Capítulo 5 do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa

A Parábola das Plantas Medicinais
Após Buda ter apresentado a Parábola do Rico Homem
e seu Pobre Filho, os quatro grandes sravakas
expressaram admiração por sua grande compaixão e pelo
uso dos hábeis meios salvíficos. Eles então falaram com
gratidão de como a parábola ajudou-os a obter maior fé e
compreensão.
Então, o Grande Enobrecido disse: “Muito bem, MahaKashyapa. Você descreveu bem a real bênção do
Tathagata. Entretanto, o Tathagata manifesta inumeráveis e
ilimitadas bênçãos que você não poderia nunca descrever
por completo. O Tathagata é o rei do Dharma. Portanto, ele
vê e reconhece a realidade de todas as coisas. O Tathagata
é capaz de distinguir todas as coisas e pregar os
ensinamentos com habilidade, de acordo com a pessoa e a
ocasião. O ensinamento leva todas as pessoas à
budeidade, e revela aos seres vivos toda a sabedoria
envolvente de Buda.
Após a introdução, Buda explicou claramente, usando
a Parábola das Plantas Medicinais, o relacionamento entre
o seu ensinamento e os seres vivos que o recebem.
“Há plantas e árvores de várias e numerosas espécies,
com nomes e cores diferentes. Uma nuvem densa, cobrindo
todo o céu, derrama chuva em tudo igualmente, ao mesmo
tempo. A chuva faz com que as plantas recebam umidade
para crescer, florescer, criar frutos, cada uma de acordo
com sua própria natureza e espécie. Apesar de tudo
crescer no mesmo solo e receber umidade da mesma
chuva, as plantas e árvores são todas diferentes umas das
outras. O Tathagata é a grande nuvem cobrindo todo o céu,

Celebrando o 40º Aniversário de
Fundação da Igreja do Brasil
No dia 24 de julho, a Igreja RKK do Brasil realizou
a cerimônia para celebrar o 40º aniversário de sua
fundação. Esteve presente à cerimônia o Reverendo
Yasutaka Watanabe, diretor da Risho Kossei-kai,
representando a Matriz em Tóquio.
A recitação do Sutra foi liderada pelo Reverendo
Kazuya Nagashima, responsável pela igreja no
Brasil, seguida pelas palavras de saudação do
diretor Watanabe. Nos primeiros cinco minutos, o
diretor Watanabe falou em português. Ele agradeceu
o apoio dos membros do Brasil assim como do
exterior, às vítimas da catástrofe no Japão.
Utilizando as palavras de orientação do Mestre
Presidente Niwano, enfatizou a importância de

e seu ensinamento é a chuva derramada na terra. Todos os
seres vivos são representados pelas plantas e árvores de
várias espécies: superior, média ou inferior. O Tathagata
sabe que todos os seres vivos são iguais em sua verdadeira
natureza, e são libertados do sofrimento pela verdade final.
Mas ele distingue as diferenças entre seus sentimentos e
desejos, e os guia de acordo com suas capacidades. A
melhor maneira de libertar os seres vivos do sofrimento é
instruindo-os gradualmente; portanto, Buda não ensina de
imediato a completa e definitiva sabedoria. Vocês são
pessoas muito raras e excelentes, porque foram capazes de
compreender a verdadeira intenção da pregação de todos
os budas, de como eles são apropriados em diversas
ocasiões, e foram capazes de compreender a verdadeira
natureza deste ensinamento, que é uma tarefa muito difícil.”
Buda conclui com as seguintes palavras, encorajandoos fortemente: “Para ser sincero, nenhum de vocês,
sravakas, ainda extinguiu por completo as ilusões, mas o
que estão praticando é o caminho do bodhisattva. Ao
continuarem firmemente a aprender e praticar, cada um de
vocês com certeza se tornará um buda.”

confirmar a origem e os fundamentos da fé baseados no
“Verso dos Preceitos dos Sete Budas do Passado”.
Muitos convidados de diversas organizações religiosas
como o Movimento dos Focolares, a entidade PL,
Tenrikyo e outras participaram da cerimônia, oferecendo
a sua oração.

A experiência de se tornar mais maduro
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai

O que significa “envelhecer”?
Como todos os estudantes japoneses
aprendem, cada ideograma tem um significado.
Associado ao “Dia do Idoso”, comemorado em
setembro, há o ideograma “Lou”, que significa
idoso, se refere a pessoas com mais de
setenta anos de idade, e há o ideograma “Ki”, o
qual refere a pessoas com sessenta anos.
De qualquer forma, quando tomamos
conhecimento de tais significados, o fato de
envelhecer, com o qual normalmente não nos
preocupamos, nos faz pensar: “eu também
estou ficando velho...”.
Entretanto Shakyamuni Buda disse: “As
pessoas que meramente acumularam a idade,
envelheceram em vão e viveram a vida sem
sentido”. E “aqueles que viveram com
sinceridade, virtudes e consideração em
relação ao próximo, dentro de uma profunda
compaixão, são considerados veteranos”. No
budismo, um veterano é um praticante de uma
grande virtude.
Shakyamuni Buda também disse: “Aqueles
que têm pouco a aprender envelhecem como
os bois. Eles ganham em carne sem
aumentarem a sabedoria.” De acordo com
Masahiro Yasuoka (1898~1983), renomada
autoridade japonesa em pensamento oriental, o
envelhecer é o processo que nos guia a
acumular experiências, aprofundar nosso
pensamento e completar nossas vidas; assim,
no final, o ficar mais velho nos oferece a
oportunidade de desenvolver nossa proficiência
mental enquanto se continua a aprender algo
novo.
Não importa a idade que alcancemos,

desde que façamos o esforço de superar
nossas faltas e erros, mostrando consideração
em relação ao próximo, baseados na sabedoria
que já possuímos – essa é a parte do
envelhecer que
deveria acompanhar a
passagem dos anos.

A alegria de se tornar mais
Dito isso, é fato que muitas pessoas levam a
mal e parecem relutar muito em aceitar o
inevitável envelhecimento.
Shakyamuni Buda explica a lei da
impermanência, de forma imparcial, em
passagens como: “O tempo passa assim como
o dia vira noite. A beleza da juventude
gradualmente se afasta de nós”. Isso porque
ele tem uma mente e um coração cheios de
compaixão, que nos encoraja firmemente a
compreender a lição do nascimento, velhice,
doença e morte – é a Verdade deste mundo, e
se assim fizermos, não precisaremos temer a
velhice e a morte, e poderemos viver cada dia
ao máximo.
O professor Ko Hirasawa (1900~1989),
antigo presidente da Universidade de Kyoto,
pensou a respeito do nascimento, velhice,
doença e morte não como os quatro
sofrimentos mas como as quatro alegrias. Ele
comentou que assim como temos quatro
estações
durante
o
ano,
é
notável
experimentarmos o nascimento, a velhice, a
doença e a morte, e somos capazes de
encontrar alegria em cada um deles.
Em relação à morte, o professor Hirasawa
disse: “A vida recebida da natureza retorna à
natureza – retorna para ser parte da natureza,
e novamente faz a sua parte no
desenvolvimento dela. A morte não é o retorno
ao nada, mas uma participação renovada no
desenvolvimento contínuo da natureza. O
professor aceitou a velhice e a morte como

sendo representantes da compaixão de Buda.
Quando somos capazes de considerar
esses estágios com aceitação assim como o
professor fez, podemos compreender o
significado do envelhecimento e sentir alegria
com ele.
Por exemplo, quando alcançamos uma
idade avançada e aprofundamos nosso
pensamento
e
aumentamos
nosso
entendimento sobre vida, somos capazes de
dizer sem hesitação coisas que não podíamos
falar facilmente quando éramos mais jovens.
Nesse sentido, um dos papéis dos veteranos
deve ser lembrar das importantes lições que
aprenderam e passá-las às gerações mais
novas.
Transmitir aos futuros adultos a alegria de
terem nascido neste mundo como seres
humanos, com gratidão e respeito pela
santidade de toda a vida, é uma manifestação
da mais profunda consideração ao próximo.
Esse é um exemplo brilhante da prática do
bodhisattva
que
podemos
verbalmente
executar, não importa a idade que possamos
ter nem nossa condição de debilidade.
Nossa atitude de perseverança em
continuar avançando para obter a sabedoria
que nos enriquecerá espiritualmente conforme
os anos acumulados gera a força dinâmica, a
qual resulta em alegria e apreciação no
significado da vida que perdura através do
nosso tempo de vida.
From “Kosei” September 2011 Translated by Kosei Publishing Company

O SORRISO É A FLOR DOS CÉUS
Rev. Kosho Niwano
Próxima Presidente designada da Risho Kossei-kai

SURGE O SOL APÓS TEMPO NUBLADO – MEUS QUATRO FILHOS

“Espera aí! É a minha vez!”
“Só mais um pouco”.
“É a minha vez!”
“Só mais um segundo”.
“Não vale!”
As crianças estavam se divertindo juntas e de repente
começaram a se desentender.
“Como somos quatro irmãos em casa, sempre temos que
esperar a nossa vez”.
“Na casa das nossas amigas todas têm o seu próprio brinquedo”
“O caçula de casa não obedece!”
“Minha irmã mais velha fica esnobando!”
Quando a situação piorou, os quatro vieram em minha direção.
Quando perguntei o que havia acontecido, recebi uma lista de
reclamações de mau trato e mau comportamento entre eles.
Aproveitando a situação, começaram a dizer as insatisfações do
dia-a-dia que vinham passando até aquele momento.
“Que chato! É por isso que filho único deve ser bom. Não é tudo
dele? Não precisa dividir o lanche também, não precisa cuidar dos
irmãos... afinal, quatro filhos é demais, não é mesmo?”
“Mamãe também acha!” disse eu.
“Como?”
As crianças esqueceram até que estavam brigando, e juntos,
olharam em minha direção. Pensaram que seriam repreendidos,
mas como eu havia concordado, ficaram surpresas.
“A mamãe também, com vocês quatro, tem muita roupa para
lavar, secar, dobrar e guardar – não é fácil. A folia que estão
fazendo também incomoda, vocês dão trabalho, e quando

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.

precisamos sair, também é outro trabalho. Realmente é demais.
Quantos irmãos vocês acham que seria o ideal?”
Quando perguntei, eles voltaram a responder animados:
“Sozinho é melhor”; “mas sozinho não tem com quem brincar, é
melhor dois”; “é sim! É melhor dois! Assim dá para dormir do lado
da mamãe”.
“Se a mamãe tivesse dois filhos, não teria tanta coisa para fazer
e isso me ajudaria”, eu disse. “Vocês não acham mesmo?”
“Sim! Dois seria bom”. Todos pareciam concordar com isso.
Nessa hora perguntei: “Se fossem dois irmãos, quem de vocês não
precisaria estar aqui?”
“Ein?” “Espera aí...”. Todos começaram a pensar juntos. Depois
de algum tempo os quatro começaram a se encarar. Então a mais
velha disse: “Acho que o melhor mesmo é ter quatro irmãos. Não
há nenhum que não precisa estar aqui”. “Eu também!” “eu
também!” “eu também!” “mamãe também acha!”. Todos se olharam
e sorriram. Há muita coisa chata, trabalhosa, que me faz tirar do
sério, mas deu para entender que não havia ninguém que não
fosse necessário estar lá.
“Adoro todos vocês!” Os quatro vieram sorrindo me abraçar. “A
mamãe também adora todos vocês!”. E todos se abraçaram.
Todos estavam grudados um no outro, e observando bem, os
menores estavam na frente para que ninguém se machucasse e
para que todos pudessem ficar grudados.

Revista Yakushin, julho de 2010

Meu encontro com a Risho Kossei-kai
by Ms. Shatabdi Barua
Risho Kossei-kai de Bangladesh

* Este relato de vida foi apresentado na Conferência de Jovens em Bangladesh, no dia 4 de fevereiro.

Meu nome é Shatabdi Barua, nasci como a
filha mais velha da família Barua, e atualmente
estou no terceiro ano da universidade. A
primeira vez que ouvi a respeito da Risho
Kossei-kai foi através de meu primo; ele me
pediu para acompanhá-lo ao templo japonês
em Patiya. Lá, participei do círculo do dharma.
Achei que iria encontrar lá alguns monges
japoneses (ou pelo menos alguns japoneses),
mas
quando
cheguei,
vi
que
era
completamente diferente do que eu imaginava.
Quando entrei no local, vi pessoas lendo livros
juntos, acompanhando a leitura de três pessoas
que estavam sentadas em cadeiras. Fiquei
sabendo, mais tarde, que eles estavam
recitando o sutra, liderados pelo líder e sublíderes. Após a recitação, eles formaram um
círculo e começaram a conversar. A princípio,
pensei que eles estavam apenas batendo papo,
mas, prestando atenção, compreendi que eles
estavam discutindo sobre o ensinamento de
Buda. Aprendi que a recitação do sutra era
acompanhada por belos e ressoantes sons do

gongo e gongo de madeira.
Em um encontro de estudo, aprendi a
respeito da Risho Kossei-kai, por que ela foi
fundada e qual era o seu objetivo; logo,
comecei a frequentar a regional regularmente.
Fiz muitos amigos do dharma. Compreendi que
a Risho Kossei-kai era uma organização
budista que explica às pessoas, de uma
maneira fácil, a respeito de como praticar o
ensinamento de Buda, mesmo enquanto se
está ainda aprendendo. Compreendi que, se eu
aprendesse e praticasse o ensinamento da
Risho Kossei-kai, certamente eu poderia obter
bons resultados a partir de minha prática.
Na minha infância, eu costumava participar
de várias espécies de cerimônias budistas, mas
raramente
eu
havia
visto
mulheres
conversando a respeito do ensinamento. Então,
eu estava muito feliz de ouvir os relatos das
mulheres após ter começado a frequentar a
regional. Ouvindo os relatos, senti que eu
também queria um dia falar à frente das
pessoas.
Quando me tornei membro da Risho
Kossei-kai, não conseguia falar a meu respeito
no círculo do dharma. Mas hoje consigo falar
sem problemas, diante de qualquer pessoa.
Graças aos círculos do dharma, hoje estou
podendo fazer o meu relato! Sinto-me feliz e
emocionada. Sinto uma profunda gratidão ao
Mestre Fundador Niwano, que fundou a Risho
Kossei-kai.
Desde que recebi uma função no grupo dos
jovens, tenho ido todas as sextas-feiras na

I sincerely hope that the teachings of the Founder will spread
so that many people in Bangladesh will be able to achieve happiness.

Regional. Quando não consigo ir, me sinto
irritada e desconfortável.
Eu me sentia muito feliz com o que fazia,
entretanto, a felicidade de minha família de
repente se transformou em uma grande
adversidade, por causa de algumas coisas
terríveis que nos aconteceram. Nossas vidas
passaram por uma drástica mudança. Certo
dia, meu irmão mais velho, que era um
soldado, foi aprisionado por golpistas. Ouvindo
isso, meu pai, que estava morando em outro
país, morreu de choque emocional. Minha mãe
não conseguiu aceitar a sua morte, mesmo
depois de ter visto o corpo de meu pai que foi
trazido do país onde ele morreu. Ela foi
acometida de neurose e, no final, teve que ser
hospitalizada. Por causa da morte de meu pai e
da prisão de meu irmão, minha mãe e eu não
tínhamos idéia de como seguir a vida. Eu
chorava todos os dias. Minha mãe e eu não
tínhamos renda, e passamos dias terríveis,
uma vida de inferno, difícil de expressar em

!

palavras.
Dentro dessa dificuldade, fomos apoiadas
pelos membros do sangha da Risho Kossei-kai.
Preocupados com a nossa vida, me
apresentaram um trabalho como professora
particular.
Graças a essa amável ajuda, pudemos a
partir daí, ter uma vida mais tranquila. Quero
estudar e praticar ainda mais o ensinamento de
Buda e continuar a aprender, para me tornar
uma pessoa respeitável. Desejo do fundo do
coração que o ensinamento do Mestre
Fundador se espalhe grandemente, para que
muitas pessoas de Bangladesh se tornem
felizes.
Quero também me devotar com diligência
na disseminação do ensinamento ao maior
número de pessoas.
A todos aqui presentes, vamos juntos nos
dedicar ao máximo!
Muito obrigada
Reverência

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@koseikai.or.jp@kosei-kai.or.jp. Thank you.

About the Eastern Japan Earthquake
Aos membros da RKK do exterior
O terremoto catastrófico que abalou o Japão no
dia 11 de março deste ano inflingiu sérios danos,
principalmente na região nordeste do país. Mais
de 15.000 vidas foram perdidas, e mais de 4.500
pessoas ainda estão sendo procuradas. Cada
preciosa vida foi levada em questão de minutos, e
a infra-estrutura social da região foi também
gravemente atingida.
Em resposta imediata a essa emergência, os
membros do sangha do exterior nos enviaram não
apenas contribuição financeira mas também
específico material de conforto. Dentre essas
contribuições estavam mil jaquetas de frio,
confeccionadas em Bangladesh, para a qual foi
utilizada parte das contribuições das igrejas e
centros do dharma do exterior. A distribuição das
jaquetas foi concluída em agosto. Essas jaquetas
foram utilizadas tanto por voluntários envolvidos
no conforto e recuperação, como por membros
atingidos pelo desastre. Até a presente data, 4.000
voluntários foram enviados às regiões devastadas,

e gostaria de informar-lhes que essas jaquetas
foram muito apreciadas e significativas para
aqueles que as receberam.
Não consigo expressar em palavras o quanto de
encorajamento o apoio de todos tem nos dado em
nossas atividades em direção à recuperação
futura. Eu senti verdadeiramente o sentido do
“Sangha Global”, ligado pelo ensinamento de
Buda, não importando as tradições nacionais e
culturais.
O envio de voluntários se encerrou no final de
agosto, e, a partir de setembro, se iniciará um
programa que foca o tratamento mental e
emocional das pessoas atingidas. Gostaria de
pedir que continuem orando e cooperando. Como
encarregado do envio de voluntários, agradeço
profundamente todo o apoio dado até agora. Meus
sinceros agradecimentos.

Waichiro Izumida
Director, Youth Department
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
expressar minha sincera gratidão a todos os
membros do exterior pelo apoio caloroso e pela
tão generosa contribuição às vítimas da catástrofe,
um acontecimento tão raro e devastador, que se
diz ocorrer uma vez a cada mil anos.
As contribuições tiveram um propósito específico,
que foi a confecção de mil jaquetas, as quais
foram entregues às áreas atingidas pelo desastre.
As jaquetas tiveram um valor incalculável tanto
para os voluntários da Risho Kossei-kai envolvidos
nas atividades para o conforto e recuperação,
quanto para os membros das áreas devastadas
que estavam sofrendo com o intenso frio. Tenho a
certeza de que as mãos calorosas estendidas por
todos apoiaram de inúmeras maneiras, muitas
pessoas.
Essas áreas ainda estão em processo de
recuperação, e ninguém sabe como ocorrerá essa
reconstrução; talvez sejam necessários anos ou
décadas. Sob a orientação do Presidente Niwano,
gostaríamos de seguir adiante, passo a passo, em
direção ao futuro, unidos no propósito e no
pensamento.

Kotaro Suzuki
Director, Rissho Kosei-kai International

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

Educação para se tornar um Buda
O propósito da educação não é apenas a aquisição de
conhecimento, mas uma forma de sermos melhores
pessoas. O objetivo final da educação é a perfeição do
caráter humano. No entanto, esse aperfeiçoamento não
pode ser alcançado por mero preenchimento de
conhecimento, deve ser acompanhado do cultivo de ideais
religiosos. Porém, suponho ser pequeno o papel que a
religião desempenha na educação do mundo atual.
Em termos budistas, a perfeição do caráter humano
significa tornar-se um buda. O ser humano
originariamente é uma existência que não consegue ficar
sozinha. Vive para criar uma sociedade com outras
pessoas. Para isso, é necessário ensinar bem as boas
maneiras de convívio social. Em primeiro lugar, ensinar a
diferença entre o que pertence a si e o que pertence aos
outros. As pessoas precisam aprender também que as
suas vidas são de sua própria responsabilidade. Se
falharem em alguma coisa, devem superar as falhas com
sua própria força. E como ninguém consegue viver
sozinho, é preciso considerar primeiro o benefício do
próximo antes de pensar em si mesmo.
Creio que o papel da educação religiosa seja ensinar
esses princípios.Existem pessoas com alto grau de
educação, pessoas brilhantes que são rejeitadas por
outras porque elas são extremamente agressivas e sem
consideração com os demais. Nesse sentido, não adianta
de nada adquirir uma educação de nível universitário, e a
educação religiosa está se tornando cada vez mais
necessária.

Kaiso Zuikan vol.5 pgs.280~281

Enquanto escrevo este artigo, vejo à minha frente, um
cartão de visitas decorado com um logotipo de uma
estrela sobre uma terra azul. Ganhei o cartão da
Senhora Lido, com quem encontrei em Lopiano, onde
há o centro do Movimento dos Focolares. Os olhos da
Sra. Lido brilhavam intensamente como a estrela
impressa no cartão de visitas. O brilho de seus olhos
aumentava à medida que ela falava de sua fé religiosa.
Ouvi dela que a sociedade se modernizou e se
secularizou; as pessoas do Ocidente têm rapidamente
se afastado da religião. Muitos teólogos e monges
lamentaram a crise da igreja católica, num simpósio
realizado em Santander, na Espanha. Gostaria de
saber como a Senhora Lido pôde estabelecer sua fé
em tal difícil situação. Ela é uma intelectual graduada
em filosofia, tinha dúvidas em relação ao Catolicismo,
mas quando se encontrou pessoalmente com Chiara
Lubich, fundadora do Movimento, tudo se transformou.
Ultimamente, ela começou a ouvir a voz de Deus
durante sua prática diária de oração. Quando
perguntei: “De onde vem a voz de Deus?”, ela me
respondeu: “Vem tanto de dentro como de fora”.
Quando ela disse isso, lembrei-me da passagem do
capítulo 16 do Sutra de Lótus, “Sempre aqui
permaneço, pregando a Lei”. Nós despertamos a
nossa fé através do encontro com o Mestre Fundador
Niwano, mas isso me fez lembrar das palavras: “todas
as religiões surgem de uma mesma origem”. Mesmo
que a forma das religiões possa ser diferente, a origem
de toda a fé é a mesma.
(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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Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
4255 Campus Drive, University Center A-245 Irvine,
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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: murakami4838@aol.com

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: 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
http://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@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: 1-808-244-4265

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua, Kona, HI 96750, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

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
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Fax: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
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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
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Tel: 886-6-289-1478
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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 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

Lotus Buddhist Circle
851 N. San mateo Drive, 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
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Rissho Kosei-kai of Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

1-72 Amyrskaya Street, Yuzhno-Sakhalinsk
693000, 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
No.43 Melban Park Akmeemana, Galle, 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

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 West Delhi

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/

A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

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

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

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

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

Thai Rissho Friendship Foundation

Rissho Kosei-kai of Lumbini

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

Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Other Groups

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-2850238

1F, ZHUQIZHAN Art Museum, No. 580 OuYang Road,
Shanghai 200081 China

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-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

