“AS SEIS PERFEIÇÕES”
~ Moralidade (Seguir os Preceitos) ~

Este mês, gostaria de lhes apresentar o conceito
de “moralidade”.
“Seguir os preceitos” obviamente significa
observar os comandos enviados por Buda”.
Então que tipo de comandos são esses”?
Não matar, não roubar, não mentir, e assim
por diante. Buda está desejando que, ao
seguirmos os preceitos, possamos preservar
corretamente o nosso sentimento. Ao levar uma
vida correta, passamos a um nível mais elevado,
e nos tornamos pessoas capazes de servir

outras pessoas. Buda jamais nos deixaria sentir
carência ou passar por dificuldade.
Seguir os preceitos de Buda pode nos ajudar
a gerar ações positivas, utilizando intensamente
o potencial de nossas vidas preciosas; podemos
nos encontrar fazendo caridade ou dirigindo
palavras amáveis às pessoas. Ao mesmo tempo,
seguindo os preceitos, podemos evitar
problemas e sofrimentos em nossas vidas.
Neste sentido, seguir os preceitos pode ser
comparado a usar o cinto de segurança do
carro; seguir a regra de sempre utilizar o cinto de
segurança nos ajuda a proteger nossas vidas se
nos envolvermos em um acidente.
Na nossa vida diária, existem muitas outras
incontáveis “regras”, como chegar na hora
marcada, desligar o celular dentro de ônibus ou
trens. Seguir essas regras também é um
caminho do bodhisattva para proporcionar
prazer às pessoas à sua volta.
Ao colocar em ordem as nossas ações e a
vida diária, estamos formando um Eu que dá
alegria às pessoas, e é uma das maneiras de se
alcançar a felicidade pela “moralidade”. Esse
primeiro passo será logicamente dado por você.

*Na página nove está publicado o comunicado a respeito do DESARME-SE!. Não deixem de ver!

REVERENCIANDO A NÓS MESMOS
Presidente da Risho Kossei-kai

O sentido da reverência
Existem as palavras: “Belisque-se e sinta a dor
das pessoas”. Isto significa que ao sentir a própria
dor, talvez pela primeira vez reconheçamos o
sofrimento das outras pessoas. Em outras palavras,
podemos compreender melhor as situações quando
passamos por experiência semelhante.
Como se diz no budismo, “é muito difícil nascer
como um ser humano” – Receber o presente da vida
e nascer neste mundo humano é muito raro e quase
miraculoso. Este fato é tão gratificante, e quando
devotamos a preciosidade da vida às outras pessoas
observando-as
como
existências
preciosas,
começamos a ter o sentimento de respeito, e elas não
conseguirão negar isso ao próximo.
Mas mesmo que tenhamos entendido, acabamos
culpando aqueles que estão à nossa volta, nos
queixando-nos e tendo insatisfação.
Pode parecer arrogante reverenciar a si mesmo,
mas não é isso. Quando percebermos a preciosidade
da vida e conseguirmos reverenciar a nós mesmos,
conseguiremos de coração reverenciar Buda e
reverenciar o próximo.
A reverência, ao mesmo tempo que representa o
respeito ao próximo, é o respeito a si mesmo através
do contato com o próximo. Quando se reverencia,
você é reverenciado. Isto significa o respeito mútuo,
e é aí onde se encontra o sentido solene da
reverência.
O Mestre Dooguen disse que “aprender o
caminho búdico é aprender a si mesmo”. Significa
que o caminho búdico é o mundo onde se
desenvolve a natureza búdica, e o caminho búdico
consiste em esclarecer que o “eu” próprio é a própria
natureza búdica.

Nichiko Niwano

NÃO NEGAR O PRÓXIMO
No Sutra de Lótus Shakyamuni Buda diz que
“Mesmo que procure por onde quer que seja, não
encontro ninguém mais querido do que eu”.
Isto se origina do seguinte diálogo entre o rei
Pasenadi e sua esposa rainha Mallikah do país de
nome Kosala.
O rei pergunta: Mallikah, existe para você
alguém mais querido do que você mesma? E a
rainha responde: Para mim não existe ninguém mais
querido do que eu mesma. E para você, existe? E
ele responde: Para mim também, não existe
ninguém mais querido do que eu mesmo. E o rei,
contando a Shakyamuni o conteúdo desta conversa,
ouviu de Shakyamuni o seguinte comentário:
“Assim como não se encontra alguém mais
querido do que a si próprio, para as outras pessoas
também, elas mesmas são as mais queridas. Por
isso, quem ama verdadeiramente a si próprio, não
faz mal ao próximo”.
Não fazer mal ao próximo significa, como disse
antes, não negar o próximo. A princípio, a
existência do eu e a do próximo é a manifestação da
única vida que chamamos de natureza búdica.
Portanto, ao observarmos bem a essência de vida do
eu e do próximo, ao analisarmos a preciosidade
tanto do eu como do próximo, não conseguiremos

prejudicar nem entristecer as pessoas.
Assim como no cristianismo se diz “Faça aos
outros aquilo que gostaria que fizessem a você”,
fazer para as pessoas à sua volta aquilo que faz você
mesmo se sentir feliz ou alegre, é a postura original
do ser humano.
Entretanto, ao compreender dessa forma a
própria preciosidade, percebe-se também a nossa
imperfeição. Enxergar os defeitos e pontos fracos
das pessoas significa que eu também possuo
defeitos semelhantes, pois o que não existe em mim
não consigo enxergar nos outros.
Então Shakyamuni Buda também diz: “Quando
souber que ama a si mesmo, faça coisas boas”.
“Coisas boas” significa respeitar e reverenciar
mutuamente a si e aos outros, isto é, independente
de como sejam as pessoas, não se apegar ao que
gosta ou desgosta e aos pontos fortes e fracos,
focando todas as coisas positivamente.
Na vida diária, quando parecer estar prestes a ver
de forma indigna tanto a vida própria como a do
próximo, procure o sangha – nossos bons amigos
com certeza nos proporcionarão uma oportunidade
de auto-reflexão.
“Koosei” Maio 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.

DESCOBRINDO A LUZ: O CAMINHO PARA A REALIZAÇÃO
Quando nossos corações estão constantemente preenchidos pela alegria
da fé adquirida com os ensinamentos de Buda, o mundo em que vivemos
se transforma em um lugar incrivelmente divertido. A beleza se
encontra em qualquer lugar que olhamos, e todos aqueles que
encontramos nos parecem bodhisattvas.
(“Hoosen” Ed. Especial, pg.120)
“Foi na manhã do dia 8 de dezembro, logo que a estrela d’alva surgiu no
céu, quando a mente do bodhisattva estava tão límpida como a manhã que
se iniciava, que Ele finalmente alcançou a perfeita iluminação. Desde então
sua habilidade de olhar todas as coisas era diferente das pessoas comuns.
Ele era capaz de perceber claramente o real estado de todas as coisas,
desimpedido de fenômenos superficiais: Ele havia obtido os olhos de um
Buda.
Nessa hora, disse o seguinte: “Misterioso! Misterioso! Todos os seres
vivos possuem a sabedoria e o virtuoso sinal do Tathagata (o mais alto
epíteto de um Buda), mas não percebem isso por causa do seu apego a
desejos e ilusões.
Quando Shakyamuni olhou o mundo com os olhos de um Buda,
percebeu que todas as coisas pareciam completamente mudadas. Animais,
plantas e seres humanos, todos pareciam banhados em tamanha glória e
brilho que era como se estivessem impregnados com a mesma vida de
Buda. Suas palavras espontâneas “Misterioso! Misterioso!” estavam
repletas da grande alegria em descobrir o real estado de toda a existência.”
O Mestre Fundador Nikkyo Niwano escreveu a respeito do momento em
que Shakyamuni alcançou a perfeita iluminação em seu livro “Shakyamuni
Buda: Uma Biografia Narrativa”.
No momento da iluminação em que se tornou Buda, Shakyamuni
enxergou todas as coisas brilharem com luz. Talvez essa seja a razão de

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.

falarmos da obtenção da budeidade como “tornar-se iluminado”, incluindo
o sentido de ver todas as coisas brilhando com luz.
O Mestre Fundador está nos ensinando que quando conseguimos
detectar a essência daquilo que está brilhando nas pessoas que encontramos;
quando temos os olhos capazes de ver a luz nas coisas que estão
inerentemente brilhando, isso significa que estamos alcançando a
budeidade.
Que tipo de lugar vemos quando olhamos o nosso mundo com esse tipo
de visão? Vemos um mundo no qual todas as coisas são preciosas e todas as
pessoas parecem ser budas. Não importa o que encontremos, não devemos
hesitar, devemos acreditar que tudo ocorre para nos guiar à auto-realização,
e assim, poderemos viver em paz.
O mundo é essencialmente um lugar belo e radiante, mas pelo fato de as
lentes de nossa mente estarem impregnadas de sujeira, ele nos parece
sujo. Se eliminarmos a sujeira de nossas mentes, o mundo
imediatamente se tornará a Terra da Tranquila Luz. Esta ideia é a
essência do ensinamento do Sutra de Lótus.
(“Shinshaku” vol.2, pg.85)

“Aprendendo da sabedoria do Mestre Fundador” (Editora Kosei) pg.18~21

O MUNDO SE TRANSFORMA A PARTIR DO
SENTIMENTO E DAS PALAVRAS PROFERIDAS 1
KOITI KAWAMOTO – Reverendo da igreja de Takefu
Este relato foi realizado no dia 4 de abril de 2010, no Grande Salão Sagrado, na ocasião da
cerimônia mensal em Memória do Mestre Fundador. Sua publicação será dividida em três edições.

Hoje, no aniversário de falecimento do Mestre
Fundador Niwano, sinto-me honrado por ter recebido a
função de fazer o meu relato. A todos, por favor me
guiem.
A igreja de Takefu se localiza na região norte da
província de Fukui, na cidade de Etizen. A igreja é
cercada por selva e montanha, o mar fica próximo e é
um lugar onde o ar é puro e o arroz é delicioso.
Desde que nasci, meus pais já tinham ligação com
a Kossei-kai e para mim, a Kossei-kai era uma coisa
mais do que comum. Entretanto, não sabia direito o
que era a Kossei-kai. Na época da Universidade, os
amigos veteranos me convidavam para as atividades
da igreja, e fui levado para fazer o tedori (visitar os
membros). Depois disso achei bom trabalhar na área
de educação no interior da província de Shimane, mas
decidi estudar no Gakurin (Escola Seminarista da
RKK). Resolvi fazer isso porque pensei que vivendo a
vida numa cidade como Tóquio, poderia conseguir
alguma experiência útil para poder ensinar mais tarde
numa escola do interior. Depois disso, a partir de 2003
recebi a função no departamento de Disseminação
Internacional.
O ano de 2006 foi o ano comemorativo dos 100
anos de nascimento do Mestre Fundador Niwano. Eu
estava na época, atarefado com os preparativos para
receber os membros estrangeiros e também com a
programação. Com a ajuda da equipe da Matriz e de
muitas pessoas, consegui realizar a tarefa com
sucesso. Depois de algum tempo, após o jantar de
reconhecimento com o pessoal que se engajou no
evento, ao voltar para casa, percebi que meu nariz
estava inflamado. Pensei que tivesse bebido demais, e
dormi assim mesmo. No dia seguinte, preocupado,
passei pelo Hospital da Kossei-kai. Isso foi no mês de
dezembro.
O médico disse que havia suspeita de um tumor, e
tive então que passar por um exame estrutural do
interior das narinas. Lembrei-me então que, mais ou
menos em maio, no hotel onde me hospedei quando
estava a trabalho, e também em casa, algumas vezes
tive hemorragia do nariz e havia levado algum tempo
até estancar o sangue. Fiquei um pouco preocupado,
mas eu mesmo me fazia pensar que aquilo não era
nada grave. Com esse sentimento, fui ouvir o resultado
do exame no início do ano, em janeiro. Fui repreendido
pelo médico: Por que não veio logo? O resultado era
duvidoso. Fiz novamente o exame. Desta vez marquei
o dia para ouvir o resultado.

!

Perguntei ao médico: Como foi o resultado?
É um tumor maligno.
Tumor maligno significa câncer?
Sim, é câncer.
A minha vista se escureceu. Por que eu com câncer?
Por quê?
Voltei para casa não sei como, e com coragem,
contei à minha esposa.
Depois disso mudei de hospital, para o Hospital
Universitário de Tóquio, e após vários exames, no dia 26
de fevereiro, foi diagnosticado carcinoma do seio epitelial
paranasal e foi então marcada a minha cirurgia.
Dentro da minha cabeça se repetiam pensamentos
como: Por que fiquei com câncer? E agora, como vai ser?
Se eu morrer, a minha esposa e meus filhos poderão
sobreviver? E meus pais? Vou me sentir culpado por
morrer antes deles...
O dia da cirurgia me pareceu o meu último dia de
vida, e sempre que tinha tempo, recitava o Tríplice Sutra
de Lótus. Dessa forma, apesar de intranquilo, o meu
sentimento de me dedicar a viver conforme o desejo de
Buda foi ficando cada vez mais forte. Foi então que o
meu sentimento de confiar na providência foi ficando
mais sólido.
A cirurgia transcorreu bem e depois de algum tempo
tive alta. O céu azul que pude ver quando saí do hospital
me marcou muito, e ele continua nítido em minha
memória.

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 ESCOLA QUE EXISTE DENTRO DA
POSTURA DE QUERER APRENDER

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

A vida é uma prática constante até a morte. Passa-se a
vida aprendendo, aperfeiçoando-se, e o servir à sociedade é o
modo de vida do ser humano; é esse o aprendizado da vida.
Hoje sou Presidente da Kossei-kai, e esta minha função
não é apenas a de orientar os membros mas também a de eu
mesmo me aprofundar na minha fé através dessa função,
objetivando a realização como ser humano. Se eu me
esquecer desse aperfeiçoamento sem fim, o meu
desenvolvimento acaba parando.
No meu caso, tenho apenas o grau primário de
escolaridade, e sempre tenho um forte sentimento de querer

Na invocação do “Sutra” que recitamos de manhã e de
tarde, temos: “Possam todos estar presentes entre nós e
saber da nossa sincera e profunda devoção para com eles”.
Todas as vezes que fazemos a oração, invocamos todos os
budas e bodhisattvas e desejamos que observem a nossa
prática e perseverança. Mas será que estamos preparados
espiritualmente para invocar os deuses e budas? O Mestre
Fundador em uma prática especial de inverno, na função
de celebrante, acordou às duas horas da manhã e purificouse, jogando água fria sobre si mesmo. Isso porque tinha o
sentimento de que não poderia ter nada a esconder perante
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os deuses e budas. No livro “Aprendendo da sabedoria do
Mestre Fundador”, de Kosho Niwano, encontramos
descrita essa figura digna. “Para mim, existe uma imagem
inesquecível do Mestre Fundador. É a figura dele de
costas, quando, após a oração, sozinho, juntava as mãos e
reverenciava profundamente o altar. Eu que olhava de trás,
tremia. Pensava: a origem da fé do Mestre Fundador estava
condensada nesta sua figura de costas. Nós também,
aprendendo da sabedoria do Mestre Fundador, vamos viver
seriamente este momento.
(Kotaro Suzuki)
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“Kaiso Zuikan 4” (Pensamentos do Mestre Fundador) pg. 34~35

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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estudar o dobro ou o triplo das pessoas. Acabou tornando-se
um hábito meu, voltar a atenção com seriedade para
palavras ditas por qualquer pessoa. Se não perdermos essa
postura de querer aprender, poderemos adquirir o
aprendizado de se convencer com qualquer coisa.
Não se trata apenas de aprender do professor na sala de
aula da escola. Nesta sociedade, existem os bons e os maus
exemplos. E, às vezes, somos os professores do próximo e,
outras vezes, somos alunos que aprendem. Este é o
ensinamento da vida. É o aprendizado próprio de que
elucidar o ensinamento ao próximo também é muito
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No more nuclear weapons
No more landmines and bombs

For more development
Redirect 10% of military expenditure to achieve
the UN Millennium Development Goals by 2015.

Worldwide Petition Drive
Signed petitions will be delivered to the United Nations Secretary General,
the permanent members of the Security Council, as well as to Heads of
State and Members of Parliament in your country.
joins the ARMS DOWN! campaign
as a founding member of WCRP.

Petition via the Internet: http://rk-world.org/armsdown.aspx

Rissho Kosei-kai

Oversea’s Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
4255 Campus Drive, University Center A-245 Irvine,
CA 92612, U.S.A.
Tel : 1-949-336-4430 Fax: 1-949-336-4432
e-mail: info@buddhistcenter-rkina.org http://www.buddhistcenter-rkina.org

2010

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
www.rkina.org/tampabay

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
724 Main St. Suite 214, Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.
Tel : 1-541-810-8127

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
4340 E Kentucky Ave #345 Glendale CO 80234, U.S.A.
Tel : 1-303-319-2765
Fax : 1-720-876-4534

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huankhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel : 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

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

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

Rissho Kosei-kai Kona Branch
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua, Kona, HI 96750, U.S.A.
Tel & Fax: 1-808-325-0015

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

446 “B” Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A

Risho Kossei-kai do Brasil
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

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-4724-8862

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No.10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100
Tel: 886-2-2381-1632
Fax: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai of Taichung
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

Rissho Kosei-kai of Tainan

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

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

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

Rissho Kosei-kai of Sacramento

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

Korean Rissho Kosei-kai
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

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of Vancouver

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, Club Lotsu Sutra of San Mateo
851 San mateo Dr, San Mateo, CA 94401, U.S.A.

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

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel: 94-11-2826367
Fax: 94-11-4205632

Mongolia

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 the UK

Rissho Kosei-kai of Habarana
Rissho Kosei-kai of Galle
“Suwisal” Bataganwila, Imaduwa, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama
12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy
Tel: Contact to Rissho Kosei-kai (Geneva)

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France
Tel: Contact to Rissho Kosei-kai (Geneva)

Rissho Kosei-kai of Sydney
Rissho Kosei-kai of Singapore

International Buddhist Congregation (IBC)
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/

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

Branches under the South Asia Division
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

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
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 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
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

114, Nanshi Si Road, Zenruzhen, Putuo-qu, Shanghai, China

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,
Dahka Cand.-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

