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دل پرورش يافته
رهنگ مدرسه«های خصوصی تحصيالت مداوم که  آکادمی  های ف

در culture شوند اکنون بسيار مرسوم هستند. فرهنگ  خوانده می»
ا  دهنده اين معنا نشان ماس ب ق ت ودن خود از طري ال ی تربيت و پ

ه می م ل ن ک ه اي د از  ادبيات و هنرها است. اين معنايی را ک ان رس
ردن آماده«معنی اصلی آن  ه  »ی کشت ک ت رف ن گ ي ه زم طع يک ق

ه،   شود. کسی که دلش قابل انعطاف و سازش می ت اف رورش ي پذير پ
 کسی است که واقعاً می تواند يک شخص با فرهنگ محسوب شود.

ه در  مشابه زمينی که به خوبی آماده شده و هر محصولی را ک
ا  پذيرد و پرورش می خاکش کاشته شود می ز خود ب ي جه ا ت دهد، ب

ا  ها رها می دانش گسترده، خودمان را از جانبداری و کليشه م ت ي ن ک
ه،  بتوانيم چيزها را از ديدگاه های بسياری ببينيم. اما کسانی هستند ک

رسند که تمام آن دانشی را  جا می اگر دقت نکنند، در عوض به اين
اب می که در سرهايشان گنجانده د و از آن   اند مانند سالحی ت ن ده

ه گوش  ها بی کنند و در آن برای تحقير مردم استفاده می گی ب عالق

2017

 آيد. دادن به ديگران به وجود می
ه می عبارتی در سوره د:  ی نيلوفر هست ک وي ه  آن«گ ی ک اي ه

ام می ج رد] ان کوک د و  کارهايی همراه با فضيلت [ن ن د، آرام ن ده
رهنگ » طبيعتی نجيب دارند. ا ف به منظور اين که شخصی واقعاً ب

م.  شويم الزم است که همراه با يادگيری عقلی به ديگران خدمت کني
 اين است. »نکوکرد«منظور سوره از جمع کردن 

دن  بدون انجام حتا يک کار برای شادمانی ديگران، درس خوان
اده ار دور از آم د، بسي ی کشت  برای اين که عالمه به نظر برسي

ل  دي ب ن ت ي ساختن دل و جان است، فقط خود را به شخصی خودب
ل  می ث ن م کنيد که با دانش زيادی تجهيز شده است. اين موضوع اي

ده «آورد که:  را به ياد می ه ش وخت ه آم تغيير اثبات  درسی است ک
 »است.
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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 سورهکه 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 (١٩٠۶-١٩٩٩نيکّيو 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 فعاليتبا 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 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
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 به پيش رفتن از ميان رنج و سختی

 يی ارزشمند است رنج تجربه
خواهد که رنج يا سختی را تحمل کند. اما هر چقدر هم که مردم شاد به نظر برسند، اگرچه  کس نمی هيچ

 با درجات متفاوت، مطمئناً يکی دو نگرانی دارند.
ها  کند که بعداً آن های بسياری را تحمل می ها و رنج شنوم که کسی سختی من اغلب مواردی را می

شوند. بنيادگذار نيّکيو نيوانو، که سالگرد ورود او به نيروانه را در  های معنوی بزرگی می برايش دارايی
کنيم، از طريق نگرانی در مورد بيماری يک بچه به دين مرتبط شد که آن او  چهارم اين ماه برگزار می

ی نيلوفر هدايت کرد که زندگيش را شديداً ديگرگون کرد. در اين روش تفکر، دقيقاً چون  را به سوره
مان  چه را که در زندگی های گوناگون هستيم و به طور جدی آن وجوی آموزه کشيم، در جست رنج می

کنيم و  تر رشد می تر رنج ببريم، بيش گيريم. صادقانه بگوييم، هر چه بيش ترين است در نظر می مهم
 ها است. ی ارزشمندی برای انسان بنابراين رنج تجربه

خواهد که از رنج بگريزد. به عالوه بسياری از مردم صادقانه  اما با اين وجود طبيعت انسانی ما می
ها برای رنج سپاسگزارند، ناممکن  کنند که تصور گفتن چنين چيزهايی، مانند اين که آن احساس می

 است.
دانيد) يعنی خودتان  خودتان می  چی (سرد يا گرم، دان جی البته اين اشکالی ندارد. عبارت ذِن ِری

خواهيد فهميد که آب سرد است يا گرم وقتی عمالً آن را بنوشيد. چنان که اين عبارت به طور ضمنی 
توانيم رنج و سختی را به عنوان  های گوناگونی داشته باشيم، می پس از اين که تجربه گويد، تنها  می

واقعاً فقط «های ارزشمندی بپذيريم که بايد برايشان سپاسگزار باشيم و برای خودمان ببينيم که:  تجربه
»چون رنج هست، شادمانی هست.

 
 

رهنمود رئيس 

 کو نيوانوعاليجناب نيچی
کايی-رئيس ريشو کوسی
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که يعنی ما رنج را در همه » ها ويژگی رنج را دارند، ی پديده همه«آموزد که  مُونی به ما می شاکيه
ترين چيز اين است که ما مستقيماً به اين  مهم«يابيم. و بنيادگذار نيوانو اظهار کرد که:  چيز اين جهان می

رسيم که رنج   وقتی چنين کنيم، به اين درک می«و » ی محکم بپذيريم حقيقت نگاه کنيم و آن را با اراده
کنيم که  دقيقاً چون فکر می«و اين که » ديگر چيزی نامعمول نيست؛ بخشی کامالً نرمال از زندگی است،

بينی آن، احساس ترس و ناراحتی  کنيم و با پيش تر احساس درد می رنج چيزی نامعمول است، بيش
 »کنيم. می

توانيم انجام دهيم، باز هم  کنيم که هيچ کاری برای پرهيز از رنج زندگی نمی اما، اگرچه ما درک می
 گذرانيم. کمی نگران و مضطربيم که چه کارش کنيم و روزهايمان را در رنج روانی می

دايی در مورد چنين  ی بودايی تن ) فرقهدای آجاری) معلم بزرگ (٢٠١٣ـ١٩٢۶يُوسايی ساکايی (
ی چيزها استفاده کنيد،  به جای اين که مداوم از سرتان برای فکر کردن درباره«گويد که:  هايی میزمان

 »تان را به کار ببريد تا کاری را انجام دهيد. بهتر است شديداً تن
هايمان آشفته و  بريم و نگران چيزی هستيم، دل در هنگام رنج، وقتی دائماً سرمان را به کار می

کنيم که گويی مشکلی در دلمان ساکن شده و بارها و بارها دور يک دايره  نگران است و احساس می
کنيم، شايد از کار، خستگی  مان برای انجام کاری استفاده می چرخيم. از سوی ديگر، وقتی از تن می

شکنی را تجربه کنيم، اما اين شامل عملی است که ما را يک قدم به سوی حل مشکل پيش  استخوان
سرد يا گرم، خودت «آيد، مثل  يی نيست که سخت به دست می راند. آيا اين مثال ديگری از تجربه می

 که پيش از اين گفتم؟» خواهی فهميد
های زيادی رنج کشيده، از  ی ژاپنی کُورونين يعنی شخصی دنياديده، يعنی کسی که از بداقبالی واژه

ها را به غذای رشد معنوی تبديل کند و کسی است که به  تواند آن تجربه شرايط جامعه آگاه است و می
مُونی که مصمم بود رهايی را  شود. شاکيه دست يافتن به بزرگی گستره و عمق قلب انسان شناخته می

ی مردم بياورد و تالش بسياری در انتشار آموزه کرد، سرمشق بزرگی از مردی بود که دنيا  برای همه
 را ديده است.

کاری انجام «تان کار نکشيد و  شويد، چرا از تن رو می ای روبه در اين معنا نيز وقتی با رنج يا سختی
هايی  يابد، و چنين تجربه شود که به چيزی دست می تان به عرقی تبديل می گاه نگرانی ذهنی آن» ندهيد؟

تان را به  کند و توجه پذيرتر می تان را انعطاف کند، دل تان را بازتر می کند، ديدگاه تر می تفکرتان را عميق
 دهد. تری به شما می ها جذابيت انسانی بيش ی اين کند، که همه تر می ديگران عميق

گوييم که وقتی نگران چيزی هستيد، بايد به کسی گوش کنيد که  در ريّشو کوِسی ـ کايی، ما اغلب می
به  »رکود«همان نوع نگرانی را دارد. به اين دليل که فعال بودن و کار کردن برای ديگران کليد تبديل 

 شود. است. به عالوه، اين به سپاسگزاری منجر می»عمل«
  ٢٠١٧از کوِسی، اکتبر 

 

 کسی که جهان را ديده است

رهنمود رئيس 
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کرد و  های اعضا در محله ديدن می کردن کارهای خانه، از خانه
برد. من با مادرم به  ی کوِسی را برايشان می هايی از مجله نسخه
جا بوديم خوابم  رفتم، اما چون اغلب وقتی آن های اعضا می خانه
کرد. وقتی من  برد، معموالً مادرم موقع برگشتن به خانه کولم می می

ها و  ی يکشنبه و برادرم شاگرد مدرسه بوديم، ما در مدرسه
 کرديم. ی کُوماموتو شرکت می سمينارهای آموزشی مرکز َدرَمه

بعد از اين که ازدواج کردم، به تنهايی شروع به عمل به 
های ريّشو کوِسی ـ کايی کردم. وقتی سال سوم دانشگاه بودم  آموزه

تر از من بود و در آن  مردی را مالقات کردم که هفده سال بزرگ
وقتم بود. شروع کرديم با هم قرار  زمان کارفرمای من در شغل پاره

گذاشتيم. او همسرش را در اثر بيماری از دست داده بود و با پسرش 
کرد که يازده ساله بود. يک دختر هم داشت که درست  زندگی می

پيش از مرگ همسرش به دنيا آمده بود. دخترش در آن زمان سه 
کم به فکر  کرد. کم ساله بود و با والدين مادر مرحومش زندگی می

ازدواج با او افتادم چون او مردی مهربان و قابل اعتماد بود و به 
شغل و فرزندانش متعهد بود. چون نگران بودم که مادر دو کودک 

ها يک کلمه  ی قصد ازدواجم با والدينم صحبت کردم. آن شوم درباره
شوی. ما  تو مادر خوبی می«برخالف ازدواج من نگفتند و گفتند: 

ها به من اعتماد کردند و کمی  آن» هميشه با تو هستيم. نگران نباش.
کنم که  به جلو هلم دادند. اما خودم که مادر شدم، حاال درک می
خواستم با  والدينم چقدر بايد احساس اضطراب کرده باشند که من می

خواستند ی کوچک ازدواج کنم، که در واقع میمردی بيوه با دو بچه
شان را به خاطر محبت به من سرکوب مخالفت کنند اما مخالفت

ی والدينم، که مرا با رؤيای  کننده های آرام و تشويق کردند. حرف
آلودی بود با  يی روشن بزرگ کرده بودند، برايشان فرياد اشک آينده
های والدينم هميشه پشتيبان من بود. والدينم  ی مبّدل. اين حرف چهره

بسيار  ام کردند. پدر و مادر، خوارگی عميق راهنمايی هميشه با غم
 متشکرم. 

ام از دانشگاه، ازدواج  التحصيلی کمی بعد از فارغ ١٩٩۵در 
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 عرضه شد. ٢٠١٧آوريل  ١اين اشتراک َدرَمه (سفر معنوی) در مراسم اولين روز ماه، روز اُوپوَستَه، در تاالر مقدس بزرگ در توکيو، در 

خواهم سپاس عميقم را بيان کنم برای  صبح همگی به خير. می
ی رئيس نيوانو و تمام اعضای سنگه در ژاپن،  حمايت مهربانانه

 ی بزرگ آمد. وقتی که سال گذشته در استان کُوماموتو آن زلزله
ياما  ی نيشی ترين دختر خانواده به عنوان بزرگ ١٩٧٢من در 

در شهرماشيکی در استان کُوماموتو به دنيا آمدم. در آسايش بزرگ 
ها و  ی زيادی را از سوی والدين و پدربزرگ شدم، و عالقه

کردم همراه با برادرم که سه سال از من  هايم دريافت می مادربزرگ
تر است. وقتی مادرم مرا حامله بود، به خاطر روابط پدرم با  بزرگ

زن ديگری اندوهگين بود. او بعد از به دنيا آوردن من هر روز در 
ی والدينش  کرد که با من به خانه کرد و فکر می بيمارستان گريه می

ی پدرم او را به ريّشو کوِسی ـ  برگردد. در همان حدود زمانی، عمه
  کايی دعوت کرد و وقتی پنج ماهه بودم عضو شد. من نسل دوم

 ايمان ريّشو کوِسی ـ کايی هستم.
وقتی کوچک بودم، مادرم بعد از برگشتن از سر کار و تمام 

 خانم اتسُوکو کاتو
 ی کُوماموتو مرکز َدرَمه

 زيستن با سپاس در اين لحظه

اش را در تاالر مقدس بزرگ به اشتراک  ی معنوی شخصی خانم کاتو تجربه
 گذارد. می

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر اکتبر
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ام را با شوهرم، پسر سيزده ساله و دختر پنج  کرديم. من زندگی
اش آغاز کردم. پسر از ازدواج ما شاد بود چون من اغلب  ساله

ديدم. همسر قبلی شوهرم که بيماری  پيش از ازدواج او را می
مزمنی داشت، درست پيش از اين که دخترش را به دنيا بياورد 
دچار خونريزی زير عنکبوتيه شد. با سزارين بچه را به دنيا 

وقت  آوردند اما چون مادرش دو هفته بعد درگذشت، مادرش هيچ
او را بغل نکرده بود. والدين مادرش با دقت و محبت او را بزرگ 

مان او به  يی با حساسيت عالی شد. به خاطر ازدواج کردند و بچه
من مادردار «خانه برگشت تا با ما زندگی کند و با شادی گفت: 

ای بود و فوراً عاشقم شد. اما  داشتنی ی دوست او بچه» شدم!
بايست برای دختر کوچکی که پدربزرگ و مادربزرگش به  می

جای والدينش از او مراقبت کرده بودند خيلی سخت بوده باشد که 
کرد. من هميشه  ها گريه می ها زندگی کند. او اغلب شب جدا از آن
نگران نباش، همه چيز درست «گفتم:  کردم و می بغلش می

کردم که اگر  کرد. من فکر می اما او همچنان گريه می» شود، می
تر  او برگردد که با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند خوشحال

 شد. هايم جمع می خواهد بود و گاهی اشک در چشم
از نعمت دو فرزند خودم از شوهرم برخوردار شدم. دختر 
بزرگمان که سريع به من وابسته شده بود، بعد از اين که خواهر و 

ها کرد چون  برادر کوچکش به دنيا آمدند شروع به اذيت کردن آن
تواند به من وابسته باشد. در مرکز  کرد که نمی حاال احساس می

ی اين مشکل  َدرَمه با رهبر بخش و اعضای گروه زنان درباره
ی  مشورت کردم. از من دعوت شد که در سمينارهايی درباره

آموزش خانواده در مرکز َدرَمه شرکت کنم. اما در ابتدا 
های ريّشو کوِسی ـ کايی با  ی شرکت در فعاليت توانستم درباره نمی

يی ندارد.  دانستم که او به دين عالقه شوهرم صحبت کنم چون می
وقتی از من دعوت شد که با گروه زنان در زيارت گروهی 

ی آموزشی در مرکز اومه  های مرکزی توکيو و در جلسه ساختمان
ی شوهرم را درست کردم و سه  غذاهای مورد عالقه شرکت کنم،
يی ريّشو کوِسی ـ کايی را انجام دادم، يعنی صبح به خير  عمل پايه

کند و مرتب  گفتن، واضح پاسخ دادن وقتی کسی صدايمان می
هايمان. بعد به تدريج توانستم با او  ها و صندلی کردن کفش

 کم او درکم کرد. ی ايمانم صحبت کنم و کم درباره
وقتی دختر بزرگمان به نوجوانی رسيد، رنج کشيدن من از 
رفتارش آغاز شد. در ضمن در بخشم در مرکز َدرَمه رئيس بخش 

هايی داشتم  کودکان، و بعد رئيس گروه زنان بخشم شدم. فرصت
ی  های سطح اول تا سوم در مطالعه برای شرکت در دوره

ها و  های ريّشو کوِسی ـ کايی برای گروه زنان، که شادی آموزه
هايم را با اعضای گروه زنان به اشتراک گذاشتم و توانستم  اندوه

های ظاهراً ناخوشايند  متوجه شوم که بودا از طريق پديده
بايست چيزی را به من بياموزد. هرگاه نگران رفتار دختر  می

گرفتم و بر  شدم، از رهبر بخش و منطقه رهنمود می بزرگم می
توانستم فکر  شدم. اگرچه رنجم ادامه داشت اما می خودم مسلط می

توانم برای  بهايی برخوردارم که می کنم که بسيار از لحظات گران
تک  شان کنم و شروع کردم که تک شوهر و فرزندانم استفاده

ام را عزيز بدارم. به اين غالب ذهنی رسيدم که  اعضای خانواده
ی  خوارگی والدين همسر قبلی شوهرم را جبران کنم که نوه بايد غم

يی که برايش طوری زحمت  عزيزشان را به من سپردند. نوه
کشيده بودند که گويی دخترشان بود که دوباره زاده شده بود. 

 تصميم گرفتم که برای فرزندان شوهرم مادری واقعی شوم.
کامالً سالم بودم و بيماری خاصی نداشتم، تا  ٢٠١٢تا مارس 

اين که ناگهان هنگام دوش گرفتن در خانه شديداً خونريزی کردم. 
تمام کف حمام قرمز شد. متخصص زنان تشخيص داد که سرطان 

ها و  گردن رحم دارم. چون سرطان ممکن بود به رحم، تخمدان
غدد لنفاوی سرايت کند، الزم بود تا جای ممکن به سرعت 
سرطان را با جراحی خارج کرد. فکر مرگ از ذهنم عبور کرد و 

توانستم به هيچ چيز فکر کنم. اگر  آنقدر عميق شوکه شدم که نمی
توانستم اندوه همسر  آمد؟ نمی ام می مردم، چه به سر خانواده می

ی کوچکش  قبلی شوهرم را درک کنم که مرد و شوهر و دو بچه
را ترک کرد بدون اين که بتواند کاری برايشان بکند. اضطراب 
بر من غلبه کرده بود تا اين که تاريخ جراحی تعيين شد. فهميدم که 

ی  ام را و نه آينده توانم هيچ چيز را کنترل کنم، نه بيماری نمی
ام را، و تصميم گرفتم که همه چيز را به بودا بسپارم.  خانواده

احساس امنيت کردم. از شغلم استعفا  طور فکر کردم،  وقتی اين
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من در بيست سال گذشته با دخترم «من فکر کردم: » با من نداری!
چه کردم که باعث شده چنين احساسی بکند؟ آيا غيرممکن است که 

ی اعتماد به نفسم را از  همه» ای باشم؟ از آغاز برای او مادر حقيقی
تر از نظر روانی صدمه ديده بودم تا جسمی.  دست داده بودم و بيش
های  شد، و شب هايم جمع می کردم اشک در چشم وقتی به او فکر می

زيادی نتوانستم بخوابم. چند روز از مرکز َدرَمه مرخصی گرفتم تا 
هايم خوب شود، و والدينم و نيز رهبر بخش و  تجديد قوا کنم و زخم

رئيس گروه امور آموزشی مرکز َدرَمه با مهربانی برای ديدنم به 
مان آمدند. به اين نتيجه رسيدم که بايد به يک طريقی از اين  خانه

موضوع بگذرم و بنابراين از کشيش مرکز َدرَمه رهنمود گرفتم. او 
های شما کافی  اتفاقی که افتاد برای اين نبود که تالش«به من گفت: 

ايد  قدر خوب تالش کرده که بودا فکر کرده که شما آن نبوده است، بل
او در مورد رنج من نگرانی » توانيد حاال آن را بپذيريد. که می

يی نشان داد، به من گفت که با اين که نگران دختر بزرگم  مهربانانه
هستم بايد اين امور را به او و شوهرش بسپارم تا از نظر معنوی 

های او را شنيدم  بهبود پيدا کنم. کمی احساس راحتی کردم که حرف
کردم که من مسئول رفتار خشن دخترم و روابطم با او  چون فکر می

هستم. در آن زمان، هر وقت موقع رانندگی حتا نگاهم به ماشينی 
گرفتم.  ميافتاد که همان مدلی بود که دخترم داشت طپش قلب می

ها را ببينم. در  تقريباً يک سال طول کشيد تا دوباره بتوانم او و بچه
ام  طول آن دوره پسر دوم هجده ساله و دختر دوم شانزده ساله

ی مشکل خواهر بزرگشان صحبت کردند و اين فرصت را  درباره
شان را  ها تماس ی اين مشکل صحبت کنند. آن داشتند که با او درباره

گفتند که حال او چطور  با خواهرشان حفظ کردند و گاهی به من می
 است.

ترم راجع به دختر بزرگم  يک روز وقتی با دخترم کوچک
اگر خواهرم به دنيا نيامده بود که آن «کردم، او گفت:  صحبت می

های او به  حرف» آمديم. ها را بکشد، من و برادرم به دنيا نمی سختی
قلبم نشست. دختر بزرگمان مادر بيولوژيکش را از دست داد، اما 

با اين که سختی و اندوه منتظرش بود. همسر   در اين جهان زاده شد،
سابق شوهرم با فدا کردن زندگيش دخترش را به دنيا آورد. به 

ها، من توانستم شوهرم را مالقات کنم و از نعمت چهار  خاطر آن

۶

ها نکوکرد جمع کنم. تا روز  دادم و سعی کردم با عمل به آموزه
ام گذراندم، تا بعداً  جراحی زمان آرامی را با اهميت دادن به خانواده

شان، گفتند  از هيچ چيزی پشيمان نباشم. والدينم، با محبت هميشگی
ها کامالً غرق  خواهند به جای من باشند. شوهرم و بچه که می

ام بودند. تنها کاری که می توانستم بکنم که  ی بيماری نگرانی درباره
ها احساس امنيت کنند اين بود که روزهايم را به طرزی مثبت و  آن

جا بعد از جراحی سرطانم  شاد زندگی کنم. خوشبختانه تا اين
 برنگشته يا پخش نشده است. 

وقتی برای اولين بار بعد از مرخص شدن از بيمارستان 
ی بودای جاودان را در مرکز َدرَمه ديدم، عميقاً سرشار از  مجسمه

ای شدم که بودا، نياکانم و مردم بسيار ديگری  سپاس برای زندگی
در اطرافم به من داده بودند و نتوانستم جلوی پر شدن اشک را در 

ی بيماری  هايم بگيرم. متوجه شدم که از طريق تجربه چشم
خوارگی  های فراوانی را دريافت کرده بودم. به عالوه غم شادی

عميق بودا را حس کردم، که به من اين فرصت را داده بود که دلی 
برند همدردی کنم و  را بپرورم که با ديگران که از بيماری رنج می

مطمئن بودم که اين رسالتم بود که از زندگيم برای کمک به ديگران 
 استفاده کنم.

، فرزند دوم دختر بزرگمان به دنيا آمد. اما ٢٠١۴در ژوئن 
داد و درآمد ثابتی نداشت،  چون شوهرش دائماً کارش را تغيير می

کند کار کند  ی کوچک مراقبت می که از دو بچه مجبور بود در حالی
ثباتش کرده بود. در  تا از خانواده حمايت کند. اين از نظر روانی بی

ی َدرَمه در مرکز َدرَمه خدمت  دهنده آن زمان، من به عنوان تعليم
کردم. درماندگی  ها به دخترم کمک می کردم و در مراقبت از بچه می

دخترمان برای مدت طوالنی روی هم جمع شد تا سرانجام يک روز 
منفجر شد. خشمش به سمت من نشانه رفت. به من ناسزا گفت و 
درگير شديم. بسيار خشمگين شد و وحشيانه به من حمله کرد، با اين 
که کودکش در آغوشم بود. حتا شوهرم نتوانست جلويش را بگيرد، 

ها به پليس زنگ زد. باالخره افسر پليس توانست  و يکی از همسايه
 متوقفش کند.

وقت فکر  من هيچ«گفت:  از جيغ زدن او شوکه شده بودم که می
ادای مادرمو در نيار! تو هيچ نسبتی «و » نکردم که تو مادرم هستی
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فرزند و اين زندگی ارزشمند برخوردار شدم. سرانجام پس از 
گذشت بيست سال از ازدواجم توانستم درک کنم که شادمانی دختر 

بزرگم، شادمانی من است.
کند که سه فرزندش  حاال دختر بزرگمان حداکثر تالشش را می

آيد. من و شوهرم احساس  ی ما می را بزرگ کند و گاهی به خانه
بينيم که حاال بزرگ  کنيم، هر وقت چهار فرزندمان را می شادی می

 کنند. اند و هرگاه نياز هست از هم حمايت می شده
مان از من خواست  در نوامبر سال گذشته کشيش مرکز َدرَمه

که به عنوان رئيس گروه زنان در مرکز َدرَمه خدمت کنم. بسيار 
مان  ثبات خانه نگران بودم چون مطمئن نبودم که وضعيت مالی بی

بگذارد که شغلم را ترک کنم و روی نقشم در مرکز َدرَمه تمرکز 
توانم اين مسئوليت را انجام دهم. از اضطراب  کنم، و اين که آيا می

کم دريافتم که از ته  های زيادی نخوابيدم. اما در عين حال کم شب
کنم. چون به طور  ی حال حس نمی قلبم هيچ شاديی از اين لحظه

توانم  گونه برای آينده اضطراب دارم. متوجه شدم که نمی وسواس
يی که  ی آينده ی حال را بدانم اگر به نگرانی درباره ارزش لحظه

هنوز نيامده است ادامه بدهم. تصميم گرفتم نقش رئيس گروه زنان 
را بپذيرم و فکر کردم که هر وقت مشکلی به وجود بيايد که 

تر از آن باشد که بتوانم حلش کنم، با گرفتن رهنمود از  سخت

 شوم. رو می رهبران مرکز َدرَمه با آن روبه
ی کُوماموتو است.  امسال شصتمين سالگرد مرکز َدرَمه

يمن  کنم که در اين سال خوش خوارگی عميق بودا را حس می غم
ترتيبی داد که اين نقش را در گروه زنان بپذيرم که برای پرورش 

کنم که با گرامی  ی رهبران مهم است. سوگند ياد می نسل آينده
ها عمل  ی حال با اعضای ديگر گروه زنان به آموزه داشتن لحظه

های سپاسگزار بسياری را در  کنم. و اين را هدف قرار دهم که دل
تعامل با سنگه بيابم و آن را با اعضای ديگر سهيم شوم. از شما 

 بسيار متشکرم.
 
 

ی کُوماموتو  خانم کاتو (دومی از چپ) با اعضای گروه زنان در مرکز َدرمَه
شيکی استفاده  ی اوئهسازد که در فستيوال يک گردونه های کاغذی می گل

 خواهد شد.
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ی شما را برای ازدواج  من به خوبی آرزوی صادقانه 
تر پسرتان و به دست آوردن شادمانی  هر چه سريع

کنم. در عين حال، از مهربانی پسرتان به  درک می
عنوان پسر بزرگ مطمئنم که هميشه شما را در ذهن دارد. در اين 

يی که هر دوی  معنا، اين نوع مشکل ممکن است به خاطر مالحظه
شما برای يکديگر داريد به وجود آمده باشد. بنابراين، چرا 

 کنيد؟ صادقانه در مورد اين مسئله با پسرتان صحبت نمی
اساسی است که شما و پسرتان هر دو همديگر را درک کنيد و 
بازبشناسيد؛ که بدانيد چه چيزی در دل اوست و شما چه آرزويی 
در دلتان داريد. بر اين پايه، شما بايد به پسرتان اعتماد کنيد و او 

من کامالً خوبم، پس «را با عالقه به جلو هل بدهيد و بگوييد: 
وقتی هردوتان مقدمات اعتماد » برای خودت در راهت قدم بردار.
تواند شروع کند که اولين گام يک  متقابل را خلق کنيد، پسرتان می

 شخص بالغ با اعتماد به نفس را بردارد.
پسرتان همچنين نياز دارد که به طور مثبت تالش کند و در 

هايی شرکت کند مانند  گردد در فعاليت که به دنبال همسر می حالی
هايی برای پيدا کردن  ها يا مهمانی های مجدد همکالسی گردهمايی

طور که  همسر. اگرچه او شايد گاهی احساس کند که کارها آن
تواند رشد معنوی و  روند، اما مطمئناً می مقصودش بود پيش نمی

های نو  اش را از طريق رويارويی با انواع مختلف تجربه شخصی
 به دست بياورد.

تری عالقه دارند که به  تر و بيش های بيش اين روزها خانم

يی کشاورز ازدواج کنند.  کشاورزی مشغول شوند، و يا با خانواده
چه که غالباً مردم باور  در عين حال لطفاً درک کنيد که برخالف آن
ی زندگی برای همه  دارند، ازدواج ممکن است شادترين طريقه

 نباشد.
شود ديدن  چه که دقيقاً به شادمانی والدين منجر می آن

فرزندانشان است که سرزنده، تر و تازه و شاد زندگی کنند، 
خواهد باشد، و اين به  شرايطی که در آن هستند هر چه که می

 شادی فرزندان نيز منجر خواهد شد.

تر از چهل سال دارد، هنوز ازدواج نکرده است.  آيد که با اين که بيش قلبم برای پسر بزرگم به درد می
ها در مناطق شهری  کنيم. چون بسياری از جوان من و پسرم با هم در يک روستای کشاورزی زندگی می

های جوانی آشنا شود که به  های کمی برای پسرم پيش آمده که با خانم کنند يا شغلی دارند، فرصت کار می
خواهد ازدواج کند که بتواند با من  دنبال همسر هستند. در اين آرزويش قاطع است که با آن نوع زنی می

آيی (مالقاتی که با يک خانم برای ازدواج ترتيب  (مادرش) در يک خانه زندگی کند. اخيراً تعداد اومی
 ی پسرم هستم. شود کم شده است و بنابراين من جداً نگران آينده شود) که به او پيشنهاد می داده می

 من نگران پسرم هستم که در پيدا کردن عروس مشکل دارد
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ی توکيو فراهم  ی تحقيقاتی برای آموزش خانواده ها  در اين سری از سوی مؤسسه پاسخ
شده است)

 س

 ج

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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د  اش ب پسری که حتا از چهل سالگی گذشته است و اصرار دارد که با کسی ازدواج نخواهد کرد که راضی ن
 در يک خانه با مادرش زندگی کند، پسری مهربان و وفادار با نيروی درونی محکم است.

د.  ن ن ی ازدواج ک ود اگر در جوان اين هميشه حقيقت ندارد که زندگی زناشويی اشخاص شادتر خواهد ب
ردن  اشخاص زيادی هستند که ديرتر ازدواج می اه ک گ کنند و با اين وجود زندگی شادی دارند، چون روش ن

 شود. شان پخته می ها به چيزها با سن آن
ُو کو نيوانو در کتابش  رئيس نيچی ارهکوکو رو نو ماناکو ئو هيراک م دل) درب ی  (گشودن چش ان ادم ی ش

 دهد: حقيقی چنين رهنمود می
ذاهای  احاطه شدن با والدين و فرزندان« ردن از غ ذت ب تان؛ و توانايی کار داشتن با سالمت کامل، و ل

ی  ی زندگی از طريق حمايت اشخاص بی خوب، مفيد بودن برای ديگران حتا کمی؛ و گرفتن هديه ت شمار: وق
ان از  لذت ها احساس سپاس کنيد، ها را ارزيابی کنيد، و برای آن يکی، آن اين چيزها را تشخيص بدهيد، يکی ت

 شود. تر می تان نيز بيش شود و شادی هايتان زياد می يابد، خنده راهتان در زندگی افزايش می
يش آن« ه از پ د ک ن ا را  دريافت اين که چيزهايی که بيش از همه برايشان سپاسگزاريد چيزهايی هست ه

 ).٢٨٩، ص ٢٠١٣(شرکت نشر کوِسی، » داريد، کشف شادی حقيقی است
ی چه که پسرتان واقعاً می ی آن مهم است که درباره ه هر  خواهد در آينده انجام دهد صحبت کنيد در حال ک

 هايی را که از پيش داريد ارزيابی کنيد. بار ديگر شادی دوی شما يک
 
 

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

پيوند ميان والدين و فرزندان

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر اکتبر

 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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ها با شوق رو شدن با سختی روبه

ی،  نشينی يک هفته ی گوشه اين داستان کوتاهی است که از يکی از دوستانم در اياالت متحد آموختم. در دوره وداي ی ب ي
گر  آمد. يک روز چون او نمی ها بود و همه از او بدشان می کننده يک مرد بسيار آزاردهنده در ميان شرکت توانست دي

د  تحمل کند که درعزلت بماند، ناگهان از محل گوشه ع ود. ب ه ب نشينی فرار کرد. همه از شادی فرياد زدند چون او رفت
د:  ي رس کشيش مسئول سوار ماشين شد و رفت و او را برگرداند. همه نااميد شدند، و پسری با صدای کوتاه از کشيش پ

 »اوه، چون من استخدامش کردم.«کشيش پاسخ داد:  »چرا او را برگرداندی؟«
ن  حقيقتاً در اين زندگی هيچ پايانی برای نگرانی ها و مشکالت نيست. من از رهنمود اين ماه رئيس نيوانو آموختم که اي

ای  که آيا از تجربه ن ی زندگی رنج ببريم يا نبريم انتخابی است. نگاه کردن به دلمان چنان که هست تشخيص دادن و مع
و  يی که رنج را برايمان می حقيقی و ارزش وضعيت و تجربه وان ي ذار ن آورد، عمل به راه بودا است. آموختم که بنيادگ

ی من هم می» شوند. حاال کارها جالب می«گفت:  رفت و با شوق زياد می با سر به سمت مشکالت می ا  خواهم با سخت ه
 رو شوم. زده روبه ی هيجان با روحيه

  
 
 

 عاليجناب شوکو ميزُوتانی
 المللی مدير، ريّشو کوِسی ــ کايی بين

٢٠١٧زيستن همچون نيلوفر اکتبر



Rissho Kosei-kai International
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 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 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 of Vancouver

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, 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


