و عضو ريّشو کوِسی ـ کايی شدم. بعد از آن دوستم 
ی بنگالدش در شهر چيتّاگونگ در  با اتوبوس مرا به مرکز َدرَمه

 جنوب بنگالدش برد که حدود دو ساعت و نيم طول کشيد.
تأثير  بار از مرکز َدرَمه ديدن کردم، وقتی اولين واقعاً تحت

استقبال گرم اعضا قرار گرفتم. اين مرا واداشت که بخواهم 
دلی مهربان  آموزه های ريّشو کوِسی ـ کايی را بياموزم و شخصی با

۴

 ايراد شد. ٢٠١٧ی َدرَمه در طی مراسم روز اُوپوَسته در تاالر مقدس بزرگ در اول مارس  اين تجربه

در بندربان، شهری  ١٩٩٠اکتبر  ١۵صبح همگی به خير. من در 
زيبا احاطه شده با طبيعت در جنوب بنگالدش به دنيا آمدم. 

ترين فرزند خانواده بودم با چهار برادر و خواهر. پدرم  کوچک
يی با والدين و خواهران و  کرد. در خانواده برای دولت کار می

برادرانی مهربان بزرگ شدم و هميشه با خوشحالی با هم زندگی 
 کرديم.

ساله بودم، مادرم شديداً بيمار و در بيمارستان بستری  وقتی پنج
شد. خوشبختانه بعد از يک هفته درمان مرخص شد. اما دو ماه بعد 

مان را به هم ريخت.  دوباره بيماری بروز کرد، که کل خانواده
اش کردند و آزمايشات گوناگونی از او  دوباره در بيمارستان بستری

اش  گرفتند. اما نتوانستند بفهمند که چه نوع بيماريی دارد. بيماری
 بهتر نشد. سه سال بعد از دنيا رفت، وقتی که من هشت ساله بودم.

شد. بعد  هايم قطع نمی توانستم مرگ مادرم را بپذيرم و اشک نمی
بار شد. او هميشه غذايی را که دوست  از مرگ او فضای خانه اندوه

خريد  هايی را که دوست داشتيم می پخت و لباس داشتيم می

 آقای مارما مونگ کای وای
 ی بنگالدش مرکز درمه

 آموختن يک راه زندگی و به دست آوردن يقين از دين در ژاپن

کند. اش را در تاالر مقدس بزرگ ايراد می ی َدرَمه آقای مارما تجربه

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر ژوئن 
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 هايی که به من خوشامد گفته بودند. باشم، مثل آن
در مرکز َدرَمه اين شانس را داشتم که آقای کانچان بارُوآرا، 

ی بنگالدش را مالقات  رئيس گروه امور آموزشی در مرکز َدرَمه
کنم. او شخصی با دلی مهربان است و هميشه با من رفتاری مثل 

 اعضای خانواده دارد.
(مقدم داشتن مازُو هيتو َسَمه از او کتابی گرفتم با عنوان 

کنيم که بهتر از همه  ما اغلب فکر می«ديگران). در کتاب آمده 
خواهيد  طور نيست. اگر می شناسيم، اما در واقع اين خودمان را می

من معنی » خودتان را بشناسيد، بايد قلب و دلتان را پرورش دهيد.
آن را نفهميدم، بنابراين از آقای بارُوآ معنی آن را پرسيدم. او از 
من پرسيد که آيا برای زندگی سالم به بودا، نياکانم، والدينم و 

 .»نه«ام. من صادقانه جواب دادم:  اطرافيانم سپاسم را نشان داده
اگر سپاست به والدينت را برای بزرگ «بعد او به من گفت: 

کردنت و به خواهرها و برادرهايت برای حمايت از تو بعد از 
رفتن والدينت فراموش نکنی، و اگر قدردانی از نياکانت و 

ها  ی آن اطرافيانت را فراموش نکنی و هر روز سپاست را به همه
بعد از  »شود. ات هر روز بيش از پيش شاد می بيان کنی، زندگی

گوش دادن به او متوجه شدم که در واقع من اشخاصی در اطرافم 
 آموزند. دارم که روش درست زندگی کردن را به من می

ی آموزه  بعداً به آقای بارُوآ گفتم که آرزو دارم بيشتر درباره
های  ی دينی گاکُورين در ساختمان ياد بگيرم، و او راجع به مدرسه

جا در مورد آيين  توانند آن اصلی با من صحبت کرد، که مردم می
المللی برای  يی بين ها دوره ی دينی، آن بودا بياموزند. در مدرسه

کردند. بعداً عاليجناب  مردم خارج از کشور برگزار می
ی بنگالدش نيز توصيه  ميتسُويُوکی آريتومی، کشيش مرکز َدرَمه

ی دينی گاکُورين بپيوندم و برای ورود به آن  کرد که به مدرسه
شدم  کمکم کرد. دريافتم که اگر با ريّشو کوِسی ـ کايی روبرو نمی

يافتم و چنين  انگيزی را نمی ی شگفت فرصت آموختن چنين آموزه
کردم. واقعاً از دوستم متشکرم که مرا  مردم عاليی را مالقات نمی

 به اين راه هدايت کرد.
بعد از اين که تصميم گرفتم به ژاپن بيايم، برادرها و 

ها  که تمام هزينه خواهرهايم نه تنها کامالً از من حمايت کردند بل

کنيم چون اين  ما از تو حمايت می«ها گفتند:  را هم پرداختند. آن
ها اعتماد  به خاطر حمايت آن» ای. راهی است که تو انتخاب کرده

ام تا آخر گام بردارم.  به نفسم باال رفت تا در راهی که برگزيده
 واقعاً خيلی از اين خوشحال بودم.

ها را  پيش از آمدن به ژاپن، از زندگی با کسانی که هرگز آن
نديده بودم بسيار نگران بودم. در ابتدا، به خاطر تفاوت فرهنگ و 

ی گاکُورين به من  سد زبانی واقعاً سخت بود. اما زندگی در مدرسه
هايم را عزيز  خوابگاهی ی هم کمک کرد که بياموزم چگونه همه

ام در  بدارم و اهميت زمان را درک کنم. همچنين اين اولين تجربه
عالوه، دوستان  زندگی با مردمی از کشورهای گوناگون بود. به

نظيری هستند که هميشه در کنارم بوده و  خوابگاهم واقعاً مردم بی
 کنند. هرگاه سر کارم يا بيمار هستم کمکم می

های  ی گاکُورين بودم اغلب معلم وقتی سال اول مدرسه
هايم  ديدم که همکالسی کردند. هرگاه می ی ژاپنی دعوايم می مدرسه

شدم. در آن زمان سال  زنند، افسرده می به روانی ژاپنی حرف می
المللی متوجه احساسام شدند و با  ی بين ها در دوره بااليی
ما هم سال اول درست مثل تو «چنين تشويقم کردند:  هايی اين حرف

بوديم. خيلی سخت بود چون ژاپنی بلد نبوديم، اما اگر حداکثر 
 »سعيت را بکنی مشکلی نخواهی داشت.

بعد از رفتن به سال دوم برای آموزش انتشار َدرَمه به مرکز 
ی  ی کيتا در شمال توکيو منصوب شدم. از اين آموزش تجربه َدرَمه
ام را تغيير داد. وقتی با رهبر بخش  ای پيدا کردم که زندگی عالی

رفتم،  (پشتيبانی از اعضا در َدرَمه) می دوری تهبرای انجام عمل 
با خانم آ، يکی از اعضای مرکز َدرَمه برخورد کردم که بينايی و 

اش را از دست داده بود. احساس کردم که از  قسمت اعظم شنوايی
 اين رويارويی، شعاعی از اميد به قلبم تابيد.

خانم آ فرزندی نداشت و بعد از درگذشت همسرش تنها زندگی 
ی او و  کرد. با شنيدن وضعيتش، تشابهی ميان وضعيت خانواده می

اش،  رغم سن زياد و ضعف سالمتی خودم پيدا کردم. اما به
رسيد. يکی از روزها  شخصی مهربان بود و بسيار شاد به نظر می

چه «صورتم را با دست لمس کرد و گفت:  که از او ديدن کرديم،
خوشحال شدم چون او  درست در آن لحظه واقعاً » تيپی. پسر خوش
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با چشم دلش به من نگاه کرده بود. با نگاه کردن به خانم آ به 
وضوح درک کردم که او به من کمک کرده متوجه شوم که هنوز 
جوان و سالم هستم، اما هنوز به اندوه از دست دادن والدينم 

ام. اين همچنين به من کمک کرد که متوجه شوم چرا  چسبيده
توانم بر اندوه اين فقدان غلبه کنم، به اين دليل بود که اين قالب  نمی

 ذهنی را نداشتم که همه چيز ترتيبات بوداست.
از تماس داشتن با مهربانی خانم آ، آموختم که بودا هرگز از 

گيرد که نتواند در آن سربلند شود. همچنين به من  کسی امتحانی نمی
کمک کرد که دريابم از دست دادن والدينم وقتی بچه بودم به اين 

های بودا  ام را برای آموختن آموزه خاطر بود که الزم بود وظيفه
هايشان کمک کنم. با نگاه  بفهمم تا به مردم برای رهايی از رنج

کردن به خانم آ فهميدم که اگر من شخص شادی باشم، اطرافيانم هم 
شاد خواهند شد. بعد از ديدن او اين قدرت را نيز پيدا کردم که به 

خواهم با شادی و مثبت زندگی کنم، تا بتوانم فقط با  پيش بروم. می
 هايشان بتابانم. حضورم مردم را شاد کنم و نور گرمی بر قلب

ی بزرگ (مجمع بزرگ َدرَمه با هوزااز طريق شرکت در 
اشخاصی بيشتر) اهميت هوزا را درک کردم که مثل خونی در 

های ريّشو کوِسی ـ کايی است و از اين طريق به من فرزانگی  رگ
 و بينش بودا داده شد.

، خانم ب، يکی از اعضای مرکز َدرَمه، گفت که قرار هوزادر 
بود او نام پس از مرگ شوهرش را برای روز يادبودش در مرکز 
َدرَمه بعد از قرائت سوره بخواند، اما به خاطر اشتباهاتی نامش 
خوانده نشد. اما خانم ب برای اين اتفاقات تشکر کرد و گفت که به 
خاطر اين اتفاق روز يادبود شوهرش مجدداً به ياد کشيش، 

 بخش و ديگر اعضا آمد. رهبران
واقعاً تحت تأثير روشی قرار گرفتم که خانم ب اين وضعيت را 

توانستم آن  پذيرفت. اگر من در چنين وضعی بودم  به روش او نمی
را بپذيريم. حس کردم که هوزا نه تنها جايی است که اعضا به هم 

کند از طريق  که محلی است که به ما کمک می کنند، بل گوش می
 ها رها شويم. ربط دادن وضعيت ديگران به وضع خودمان از رنج

شديداً باور دارم که اطرافيانم و نيز خودم، با زندگی بر طبق 
آرزوی بودا و بنيادگذار نيّکيو نيوانو خواهيم توانست رها شويم و 

ی دينی گاکُورين. المللی مدرسه ی بين هايش از دوره آقای مارما با همکالسیتوانم بگويم به خاطر والدينم اين  به زندگی شادی برسيم. اکنون می

انگيزی داشته  فرصت را پيدا کردم که چنين برخوردهای شگفت
کو نيوانو را بياموزم.  های بنيادگذار و رئيس نيچی باشم و آموزه

چيزی که بعد از آمدن به ژاپن بيش از همه از آن متشکرم اين 
 است که دلم تغيير کرده است.

از چيزهای بسياری که از زمان آمدنم به ژاپن ياد گرفتم، 
که يعنی  «همه چيز به تو وابسته است»ی  خواهم انديشه می

ی اعمالت به تو برخواهد گشت، را به مردم زادگاهم  نتيجه
يی  توانی به نتيجه بندربان، در بنگالدش گسترش دهم. وقتی نمی

گاه بر رنج غلبه نخواهی کرد، اگر تنها  خواهی برسی، هيچ که می
اطرافيانت را مقصر بدانی و نه خودت را. وقتی اين ذهنيت را 

گاه  افتد، آن پيدا کنی که بايد مسئول هر اتفاقی باشی که برايت می
 وضعيت نيز تغيير خواهد کرد.

ی  يی از مرکز َدرَمه خواهم حداکثر تالشم را بکنم تا شعبه می
جا زندگی  بنگالدش را در زادگاهم شروع کنم. تا هر کسی که آن

های بودا را بياموزد و جايی داشته باشيم که  کند بتواند آموزه می
 اعضای سنگه بتوانند با هم به َدرَمه عمل کنند.

 تان بسيار متشکرم. از شما برای توجه مهربانانه
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خواهند  شوند که می ها اغلب وقتی مجبور به دروغگويی می بچه
از خودشان حفاظت کنند، يا در پی فرار از يک وضعيت پرتنش 

اند. لطفاً به عقب برگرديد و فکر  يی رانده شده هستند، يا به گوشه
ايد و برای  آميز با فرزندانتان داشته کنيد که آيا برخوردی اتهام

ها دروغ  ايد. دليل اين که چرا بچه ها فشار وارد کرده پاسخ به آن
 گويند بايد دقيقاً روشن شود. می

ها و عدم صداقت پسرم در رنج هستم. روزی، پسرم که کالسم چهارم است به من گفت که دوستش  از دروغ
به او يک کتاب استراتژی برای بردن در يک بازی را داده است، اما بعداً مادر دوستش به من زنگ زد و 

پسرم آن کتاب را به پسرتان قرض داده بود، اما حاال ناراحت است که پسرتان کتاب را به او پس «گفت: 
و حتا با اين که پسرم خودش ليوانی را شکسته بود، دروغ گفت که تقصير خواهر کوچک » نداده است.
توانند ببينند که دروغ است. هر  کند، که همه می اش بوده، نه او. او مکرراً چنين اشتباهاتی را می چهارساله

گويم که دروغ نگويد. با اين وجود، بارها و بارها اين اشتباه را تکرار  افتند به او می ها می وقت اين اتفاق
 اش هستم که اگر او همچنان دروغ بگويد، شخصی متقلب خواهد شد. کند. من شديداً نگران آينده می

مم.دوست دارم تمايل پسرم به دروغگويی را تغيير دهم.

توانيم با آرزوی جدی شما به عنوان مادر  ما عميقاً می
خواهيد پسرتان فرزندی صادق  همدردی کنيم که می

گويد والدينش تمايل پيدا  باشد. وقتی کودکی دروغ می
گويد شک کنند، و شايد با ديدی  کنند که به چيزهايی که او می می

خواهد فرزندش جوری  مشکوک به او نگاه کنند. چون مادر می
شود از او  بزرگ شود که اصيل و صادق باشد، مجبور می

اما قصد حقيقی مادر گويی به » نه؟ باز الکی گفتی،«بپرسد: 
رسد. او شايد احساس انزوا کند و  های ناشنوای فرزند نمی گوش

 فکر کند که مادرش به او اعتماد ندارد.
توانند  زند که همه می با اين که پسرتان به اشتباه حرفی می

بينند که دروغ است، لطفاً از دستش عصبانی نشويد و فرياد نزنيد 
گويی، مگه نه؟ چندين بار به تو گفتم  االن داری دروغ می«که: 

در عوض وقتی به طور شهودی » وجه دروغ نگو! که به هيچ
گويد، لطفاً به روشی آرام و کنيد که پسرتان دروغ می احساس می

چه که در  و با دقت به آن» چه خبر شده؟«مهربانانه به او بگوييد: 
دل اوست گوش بدهيد. ممکن است که به احتمال زياد دليلی وجود 

 گويد. داشته باشد که او دروغ می
اش  شما گفتيد که پسرتان تقصير را به گردن خواهر چهارساله

پسرم با دروغگويی «اندازد. آيا چنين ديدگاهی نداريد که:  می
 »کند، اما دخترم هنوز کوچک و ناز است؟ برايم مشکل ايجاد می

کنند  ها فکر می ی آن چه که والدين درباره ها به آن به طور کلی بچه
و چگونگی آن حساس هستند. اين نوع تنهايی ممکن است باعث 
شود که پسرتان نتيجتاً دروغ بگويد، يعنی به دنبال عالقه مادرش 

 باشد و بخواهد که مادر به او توجه کند.
به عنوان مثال، در آن مورد که پسرتان گفت دوستش به او 
کتابی داده، لطفاً به آرامی به اين روش با او صحبت کنيد: 

اگرچه ممکنه فکر کرده باشی که دوستت کتاب رو به تو داده «
رسه که اون واقعاً فقط قصدش قرض دادن به تو  اما به نظر می

به اين طريق به موضوع » بوده. شايد تو اشتباه متوجه شدی.
نزديک شويد، به جای اين که او را با گفتن چيزهايی از اين قبيل 

 »چرا دروغ گفتی که دوستت آن کتاب را به تو داده!؟«دعوا کنيد:

و چطور است که او کتاب را به دوستش برگرداند، معذرت 
من حرفت را اشتباه متوجه شدم. خيلی «بخواهد و بگويد: 

 »متأسفم.
لطفاً صادقانه به من  «گويند: غالباً والدين به فرزندانشان می

اما وقتی » کنم. بگو چه اتفاقی افتاده، به خاطر آن سرزنشت نمی
کنند، معموالً خيلی از والدين  ها صادقانه صحبت می عمالً بچه

گويند:  کنند و می شان را دعوا می شوند و فرزندان ناراحت می
 »ديدی، اين درست همونجوريه که انتظار داشتم.«

در اين مورد، چون قول داديد فرزندانتان را دعوا نکنيد، نبايد 
ها تعريف کنيد و برای  ها برخورد کنيد. برعکس، لطفاً از آن با آن

ها بتوانند چيزی از  ها را بپذيريد، تا آن صادق بودن با والدين آن
 شان بياموزند. طرز برخورد و رفتار والدين

ی بخشيده شدن را داشته باشند، به جای اين  ها تجربه اگر بچه
گويی از سوی والدين تنبيه شوند، آن نوع مردمی  که برای دروغ

توانند با دل و جانی صادق حقيقت را بگويند. خواهند شد که می
ی خوب  آموز ابتدايی بودن زمانی است که درباره ی دانش دوره

ها به راحتی  ها بچه و بد بياموزند، يا درست و غلط. در اين سن
ها  ها رويکردهای والدين با بچه توانند تغيير کنند که به تعامل می

بستگی دارد. لطفاً به عنوان پدر و مادر با فرزندانتان با يک حس 
 صداقت و بلندنظری رفتار کنيد.

 آيد.   يی با طبيعتی دروغگو به دنيا نمی   هيچ بچه 
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 نکته:

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

 س

 ج
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کنيد مستقياً با پسرتان رودررو شويد با اين آرزوی صادقانه که او  شما مادر عاليی هستيد، که سعی می
های گرم کسانی را که مراقبشان هستند لمس کنند، می  توانند دل کودکی خوب و مسئول شود. وقتی مردم می

 شان را به کار ببرند. های طبيعی توانند کامالً قدرت
ی اِدو     )، پريستار ذن هست که از او که رهرويی مشهور در دوره١٨٣١ـ١٧۵٨داستانی از ريوکان (

بندوبارش را نصيحت کند، و بنابراين او به  ی بی ) بود، خواستند که اُومانوسُوکه برادرزاده١٨۶٧ـ١۶٠٣(
ی والدينش حرکت کرد. اما تا وقتی ريوکان آنجا مانده بود اصالً برای اُومانوسُوکه سخنرانی و  سوی خانه

اُومانوسُوکه، ممکن است لطفاً «وعظ نکرد، و سرانجام روز رفتنش رسيد. در ورودی خانه، ريوکان پرسيد 
های ريوکان را بست، و خيالش راحت شده  اُومانوسُوکه بندهای صندل» ام را ببندی؟ بندهای صندل حصيری

کرد حس کرد که مايع گرمی  ها را تمام می بود که انگار قصر در رفته است. وقتی داشت بستن بند کفش
های ريوکان جاری است. در آن روز  ريزد. وقتی به باال نگاه کرد، ديد که اشک از چشم روی دستش می

ی  دهنده های ريوکان نشان بندوبار زندگيش کشيد. اشک های بی اُومانوسُوکه برای هميشه دست از روش
 گرفته بود. اش در آغوش اش برای اُومانوسُوکه بود و کامالً او را با مهربانی خوارگی غم

گويد؟  کنيد، حتا با اين که فهميديد ظاهراً دروغ می مادر، چرا صميمانه و کامالً به پسرتان اعتماد نمی
شود که بر وجدانش  يی می حِس راحتِی آسان او، با دانستن اين که مادرش به او اطمينان دارد، برايش انگيزه

گونه فرزندی باشد  يی قدم بردارد، و تالش کند آن کند. و پسرتان می تواند شروع کند که در راه تازه اثر می
يی نسبت به او  ی شرمساری مادرش شود، مادری که چنان عشق و مراقبت مهربانانه خواهد مايه که نمی
 دهد. نشان می

 
 

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

محبِت اعتماد کامل

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر ژوئن 

 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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شود دلم از خبرهای شاد خرسند می

د.   (RKI)المللی کردم از دفتر ريّشو کوِسی ـ کايی بين وقتی در آوريل از تايوان ديدن می ن ش ف اب «به من تل جن ي ال ع
ه ميزُوتانی شما به سمت رئيس هيئت نمايندگی ساختمان چی های مرکزی برای رژه  در جشن اوئ کی اي جو (يک  شي

 »گردونه) امسال منصوب شديد.
ا در رژه شيکی ايچی جشن اوئه ی است. م ه جو مناسبت مهمی برای ريّشو کوِسی ـ کاي ه دست ردون روی  ی يک گ

ِرن را به ياد  ی قديس نيچی کنند، که فضيلت برجسته (پاگوداهای چراغانی قابل حمل) را حمل میماندو کنيم، برخی  می
رامی می ی نيلوفر کرد و خاطره آورد که زندگيش را وقف انتشار سوره می و را گ وان ي و ن ي م و  ی عاليجناب نيّک داري

 اش را وقف صلح جهانی کرد. کنيم که سازمان ما را بنياد گذاشت و زندگی زندگی او را ستايش می
در ابتدا وقتی به من تلفن شد، نتوانستم که با سپاس اين انتصاب را بپذيرم. اما به زودی افکاری در درونم پديد آمد: 

زی  من نمی« م چي وان ت توانم حاال اين سمت را با سپاس بپذيرم اما به خاطر آن، از طريق دنبال کردن اين سمت شايد ب
ا جشن امسال  پذيرم می طور که اين سمت را می همان«، »نو و چيزی مهم را ببينم. م ت ن ک م را ب خواهم حداکثر تالش

 حس کردم که قلب و روحم از شور و انرژی سرشار شد.» ها باشد. ی آن ترين همه عالی
طع  ن را ق پس به رياست اجرايی جشن زنگ زدم و سپاسم را برای اين سمت بيان کردم. درست بعد از اين که تلف

ه «در توکيو بود. RKI کردم، تلفن ديگری به من شد. دوباره از دفتر  عاليجناب ميزُوتانی، ما همين االن مطلع شديم ک
 »کنند! باتار ريّشو کوِسی ـ کايی ديدن می رياست آينده، کوشو نيوانو در ژوئيه از مرکز اوالن

 چقدر عالی است! قلبم با دو خبر شادی که پشت هم رسيد حتا بيشتر خرسند شد.
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر ژوئن 



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.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
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


