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ی زندگی از روی سپاس برای هديه
ه  ترين آموزه اساسی م ی آيين بودا همزايی مشروط است ـــ يعنی ه

ه وجود دارد.  گر است ک چيز از طريق روابطش با چيزهای دي
ه  وزه را ب ن آم ی اي اي ی ـ ک وِس مطمئنم که تمام اعضای ريّشو ک

ه  خوبی می وزه را ب ن آم الً اي دانند. سؤال اين است که چگونه عم
 عمل دربياوريم.

ا  م رای ش ن را ب اول از همه از خودتان بپرسيد: چه کسی اي
ر  ممکن می ف د ن ن ط از چ ق د؟ ف ي ذران کند که روز را با موفقيت بگ

ِل  گيريد؟ درک اين روابط نقطه کمک و پشتيبانی می م ی شروع ع
 بيان سپاس است.

کر  وقتی چيزها سر کار خوب پيش می ه ف روران غ ا م روند، م
جه می ی کنيم که اين تماماً نتي اي وان ا و تالش ی ت است، و  ه های م

ه  فراموش می م است ک ه کنيم که سپاسگزار باشيم. به همين دليل م
ر  ف اين عادت روزانه را پيدا کنيم که فکر کنيم درست حمايت چند ن

2017

ا  کند. پيشکش سوره روز ما را ممکن می ح و عصر م خوانی صب
ه آن يکی از اعمالی است که با آن می ان  توانيم سپاسمان را ب ي ا ب ه

 کنيم.
يی است که در آن هرگز فراموش  يک دنيا اختالف ميان زندگی

د و  نمی ي ن ان ک ي ان ب ت ان ي ه اطراف ان را ب کنيد  که صادقانه سپاست
يش می زندگی ا رضايت  يی که در آن وقتی کارها خوب پ د ب رون

ه  هايتان نتيجه نمی زنيد و وقتی تالش تان می خاطر به پشت ن ي د ک ده
 گيريد. به دل می

ق سوره ان از طري ه  انتقال نکوکرد به نياک رام ب ت ی، اح خوان
بت از آن راق ه  والدين و م م ف، ه وداَس ال ب روردن اعم ا، و پ ه

ه روش ا  هايی برای بازپرداخت مهربانی هم ه ب رادی است ک ی اف
 اند. ی زندگی را به ما داده شان، هديه حفظ ما با پشتيبانی

 ۶٧ـ٢۶۶(شرکت نشر کوِسی)، ص  ٩کايسوزُوايکان از 
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ی بنيادگذارمقاله

ریّشو کوِسی ـ کایی یک جنبش بودایی جهانی ست از مردمی 
گانه، یکی از     ی نيلوفر سه    کنند آموزهای سوره   که تالش می   

شان به   های روزمره  مهمترین متون مقدس بودایی، را در زندگی      
کار بندند و به صلح جهانی کمک کنند. این سازمان را عاليجناب  

) ١٨٨٩-١٩۵٧) و بانو ميوکو ناگانُوما (       ١٩٠۶-١٩٩٩نيّکيو نيوانو (  
تأسيس کردند. اعضای ریّشو کوِسی ـ کایی فعاالنه            ١٩٣٨در  

یی درمه را    کو نيوانو به طور گسترده      تحت هدایت رئيس نيچی   
های مربوط به صلح به      شوند و در فعاليت    با دیگران سهيم می   

المللی با همکاری مردمی از سطوح گوناگون        طور محلی و بين   
کنند.شرکت می

ی نـيـلـوفـر در زنـدگـی             های سـوره   ، آرزوی ما را در تالش برای عمل به آموزه     زیستن همچون نيلوفر ــ آیين بودا در زندگی روزمره        عنوان این خبرنامه،    
شکفند. هدف ایـن   یی ِگلين  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
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 شناسی نسبت به والدين وظيفه

 گاه برای احترام به والدين دير نيست هيچ
طور که اين  دهد. و همان شناسی ما را نشان می ها وظيفه مان و مراقبت از آن احترام گذاشتن به والدين

تان انجام دهيد، ممکن است  تان را نسبت به والدين خواهد وظيفه وقتی که دلتان می«گويد:  مثل به ما می
ها  ها هنوز زنده هستند از آن فکر عمومی اين است که ما بايد وقتی که آن» ديگر والدينی نداشته باشيد،

 مراقبت کنيم.
ها  مان هنوز سالم هستند به خوبی از آن اما برای بسياری از ما بسيار مشکل است که وقتی که والدين

ی فرزندی را به  کشيم که وظيفه مراقبت کنيم. شايد برای اين باشد که احساس عجيبی داريم يا خجالت می
مان هميشه  مان چيزی شبيه اين آرزوی محال هست که والدين جا بياوريم، يا شايد جايی در پشت ذهن

کنند که چه قدردانی بزرگی را  سالم خواهند بود. در نتيجه، بسياری از مردم تنها زمانی کامالً درک می
شان  شوند که چرا وقتی هنوز والدين گاه متأسف می اند و آن شان مرده شان مديونند که والدين به والدين

 اند. شان را به جا نياورده زنده بودند، وظايف فرزندی
 مان نسبت به والدين دير نيست.  گاه برای انجام وظايف اما من باور دارم هيچ

مان را به طريقی بگذرانيم  بياييد زندگی«ام:  های اين مجله نوشته طور که پيش از اين در صفحه همان
). ٢٠١١ی  ژوئيه» احترام به پدر و مادر و راه بودا،» («مان آرامش دل بدهيم که به والدين و نياکان

تر دقت کنيم. هر روز را بايد با  مان بيش تر آن اين است که بايد به هر جزئی از زندگی توضيح ملموس
آورند صميمانه انجام دهيم. اگر  شادی و خوشحالی بگذرانيم. بايد کارهايی را که برای ديگران شادی می

شان، آرامش دل  گاه والدين، پس از درگذشتن ای را در پيش گيرند، آن دخترها و پسرها چنين زندگی
گاه برای احترام به والدين دير نيست و الزم به گفتن نيست که برای والدينی  خواهند داشت. بنابراين هيچ

شان صادقانه  آورد که بدانند فرزندان که هنوز سالم و فعالند، هيچ چيزی بيش از اين شادی به همراه نمی
 آورد. شان شادی به بار می دهند که برای اطرافيان کنند و کارهايی را انجام می زندگی می

تان به تنهايی و به خودی خود  البته دعا کردن در برابر گورهای نياکان و محراب بودايی خانوادگی
ها  تان دست ی فرزندی است. اين تنها به اين دليل نيست که شما در برابر والدين يا نياکان يک عمل وظيفه
که به اين دليل است که اين اعمال خودشان اثبات اين است که شما به عنوان  گذاريد، بل را بر هم می

 تواند سپاسش را به منشاء زندگيش بيان کند. انسانی در حال تکامليد که می
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مان  ی نيلوفر آمده در چارچوب زندگی روزمره هايی که در سوره بنيادگذار نيّکيو نيوانو با توضيح آموزه
شناسی نسبت به والدين، احترام به نياکان و عمل بوداَسف.  آموزد ـــ وظيفه اهميت سه چيز را به ما می
مان در پيوند  شناسی نسبت به والدين، چون اين مستقيماً با احترام به نياکان بر طبق اين تعبيِر وظيفه

شناسی نسبت به والدين و عمل بوداَسف  توانيم اين دو را با هم جمع کنيم و حتا بگوييم که وظيفه است، می
 دهند. های ريّشو کوِسی ـ کايی را تشکيل می کّل آموزه

های بوداست مثل پول خير دادن، انجام دستورهای  پس عمل بوداَسف چيست؟ پيروی از آموزه
ی ديگران را کردن؛ و انجام کارهايی که برای مردم اطرافتان شادمانی  اخالقی، شکيبايی؛ مالحظه

شوند و  يابند بوداَسف خوانده می آورد. با تغيير ديدگاه، مردمی که شادی را در شادمانی ديگران می می
 کند. ها حمايت می سپاس برای دريافت اين زندگی ارزشمند مانند ستونی است که از دل و جان  بوداَسف

شناسی نسبت به والدين  در نور اين موضوع، بياييد اين بحث را مروری کنيم که چگونه به وظيفه
شناسی نسبت به والدين نگاه کنيم، که گذراندن زندگی  نزديک شويم. اگر به تصوير ملموس وظيفه

مان با توجه کامل و در پيش گرفتن سبکی از زندگی است که صميمانه شادی را برای ديگران  روزمره
رسيم که احترام به والدين، احترام به نياکان و  آورد، به اين درک می از طريق اعمال بوداَسف به بار می

ها سپاسگزار بودن برای زندگيی  ی اين عمل بوداسف، اساساً يک چيز هستند، و مخرج مشترک هر سه
 گذرانيم. است که اکنون می

اين يعنی احترام به والدين بنياد » احترام به والدين منشاء صد عمل است.«به نقل از يک مثل چينی: 
ی فرزندی است  اند بنيان وظيفه ی اعمال نيک است. سپاسگزاری از والدينی که ما را به دنيا آورده همه

ی اعمال نيک، سپاسگزاری برای خود زندگی است. در واقع، اين مثل به ما  ی همه و بنابراين صحنه
 آموزد که سپاس برای زندگی قدرت خلِق جهانی از نيکی را دارد. می

سالمان را از اول دسامبر شروع کنيم، و بنابراين کم کم  سنت ما در ريّشو کوِسی ـ کايی اين است که
ی موضوع  کند. اين ماه من درباره کنيم که هشتادمين سالگرد سازمانمان را مشخص می سالی را آغاز می

صحبت کردم که در سازمان ما مهم هستند. اميدوارم » شناسی نسبت به والدين و عمل بوداَسف وظيفه«
يی به  تان را دوباره ارزيابی کنيد و نگاه تازه ی شروع زندگی ها شما بتوانيد نقطه که از طريق آن
ی بودا تا  ی سهيم شدن َدرَمه تان بيندازيد. با در دل داشتن اين، اميدوارم که عميقاً درباره وضعيت ايمان

با  جايی که ممکن است با ديگران، فکر کنيد، که اين پايه ی عمل بوداَسف است و در نتيجه همراه
 ديگران شادی زنده بودن را تجربه کنيد.

 .٢٠١٧از کوِسی، نوامبر 

 »احترام به والدين منشاء صد عمل است«
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 شود. تر می ها به تدريج طوالنی آن
به گردهمايی  ٢٠٠۶شانس بودم که توانستم در  آنقدر خوش

های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی در  ی جهان سوم در ساختمان سنگه
تا  از  جا بود که گواهی شخصی خانم يوشيکو فُوجی توکيو بروم. آن

تا در صندلی  آنجلس را شنيدم. ديدن خانم فُوجی ی لوس مرکز َدرَمه
چرخدار در تاالر مقدس بزرگ و گوش دادن به گواهی ايمان 

تا به خاطر چندين  شخصی او برايم عميقاً تأثيرگذار بود. خانم فُوجی
های بسياری قرار  تومور مغزی بسيار بيمار بود و تحت جراحی

هايی کشيده بود و مجبور شده بود بيزنسش را  گرفته بود، سختی
رغم  تعطيل کند، اما در َدرَمه نيرويی يافته بود و توانسته بود به

اش به طور مثبت به چيزها نگاه کند و قدر زندگی را بداند.  بيماری
توانست اين کار را بکند، فکر کردم که مطمئناً  تا می اگر خانم فُوجی

تا را مالقات نکردم،  توانم، و اگرچه شخصاً خانم فُوجی من هم می
اش را به  اما بسيار سپاسگزارم که او آن روز گواهی شخصی

 اشتراک گذاشت.
آسايی  اين رويارويی در تاالر مقدس بزرگ به طور معجزه

ام را ناپديد نکرد، اما به من کمک کرد که با آن زندگی  افسردگی

۴

 عرضه شد. ٢٠١٧مُونی در  اين اشتراک َدرَمه (سفر معنوی) در مراسم جشن سالگرد تولد شاکيَه

از زمان نوجوانی به آيين بودا عالقه داشتم. آيين بودا برايم جالب 
داد،  بود چون ايمان و اتکايش را تنها بر منجی خارجی قرار نمی

ها بر خودتان نيز متکی  که از طريق پيروی و به کار بستن آموزه بل
بار  ی زندگی تينا ترنر ديدم برای اولين بود. وقتی فيلمی درباره

ام و  خواندند، که بعد از آن عالقه موکُو را می شنيدم که  اوـ دای
ی نيلوفر آغاز شد و سرانجام به ريّشو کوِسی ـ کايی  سفرم با سوره

 هدايتم کرد.
 ١٩٩٩رن که در  ی آيين بودای نيچی بار در کتابی درباره اولين

يی  خريدم راجع به ريّشو کوِسی ـ کايی خواندم، و چند سال بعد نسخه
فروشی پيدا  گانه چاپ نشر کوِسی را در کتاب ی نيلوفر سه از سوره

ی ريّشو  چه که درباره ی نيلوفر عالقمند بودم و از آن کردم. به سوره
ی اين سازمان بدانم  تر درباره خواستم بيش کوِسی ـ کايی خواندم، می

جا در بريتانيا هستند. ايميلی  و خوشحال شدم که فهميدم گروهی اين
فرستادم تا بپرسم که آيا گروهی نزديک کارديف هست و به زودی 
از سوی بانو مگُومی هيروتا پاسخی دريافت کردم که به من اطالع 

داد که در آن زمان گروهی در ولز نبود اما او به آکسفورد  می
 تر بدانم. دعوتم کرد تا بيش

بعد از مالقات اوليه، به طور مرتب در جلسات هوزا در 
يک  ٢٠٠۴آلبانز شرکت کردم و سرانجام در  آکسفورد و سنت

ام پيکرگذاری شد. در ابتدا شديداً  زون در محراب خانه گوهون
گفتم، اما از طريق  خجالتی بودم و به ندرت در هوزا چيزی می

پشتيبانی و تشويق سنگه به تدريج اعتماد به نفسم رشد کرد و حاال 
اگرچه هنوز صددرصد راحت نيستم و يک سخنران عمومی طبيعی 

ها حرف  ی امنم خارج شوم و با گروه توانم از منطقه نيستم، اما می
 بزنم و َدرَمه را سهيم شوم.

بخش مهمی از سفرم اين بود که چگونه َدرَمه به من در 
ام کمک کرد. وقتی هفده سالم بود برايم افسردگی بالينی  افسردگی

های افسردگی تا چند سال ادامه داشت با  تشخيص داده بودند و دوره
شان. به من گفته بودند که  يی از احساس خوب بودن در بين دوره

ی زندگيم افسردگی خواهم داشت، اگرچه  احتماالً برای بقيه
های خوب بودن ميان  تر و دوره های افسردگی به تدريج کوتاه دوره

 آقای مارکس استَف
 ريّشو کوِسی ـ کايی بريتانيا

 زندگی همراه با سپاسگزاری

 کند.در طی اعتکاف تابستانی در بريتانيا سخنرانی می ٢٠١٧آقای استف در 
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توانستم » همه چيز نپاينده است،«هايی مانند:  کنم. از طريق آموزه
دانستم که برای هميشه باقی  های تيره را تحمل کنم چون می زمان
ها  داشتم، چون آن های خوب را عزيز می مانند، و نيز زمان نمی

نيز نپاينده بودند. توانستم قدر کسانی را که در زندگی از من 
 ام، دوستانم و سنگه. کردند بدانم، شوهرم، خانواده حمايت می
های ريّشو کوِسی ـ کايی همچنين به من کمک کرده است  آموزه

ی خانواده را  زنده نگه دارم. بعد از اين  که ياد اعضای درگذشته
ام دعوت کردم که برای به جا آوردن جشن تابستانی  که از خانواده

اوـ بون و اوـ هيگان در اعتدال بهاری و پاييزی با من همراه 
ی اعضای خانواده که درگذشته بودند صحبت  شوند، درباره

ها پيش از آن که به دنيا بيايم يا وقتی خيلی  کرديم، بعضی از آن
هايی سهيم  بچه بودم درگذشته بودند، و ما در خاطرات و داستان

شناسم، و نيز  ها را می شديم که به من کمک کرد که احساس کنم آن
شروع کرديم که از قبر پدربزرگ و مادربزرگ ديدن کنيم تا 
تميزش کنيم و گل و عود و دعا پيشکش کنيم. از طريق اين 

ها و اشتراک ايمانم، مادرم هم عضو ريّشو کوِسی ـ  رويارويی

 کايی شد.
ام کنار بيايم. وقتی  به من کمک شد که با سمت پدری خانواده

دوازده ساله بودم والدينم بعد از زندگی زناشويی بسيار سختی از 
شان بچه داشتند. من به  هم طالق گرفتند، و هر دو از ازدواج قبلی

کس از طرف  پدرم نزديک نبودم و بعد از طالق با او يا هيچ
ی او تماس نداشتم، و حتا نام خانوادگيم را به نام قبل از  خانواده

زون و  ازدواج مادرم تغيير دادم. بعد از دريافت گوهون
ميو، ترغيب شدم که نام خانوادگی پدرم را در آمرزش  سوکای

برای نياکان وارد کنم. در آغاز دو دل بودم اما به من کمک شد که 
جا نبودم، پس اگر حتا برای هيچ چيز ديگری  ببينم بدون والدينم اين

ها سپاسگزار باشم. به خاطر  سپاسگزار نيستم، بايد برای اين از آن
ام بود، دريافتم که  اين که نام خانوادگی پدرم روی محراب خانگی

برادرم، از ازدواج قبلی مادرم، که از زمان طالق او را نديده 
بودم، هنوز با يکی از برادرهايم از ازدواج قبلی پدرم در تماس 

جا منتهی شد که با برادرم مالقات کنم و دوباره با  است. اين به آن
با پدرم مالقات کنم. مالقات با پدرم به آشتی  او آشنا شوم و بعداً 

نيانجاميد اما در شرايط خوبی از هم جدا شديم و من بعدها برای 
ها  ی پس از مرگ کردم و آن های َدرَمه ام تقاضای نام اجداد پدری

 جای دادم. را در مراسم يادبود در سمت پدری خانواده
ام که با ريّشو کوِسی ـ کايی برخورد  من بسيار خوشبخت بوده

المللی جوانان ريّشو کوِسی ـ  های بين ام در کنفرانس کردم. توانسته
کايی شرکت کنم، در ژاپن آموزش رهبر َدرَمه ببينم، در شورای 

ی ريّشو کوِسی ـ کايی  بودايی ولز و رخدادهای بين اديان نماينده
انگيز بسياری را  های شگفت بريتانيا باشم، و مردم و بوداَسف

ام به شمار  ی َدرَمه ها را دوست و خانواده مالقات کنم که اکنون آن
هايی که با ريّشو کوِسی ـ کايی به  آورم. برای تمام فرصت می

ها و حمايت سنگه بسيار سپاسگزارم،  دست آوردم و برای آموزه
 ها به من کمک کرد که به عنوان يک شخص رشد کنم. که اين

دهم و اين رؤيای  من به سهيم شدن َدرَمه با ديگران ادامه می
ی ريّشو کوِسی ـ کايی در ولز به  من است که روزی يک سنگه

کند و جلوی زنگ  آقای استف به عنوان رهبر دوم قرائت سوره خدمت می وجود بيايد.
 نشسته است.
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توانند دستها و  های نوپا از حدود نوزده ماهگی می بچه
شوند.  تر می پاهايشان را به راحتی تکان دهند، و فعال
گاه اين  ها هيچ در مورد رفتار پرت کردن چيزها، آن

ها از اين کشف شادند  دهند. آن کار را با احساس خشونت انجام نمی
ها فقط اين حس را  توانند بدنشان را حرکت بدهند. آن که آزادانه می

کنند، نيرو را کنترل  ندارند که چگونه وقتی چيزها را پرت می
 کنند.

کند، مهم است که با داد زدن  وقتی دخترتان چيزی را پرت می
که به آرامی با توجه گرم مادرانه به او  او را سرزنش نکنيد، بل

اين برای ما مهمه، «انضباط بياموزيد و به آرامی به او بگوييد: 
در حدود اين » پس ازش مراقبت کن، و با عشق باهاش رفتار کن!

های  ها تفاوت ميان خوب و بد را از طريق احساس دوره، بچه
چه که  روند و آن ها پيش می آموزند. آن بخش و ناخوشايند می لذت
دهند، اما از کارهايی که احساس  بخش است انجام می لذت

 »اصل لذت«کنند. (اين را  ناخوشايندی دارد دوری می
 خوانند.) می

وقتی دخترتان کار اشتباهی انجام داده است، شما بايد به او 
و حالت واقعاً » خيلی ناراحتم که اين کارو کردی،«بگوييد: 

تان نشان بدهيد. يا با نگاهی شديداً جدی  غمگينی در صورت
به جای » اين کارو اصالً نبايد انجام بدی!«توانيد به او بگوييد،  می

زدن يا نيشگون گرفتن او، خيلی بهتر است که آرام روی دستش 
 بزنيد، به عنوان اين که آن رفتار را متوقف کند.

برعکس وقتی دخترتان با مراقبت و مهربانی با چيزی رفتار 
تان شادی زيادی نشان  بايد با لبخند بزرگی روی صورت کند، می

چقدر مهربانی! خيلی خوشحالم و به تو افتخار «دهيد و بگوييد: 
چه که بيش از به کار بردن چنين کلماتی  آن» کنم. واقعاً ميگم! می

به قصد تربيت او اهميت دارد اين است که از صميم قلب احساس 
چه که  يک مادر را به او منتقل کنيد و به او نشان دهيد که آن

گوييد منظور واقعی شماست، و بارها و بارها آن را با  می
ی کليدی برای  های مهربانانه و کلمات تکرار کنيد. نکته حالت

پرورش کودک در اوايل دوران کودکی اين است که صبورانه 
کنيد بارها و بارها به او  چه را که واقعاً در دلتان حس می آن

 بگوييد.
خواهيد او به آن دست بزند،  همچنين اگر چيزی هست که نمی

کنيد که آن را در جايی دور از چشم او نگه  چرا راهی پيدا نمی
 داريد؟

رسد، از جمله  ام مشکل دارم که دوست دارد هر چيزی را که به دستش می با دختر نوزده ماهه
کنم اما به نظرم فکر خوبی نيست که  کند دعوايش می بازيهايش، پرت کند. هر بار که اين کار را می اسباب

گاهی دعوايش نکنم، رفتارش بدتر شود.  ترسم که اگر گاه بيش از حد سرش داد بزنم. از سوی ديگر می
 دانم که چقدر بايد سرزنشش کنم. خوب نمی

 خواهم دخترم دست از پرت کردن چيزها بکشد می
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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
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ا او در  شما مادر عاليی هستيد، صميمانه سعی می کنيد که به دخترتان نزديک باشيد و هر روز به گرمی ب

 تعامل هستيد، که همه برای رشد معنوی اوست.
ه  کودکان نوپا در حدود نوزده ماهگی نه می د ک ن م ه توانند يک کلمه را خوب تلفظ کنند و نه به راحتی بف

اسخ  مادرها واقعاً مقصودشان چيست. در طی اين اوقات، همان ه در پ بت از «طور ک راق جات م اب ن طن
ا  ، مکرراً احساس مادرانه»اصل لذت«توضيح داده شد، تنها راه اين است که براساس » کودک اره ان را ب ت

ه  و بارها به دخترتان منتقل کنيد، بعد، در آن زمان آن د ک ي ن چه که واقعاً مهم است اين است که شما سعی ک
 های واقعاً خوبی با دخترتان داشته باشيد و پيوندهای نيرومندی با او به وجود بياوريد. رويارويی
ی  ی بودا  اِنگی (همزايی مشروط) است که می ترين آموزه ابتدايی اروي وان يک روي ه عن توان آن را ب

ی،  وِس ره (نشر ک ، ص ٢٠١١تعريف کرد. بنيادگذار نيّکيو نيوانو در کتابش آيين بودا برای زندگی روزم
ه خاطر «دهد:  ) به اين صورت به ما رهنمودی مربوط به  اِنگی می١۶۵ ز ب بر طبق مفهوم  اِنگی همه چي

  .»خيزد چيزهای ديگر برمی
ط)  وقتی رويارويی«ی تغييرات در جهان هستی است.  ی پيوسته هر لحظه يک زنجيره ا اِن (شراي مان ب

ه  شود، تغيير به سوی خوبی خواهد بود. وقتی رويارويی به بدی انجام می به خوبی انجام می ر ب ي ي غ گيرد، ت
ره، » کند. رود. تغيير را قانون محکم همزايی مشروط تنظيم می سوی بدتر می (آيين بودا برای زندگی روزم

 ).۴٢ـ۴١ص 
ا «کند، بايد با تمام قلبتان با او صحبت کنيد و تکرار کنيد:  هرگاه دخترتان چيزی را پرت می رای م اين ب

ه » مهم است، پس به خوبی از آن مراقبت کن و با عالقه با آن رفتار کن. ان ان رب و سعی کنيد برخوردهای مه
ا  با او را جمع کنيد. برای دخترتان، صورت شاد مادرش غذای معنوی اوست. وقتی او می ا ب زه تواند با چي

 کنيد؟ مراقبت درست رفتار کند، چرا شادی کاملتان را به او منتقل نمی
 
 

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

های مهربانانه جمع کردن رويارويی
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شناسی واقعی نسبت به والدين عمل به وظيفه

وداَسف از  ها رفته شود که آن شناسی واقعی نسبت به والدين وقتی آغاز می انجام وظيفه« ه راه ب اند. اين شامل عمل ب
   »تواند ديگران را شاد کند. ی نيلوفر است و اين که شخصی شويد که می ی سوره طريق آموزه

ره،  در اول نوامبر، از سوی تمام اعضای خارج از کشور سنگه، خانم سونگ، يک رهبر بخش ريّشو کوِسی ـ کايی ک
اش را به اشتراک گذاشت. او  های اصلی ريّشو کوِسی ـ کايی در توکيو سفر معنوی در تاالر مقدس بزرگ در ساختمان

زرگ  ه يک شهر ب واده ب ان پدرش را وقتی تنها يک سالش بود از دست داد. چون  مادرش برای کار و حمايت از خ
شه  ي رفت، او با پدربزرگ و مادربزرگش ماند. وقتی نوجوان بود شروع کرد که دوباره با مادرش زندگی کند، اما هم

د.  ١٩٩۵گر بود. در بيست و هفت سالگی ازدواج کرد و در  در برابر مادرش طغيان به ريّشو کوِسی ـ کايی هدايت ش
ادر خودش  مادر شوهرش که خانم سونگ از او مراقبت می اه پس از آن م ار م کرد دو سال بعد از دنيا رفت و چه

ه او  ناگهان درگذشت. خانم سونگ شديداً متأسف شد و خودش را سرزنش می کرد. چون دقيقاً موقعی اين اتفاق افتاد ک
رداخت  به اين درک رسيده بود که باالخره زمان آن رسيده که او مهربانی ازپ ای که از مادرش دريافت کرده بود را ب

های رئيس نيوانو که پيش  ی زندگيش را وقف فرزندانش کرده بود. در آن زمان بود که او با حرف کند، مادری که همه
 از اين گفته شد تسکين پيدا کرد.

رخورد  اگرچه از نعمت زندگی گران« ی ب اي ی ـ ک وِس و ک ا ريّش ا اگر ب ودم، ام بهايی به عنوان انسان برخوردار ب
م در  کردم ممکن بود همه نمی اش ه ب ی داشت ي دگ ه زن ی زندگيم را از بين ببرم. ريّشو کوِسی ـ کايی مرا قادر ساخت ک

ه »» مقدم دانستن ديگران.«جهت تالش برای کامل کردن خودم از طريق عمِل  ا شادی ب انش را ب خانم سونگ داست
کنند.  ی او آرامش دل بزرگی دارند و نيز بسيار به دخترشان افتخار می اشتراک گذاشت. باور دارم که والدين درگذشته

 ام آرامش بزرگی بدهد. ای در پيش بگيرم که بتواند به والدين درگذشته اميدوارم که من نيز زندگی
 
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين
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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, 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

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

Rissho Kosei-kai
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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 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
Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 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
Fumon Media Center 3F, 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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Singapore

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 Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


