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راذگداینب �ھلاقم

۵۵ـ۴۵١ ص )٧٩٩١ ،یِسوک رشهن(٩ ناکیاوُزوسیاک زا

 رد ھک یصاخشا ھک تس� �رایسب �رورض �ا�یگژیو
 و یشیدهنارود لثم ،دنشاب اراد دیاب دنتس� �رب�ر �ا�تیعقوم
 ،تسا یساسا �ا�یگژیو نیا ِنیرتمھم �زیچ ھچ اما .ندوب ممصم
 هدروآرب ار ندوب رب�ر �ا�زایهن ،دشاب ھتشادهن ار نآ یسک رگا ھک
.تسا دامتعا نآ منکیم رکف نم ؟دنکیمهن

 �ھملک دنچ ھک تسیهن مھم ،مدرم دامتعا ندروآ تسد ھب نودب
 ھب ا�هژاو نآ نوچ ،ینک بیغرت ار ا�نآ ات یفابب م� ھب ار یلاع
 هدروآ تسد ھب ار مدرم دامتعا ھک �رب�ر اما .دسریمهن ناشیا�بلق
.دنک ضوع ار ناشرظهن ھملک کی اب اھنت دهناوتیم ،تسا

 تقادص زا ،ھم� زا رتمھم و لوا ؟دیآیم اجک زا دامتعا نیا
 رد ار یتوافت نیرتکچوک اتح ھک تسا یتقو»تقادص« .دیآیم
 ھب ھچ مینک هاگهن وا یمدرم �هرھچ ھب ھچ ،مینیبیمهن صخش کی

 نتشاد یمارگ ھب لیامت ،دامتعا رگید عبنم .شایصوصخ دوخ

.تسا زیچ ر� زا شیب مدرم
 ا�نآ ھب و دنیوگیم ار ناشیاسؤر قلمت ھک یصاخشا ھهنوگنآ اما

 زرط ًالماک دنسریم ناشیا�تسدریز ھب یتقو یلو ،دنبسچیم
 اتح ،دهنزادهنایم هار راو� و داد و دن�دیم رییغت ار ناشدروخرب
 اھنت ،تسا مھم ا�نآ �ارب ھک ھچنآ .دنتسیهن م� �زاب لخاد
.تسا ناشدوختیعقوم

 �داش ھب و دنک شومارف ار شدوخ ھک دشاب یسک دیاب رب�ر
 نارگید اب نامطباور ،ام تیقفوم و �داش ساسا .دشیدهنایب نارگید
 زا ھک یمدرم ھک مییوگب میهناوتیم ًاملسم ھک منکیم رکف .تسا

 قفوم �راک چی� رد زگر� ،دننکیمهن تیامح نارگید اب ناشطباور
.دهنوشیمهن

 یـگدـهنز رد رـفوـلـیـهن �هروـس �ا�هزومآ هب لمع �ارب شالت رد ار ام �وزرآ ،هرمزور یگدهنز رد ادوب نییآ ــ رفولیهن نوچم� نتسیز ،هماهنربخ نیا ناونع
 فدـ� .دـنـفـکـشیـم  نیِلگ ییهکرب رد هک �رفولیهن �ا�لگ دنهنام ،مینک رتدنمشزرا و ینغ ار ناما�یگدهنز ات ،دنکیم لقتنم صقاهن یهناھج رد هرمزور
 .دهنریگ  راک هب ناشیهرمزور �ا�یگدهنز رد رتتحار ار ادوب نییآ ات دنک کمک ناھج رسارس مدرم هب هک تسا نیا هماهنربخ نیا

 یمدرم زا تس یهناھج ییادوب شبنج کی ییاک ـ یِسوک وّشیر
 زا یکی ،ههناگهس رفولیهن �هروس �ا�زومآ دننکیم شالت هک
 هب ناشهرمزور �ا�یگدهنز رد ار ،ییادوب سدقم نوتم نیرتمھم
 بانجیلاع ار نامزاس نیا .دننک کمک یهناھج حلص هب و دهندنب راک
٩٩٩١( وهناویهن وّیکیهن - ٧۵٩١( امُوهناگاهن وکویم وهناب و )۶٠٩١ - ٩٨٨١( 
 ههنالاعف ییاک ـ یِسوک وّشیر �اضعا .دهندرک سیسأت٨٣٩١ رد
  ار همرد ییهدرتسگ روط هب وهناویهن وکیچیهن سیئر تیاد� تحت
 هب حلص هب طوبرم �ا�تیلاعف رد و دهنوشیم میھس نارگید اب

 نوگاهنوگ حوطس زا یمدرم �راکم� اب یللملانیب و یلحم روط
.دننکیم تکرش
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 .یهنُومھیکاش یساسا �هزومآ کی ،تسا ھهناگتش� هار �ازجا زا یکی تسرد ندز فرح
 تسرد« نیا زا یتخس ھب ام ًالومعم اما ،دهنراگزاس تقیقح اب ھک ییا�فرح نتفگ ینعی

 ھب تسرد فرح �هرابرد ھکنیا اب اتح ،نیاربانب ؟تسیهن روطنیا ،میتس� هاگآ»ندز فرح
 طبترم ناشهرمزور لمع اب ار نآ ھلصافالب دنهناوتب ھک دنشابهن �دایز مدرم دیاش ،دهناھتفگ ام
 ا�نآ اب یشور ھب یعیبط روط ھب دیاب ،نارگید اب نامهرمزور لماعت رد ،دوجو نیا اب .دننک

 نیا ماجهنا ھک تسا نیا شلیلد .دشاب ھتشاد تیعضو �ور هدننکمارآ �رثا ھک مینک تبحص
.دنکیم تحار ار ھم� لایخ و تسا شخبتذل راک

 و حلص نوچ و دهندیفم ھک دیمھف ییا�زیچ نتفگ �انعم ھب ناوتیم ار تسرد فرح
 �رثا ھک ییا�فرح ،دهندیفم نامیارب نوچ ،دهنامھم ًادیدش نامیا�یگدهنز رد یگن�ام�
 میهناوتیم نیاربانب .دهنوش هدهناوخ تسرد فرحً اعقاو دنهناوتیم دهنراد تیعضو �ور هدننکمارآ
.دنتس� تسرد فرح ھب لمع لاح رد ،دنهنادب ھکنیا نودب ،ھم� ھک مییوگب

 .دهنربیم نیب زا ار یگن�ام� و حلص ھک مینکیم هدافتسا یتاملک زا هرخالاب ی�اگ اما
 تیاور هابتشا ای دنکیم کمک ام طیارش ھب ھک تسا یغورد نتفگ ،نآ صاخ دروم کی
.تسا هداد خرً اعقاو ھک ھچنآ ندرک

 نارگید اب اطخ ھب دیابهن« :دیوگیم یهناحروریغ نادرگاش ھب شرادش� رد یهنُومھیکاش
 نارگید ھب و دزاسیمهن لکشم ناتیارب ھک دیهنزب ار ییا�فرح اھنت« ،زیهن و»،دیهنزب فرح

 اھتهنا رد و ،دهنزیم م� ھب ار یگن�ام� ،دنکیم هارمگ ار مدرم نتفگ غورد».دهنزیمهن ھمدص
 فرح ھب لمع رد مھم زیچ ،شور نیا ھب ندرک رکف اب .دنکیم داجیا لکشم ناتدوخ �ارب
 ھک تسا نیا رتشیب ھکلب ،دشابهن دییوگیم ار نآ ھک روطنآ ای دییوگیم ھچنآ دیاش تسرد
.دینک یگدهنز ھهناقداص دراذگیم ھک دینکهن شومارف ار یهنادجو

 فقسا ،٣١٠٢ رد وهناویهن حلص �هزیاج نیمایس �هدهنرب ،تِسلاتسا راهنُوگ رتکد
 ھک تسا ییوگلا ،لبوهن �ژورهن �ھتیمک میدق وضع و ،ژورهن �اسیلک رد ولسوا �ھتسشهنزاب
 وگتفگ لوغشم وا اب ھک �رگید صخش ھب تبسهن ام شرگهن ھک دنکیم �روآدای نم ھب
.تسا نامیا�فرح �اوتحم زا رتمھم ،میتس�

 فقسا ،دنتشاد یتوافتم تارظهن یللملانیب سهنارفنک کی �ا�هدننکتکرش یتقو اتح
 فرحرپ وا ،دوجو نیا اب .دهناسریم قفاوت ھب ار ا�نآ تراھم اب ،اجنام� تسرد ،تِسلاتسا

ھهناصلاخ و ھهناقداص

وهناویهن وکیچیهن باهنجیلاع
ییاک-یسوک وشیر سیئر

سیئر مایپ

٨١٠٢ ھیئوژ رفولیهن نوچم� نتسیز

هدننکمارآ رثا اب ییا�فرح
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٨١٠٢ �ھیئوژ ،یِسوک زا

»هودهنا« ناوتیم ار دوریم راک ھب )ییآ( «قشع» نتشوهن �ارب ھک �اینیچ �هراگهنهژاو ،ینپاژ رد
 ھک ،دراد هارم� ھب هودهناً ابلاغ نتشاد زیزع و ندش قشاع ھک تسا لیلد نیا ھب دیاش .دهناوخ زیهن )یشاهناک(
 .دوش Òرد رتناسآ دیاش ،درادیم زیزع ار وا و تسا شدهنزرف قشاع ھک مینک رکف �ردام بلق ھب رگا

 ار ی�ودهنا و قشع نینچ ھک تسا یلد زا هدنکآ»،تسا تسرد ھک ھچنآ نتفگ« ینعی ھک ،تسرد فرح
؟تسیهن روطنیا ،ار رگید صخش �ارب نتشاد �داش �زورآ ِتبحم زیهن و ،دنکیم سح

 رذب و ،دزیخیمرب قشاع یبلق زا ھهناقشاع �ا�فرح«  :)٣۵٢١ـ٠٠٢١( نِگود نذ داتسا زا لقهن ھب
 زا راشرس تسلاتسا فقسا �ا�فرح نوچ ھک منکیم رکف نم و»،تسا راوخمغ یبلق ،قشاع یبلق
 رد .دهنریذپب ار ا�نآ دنهناوتیم ھم� ،تسا ینید نامیا اب مدرم �ھم� نیب Òرتشم �ھهناراوخمغ �ا�ھشیدهنا
 ار دوخ ھک درک عهناق ار شرابودنبیب �هدازردارب ،رعاش و ییادوب ور�ر ،)١٣٨١ـ٨۵٧١( ناکویر عقاو
 زا میقتسم ،درکیم رکف شاهدازردارب ھب یتقو ھک ییا�کشا اب ھکلب ،ھیبنت ای شهنزرس اب ھهن دنک حالصا
 یتوکس قیرط زا ھک دراد دوجو یتسرد فرح ھک دیوگیم ام ھب ناتساد نیا .دشیم ریزارس شیا�ھهنوگ
.دوشیم نایب یگراوخمغ زا راشرس

 حاورا ھب ،دروآیم اج ھب ھیئوژ رد ھهنالاس ییاک ـ یِسوک وّشیر ھک ،اهنابَملُوا نشج لصف یط رد ام
 ،میربیم تذل دنتس� ندش زاب لاح رد ھک �رفولیهن �ا�لگ زا ھکیلاح رد .مینکیم مارتحا �ادا نامناکایهن
 ،یسک ر� زا شیب ھک مینک لمأت نامناکایهن و نیدلاو قشاع �ا�بلق رد وهن زا ھک تسیهن بوخ نامیارب ایآ
؟دنتس� ام �داش دنموزرآ

سیئر مایپ

هودهنا نتفرگ رب رد

٨١٠٢ ھیئوژ رفولیهن نوچم� نتسیز

 رگا و د�دیم شوگ دنیوگیم نوگاهنوگ مدرم ھچنآ ھب تقد اب وا .تسا فرحمک �درم ،سکعرب .تسیهن
 رکف ھچ« :دسرپیم نارگید اب تروشم رد ماجهنارس .دنکیم نایب ار شرظهن یمارآ ھب ،دوش لاؤس وا زا
»؟می�د ماجهنا شور نیا ھب ار ا�راک رگا دینکیم

 .دوش هدیچیپ ناشثحب تسا نکمم ،دننیشهنیم زیم کی تشپ فلتخم �ا�تیعقوم زا یمدرم یتقو
 و مدرم تارظهن ھب قیقد نداد شوگ اب ھک تسا یشرگهن ،دروآیم تیعضو نآ ھب ار یگن�ام� ھک ھچنآ
 رب ھک دیآیم یتلادع شرگهن زا ھک ییا�فرح اب هارم� ،تسا هارم� ا�نآ �ا�ھشیدهنا قمع ندرک Òرد
 فرح �انعم ِر�وج تسرد ،هدرک راھظا تِسلاتسا فقسا ھک شرگهن نیا منکیم رکف .تسا مکاح امش دوخ
 .د�دیم ناشهن ام ھب ار تسرد



 هاگآ ،لاح نیع رد .دننک رکف ناشدوخ یتحار ھب ھک نیا نودب دهندشیم
 تسهناوت یم ھک مدش یصخش زیهن نم ،م�ورگ �اضعا رطاخ ھب ھک مدش
.دشاب ناشنارگهن و د�دب تیم�ا نارگید ھب

 اسی�یشوی بانجیلاع ،مدرکیم ندید ھمرد زکرم زا ھک رابر�
 زا یکی ،یتهنالکور الاسناسیهن اهناپیلاپ مهناخ و ،زکرم شیشک ،وتومامای
 ندرک زیمت لثم ،دهندادیم یهنوگاهنوگ �ا�شقهن نم ھب ،�رادا �اضعا
 رد هارم� رب�ر ناونع ھب تمدخ ،ییادوب بارحم رد شکشیپ ،زکرم
 و ،ناهناوج هورگ �ا�تیلاعف �ھجدوب تیریدم ،هروس تئارق
 رگید �اضعا ھک مدوب داش نم .ناهناوج هورگ �ا�تیلاعف �زیرھماهنرب
 ار دشیم لوحم نم ھب ھک ییا�راک ھهناصلاخ و دننکیم دامتعا نم ھب
.منکهن تهنایخ ناشدامتعا ھب ات مدادیم ماجهنا

 ناونع ھب .متسویپ ییاک ـ یِسوک وّشیر ھب ھک نیا زا سپ لاس ود
 مدوخ ھب .مدش بوصنم اکهنال�رس �ھمرد زکرم ناهناوج هورگ سیئر
 اما ،منک ارجا یشخبتیاضر روط ھب ار مفیاظو مهناوتب ھک متشادهن دامتعا
 ھشیم� ام .شابهن نارگهن« :دنتفگ و دهندرک مقیوشت ناهناوج هورگ �اضعا
 ار شقهن نیا فیاظو متسهناوت ،ا�نآ یهنابیتشپ رطاخ  ھب».میتس� وت اب
 نیرُوکاگ ینید �ھسردم دراو ات مدمآ نپاژ ھب ھک یهنامز ات منک ارجا
.موشب

 ھک نونکا .متخومآ �رایسب �ا�زیچ ،نیرُوکاگ ینید �ھسردم رد
 رد ماھبرجت زا م�اوخیم ،مدرک تبحص متخومآ ھک ییا�زیچ �هرابرد
 ناتسا رد یجُوف �ھمرد زکرم رد ھمرد راشتهنا یشزومآ �هرود
.منک تبحص اکواُوزیش

 ندید آ مهناخ �ھهناخ زا ھمرد زکرم �اضعا زا رفهن ود اب زور کی
 ھب الاح اما دوب ھقطنم رب�ر یهنامز آ مهناخ ھک دنتفگ نم ھب ا�نآ .مدرک
 هار ھهناخ ھب ار ام آ مهناخ ایآ ھک میتسهنادیمهن ام .دیآیمهن ھمرد زکرم
.ھهن ای مینک یهناوخهروس یگهناخ بارحم ربارب رد ھک دراذگیم و د�دیم

 آ مهناخ ھب ارم ھهناخ �دورو رد ،مدوب ناش�ارم� ھک ییاضعا
 �ھمرد زکرم رد نونکا و هدمآ اکهنال�رس زا وا« :دنتفگ ،دهندرک یفرعم
 یتقو ھک مدوب هدینش».دهنامیم ھمرد راشتهنا شزومآ �هرود �ارب یجُوف
 اب �دورو رد ًالومعم وا ،دننکیم ندید آ مهناخ �ھهناخ زا ھمرد �اضعا
 نآ اما .دهنوش ھهناخ دراو دراذگیمهن اما ،دنکیم یسرپلاوحا و مالس ا�نآ
 ندید نپاژ زا روشک زا جراخ وضع کی دیمھف ھک دش لاحشوخ عقوم
 یهنابرھم اب  ،دنک ھعلاطم ار ییاک ـ یِسوک وّشیر �ا�هزومآ ات دوب هدرک
.میوش دراو ھک تشاذگ

۴

 سدقم رالات رد َھتَسوپُوا زور مسارم رد٨١٠٢ سرام١ رد )�ونعم رفس( ھَمرَد Òارتشا یهنارنخس نیا
 .دش ھئارا گرزب

 ھب اکهنال�رس ،وبمولوک �ھموح رد الیملو �اتسور رد۴٩٩١ رد نم
.رتکچوک ردارب ود و منیدلاو ،میتس� هرفهن جنپ ییهداوهناخ ام .مدمآ ایهند

 رد .مداد رییغت ار ماھسردم رابود ،ناتسریبد ھب دورو زا شیپ
ً ابلاغ ھک ،دهندادیم مرازآ رتالاب سالک �ا�درگاش ،ماھسردم نیموس
 .دوب روآجهنر میارب نتفر ھسردم .دهندیدزدیم ار ملوپ و دهندرکیم مدیدھت
 ھک متفرگ میمصت و منک راھم ا�نآ ھب تبسهن ار ممشخ متسهناوتیمهن
 رد یماظهن شزومآ هاگشاب ھب سپ .مریگب ماقتهنا ا�نآ زا ات موش رت�وق
 ھب ار مهناتسریبد �ا�زور �ھیقب .م�د میلعت ار مهندب ات متسویپ ناتسریبد
 زا دعب لاس ھس یط رد .مدهنارذگیم منیشیپ �ا�هدن�درازآ اب اوعد
 ار ملغش راب شش ،مک قوقح رطاخ ھب ،ناتسریبد زا یلیصحتلاغراف

 ساسحا ماهدنیآ زا یتقو .تفرهن شیپ یبوخ ھب مادکچی� اما .مدرک ضوع
 یفرعم نم ھب ار ییاک ـ یِسوک وّشیر میومعرسپ ،مدرکیم یهنارگهن
.درک

 نم و دوب بلاج ییاک ـ یِسوک وّشیر ناهناوج هورگ �ا�تیلاعف
 �ا�فرح ھب طقف ،زاغآ رد .منک تکرش زیهن ازو� رد ھک مدرک عورش
 ناهناوج هورگ �اضعا ھک نیا ندید اب اما .مدادیم شوگ نارگید

 ھب ،دننکیم نایب ازو� ییام�درگ رد ار ناشیقیقح تاساسحا ھهناقداص
 ،مدوب ناتسریبد درگاش یتقو مراتفر �هرابرد ھک متسهناوت جیردت

 .منک تبحص هراب نیا رد تینما سح کی اب متسهناوتیم ؛منک تبحص
 داش نارگید ھب ندرک کمک زا ھک دهندوب یمدرم ھگنس �اضعا �ھم�

म स फ
 सइ इ ल न

متخومآ نیرُوکاگ ینید �ھسردم رد نم ھک ،قداص یلد اب مدرم تاقالم تیم�ا

 داریا ویکوت ،گرزب سدقم رالات رد ار شا�ونعم رفس یهنارنخس ناھَس �اقآ
.دنکیم

ھگیریتنتھگنید هراماچ ناھَس
اکهنال�رس �ھمرد زکرم
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 ار یهناوخهروس مسارم میهناوتیم ایآ ھک میدیسرپ آ مهناخ زا یتقو
 مسارم �ارب ار یگهناخ ییادوب بارحم یهنابرھم اب وا ،مینک رازگرب
 نم ھک دهندرک داھنشیپ ،مدرک ناشی�ارم� ھک ییاضعا .درک هدامآ

 ناونع ھب رابنیلوا �ارب متسهناوت ،رطاخ نیا ھب .مشاب شهناوخ رب�ر
 ھب ار ام آ مهناخ ھک مدوب لاحشوخ .منک تبحص ینپاژ ھب شهناوخ رب�ر
 هروس ساپس اب نم ات ،درک هدامآ ار یگهناخ بارحم و داد هار شاھهناخ
 روطنآ ،منیشنب فاص نیمز �ور متسهناوتیمهن ،نامز نآ ات .مهناوخب ار
 اما .دهندرکیم ارجا ار یهناوخهروس یتقو دنتسشهنیم ینپاژ �اضعا ھک
 ات مدرکهن درد ساسحا میا�اپ رد و منیشنب فاص متسهناوت ،زور نآ رد
.دش مامت یهناوخهروس

 ارچ ھک تفگ ام ھب و دروآ �اچ نامیارب آ مهناخ ،مسارم زا دعب
 مدیمھف ،مدادیم شوگ ھک شیا�فرح ھب .دیآیمهن ھمرد زکرم ھب رگید
 متفرگ رارق ریثأت تحت .دراد تسود ار ییاک ـ یِسوک وّشیر ردقچ ھک
 نانچم� ،درکیمهن تکرش ھمرد زکرم رد ھک نیا اب اتح وا مدیمھف ھک
 شکشیپ ھلمج زا ،درکیم لمع ییاک ـ یِسوک وّشیر ییھیاپ لامعا ھب
.هروس �ھهنازور ندهناوخ و شایگهناخ بارحم رد جهنرب و �اچ ،بآ

 �ھهناخ زا نم اب ھک ییاضعا ،ھمرد زکرم ھب نامتشگرب هار رد
 رگید آ مهناخ ارچ ھک دنتسهنادیم ا�نآ ھک دنتفگ ،دهندوب هدرک ندید آ مهناخ
 آ مهناخ زاً امیقتسم دنتسهناوت ھک دوب رابنیلوا اما .دیآیمهن ھمرد زکرم ھب
 ارچ ھک منک Òرد متسهناوتیمهن .دهنونشب درکیم رکف ھک ھچنآ دروم رد
 ار یهناوخهروس ھک دوب هداد هزاجا و دوب هداد هار لخاد ھب ار ام آ مهناخ
.دوب هدرک زاب ام شیپ ار شلد �هرفس ارچ و مینک ارجا

 لیلد �هرابرد زکرم شیشک زا ،متشگرب ھمرد زکرم ھب یتقو
 یتقو« :دیسرپ نم زا لوا شیشک .متساوخ دومن�ر یلامتحا

 :مداد خساپ نم»؟یتشاد یساسحا ھچ �درکیم ارجا ار یهناوخهروس
 مبلق زا ار هروس سپ .منک ارجا ار نآ مهناوتیم ھک مدوب لاحشوخ«
 یسرپیم نم زا بلغا وت ًاریخا« :تفگ نم ھب شیشک دعب».مدهناوخ
 وت ھک یصولخ ؟تسیهن روطنیا ،ھچ ینعی )وروکوگام( صلاخ یلد ھک
».دوب صلاخ لد �دهناوخ ار هروس آ مهناخ �ھهناخ رد نآ اب

 زا یتقو ھک تسا مھم ردقچ ھک متخومآ ،ھبرجت نیا قیرط زا
 ار ناشتسد ،میشاب نابرھم و قداص مینکیم ندید اضعا �ھهناخ
 �ا�کیتکات زا ھک نیا �اج ھب ،)�رودھت( مینک ناشتیاد� و میریگب
 .دنیایب ھمرد زکرم ھب ھک می�دب هزیگهنا ا�نآ ھب ات مینک هدافتسا نوگاهنوگ
 ھک دهندوب ناهناوج هورگ زا ییاضعا هاگر� ،مدوب اکهنال�رس رد یتقو
 ،دنیایب ھک مدرکیم توعد ار ا�نآ و مدزیم گهنز ھک م� ردقچ ر�
 ناونع ھب ار ا�نآ نم ،دهندرکیمهن تکرش ھمرد زکرم �ا�دادخر رد
 ناشتوعد ا�تیلاعف ھب رگید و مدرکیم تواضق ھقالعیب یصاخشا
 یصخش ھب دشر تیم�ا و مدرک لمأت ماھتشذگ شرگهن رد .مدرکیمهن
 دوجو ییاضعا یتقو ھک مدیمھف و متفایرد ار دراد صلاخ یلد ھک

 و مورب ناشتاقالم ھب دیاب نم ،دهناهدرکهن تکرش ا�دادخر رد ھک دهنراد
 ا�نآ زا تس ھک نیا �اج ھب ،مشاب ھتشاد لماعت ا�نآ اب صلاخ یلد اب
.میوشب

 موشیم لیصحتلاغراف نیرُوکاگ ینید �ھسردم زا نم هدنیآ سرام
 تسرد ییاک ـ یِسوک وّشیر �ا�هزومآ .مدرگیمرب اکهنال�رس ھب و
 �هرابرد ییا�رانیمس اب ،دنشرتسگ لاح رد اکهنال�رس رد الاح
 رد ا�هدننکتکرش نایم زا .ا�تیلاعف زکرم رد هداوهناخ شزومآ

 اب ھک دنتس� ییا�مهناخ زا �دادعت ،هداوهناخ شزومآ �ا�رانیمس
 ار ییا�تیلاعف م�اوخیم نم .دننکیم تکرش ناشکچوک �ا�ھچب
 رد ا�هزومآ ندرب راک ھب اب ھک دنک کمک ا�ھچب ھب ھک منک داجیا

 دتفایب قافتا نیا ھک نیا �ارب .دننک یگدهنز داش ناشهرمزور یگدهنز
 �ارب ییا�تیلاعف عوهن ھچ ھک منک رکف �دج روط ھب م�اوخیم
 نابرھم نارب�ر ندمآ دوجو ھب رد مراودیما .تسا باذج ناهناوج
 ھک دننک کمک اضعا ھب دنهناوتب ھک یهنارب�ر ،مشاب رثؤم ناهناوج هورگ
.دننک ھبرجت ھمرد �ا�تیلاعف رد ار �ونعم ییا�ر

 نپاژ رد لاسما �وهن لاس تالیطعت �ارب وتومامای بانجیلاع یتقو
 مایهنونک �ا�دیما و تاساسحا مامت ھب وا و مدرک تاقالم وا اب ،دوب
 هدننکلمع ناراکم� ناونع ھب ایب« :تفگ و درک مقیوشت وا .داد شوگ
 نم زا وتومامای بانجیلاع ھک مدرک ساسحا»،مینک راک م� اب ھمرد ھب
.دراد اکهنال�رس رد ھمرد راشتهنا �ارب �دایز تاراظتهنا

 زا سپ ھک مهناسرب نایاپ ھب دنگوس نیا اب ار مایهنارنخس م�اوخیم
 دوخ وتومامای بانجیلاع ھب یگشیم� کمک اب اکهنال�رس ھب تشگزاب
.منک ھمرد راشتهنا فقو ار

.مرکشتم رایسب ناتھهناهنابرھم ھجوت �ارب یگم� زا
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 سدقم هوکنی�اش رد یهنُومھیکاش  تسا ییا�هزومآ �واح رامشیب یهناعم �هروس
 تسرد ،درک داریا هَدَگَم ی�اشداپ رد ھھیرگھجار رھش نوریب )اتوکهردیرگ هوک(
 ار )رفولیهن �هروس( زیگهناتفگش �ھمرد رفولیهن لگ �هروس ھک نآ زا شیپ
 یهنالوط ییھبقارم دراو وا ،نآ زا سپ .سدقم هوکنی�اش رد زیهن نآ ،دنک ھظعوم
.درک رفولیهن �هروس حرش ھب عورش ،دمآ نوریب ھبقارم زا یتقو .دش
 یهناعم �هروس Òرد و ندهناوخ ،درک تواضق ناوتیم طیارش نیا �ور زا
 �هروس ر�وج و مجح ھک ،رفولیهن �هروس دوخ غارس ھب نتفر زا شیپ رامشیب
 لد و دنک مارآ ار حور ات دوشیم ھتسهناد مزال ،د�دیم لیکشت ار ھهناگھس رفولیهن
 �اوتحم ھب یتقو نینچم� .دنک هدامآ دیآیم یپ رد ھک ھچنآ تفایرد �ارب ار
 �هروس Òرد و ندهناوخ اب اھنت ھک مینکیم سح ًاقیمع ،میوشیم دراو ھیرظهن
.مینک Òرد ار رفولیهن �هروسً الماک میهناوتیم ،نآ زا شیپ رامشیب یهناعم

 ناشهن ار»دراد �رامشیب یهناعم ھک ییهزومآ« هروس ناونع
 ھک ییهزومآ« :ھک د�دیم حیضوت و دباییم ھمادا حرش .د�دیم
 ،هوالع ھب».دزیخیمرب تقیقح کی زا اھنت دراد �رامشیب یهناعم
 هروس نوچ اما تسا»،نتشادهن �ایگژیو« ِتلاح ،تقیقح کی نیا
 ماھبا نیا ،اما .تسا مھبم شینعم ،د�دیمهن حرش تایئزج اب ار نآ
 .دوریم نیب زا دزومآیم ًادعب یهنُومھیکاش ھک رفولیهن �هروس رد
 ھک د�دیم حیضوت رفولیهن �هروس رد لماک روط ھب یهنُومھیکاش
 یهناعم �هزومآ نوچ و ،تسانعم ھچ ھب»نتشادهن �ایگژیو«
 رفولیهن �هروس رد ھک دوشیم ھصالخ یتقیقح ھب ماجهنارس رامشیب
 �هروس ھک دنکیم راکشآ رامشیب یهناعم �هروس ،دوشیم ھتخومآ
 مامت لوط رد یهنُومھیکاش ھک تسا ییهزومآ نیرتیلصا رفولیهن
.تسا هداد حرش شیگدهنز

 یهناعم �هروس �ھتس�»ھمرد حرش«٢ لصف نوچ ،اما
 فسادوب شسرپ ھب یهنُومھیکاش خساپ زا لکشتم ھک تسا رامشیب
 عمج ار ییهداعلاقوف �ا�لمع ھک یفسادوب اھنت ،تسا رویز ھَم
 رد یهنُومھیکاش نیاربانب .دنک Òرد ار نآ قمع تسهناوتیم هدرک
 .دوب هدرک بترم ،دنک داریا دوب انب ھک ار ییا�ھباطخ بیترت شن�ذ
 ھک یسدقم نتم زج تسیهن �زیچ رفولیهن �هروس ،رگید ترابع ھب

 ِینعم ماجهنارس»،رامشیب یهناعم« حرش زا دعب ،یهنُومھیکاش
 هداد حیضوت ار»نیماجرف تیعقاو« ینعی»،نتشادهن �ایگژیو«
 ھم� ات تسایاوز �ھم� زا شیا�هزومآ �داینب � ھیاپ ھک ،تسا
 »نیماجرف تقیقح« وا ،ھصالخ روط ھب .دننک Òرد ار نآ دنهناوتب
 لیلد نیا ھب .تسا هدرک راکشآ �داع مدرم �ارب رابنیلوا �ارب ار
 �هروس ھک دنهنادیم ییهروس ار رامشیب یهناعم �هروس ھک تسا

 ر� ِ�دیلک تاکهن و ھصالخ :ھهناگھس رفولیهن �هروس«
 ھب ادتبا رد ھک ،وهناویهن ویّکیهن راذگداینب �ھتشوهن»لصف
 د�اوخرد راوھلسلس ،هام نیا زا زاغآ اب ،دش رشتنم ینپاژ
.دمآ

:ھهناگھس رفولیهن �هروس
لصف ر� ِ�دیلک تاکهن و ھصالخ

رامشیب یهناعم �هروس

رامشیب یهناعم

 حرش لابهند ھب و تسا تقیقح �هروس ھک ،دنک یم حاتتفا ار رفولیهن
 Òرد تسا لیلد نیا ھب نینچم� .دیآیم بوخ زیواتسد �هروس
 لوا ام ھک دنهنادیم نکمم یتقو اھنت ار رفولیهن �هروس رتقیمع
 �هروس ھب ،رطاخ نیا ھب و ،میهناوخب ار رامشیب یهناعم �هروس
 رفولیهن �هروس»شیاشگ �هروس« ناونع ھب رامشیب یهناعم
.دوشیم هراشا ھهناگھس
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 لمع و تلیضف زا رویز ھَم فسادوب شیاتس نیزاغآ لصف نیا
.تسا نارادهناج �ھم� ییا�ر �ارب ادوب

ادوب لماک تلیضف شیاتس

 ندب �ور رکیپ و هرھچ �رترب �ھهناشهن ودویس رویز ھَم فسادوب
 یمارگ زج تسیهن �زیچ .دنکیم شیاتس ار یهنُومھیکاش یئرم
 ھب وا .تسا هدش نایب یکیزیف ندب رد ھک تیصخش لامک نتشاد
 نینچ ادوب ھکیلاح رد ھک د�دیم ھمادا روطنیا شاهد�اشم
 ھک ھچنآ �ود ر� زا شدوجو ،دراد �زیگهناتفگش �ا�یگژیو
 نیا ھب ار نیا ام تسا نکمم .دوریم رتارف درادهن و دراد لکش
 ھب وا یقیقح تشرس ،�داع صاخشا مشچ ھب ھک میریگب ینعم
.تسا مھف لباق تردهن

 ھچرگ ،تسا یکی نارادهناج �ھم� یقیقح تشرس نیاربانب
 ادوب .دشابهن لماک تسا نکمم یهندب لکش ھب یقیقح تشرس نیا نایب
 رادیدپ شرکیپ رد تلیضف نآ نوچ و تشاد یهنایاپیب یتلیضف
 ،دهندربیم هانپ وا ھب ،دنتشاذگیم مارتحا وا ھب �داش اب ھم� ،دشیم
 میظعت مارتحا ھب وا ربارب رد لیم لامک اب و ،دنتشادیم شیمارگ
 ،دشهن یضار زگر� هدروآ تسد ھب ادوب ھک یشنیب ر� .دهندرکیم
 روط ھب ندب ھب �رگید زا سپ یکی هار ھب لمع قیرط زا ھکلب
 زج مینکب میهناوتیمهن �راک ام .تفای تسد شیابیز �ریذپاهنفیصوت
 ،میشاب رازگساپس یهندید ندب کی رد روھظ نیا �ارب ھک نیا
.دوب یهندیداهن یعقاو ندب ھچرگا

 ھک تسا نیا یلوا .درک ھجوت ھتکهن ود ھب دیاب اجنیا رد
 .تسا یکی ناشیقیقح تشرس رد نارادهناج �ھم� �ا�یگژیو
 اما ،تسادوب ِناسکی �هدام زا شایقیقح تشرس رد تایح �ھم�
 روھظ ،م�وت زا نامندوب هدنکآ و هار زا نامیفاکاهن لمع رطاخ ھب
 ادوب اب ھسیاقم لباق ھک دراد ییا�صقهن یهندید �ا�ندب رد نآ
 اب ناسکی ییهدام ناشیقیقح تشرس رد رگا ،لاح نیا اب .تسیهن
 تیفرظ یئرم لکش رد �روھظ ر� ھک تسا راکشآ ،دهنراد ادوب
 نکمم ھم� ام وسکی زا ،نیاربانب و دراد ار ادوب اب ندش یکی
 و میتسیاب دیاب ،رگید �وس زا اما ،میشاب ھتشاد یهناوارف دیما تسا
.مینک لمأت

 ذوفهن ھهناگھس رفولیهن �هروس رد اھتهنا ات زاغآ زا ھشیدهنا نیا
 می�افم ،نآ ندهناوخ �ارب یگدامآ رد ھک تسا مھم سپ ،دنکیم
 تباث ینشور ھب ار ا�ر�اظ رد زیامت و یقیقح تشرس �ربارب
.میراد ھگهن

 �زیچ یئرم ندب کی رد ادوب روھظ ھک تسا نیا مود �ھتکهن

 ُوکاک :ویکُ وبنَس ھّکو� رد ینپاژ ھب لصا رد ھک تسا ینتم یسراف �ھمجرت نیا
 شیاریو[١٩٩١ ،یِسوک رشهن( ،تسا هدمآِنتوی وت یشامارآ وهن نو�
.)۶١ـ٠١ ص ]۶١٠٢ ،هدشینیبزاب

١ لصف
لئاضف

 یهنُومھیکاش .میشاب رازگساپس نآ �ارب ًاعقاو دیاب ھم� ام ھک تسا
 زا سپ یکی لامعا �ھجیتهن رد و دش ر�اظ ناھج نیا رد
 نیا رطاخ ھب .دش لماک یتیصخش بحاص وا ، هار ھب شا�رگید
 میتخومآ ام ،دوب هدیسر یگادوب تلاح ھب ھک یسک �هدهنز �ھهنومهن
 ھب ی�ار میدش رداق و ،مینک دیلقت وا زا اھنت ام ھک تسا بوخ ھک
 ھک تسا یکاهندرد ریسم زا رتæ تحار ھک مینک لابهند ار یگادوب �وس
 ندش رادیدپ �ارب دیاب ھک تسا لیلد نیا ھب .دوب هدومیپ یهنُومھیکاش
.میشاب رازگساپس ناھج رد وا

 مارتحا یهنُومھیکاش تیصخش ھب ھک روطنام� ،نیاربانب
 ھگهن نامیا�بلق رد یگرزب �داش اب ار وا �ا�هزومآ و میراذگیم
 قیفلت ھمرد رکیپ ناونع ھب ادوب نیماجرف �هدام رد دیاش ،میرادیم
 هار ینمض روط ھب بیترت نیا ھب رویز ھَم فسادوب نانخس .میوش
.دراد ربرد ار نامنامیا زکرم ھب ندرک هاگهن تسرد

:ھهناگھس رفولیهن �هروس
لصف ر� ِ�دیلک تاکهن و ھصالخ

٨١٠٢ ھیئوژ رفولیهن نوچم� نتسیز ٨



٩

 تبسانم نیا رد .میروآیم اج ھب ار اهنابملُوا مسارم ھهنالاس ام ھک تسا ی�ام ھیئوژ
 ام ھب نامهناکایهن ھک مینک شکشیپ ییاھبنارگ �ا�یگدهنز �ارب ار نامددجم ساپس می�اوخیم
.دهندرک اطعا

 زا ار شاھتشذگرد ردام ھک ،یهنُومھیکاش گرزب درگاش هد زا یکی ،ھهنایایلگدوم ناتساد زا
 ار تسرد ندیشیدهنا و تسرد هاگدید ھک مراد تسود ،درک دازآ ھنسرگ حاورا �ورملق
 �این�ذ بلاق نینچ .دزیخیمرب روحمدوخ ندیشیدهنا و روحمدوخ هاگدید زا ام جهنر .مزومایب
.دوشیم رگید مدرم اب فالتخا داجیا ثعاب ماجهنارس ھک دزیگهنایمرب ار عمط و رفنت

 زا لمع نیموس ھک ،دنکیم نشور نامیارب ار تسرد نخس وهناویهن سیئر هام نیا مایپ رد
 ا�نآ کیدزهن و نارگید ھب نداد شوگ تقد ھب ینعی تسرد نخس .تسا ھهناگتش� هار
.شیوخ ِدوخ لرتنک قیرط زا نارگید اب یگن�ام� اب یگدهنز و ،ندهنام

 رد مینک یگدهنز نامناکایهن و نیدلاو �ھهناراوخمغ قشع زا ساپس اب زور ر� ھک مراودیما
.میتس� نارگید اب یگن�ام� تیم�ا رکف ھب ھشیم� ھکیلاح

وتیاس یچیاوک بانجیلاع
یللملانیب ییاک ـ یِسوک وّشیر ،ریدم

یگن�ام� و ساپس

٨١٠٢ ھیئوژ رفولیهن نوچم� نتسیز

 living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp:مینکیم لابقتسا رفولیهن نوچم� نتسیز نامھماهنربخ دروم رد امش تارظهن زا ام



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

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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141     Fax: 66-2-716-8218

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 Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi 
110060, 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
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
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


