“AS SEIS PERFEIÇÕES”
... que o conduzem à felicidade
~DOAÇÃO~ A generosidade que faz feliz o próximo

3.

Com certeza qualquer pessoa pensa: “Quero
ser feliz!”. Para essas pessoas, gostaria de
apresentar a prática “As Seis Perfeições”. Como
diz o título, nas Seis Perfeições temos seis tipos
de práticas. Apresentaremos essas seis práticas,
uma de cada vez, a partir deste mês. Este mês
trataremos da “Doação”.
Em geral, quando se fala em “Doação”, o que
se sugere com essa palavra? Será que em
primeiro lugar não vem a ideia de doar dinheiro?
Entretanto a doação não é só isso. Dividindo
amplamente, na “Doação” existem três espécies:
1. Doação financeira: doar dinheiro ou objetos;
2. Doação
física:
fazer
diminuir
as
preocupações e sofrimento das pessoas,
utilizando o seu corpo;

Doação espiritual: transmitir o ensinamento
de Buda;
Mesmo que se diga “Doação”, não é
necessário realizar algo especial. Na realidade,
enquanto eu escrevia esta coluna, acabei
pegando uma gripe forte. Fiquei com febre alta,
não pude ir ao trabalho e fiquei o tempo todo em
casa, de cama. Nessa hora, vi que várias
pessoas preocupadas me mandaram e-mails e
me telefonaram. “Está tudo bem?” “Estimo
melhoras!” “Não quer comer algo especial?”
foram as palavras que me confortaram
espiritualmente e me deixaram muito feliz.
Dessa forma, preocupar-se com alguém e
dirigir-lhe a palavra, ou fazer o trabalho de casa
no lugar da mãe que está cansada, ouvir os
problemas dos amigos, também são excelentes
formas de “doação”. Para as pessoas que
acham difícil fazer isso, que tal dar um sorriso
para as pessoas à sua volta?
Ao fazer a “Doação” sem esperar retribuição,
essa atitude irá com certeza retornar para você
na forma de felicidade. Que tal procurar uma
“Doação” que seja capaz de fazer e tentar
praticá-la?

CAMPANHA DO DESARME-SE!
A campanha do DESARME-SE! é um movimento de coleta
de assinaturas de escala mundial sob cuidados da WCRP
(Conferência Mundial de Religião e Paz ou Religiões para a
Paz), que objetiva a diminuição de 10% da despesa de cada
país com armamento, e redirecionar a utilização dessa
despesa ao movimento da erradicação da pobreza e fome. A
Risho Kossei-kai como idealizadora da WRCP, participa com
fervor da campanha do DESARME-SE! e tem iniciado o
trabalho nas igrejas do exterior. Como um dos trabalhos para
impulsionar a campanha nas igrejas do exterior, foram
definidas as seguintes três embaixadas especiais:
Igreja Bangkok: Embaixadora Ketsarin Somlit

Igreja Bangladesh: Embaixador Malay Barua
Igreja Havaí: Embaixadora Kristen Serrano
No dia 12 de março, no Encontro de Jovens de Chittagong,
patrocinado pela igreja de Bangladesh, participou do evento a
Embaixadora Somlit, que fez a sua palestra em favor do
lançamento da Campanha do DESARME-SE! O conteúdo da
palestra se encontra publicado na página 7. Não deixem de
ler!
Quanto a informações da campanha, favor entrar no URL.
http://rk-world.org/armsdown.aspx

ENCONTRANDO O SENTIDO DA VIDA
Presidente da Risho Kossei-kai

Nichiko Niwano

Mudando agora os nossos valores
É um dado muito triste, mas até o ano passado e
durante doze anos, o número de suicídios no Japão
excedeu os trinta mil. Shakyamuni disse que “Todas
as coisas neste mundo são caracterizadas pelo
sofrimento (as situações não ocorrem conforme o
nosso desejo)” e como budista, fico profundamente
triste em saber que tantas pessoas têm por conta
própria dado um fim em suas vidas.
O que me incomoda mais é que este contínuo
fenômeno parece estar relacionado a um sufocante
senso de desamparo por parte das pessoas do
mundo, como se “estivessem vivendo numa
sociedade sem esperança”, que as hipnotiza a perder
a razão de viver. Todas as coisas são vistas como
uma indicação negativa de que elas estão cada vez
piores, e que faz o mundo parecer um lugar escuro e
depressivo.
De acordo com o ensinamento de Buda, este
mundo é certamente um lugar de sofrimento, mas o
que importa é tentarmos encontrar o sentido da vida
reconhecendo a severidade do mundo assim como é,
sem ser influenciado por sentimentos de
pessimismo ou otimismo excessivos.
Observando a situação social atual desse ponto
de vista, podemos ver que estamos tendo uma
grande oportunidade de mudar nosso sentimento
quanto a valores. Creio que Buda está nos
ensinando que “Todos deveriam mudar suas
perspectivas e a maneira de pensar, para construir
um mundo no qual todos possam viver juntos e
felizes”. Parece-me que este ensinamento é
direcionado a muitas pessoas de agora, que estão
cansadas de perseguir a riqueza, comparando-se
constantemente uns com os outros e competindo
com eles.
Por exemplo, numa sociedade competitiva,
aqueles que não gostam de pressionar os outros
acabam derrotados, perdendo a confiança em si
mesmos. Entretanto, um coração gentil é um dos
valores básicos que constitui a preciosa virtude que

os seres humanos podem possuir. As pessoas que
preferem evitar a competição podem ser bons em
entender a dor interior do próximo, compreendendo
o problema e a necessidade das pessoas, suavizando
o sentimento daqueles que sofrem de melancolia e
opressão.
Se pensarmos dessa maneira, o mundo no qual a
gentileza e a consideração são valorizadas parecerá
muito mais atraente do que o mundo no qual a
vitória é sempre considerada ideal. Isto nos ensina
que mesmo as pessoas que perderam a visão do
sentido de suas vidas podem encontrar a razão de
viver, através da mudança do pensamento,
analisando o valor verdadeiro da existência, ao
invés da comparação com os outros.

A alegria de cada dia
O “Sutra em Quarenta e Dois Capítulos” contém os
versos: “Procurar o Caminho é sofrer. Entretanto,
não ter o desejo de procurar o Caminho é sofrer
ainda mais. Nascemos neste mundo, envelhecemos,
adoecemos e morremos, e não há limite a tais
sofrimentos”. Como já disse, nesta vida “todas as
coisas são caracterizadas por sofrimento”, e é
exatamente por essa razão que as pessoas não param
de procurar o Caminho.
O Caminho é o conhecimento da verdade universal
– a lei que pertence a todos, em qualquer lugar, a
qualquer hora – e colocar isso em prática, em outras
palavras, é viver de acordo com o ensinamento de
Buda. Isto significa que quando praticamos e
estudamos o ensinamento, nos distanciamos das
preocupações e somos capazes de conduzir uma
vida mais alegre.
Isto está diretamente conectado à razão de viver.
Se aprendermos agora como existimos neste
mundo, poderemos compreender que “todos nós
existimos como parte de um todo, e sustentamos
reciprocamente as nossas vidas, conduzindo-as com
o apoio de outros”.
Tudo neste mundo está em harmonia por causa da
motivação recíproca das vidas, sendo que o meu
trabalho é ajudar o outro, e ao ajudar o outro eu
também estou sendo preenchido de satisfação – esta
é a nossa verdadeira realidade, a maneira como as

coisas são realmente.
Embora não tenhamos consciência deste fato todos
os dias, quando alegramos as pessoas também
ficamos felizes. Este é o sentido de viver para os
seres humanos.
Quando interações de alegria e gentileza ajudam a
espalhar sorrisos, estaremos construindo um mundo
cheio de benefícios para nós mesmos e para os
outros, que simultaneamente realizam tanto a nossa
alegria, como a felicidade dos outros. Este é o
verdadeiro sentido de valer a pena viver, algo que
não pode ser alcançado quando estamos
preocupados em vencer ou perder.
O dia 8 de abril é o aniversário de nascimento
de Shakyamuni. Vamos ser sempre gratos pela
sabedoria e compaixão de Shakyamuni, que
declarou: “Todas as pessoas do mundo, cada uma
delas é merecedora de respeito”. Vamos juntos
compreender bem o valor e o significado de termos
recebido a vida que temos agora neste mundo.

“Koosei” Abril 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.

A Grande Tranquilidade:
A Conexão com o Nosso Verdadeiro Propósito (Voto Original)

Se o nosso sentimento se despertar para a sua original e verdadeira
natureza (natureza búdica), surgirá o mundo no qual todos os seres
humanos, todos os seres vivos, e todas as coisas existem em grande
harmonia (A Terra da Luz Tranquila).
(Shinshaku Hokke Sambu-kyo –
Novo Comentário sobre o Tríplice Sutra de Lótus, vol.4, pg.106)
Buda nos apresenta vários acontecimentos em nossas vidas, para que
possamos aprender a reverenciar todas as coisas. Portanto, não precisamos
nos preocupar com o que encontramos pela vida afora. Podemos nos alegrar
em paz, sofrer em paz, e entristecer em paz. Tudo o que precisamos fazer é
treinar nossos olhos a verem a luz onde quer que esteja brilhando, em
qualquer situação. Quando pudermos discernir a luz e reverenciar todas as
coisas, apenas o fato de estarmos vivos será o nosso caminho para a
budeidade.
O “Buda Original” permeia todas as partes do universo, pronto para
salvar todos os seres.
(Hokekyo no Atarashii Kaishaku –
Budismo para o Homem de Hoje, pg.35)
Que tipo de pessoa consegue reverenciar todas as coisas?
Havia um senhor, dono de uma empresa cujos negócios estavam indo
bem, mas devido às adversidades, seu patrocinador pediu o afastamento, e a
empresa acabou arcando com um débito considerável. Esse senhor já era
desde jovem, um participante ativo da igreja, inclusive havia recebido
treinamento religioso, mas agora, com seu futuro incerto, disse um dia
ironicamente, ao líder da igreja: “Em situações difíceis, nem mesmo o
ensinamento da Risho Kossei-kai ajuda, não é mesmo?”
Ouvindo isso, o líder respondeu perguntando a ele: “Você realmente
pensa assim? Ao te ver assim, me parece que seus problemas estão apenas
no presente. E até agora, como foi a sua vida?”
“E até agora, como foi sua vida?” Esta pergunta o fez reler as
orientações do Mestre Fundador, ao mesmo tempo em que se analisava por
dentro. Ele tinha que admitir que sua empresa estava muito bem até há

pouco tempo. A empresa tinha muito trabalho e felicidade, e ele mesmo
pôde se concentrar no trabalho, sendo apoiado por muitas pessoas.
Ele então pensou a respeito do que Buda estava tentando lhe ensinar
através dessa situação difícil, e o que Buda estava esperando dele.
A razão pela qual dou tanta ênfase na alegria é porque se você apenas
respeitar e viver conforme o ensinamento de Buda, sem dúvida,
conseguirá ser feliz. Portanto, quando se coloca em prática o
ensinamento com a alegria de saber que não há com o que se preocupar,
irá ter a experiência de sentir a tranquilidade.
(“Hosshin” novembro de 1986)
Esse senhor estava desejando do fundo do coração reconstruir seu
sentimento. Um sentimento de que ele deveria de fato se alinhar com o
desejo de Buda tomou conta de seu coração. Após pensar no que Buda
estava desejando dele, no dia seguinte, foi com a esposa visitar os clientes e
aqueles que no passado deram força à empresa, em agradecimento ao apoio
dado.
Aonde iam, no melhor dos casos as pessoas se simpatizavam com o
problema ou os encorajavam, dizendo: “ouvimos falar de vocês; parece que
estão enfrentando um grande problema, não?”. O casal já tinha decidido
que iria prestar menos atenção no que os outros diziam ou no que poderiam
responder, e decidiram simplesmente dar o melhor de si em venerar a
natureza búdica de quem quer que fosse, e tentar estabelecer uma conexão
com eles, sempre através de suas próprias naturezas búdicas. A forma
concreta pela qual eles expressaram esta determinação foi agradecer pelo
apoio recebido no passado.
E se algum trabalho fosse oferecido, eles haviam determinado que iriam
aceitar com muita gratidão.
Foi quando eles visitaram uma certa empresa, onde ouviram: “Agora
mesmo temos muito serviço e precisamos contratá-lo, mas ouvimos que sua
empresa está passando por dificuldades; então estávamos pensando em
passar o contrato para uma outra empresa. Entretanto, vocês têm uma
atitude muito positiva – ficamos muito impressionados”, e assim eles
fecharam um grande contrato. Este fato foi o que fez, subsequentemente,
com que obtivessem muito sucesso, permitindo que o empresário pudesse
reconstruir sua empresa.
As mudanças que provém da crença profunda no ensinamento de Buda e
a prática sincera, atestam que estamos no caminho correto. Por
exemplo, algo que pareça ser uma mudança negativa, pode ser que
signifique uma etapa para essa pessoa aperfeiçoar a sua personalidade.
Portanto, mesmo que nos deparemos com uma mudança desagradável,
se continuarmos a nossa prática do Caminho de Buda, essa mudança
desagradável se tornará a base da felicidade de um longo futuro.
(“Shinshaku” vol.4, pg.54)
Quando o dono da empresa estava para completar 60 anos, a próxima
situação que ele teria que enfrentar envolvia a sua mãe, a qual começou a
requerer cuidados especiais. Ele pensou: “Então esta deve ser uma outra
oportunidade de encontrar a maneira de realizar o desejo de Buda”. Após
ter uma conversa com sua esposa, ele disse: “Eu ainda tenho muito o que
fazer para ser útil à empresa, mas vou fazer desta oportunidade aquilo que
não tenho feito há muito tempo – dar amor e atenção para a minha mãe”.
Ele afastou-se do cargo de executivo, reduzindo em 50% o seu ordenado.
Sua carga de trabalho foi reduzida em dois terços, e agora ele passava esse

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.

tempo com a sua mãe. Agora, a mãe era o foco da família, e esse senhor e
sua esposa estavam em comum acordo espiritual e cooperação recíproca,
melhor do que antes.
Este senhor deixou de se apegar à mudança constante dos fenômenos. O
fato de ter ou não ter serviço, assim como os cuidados com a mãe são
caminhos para se tornar Buda e vendo todos os fenômenos como
“necessários para si”, ele conseguiu trilhar o Caminho no qual sente o
desejo de Buda em cada um dos acontecimentos que surgem à sua frente.
Mesmo que se diga que “tudo que acontece é necessário para mim”,
devemos manter em mente a importância de se relacionar com as pessoas
com muito afeto, todas as vezes que quisermos verdadeiramente nos
conectar com os desejos de Buda. Em outras palavras, precisamos nos
perguntar se o contato está acontecendo entre a nossa própria natureza
búdica e a natureza búdica do próximo.
De fato, é isto que nos conecta aos desejos de Buda. Quando somos
conectados aos desejos de Buda, adquirimos a habilidade de ver as coisas
que estão brilhando, podendo viver com grande tranquilidade.
O Mestre Fundador disse: “Você será verdadeiro para si mesmo e
seguirá sinceramente o Caminho de Buda, se você é honesto e não duvida
de si. Este é o melhor caminho para tranquilizar seu espírito. Não existe paz
maior que esta”. A paz surge quando “estiver ciente disso, sendo fiel ao
ensinamento recebido de Buda”. E a maior paz surgirá com a crença de que
“não há com o que se preocupar, pois Buda está protegendo a todos”.
O modo de ver de Buda é um modo de ver afetuoso, que se ajusta à
compreensão do ouvinte. Aprender a adotar este tipo de visão em todas as
situações, é um exercício atribuído a nós por Buda. Quando pudermos ver
as coisas como Buda, com olhos de compaixão, iremos adquirir uma grande
tranquilidade e encontraremos a nossa salvação.

“Aprendendo da sabedoria do Mestre Fundador” (Editora Kosei) pg.152~159

Palavras da Embaixadora do DESARME-SE!
Igreja de Bangkok Ketsarin Somlit
*Do discurso na Convenção de Jovens realizada em Chittagong,
Bangladesh, em 12 de março.

Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha
gratidão a todos que se reuniram aqui hoje, e pela
oportunidade de poder falar nesta ocasião tão especial.
Meu nome é Ketsarin Somlit, e sou da igreja de
Bangkok. Vim aqui hoje, com uma missão especial, que é
a de servir como embaixadora mundial, na campanha do
DESARME-SE!.
Tenho certeza de que todos aqui presentes, sem
exceção, desejam a paz para a família, a sociedade, o
país, e para o mundo todo.
Agora, gostaria de lhes fazer uma pergunta importante.
Como seres humanos, podemos usar nossas mãos para
ajudar e apoiar um ao outro, ou podemos usar essas
mesmas mãos para ferir e matar um ao outro. O que vocês
prefeririam que suas mãos fizessem?
Deixe-me explicar o propósito da campanha do
DESARME-SE!
O DESARME-SE! é uma campanha para compartilhar
a segurança, que tem como objetivo proteger as vidas das
pessoas do mundo todo. Esta campanha acontecerá do
dia 1º de maio ao dia 30 de junho. O responsável da
campanha é o WRCP (World Conference of Religions for
Peace) Rede Global de Jovens. A campanha tem três
grandes objetivos:
1. Abolir armas nucleares;
2. Parar com a proliferação e mau uso de armas
convencionais;
3. Redirecionar 10% da despesa militar para melhorar
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações
Unidas (MDGs – Millennium Developement Goals) até o
ano de 2015.
Para fazer crescer a consciência sobre estas metas, e
conseguir que as pessoas pensem em atividades
construtivas para a paz, estaremos juntos fazendo uma
petição em escala mundial. Quando estiver completa, a
petição será apresentada ao Secretário Geral das Nações
Unidas, os Membros permanentes do Conselho de

!

Segurança das Nações Unidas, Líderes do Estado, e
Membros do Parlamento em cada país.
Os senhores têm conhecimento de quanto dinheiro
está sendo gasto com despesas militares no mundo todo?
Eu não tinha conhecimento até me envolver nesta
campanha. Nem podem imaginar! É o equivalente a três
milhões de dólares por minuto! Senti o que isso representa
de desperdício. São três milhões de dólares para matar as
pessoas e destruir coisas. Três milhões de dólares por
minuto! Pensem na diferença que faria se pudéssemos
usar esse dinheiro só para propósitos de paz, como ajudar
a eliminar a morte por pobreza. Tal objetivo representa o
propósito desta campanha.
A guerra resulta apenas em sofrimento humano, nunca
em felicidade. Como devem ter visto recentemente no
noticiário, há um conflito na parte sul da Tailândia. Iniciouse há três ou quatro anos. Muitas pessoas foram feridas,
ou até mesmo mortas. Escolas foram bombardeadas,
impossibilitando os alunos de irem à escola, ou mesmo de
estudarem. E muitos policiais e militares que estão
protegendo o país têm sido sacrificados.
Nós, seres humanos, entramos em conflito com o outro
dizendo: eu estou certo e você está errado. E assim a
situação toma proporções de grande escala de conflito ou
guerra. Na maioria das vezes, nunca resolvemos nossas
diferenças. A única coisa que encontramos é tristeza no
final do conflito.
É triste para toda a nação da Tailândia que esse
conflito exista na parte sul. O meu desejo é que isso não
deveria existir em meu país natal nem em qualquer lugar.
Acredito que todas as pessoas possuam um
sofrimento. Eu também possuo. Entretanto, desde que
conheci a Risho Kossei-kai, aprendi que através de nosso
sofrimento, podemos crescer e mudar para sermos
pessoas que possam verdadeiramente servir os outros; e
tal mudança plantará sementes de felicidade em nossas
próprias vidas. Eu, sinceramente, desejo que as crianças,
em cujos ombros repousa o destino dos seres humanos,
saibam da importância de as pessoas agirem interessadas
na felicidade do próximo. Acredito que a paz virá se
fizermos um esforço para amar outras pessoas, ao invés
de agir para o interesse próprio. Para que isso aconteça,
gostaria de compartilhar este movimento e o ensinamento
de Buda com o maior número de pessoas possível.
Vamos então usar nossas mãos como ferramentas
para criar a paz, e não a guerra. Pegue na mão uma
caneta ao invés de uma arma, e junte-se a nós assinando
a petição. Eu darei o melhor de mim para o meu país
natal, a Tailândia. Portanto todos vocês, por favor, dêem o
melhor de si em seus países.

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.

A BASE DA FELICIDADE
É A EMOÇÃO E GRATIDÃO

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

Existem pessoas que são ótimas para elucidar a
doutrina, mas não se dão bem na vida diária. Também
existem pessoas que conhecem bem a razão da Lei,
mas vivem reclamando. Essas pessoas têm dificuldade
de encontrar a salvação.
Não é que só os resultados visíveis são a salvação,
mas não acontece uma mudança positiva ou uma
evidência para essas pessoas.
Numa situação contrária, existem aquelas pessoas
que mesmo não compreendendo nada da doutrina,
apenas dizem “sou grato”, “sou grato”, fazem a doação

e o voluntariado, e praticam o ensinamento com
devoção. Essas pessoas visivelmente vão se tornando
felizes.
Se observarmos onde está a diferença, as pessoas
que vão se tornando felizes sempre se emocionam de
coração e não perdem nunca o sentimento de gratidão.
Essa característica é comum a todos.
Acredito que não há erro em dizer com firmeza que
o verdadeiro mérito da fé, a base da felicidade das
pessoas está na emoção e gratidão.
“Kaiso Zuikan 4” (Pensamentos do Mestre Fundador) pg. 56~57

A igreja de Colombo, no Sri Lanka, no dia 28 de
março, estava tomada de alegres rostos dos membros, que
comemoravam a inauguração da igreja. Este ano a Matriz
de Disseminação Internacional está completando quatro
anos desde a sua criação, e é esta a 12ª inauguração de uma
igreja no exterior. Em três anos, seis novas regionais
foram promovidas a igreja. Vamos enumerá-las por ordem
de inauguração: Igreja de Bangkok, Igreja de Oklahoma,
Igreja de Bangladesh, Igreja de Taipei, Igreja de Tainan. E
desta vez, aconteceu oficialmente a tão esperada
inauguração da igreja do Sri Lanka. No início havia
regionais em 18 países, mas esse número já subiu para 21.

Este ano temos a previsão da inclusão da regional no
Camboja. Após a declaração da disseminação mundial
feita pelo Mestre Presidente Niwano, essa disseminação
está crescendo constantemente. É algo gratificante. E o que
está apoiando esse progresso são os líderes de cada país.
Os reverendos locais também já são quatro. Um terço dos
reverendos já são locais. Aquilo que não se imaginava há
quatro anos, está acontecendo seguidamente. Parece que
Buda está com pressa na construção da Terra da Luz
Eternamente Tranquila. Vamos então nos apressar na
propulsão à disseminação!
(Kotaro Suzuki)

A Risho Kossei-kai é uma organização de budistas leigos, fundada em 05 de março de 1938 pelo
Fundador Nikkyo Niwano e pela co-fundadora Myoko Naganuma. O Tríplice Sutra de Lótus é a base
deste ensinamento. Trata-se da reunião de pessoas que deseja a paz mundial através do ensinamento
de Buda, partindo da convivência diária em seus lares, locais de trabalho e dentro da sociedade.
Atualmente, junto com o Mestre Presidente Nichiko Niwano, os membros trabalham ativamente para a
difusão do ensinamento, de mãos dadas com outras religiões e organizações, realizando várias
atividades para a paz, dentro e fora do Japão.
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Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel & Fax: 1-847-394-0809
e-mail: murakami3370@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: ok.risshokoseikai@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
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Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
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Tel : 1-541-810-8127

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
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201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huankhwang
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Tel : 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: hiromi_mat@yahoo.com http://www.rkk.org.br

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@mail.rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
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Tel: 55-11-4724-8862

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Taipei

1817 Nani Street, Wailuku, Maui, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625
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Rissho Kosei-kai of Taichung
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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

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 Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Jilung

Rissho Kosei-kai of Tainan
No.45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701
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Rissho Kosei-kai of Pingtung
No.4, Lane 60, Minquan Road, Pingtung City,
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Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,
Ulaanbaatar, Mongolia
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e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp
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Sri Lanka
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Rissho Kosei-kai of Sydney
Rissho Kosei-kai of Singapore

International Buddhist Congregation (IBC)
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Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
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201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218

Branches under the South Asia Division
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Tel: 91-11-2623-5060
Fax: 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Kolkata
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Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464
Fax: 977-1-553-9832
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Rissho Kosei-kai of Lumbini
Shantiban, Lumbini, Nepal

Other Groups

Thai Rissho Friendship Foundation

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
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Tel: 66-2-716-8141
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Rissho Kosei-kai of Bangladesh
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Rissho Kosei-kai of Mayani
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Rissho Kosei-kai of Domdama
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Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
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