AS QUATRO NOBRES VERDADES
~ O ensinamento que soluciona o sofrimento
proporcionando esperança e coragem ~

Nesta oportunidade iremos tratar das “Quatro Nobres
Verdades”. Aplicamos a preocupação ou sofrimento do
cotidiano classificando-os em Verdade do Sofrimento
(Kutai), Verdade da Causa (Shittai), Verdade do
Caminho (Dootai) e Verdade da Extinção (Mettai). É a
“equação para a resolução do sofrimento” que com uma
resolução básica guia-se para a salvação. Em japonês, As
Quatro Nobres Verdades dizemos shi-tai, e o tai
significa esclarecer, certificar-se. Na Verdade do
Sofrimento investigamos a condição verdadeira do
sofrimento, compreendemos e nos conscientizamos dela.
Na Verdade da Causa procuramos a causa do sofrimento
e procuramos compreendê-la claramente. Na Verdade
do Caminho realizamos a prática para remover o
sofrimento e fazemos o bem continuamente. Na Verdade
da Extinção alcançamos o estágio de felicidade
verdadeira, com a extinção do sofrimento.

Será que vocês já não tiveram a experiência de ter que
conviver com uma pessoa com quem não se dá bem? Por
exemplo essa pessoa pode ser um irmão, os pais, os
amigos da escola, os colegas de trabalho...
Vamos aqui apurar a causa desse sofrimento pelo
ensinamento das Quatro Nobres Verdades.
Em primeiro lugar, não fugir desse sofrimento,
deixando as coisas pela metade. É importante apurar
quem e como está sofrendo. Existe o eu que não gosta da
atitude do outro e pensa: “Por que ele é assim? Podia
fazer direito as coisas!” (Verdade do Sofrimento).
Em seguida, pense bem por que você não se dá bem
com essa pessoa. “Pode ser que essa pessoa esteja agora
tendo algum problema. Talvez a causa esteja em
mim” (Verdade da Causa). Se puder fazer a conversão de
idéia: “Ela me preocupa... será que vou falar com
ela?...”, é porque surgiu aí a atenção para com o
próximo. Podemos fazer muitas coisas como tentar dizer
palavras amáveis, sorrir para a pessoa... (Verdade do
Caminho). Fazendo isso, a pessoa poderá também abrir o
coração. Assim, junto com essa alegria, poderá sentir a
maravilha desta Lei! (Verdade da Extinção).
Quando puder transformar o sofrimento que se
enfrenta na vida em coragem e esperança, podemos nos
tornar positivos em relação a todos os acontecimentos e
o dia-a-dia será repleto de energia! Vamos juntos viver
uma vida maravilhosa!

Concluído o Centro de
Disseminação Internacional do Sul da Ásia!!
Foi realizada no dia 30 de janeiro de 2010, na cidade de Tailândia e
Bangkok, a inauguração do Centro de Disseminação Internacional do Sul
da Ásia com a presença do Mestre Presidente Niwano.
Participaram do evento os membros dos países do sul da Ásia, o
pessoal da Matriz, da construtora e profissionais, totalizando cerca de 400
pessoas.
O Mestre Presidente desejou profundamente que todo o pessoal do sul
da Ásia se torne “bom amigo”, tanto que denominou o auditório local de
“Auditório do Bom Amigo”.
A partir do dia seguinte, foram realizados reunião de líderes e diretores
e seminário de líderes do sul da Ásia. Participaram do seminário 36
jovens de cada país do sul da Ásia, sendo então realizados estudo e
workshop. No jantar, os participantes de cada país na ordem de
Bangladesh, Sri Lanka e Tailândia prepararam a comida típica de seu
país. Houve também participação de outros países, tornando o evento um
encontro divertido, onde a amizade foi aprofundada. Foi também
realizado com devoção o estudo do Sutra de Lótus.

A PRÁTICA DA SABEDORIA DE SE
CONTENTAR COM POUCO
Presidente da Risho Kossei-kai

O DESEJO É NEUTRO
Atualmente vivemos uma vida de fartura, e nem
mesmo investigamos a necessidade verdadeira das
coisas, estamos consumindo apenas para satisfazer
nossos desejos.
Com a estagnação do mercado nos últimos anos,
mesmo que essa influência traga dificuldades na
situação financeira familiar, não se consegue com
facilidade mudar o hábito do consumo, e o
sentimento não repousa por um só instante com a
sensação de insuficiência. Resta a insatisfação de
não poder ter para si aquilo que se encontra à sua
frente.
O budismo vê a ganância como um dos 3 males
(ganância, ódio, queixa) que fazem surgir o
sofrimento nas pessoas. Entretanto por um lado, o
desejo é um instinto, e por ele existir, a sabedoria
entra em ação, e assim aconteceu
o
desenvolvimento variado na civilização e cultura.
Portanto, não se pode definir ser o desejo uma coisa
ruim; mais que isso é “nulo (nem bom nem ruim)”,
é “neutro”.
E na verdade, a iluminação de Shakyamuni Buda
nos relata isso diretamente. Shakyamuni Buda se
dedicou ao ascetismo, mas percebeu que o
sofrimento físico e a anulação dos desejos ao
extremo iam contra a razão e eram inúteis, e assim,
enquanto silenciosamente meditava, alcançou a
iluminação. Isto significa não anular os desejos e
sim dar vida a isso – nós, seres humanos, todos
temos essa capacidade.
Há um provérbio que diz “O que é forte para o
mal é também forte para o bem”. O roubo de casas
sem moradores, que é um acúmulo de desejos, se
acontecer a reabilitação daquele que praticou o
roubo, e se essa experiência for útil à prevenção
criminal, quando a pessoa se tornar um “conhecedor
de trancas de portas” é possível mudar o mal para o
bem.
Ao dar vida ao controle dos desejos, podemos
demonstrar a nossa riqueza como seres humanos.

Nichiko Niwano

A VIRTUDE DE

CONHECER O SUFICIENTE

Desde antigamente existe o ensinamento da
“Sabedoria de se contentar com pouco”. Conforme
as palavras, significa “ter poucos desejos e saber o
que é o suficiente”, e o controle dos desejos vai se
ligar à riqueza do coração. Isso porque começa a
perceber as coisas que já possui, a riqueza que está
recebendo.
Se uma vida em que se consegue tudo se torna o
óbvio, caímos na ilusão de que estamos vivendo
com a própria força. Entretanto, se experimentamos
uma vida de insuficiência, conseguimos despertar
para a “Doutrina da causa e condição”, de que
estamos sendo motivados a viver graças a muitas
coisas além de nós.
Por exemplo, ao diminuir o serviço e o salário
baixar, pela primeira vez sentimos na pele a ligação
da tendência do mercado mundial com a própria
vida. À primeira vista, a baixa do salário é um
fenômeno de insuficiência, mas através desse tipo
de percepção, consegue-se retomar o sentimento de
devoção de ser resoluto em enfrentar as dificuldades
da vida e de que estamos sendo motivados a viver.
E no sentido de conhecer o que é o suficiente,
contentar-se com o que tem à frente e repartir com
todos, se torna um treinamento para controlar o ego.
Controlar os desejos ou experimentar a fome fazem
despertar a atenção à falta de recursos e ao
sofrimento dos outros. Deve haver pessoas que

alcançam a partir daí a perseverança ou a
resignação.
Quando se conhece o suficiente, pode-se dizer
que as pessoas crescem mais espiritualmente do que
quando vivem na fartura.
A propósito, creio que as palavras “Sabedoria de
se contentar com pouco” são ricas em sugestões,
utilizando no japonês, o ideograma “pés”.
Ao se desenvolver e difundir os meios de
transporte, o homem moderno não usa muito os pés,
mas se não procurarmos as facilidades e andar com
os nossos pés, podemos também economizar e ao
mesmo tempo adquirir mais saúde física,
aumentando a gratidão de que vivemos sendo
motivados a viver.
É chegada uma época difícil, mas ao se mudarem
os valores de riqueza material para a riqueza do
coração, compreende-se que bem perto de nós
existe muita felicidade. Ter o rico sentimento de
poder dizer: “Mesmo que por exemplo baixe o
salário de cada um, vamos viver todos juntos” – o
ensinamento prático de se conseguir a verdadeira
felicidade, a “Sabedoria de se contentar com
pouco”, pode-se dizer ser a sabedoria que a época
procura.
“Koosei” Março de 2010

In the Footsteps of the Founder
― Kaiso-sama ni Naraite ―

Próxima presidente designada da Risho Kossei-kai

Kosho Niwano

Estaremos selecionando e publicando uma parte do livro “Aprendendo da sabedoria do Mestre
Fundador”, de autoria da próxima presidente designada Kosho Niwano, lançado no dia 5 de março de
2008. A parte em negrito se refere a manuscritos ou palestras proferidas pelo Mestre Fundador.

Todos podem se tornar budas ...... O Único Veículo
O Único Veículo significa que “todos os ensinamentos existem para guiar
todos os seres vivos ao estágio de Buda”.
(“Shinshaku” 2 pg.276)
O Mestre Fundador disse que “onde não existir a dúvida do por quê eu estou
sendo motivado a viver, não surgirá a fé correta”. Então para quê estamos sendo
motivados a viver?
É para nos tornarmos budas.
Na vida do ser humano existem não só as alegrias como os sofrimentos, as
tristezas e as dificuldades. Mas isso não é “uma coisa ruim”. É aquilo necessário
para nos tornarmos budas. Está definido que “todos nós podemos nos tornar
budas” e “todos estão trilhando o caminho para se tornarem budas”.
Ao observar um mesmo fato, podemos vê-lo como positivo ou negativo. A
diferença do modo de ver e pensar aparecerá na fisionomia dessa pessoa e também
na vida diária.
O Mestre Fundador dizia que “se acreditarmos em Deus e Buda, achando que
eles estão por perto nos protegendo, a qualquer hora tudo correrá bem. Isso é o
mais importante na fé”.
Nós procuramos uma forma sensata de felicidade, e nos apegamos a ela.
Tentamos resolver os problemas e sofremos, mas será que procuramos o
sentimento de alegria e gratidão dentro desse sofrimento? É nesse ponto que o
caminho se divide, levando ou não a pessoa à felicidade.
Conseguir descobrir a virtude dentro de seja qual for a situação, ir polindo essa
sabedoria de Buda, é o maior objetivo de nós estarmos agora sendo motivados a
viver, e concentrar-se aí é a nossa prática. Se o nosso sentimento se transformar
dessa forma e for se consolidando, tudo se transformará a partir daí. E uma vida
cheia de tristeza e sofrimento se transformará em uma vida tranqüila.
Não acontece “de uma pessoa conseguir se tornar buda e a outra não”, ou
pensar que “aquela prática não salvará a pessoa”. Dependendo do modo de
olharmos, tendo olhos de observador, consegue-se ver que qualquer pessoa está
trilhando o caminho para se tornar buda, e que qualquer pessoa é um buda. Como
no capítulo Dos Hábeis Meios Salvíficos, “ não há quem não se torne buda” tem
esse sentido.
A pessoa que acredita no Eterno Buda e pratica esse ensinamento, dentro do
que vê, ouve e experimenta, enxerga a imagem do Eterno Buda e consegue
ouvir sua orientação.
(“Honzonkan no Kakuritsu no tame ni” pg.68)

Rev. Kosho Niwano

Nasceu em Tóquio, como primogênita do Mestre Presidente Nichiko
Niwano. Formada em Direito pela Universidade Gakushuin, estudou o
curso regular no Seminário Gakurin, sistema de treinamento de líderes da
Risho Kossei-kai. Atualmente, enquanto trabalha na investigação do Sutra
do Lótus, empenha-se às palestras em eventos principais da entidade e a
atividades de cooperação religiosa dentro e fora do Japão; continua sua
prática como próxima presidente designada. Casada com o Rev.
Munehiro, eles têm um filho e três filhas.

Aconteceu numa reunião de orientação a reverendos. O reverendo que levantou
primeiro a mão, perguntou ao Mestre Fundador a respeito da falta de pessoas que
faziam plantão noturno na igreja. O Mestre Fundador, sorrindo, calorosamente
respondeu o seguinte.
“Para se perguntar na frente de todos algo constrangedor, e em primeiro lugar,
precisa-se de coragem. Se você está se empenhando tanto assim, não tem com o
que se preocupar. Com certeza receberá proteção divina”.
O reverendo havia perguntado como fazer para aumentar o número de pessoas
que pudessem fazer plantão noturno.
Mas o Mestre Fundador disse que o seu sentimento de procura fervorosa era
mais nobre, e não precisava fazer mudança alguma. Com as palavras do Mestre
Fundador, esse reverendo, que falava em “tornar-se buda”, percebeu que o próprio
sentimento não estava verdadeiramente consolidado.
Tanto sravakas como pratyekabuddhas, se aspirarem a prática para salvar os
seres vivos, a partir desse momento se tornarão bodhisattvas, sendo que na
essência, eles não devem ser pessoas diferentes.
(“Shinshaku” 2 pg.276)
Em vez de vermos a verdadeira natureza, acabamos pensando “tem que ser
assim”. Isso é porque pensamos que aquilo que acontece diariamente é um
fenômeno ruim. Se pudermos ter o modo de ver como o do Mestre Fundador, que
fica feliz ao máximo com o agora, em poucas palavras, a situação iria naturalmente
se transformar em mundo de Buda, mas na realidade, eu mesmo estava
dificultando a situação.
Quando acontece algum problema, não compensa resolvê-lo logo. O que Buda
está perguntando não é se conseguimos ou não resolver, mas como é que vemos a
situação e que sentimento acabamos demonstrando em relação a ela.
Tanto os animais como as plantas, a existência da natureza como as
montanhas e rios, são igualmente a grande vida do Universo; são o surgimento
do Eterno Buda, são vidas que têm comigo a mesma raiz – é o que ensina a
essência do Sutra de Lótus.
(“Hoosen” pg. 64)
“Aprendendo da sabedoria do Mestre Fundador” (Editora Kosei) pg.146~151

Dando importância ao sentimento
de compreender o próximo
Igreja do Havaí Diretor e Chefe de Relações Públicas Yuuki Wada

Atualmente, como chefe de relações públicas, estou tendo contato com
pessoas de várias religiões como cristianismo, islanismo e budismo de
tradição.
Nessas horas, o que levo mais em conta é ouvir com atenção,
demonstrando interesse na religião do próximo. E quando encontro pontos
em comum com a Risho Kossei-kai, digo: “O que me falou agora, nós
também aprendemos da mesma maneira”. Não é para que o próximo
conheça o ensinamento da Kossei-kai, mas em primeiro lugar procuro
compreender a fé do próximo. É esse o ensinamento do Mestre Fundador e
creio ser esse o meu trabalho.
Há 17 anos, minha esposa se tornou membro da Kossei-kai e há 9 anos,
tivemos a divina providência de receber a imagem do Eterno Buda. Por
causa do trabalho, minha esposa não pôde estar presente na cerimônia de
recebimento no Salão Sagrado do Japão, e fui no lugar dela. Até então eu
não contrariava a fé de minha esposa e tampouco tinha o sentimento de
praticar o ensinamento. Esse eu, em um segundo, sofreu uma
transformação. Havia recebido a imagem do Eterno Buda, e quando descia
o altar, o encarregado do som, sorrindo, me felicitou dizendo: “Parabéns!”.
E não disse só para mim, mas para cada um que estava recebendo, com
respeito e cuidado. Fiquei emocionado com essa atitude. Numa sociedade
em que a distinção, comparação e competição estão se tornando o óbvio, o
alegrar-se com o próximo como se fosse a própria alegria – ao mesmo
tempo que desejava que minha esposa tivesse presenciado tudo aquilo,
pensei comigo mesmo em “querer me tornar também uma pessoa que possa
me alegrar com a felicidade do próximo” e “saber mais do ensinamento da
Risho Kossei-kai”.
Sou da terceira geração de japoneses, e nasci no Japão, mas aos 17 anos
me mudei para o Havaí. Já estou morando 48 anos no Havaí. Eu, que tenho
vivência mais com inglês do que japonês, participo 2 vezes ao mês na
igreja, do estudo do Tríplice Sutra de Lótus em inglês, e dos seminários
budistas de toda a América. Para mim já é natural fazer a oração e o estudo
em inglês, mas quando conto isso para outros religiosos, todos se assustam
muito. Eu explico com convicção que “fazemos a oração não só em inglês
mas em coreano e português. Por isso é que o ensinamento se espalha”.
Gostaria de ser útil à igreja e poder daqui para a frente também, fazer aquilo
que está ao meu alcance, que é transmitir, para que possa receber como
resposta imediata “Eu conheço sim”, quando os havaianos ouvirem o nome
“Risho Kossei-kai”

“Yakushin” ~ Informativo de disseminação do exterior ~ setembro de 2009

!

Shanzai welcomes your religious experience. Why don't you share your religious experience through Shanzai with members all over the
world? Please send the script or inquiry to the email address; shanzai.rk-international@kosei-kai.or.jp@kosei-kai.or.jp. Thank you.

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

AS TRÊS PALAVRAS
Numa formatura da faculdade, no discurso aos jovens que
iriam a partir de então dar o primeiro passo como integrante
da sociedade, o professor disse as seguintes palavras: “Vou
lhes ensinar a coisa mais importante a fazer ao entrarem para
a sociedade e começarem a desbravar caminhos. É tornar-se
alguém capaz de dizer com naturalidade “Bom dia”,
“Obrigado” e “Desculpe-me”.
São palavras usadas comumente no dia-a-dia, e palavras
básicas que preservam o relacionamento humano. Muitos dos
jovens de agora não conseguem dizer nem essas palavras
com naturalidade. Esse professor achava lamentável ter que
dar esse tipo de conselho numa formatura de faculdade.

Ao acumular apenas conhecimento e receber o diploma de
formatura, a pessoa não conseguirá um emprego para
trabalhar em algo verdadeiramente útil para a sociedade. A
compreensão como ser humano desta sociedade é o
lubrificante da sociedade, e quando estiver provido dela é
que o conhecimento adquirido se torna útil.
Para que essas importantes palavras sejam sempre
pronunciadas com facilidade, é preciso ensinar às crianças
desde pequenas, em casa e na escola. A carência dessa
disciplina é tanto para a pessoa como para a sociedade do
Japão, um fato muito infeliz.
From “Kaisozuikan 4” (Kosei Publishing Co.) P. 50-51

Este ano é o ano do tigre. O tigre “corre mil léguas e
volta as mil léguas”. Nossa entidade nasceu no ano do
tigre há 72 anos. Nesse sentido, pode-se dizer que este
ano estejamos entrando para o ano de uma nova largada.
No dia 30 de janeiro, curiosamente aconteceu em
Bangkok um evento que simboliza este ano. O “Centro
de disseminação internacional do sul da Ásia” recebeu o
Mestre Presidente e sua esposa, e foi realizada uma
recepção de inauguração. No dia, se reuniram os
diretores e líderes das regionais do sul da Ásia, além de

muitos líderes jovens. O centro tem como objetivo
principal a capacitação do pessoal do sul da Ásia, mas
as portas estão abertas também para jovens e membros
do mundo. O Mestre Presidente, na palestra de
orientação da cerimônia, denominou o auditório de
“Auditório do Bom Amigo”. E concluiu dizendo:
“Desejo que no Auditório do Bom Amigo todos façam o
treinamento como bons amigos”. Vamos então nos
tornar bons amigos e guiar o maior número de bons
amigos, com a mesma bravura e ousadia do tigre!
(Kotaro Suzuki)

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It
was established by Founder Nikkyo Niwano and Co-founder Myoko Naganuma in 1938. This
organization is composed of ordinary men and women who have faith in the Buddha and strive to
enrich their spirituality by applying his teachings to their daily lives. At both the local community and
international levels, we, under the guidance of the President Nichiko Niwano are very active in
promoting peace and well-being through altruistic activities and cooperation with other organizations
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Fax: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai of Taichung

Rissho Kosei-kai Buddhist Church 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.rk-la.com

No.19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Jilung

Rissho Kosei-kai Dharma Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: tozuna48@yahoo.com

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

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Denver

No.4, Lane 60, Minquan Road, Pingtung City,
Pingtung County 900
Tel: 886-8-732-1241
Fax: 886-8-733-8037

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Korean Rissho Kosei-kai
Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-5569
e-mail: rkksf@sbcglobal.net

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com

423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571
Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan
1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571
Fax: 82-51-643-5572

Korean Rissho Kosei-kai of Masan

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose
Rissho Kosei-kai of Vancouver

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: koseiny@aol.com

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, Special Administrative Region of the People’s Republic
of China
Tel: 852-2-369-1836
Fax: 852-2-368-3730

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
39 Aaprtment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,

Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Colombo

Mongolia

No. 18 Anura Mawatha, Off Anderson Road, Kalubovila, Dehiwala,
Sri Lanka
Tel: 94-11-2763035
Fax: 94-11-4205632
e-mail: rkksrilanka@visualnet.lk

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

1-72 Amyrskaya Street, Yuzhno-Sakhalinsk
693000, the Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-43-78-56

No. 29 Menik Place, Kaduruwela, Polonnaruwa,
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai (Geneva)

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

1-5 route des Morillons P.O Box 2100 CH-1211 Geneva 2 Switzerland
Tel: 41-22-791-6261 Fax: 41-22-710-2053
e-mail: rkkgva@wcc-coe.org

Rissho Kosei-kai of Galle

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar
18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

Rissho Kosei-kai of Venezia
CASTELLO – 2229 30122 – VENEZIA VE ITALY
Tel: 0039-3282-60-4071

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France
Tel: 0033-6131-48645/0033-1484-55750

Rissho Kosei-kai of Sydney

Rissho Kosei-kai of Habarana

“Suwisal” Bataganwila, Imaduwa, Sri Lanka
12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Delhi Dharma Center
B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel: 91-11-2623-5060
Fax: 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
KOLKATA 700094, India

International Buddhist Congregation (IBC)

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

5F Fumon Hall, 2-6-1 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/

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464
Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Lumbini

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1017
Fax: 81-3-5341-1224

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: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel/Fax: 880-31-2850238

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House No.465, Road No-8, D.O.H.S Baridhera,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8316887

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani Barua Paya, Mirsarai, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, Post office road, Patiya, Chittagong, Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Phertali Barua Para, Cox’s Bazar, 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-ka i of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Shantiban, Lumbini, Nepal

