Capítulo 6 do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa

Das Anunciações
O Grande Enobrecido dirigiu-se à grande assembléia:
“Este meu discípulo, Maha-Kasyapa, daqui em
diante renderá homenagem a inumeráveis Budas e
chegará a ser um Buda. O seu nome será Tathagata
Resplendor, o seu domínio receberá o nome de
Virtude Resplandecente e esse período chamar-se-á
Grande Magnificência. Nesse domínio, existirão
inumeráveis
bodhisattvas
que
praticam
o
ensinamento de Buda, e também inumeráveis pessoas
em busca do ensinamento. Não haverá obras de Mara
(demônio, todas as criaturas que dificultam o
caminho correto) e ainda que haja Mara, bem como
pessoas de Mara (seguidores do demônio), todos
protegerão a Lei búdica”.
Ouvindo que Maha-Kasyapa havia recebido a
anunciação, os bodhisattvas que vinham fazendo a
prática juntos, expressaram seus sentimentos com a
parábola do “Manjar Real”: “Somos como um povo
numa terra de escassez que, encontrando de repente o
manjar real, não ousamos comê-lo de uma só vez,
posto que ainda temos dúvidas e temores. Mas, ao
recebermos as instruções do rei, então ousamos
comer seu manjar. Mesmo que possamos escutar a
voz do Buda dizendo que podemos chegar a ser
Budas, nossas almas estão ansiosas e temerosas de
alcançar o estado búdico, como aquelas pessoas que

Aproxima-se o Festival Oeshiki
do Único Veículo
O Festival Oeshiki do Único Veículo será realizado no
dia 2 de outubro, na área que circunda o Grande Salão
Sagrado da Risho Kossei-kai. Cerca de seis mil pessoas
irão participar do desfile, honrando as virtudes em
memória do monge Nichiren. O evento também irá
comemorar o legado do Mestre Fundador Niwano. Este
ano os centros do Dharma de Bangladesh e Mongólia
estarão lá na festa vendendo suas especialidades nas
barracas de venda.
O Mestre Fundador Niwano disse certa vez a respeito do
Festival Oeshiki: “A primeira razão por eu ter me decidido
em realizar o festival foi o fato de ter feito meu voto de
levar avante o último desejo de Nichiren, que tentou
disseminar o Sutra de Lótus o mais amplamente possível e

não ousam comer o manjar real que está diante de
seus olhos. Mas, se recebermos do Buda a anunciação
de que seremos Budas, nos sentiremos felizes e
tranquilos. Por favor, compadecei-vos em outorgarnos a anunciação. Se assim o fizerdes, tal qual as
pessoas famintas que recebem as instruções do rei
para comer o manjar, nos dedicaremos ao caminho
dos bodhisattvas e prestaremos serviços às pessoas e à
sociedade”.
Ouvindo isso, o Grande Enobrecido,
conhecendo os pensamentos que passavam pelas
mentes desses discípulos de alto grau, satisfez o
pedido de Subhuti e outorgou a sua anunciação a
Maha-Katyana e a Maha- Maudgalyayana. Por
último, o Grande Enobrecido disse: “Entre meus
muitos discípulos há quinhentos que possuem grandes
virtudes e exercem grande influência sobre os que os
rodeiam. Todos receberão sua anunciação búdica após
acumularem suas obras numa vida verdadeira. Isso
acontece porque eu tenho com os senhores, desde a
vida passada, uma
ligação de causa e
condição.
Declararei
agora o meu processo e
o vosso, nos mundos
futuros. Escutai com
atenção!”

libertar a nação do sofrimento, mesmo colocando em risco a
sua própria vida.” Em 2002, após o falecimento do Mestre
Fundador, o nome do festival foi modificado para Festival
Oeshiki do Único Veículo, com o intuito de incluir o espírito
de Único Veículo do Mestre Fundador.
O desfile será transmitido via internet com início às
12h:30 (horário do Japão) do dia 2 de outubro. Os detalhes
poderão ser encontrados em: http://www.ichijomatsuri.org/

Orientação do Mestre Presidente

Vamos juntos ao mundo da Lei
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai
Vamos transmitir a emoção
Encontramos a seguinte frase nas palavras de
Shakyamuni Buda: “Vamos sair em viagem para
transmitir o ensinamento. Vamos elucidar o
ensinamento para que maior número de pessoas
possa obter benefícios e felicidade. Vamos
observar o mundo com olhos de compaixão,
elucidando e indicando a prática que se ajusta à
Verdade para a tranquilidade deste mundo
todo”.
Este é o resumo da “declaração de
disseminação”, feita por Shakyamuni Buda, pela
primeira vez, quando disse em palavras o seu
desejo de elucidar o ensinamento para salvar o
mundo. Ao dizer essas palavras, acredita-se que
o seu interior estava tomado de emoção por ter
alcançado a iluminação da Verdade, e repleto de
alegria em poder transmitir o ensinamento às
pessoas. O fato de podermos ter hoje o
ensinamento de Buda como um guia para as
nossas vidas, e poder venerá-lo, ocorreu graças a
esse primeiro passo que foi dado num clima de
emoção e alegria inevitáveis.
Nós também pudemos encontrar o
ensinamento, e cada um obteve a sua emoção e a
sua alegria. Pode-se dizer que essa emoção e
alegria é a própria salvação. Sendo assim,
podemos dizer que, assim como Shakyamuni
Buda, a nossa importante missão seja fazer disso
a energia para a disseminação, para que
possamos transmitir às pessoas a emoção e a
alegria que nos levaram à salvação, ao
encontrarmos o ensinamento de Buda.

As pessoas são guiadas à compaixão
Ouve-se muito na igreja que “ao se tornar
membro, imediatamente se torna um
disseminador”. Entretanto, não acredito que o
ensinamento de Buda seja tão fácil a ponto de
poder elucidá-lo de imediato. Portanto, eu
também achava “que não era coisa tão fácil”,

porém, mais tarde, consegui perceber que essas
palavras continham um profundo significado. O
difícil é em relação à transmissão da emoção,
mas o importante é transmitir, a qualquer custo,
a alegria de ter sido salvo.
É difícil não dizer para as pessoas da emoção
e da alegria por uma gratidão ou por uma
felicidade. Especialmente no mundo da fé, ao
expressar com sinceridade esse sentimento, isso
se tornará uma oportunidade para se obter a
salvação e irá atrair uma nova emoção. Ao
mesmo tempo, ao ver uma pessoa feliz por ter
sido salva, nós também ficamos felizes. Isso se
relaciona ao sentimento natural do ser humano e
torna-se o acúmulo da virtude de guiar as
pessoas ao mundo da Verdade.
Dessa maneira, ao transmitir o ensinamento
no encontro com as pessoas, aprofunda-se a
dedicação e aumentam-se as oportunidades de se
polir a própria personalidade. Nesse sentido, a
disseminação é a nossa perseverança.
Enquanto se transmite o ensinamento, deve
haver pessoas que descobrem dentro de si o
sentimento caloroso de dedicação ao próximo.
Deve haver também pessoas que aprendem a
controlar o próprio sentimento, fazendo uma
auto-análise após ter recebido palavras rigorosas
de alguém. Esse tipo de experiência, com
certeza, se torna o sustento para o próximo
encontro, tornando-se a nutrição que faz crescer
o nosso sentimento.

A propósito, devemos levar em conta a
importância dos hábeis meios salvíficos e da
ordem das coisas, adequados a cada um, para se
transmitir o ensinamento e guiar as pessoas para
a fé. No Sutra de Lótus, encontramos várias
dicas. Entretanto, ao se aprofundar, pode-se
dizer que a maior força para guiar as pessoas é,
além da ajuda, a própria personalidade.
Dentre as pessoas que Shakyamuni Buda
guiou, existiu Angulimala, o qual deu fim à vida
de muitas pessoas. Shakyamuni Buda, mesmo
após saber dos atos dele, conseguiu enxergar
nele o sentimento de procura por um caminho,
transmitiu
o
ensinamento
e
desejou
profundamente que ele o compreendesse. Ao ter
contato com essas profundas palavras de
compaixão, Angulimala, com o espírito
renovado, ouve de Shakyamuni Buda:
“Aproxime-se, praticante”. Após cortar as suas
péssimas raízes, Angulimala diz: “Eu vivia
sempre temeroso, mas agora vivo feliz, pois
recebi a compaixão do mestre”.
Podemos dizer que, para guiar as pessoas à
fé, é necessário um profundo sentimento de
compaixão, assim como a disseminação de
Shakyamuni Buda, a qual se iniciou com um
grande sentimento de compaixão. Existe a
importante afirmação: “Todos os seres possuem
a natureza búdica”, mas pode-se dizer que a
compaixão já faz parte da própria vida e é a
nossa verdadeira natureza.
From “Kosei” October 2011 Translated by Kosei Publishing Company

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

Esquecimento
Minha filha mais velha estava no quinto ano. Às sete horas da noite
de domingo ela trouxe o aviso da aula de trabalhos manuais dizendo:
“E agora? Amanhã eu tenho que levar essas coisas”. Nesse aviso
estava escrito feltro de tal cor, linha de bordar de tal número, linha de
costura e missangas. Fui procurar as coisas na minha caixa de costura
mas eu não tinha tudo.
Comecei a falar: “Por que não falou logo?” mas naquela hora não
havia o que fazer. Normalmente não consigo dar muita atenção a essa
filha, portanto eu disse: “Então vamos juntas comprar. Pode ser que a
loja já esteja fechada, mas vamos tentar”. Assim fomos juntas à loja
de trabalhos manuais.
Foi gratificante saber que a loja ainda estava aberta. Conseguimos
comprar o que ela precisava e no caminho de volta falei à minha filha:
“Da próxima vez me avise logo, está bem?”. Minha filha, com o rosto
tranquilo, segurando firmemente o embrulho, fez sim com a cabeça.
No dia seguinte, depois de algum tempo que as duas mais velhas
haviam ido para a escola, tocou o telefone. Era a minha filha mais
velha.
“Eu esqueci aquele embrulho na entrada da casa. Estou na estação, o
que faço?”. Até aquele momento eu nunca precisei levar nada por
esquecimento dela, então ela parecia estar ligando meio que
conformada com a sua falha.
Eu disse: “Espere aí que vou te levar.”
Nesse dia, excepcionalmente eu tinha tempo, então peguei o
embrulho e fui de carro até a estação. No caminho me surgiu o
sentimento de mãe, de “as coisas têm que ser assim”, e pensei: “Ela
acabou de passar por um constrangimento e esqueceu de novo. Vou

Rev. Kosho Niwano
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ter que chamar a atenção!”.
Mas nesse momento, pensei: “Ela não esqueceu de propósito. Ela
havia trazido o embrulho até a entrada da casa e havia esquecido lá. A
minha filha é quem deve estar mais chateada e triste por ter esquecido
a compra. Então eu não preciso deixá-la mais triste”.
Quando eu estava próxima da estação, vi as duas me esperando.
Aproximei-me, abri a janela do carro e disse: “Ainda bem que
consegui trazer. Não se preocupe, ainda dá tempo, por isso vão com
cuidado. Divirtam-se hoje também!”. Falando assim, entreguei o
embrulho e de imediato minha filha ficou contente e disse: “Está bem,
pode deixar!” e foram felizes à escola.
Eu, que observava as duas indo em direção à estação, estava mais
feliz pois pensei: “Ainda bem que não estraguei o dia dela dizendo
coisas que iriam deixá-la chateada. Foi muito bom poder vê-la feliz”.
Revista Yakushin, edição de agosto de 2010

Gratidão à bondade recebida
Shih-Liang Shu-Ling
Igreja de Taipei
※Este relato foi realizado na ocasião da visita da
Reverenda Kosho Niwano à igreja de Taipei, no dia
10 de julho de 2011.

Bom dia à Reverenda Kosho, à Reverenda
local e aos presentes. Meu nome é Shih-Liang
Shu-Ling do grupo dois da Regional II de
Taipei. Sou membro há mais de dez anos, mas
até agora não participava de atividades e
apenas pagava a anuidade como membro.
Comecei a participar das atividades e deveres
da igreja há três ou quatro anos e foi nessa
época também que comecei a estudar sobre o
culto e o ensinamento.
Estou muito feliz em hoje poder realizar a
função de relatar minha experiência. Quero
agradecer o carinho e a consideração de Buda e
da Reverenda. Estou muito nervosa, mas por
favor, sejam tolerantes em me ouvir.
No ano passado, a Reverenda me disse para
perseverar ainda mais na prática, para receber a
imagem do Eterno Buda. Perdi meu marido há
sete anos e a partir daí vivi sozinha. Os filhos
se casaram e como eu desejava uma vida livre,
saía com as amigas e evitava o culto aos
antepassados (a lápide mortuária do meu
marido estava em um templo). Eu não obrigava
meus filhos a darem continuidade ao
ensinamento e fazia com que eles não
precisassem fazer coisas trabalhosas. No início
deste ano, tirei a sorte na igreja (é a sorte que
foi confeccionada pela Reverenda e onde estão
escritas as diretrizes de prática do ano). Na
sorte que peguei estava escrito “Oração da
manhã e da tarde aos antepassados”. Será isso

Ultimamente, acho que mudou o meu jeito de ser,
e as pessoas dizem que fiquei mais jovem e bonita.

uma indicação de Buda?
Depois que comecei a participar oficialmente
das atividades da igreja, gradualmente comecei
a sentir uma misteriosa força a partir das
práticas. A Reverenda nos orientou: “Ao aceitar
docilmente os fatos à nossa frente e tomar as
medidas, atinge-se o estado mental de
desapego” e “Se tivermos o sentimento de
gratidão a tudo, Buda nos providencia tudo.
Torna-se uma oportunidade que nos faz
crescer”.
Em resposta ao recebimento da imagem do
Eterno Buda, aprendi a orar com dedicação,
mas no começo não conseguia fazer bem a
oração. Entretanto, misteriosamente, se faço a
oração com tranquilidade, consigo fazê-la
fluentemente. Esse foi o primeiro mistério. O
segundo mistério ocorreu no terceiro dia depois
que consegui orar com tranquilidade; meu neto
que mora distante me disse: “Vovó, posso ficar
uns dois dias com a senhora?”, e, uma semana
depois, ele me perguntou: “Vovó, posso morar
junto com a senhora?”. Realmente é um
acontecimento muito misterioso. Por causa do
trabalho de minha nora, nunca havia morado
junto com meu neto. Meu neto é estudante do
colegial e já morava sozinho. O relacionamento
de meu filho com a minha nora não era muito
bom, e meu neto me dizia: “Vovó, eu vou ser o
óleo lubrificante dos meus pais”, e fiquei
repleta de felicidade.

!

Atualmente, tenho todos os dias feito a
oração com profundo sentimento. Mesmo
viajando ao exterior, não deixo de fazer a
oração da manhã e da tarde. Agora, além da
minha própria prática, compartilho com minhas
amigas a alegria que tenho sentido e tenho me
dedicado ao omitibiki (guiar as pessoas à fé)
para fazê-las felizes.
Ultimamente, acho que mudou o meu jeito
de ser, e as pessoas dizem que fiquei mais
jovem e bonita. Na realidade, é apenas coisa
que as amigas estão comentando.
A Reverenda diz que “a vida começa aos
setenta anos”. Este ano completei setenta anos.
A partir de agora, quero perseverar ainda mais
no omitibiki.
Quero agradecer a oportunidade de
compartilhar a minha experiência e sinto-me
muito grata pela atenção de todos.
Reverenda Kosho, Reverenda local, muito
obrigada!

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.

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

O Amor é o Complemento Nutricional
Pedir a alguém que não tem interesse por plantas para
que deixe fora os vasos durante o dia, a fim de tomarem
sol suficiente, pode significar que ela, provavelmente,
deixará os vasos largados ou esquecerá de guardá-los até
o final da tarde.
Entretanto, as pessoas que gostam de flores, se um
vento mais frio sopra, guardam os vasos; para que eles
obtenham luz os transferem de lugar a toda hora,
tratando as flores com muito carinho. Entre o primeiro
exemplo e o segundo, ocorrerão logicamente diferenças
em relação ao florescer das flores e também ao tempo de
vida delas.
Li numa revista que o desenvolvimento das crianças,
no oeste da Alemanha, de uma certa creche era bem
mais rápido, comparado às crianças de uma outra creche,
apesar de receberem a mesma alimentação. Para se
verificar a razão dessa diferença, um estudioso em
nutrição fez uma pesquisa. Assim, verificou-se que as
crianças que se desenvolviam bem recebiam um carinho
especial do diretor, como limpar logo o nariz sujo da
criança que encontrava pelo caminho, como se fossem
seus próprios filhos. Quando tinha tempo, ele colocava a
criança no colo – era assim o tratamento dado às
crianças.
Não será um bom exemplo que nos ensina o que é
mais importante para a educação de uma pessoa?

O Reverendo Fukuoka, da seita budista japonesa Honmon
Butsuryu Shu, guiou mais de dez mil srilankanos à fé do
Sutra de Lótus, num curto período de treze anos. Ele fez
isso durante as quatro vezes por ano em que ele visitava o
país. Como ele conseguiu guiar mais de dez mil pessoas em
tão curto espaço de tempo? O Reverendo Fukuoka disse em
tom de brincadeira que “a disseminação no exterior se
resume primeiro em força física, segundo em dinheiro, não
havendo o terceiro e o quarto, o quinto em habilidade de
línguas”. Ele acrescentou que é primordial, antes de tudo,
ter a sua própria maneira de exprimir e ter a habilidade de
explicar em inglês a mensagem do Sutra de Lótus a ser
transmitida. Ele foi determinante em dizer que a
disseminação no exterior não progredirá se não houver
firmeza na crença, persistência e habilidade nos métodos
daqueles que estão envolvidos nesse trabalho. O professor
Shiraki Mitsuhide, da Universidade Waseda em Tóquio
apontou a necessidade da habilidade administrativa, o
espírito de liderança, a flexibilidade comportamental e a
compreensão da literatura intercultural naqueles que são
enviados do Japão para terem sucesso no exterior. Vale a
pena prestar atenção ao que os dois apontaram, pois eles
obtiveram sucesso no exterior por um longo período. A
promoção de pessoas talentosas é a categoria mais
importante no 11º plano de longa duração da Risho Kosseikai, que terá início no próximo ano. Entretanto, desenvolver
talentos que possam ter sucesso no exterior não é coisa que
se consegue da noite para o dia. Eu gostaria de oferecer
maior número de oportunidades à geração jovem, com uma
perspectiva de longo prazo.
(Kotaro Suzuki)

(Kaiso Zuikan 5 págs.146~147)

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It was
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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: dharmasanantonio@gmail.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 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

Mongolia

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

