The World of the Lotus Sutra
O Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa do Capítulo 23
Do Bodhisattva Rei da Medicina
O Bodhisattva Flor Real da Constelação das Estrelas
dirigiu-se a Buda, dizendo: Grande Enobrecido! O
Bodhisattva Rei da Medicina vaga pelo mundo de saha
salvando as pessoas, mas que práticas de aflição e
sofrimento ele veio acumulando?”.
Buda então disse o seguinte: “Outrora, no passado,
havia um Buda chamado Tathagata Resplendor do Sol
e da Lua, que elucidou o Sutra de Lótus. Ao ouvir isso,
o Bodhisattva Beleza trilhou o curso do sofrimento e,
vagando em busca da iluminação durante doze mil
anos, finalmente alcançou a contemplação da revelação
de todas as formas. Tendo alcançado esta
contemplação, o Bodhisattva Beleza ficou muito feliz e
refletiu que tudo isso se devia plenamente ao poder
resultante que se opera escutando o Sutra de Lótus.
Resolveu então oferecer toda gratidão ao Buda
Resplendor do Sol e da Lua. Assim que entrou nessa
contemplação, fez chover do céu belas flores e incenso,
fazendo a sua oferenda. Entretanto, sentiu que isso era
pouco e achou que seria mais importante oferecer seu
próprio corpo do que fazer oferenda com seu poder
transcendental. Foi assim que após se purificar com
incenso e flores, colocou fogo em seu próprio corpo.
Esse fogo continuou ardendo por mil e duzentos anos,
iluminando o mundo das trevas. Obter tal poder
sobrenatural, salvar todos os seres é a maior
homenagem que se pode prestar a Buda.
O Bodhisattva Beleza, após ter prestado esta
homenagem, morreu, renascendo novamente no
domínio do Buda Resplendor do Sol e da Lua como
filho do Rei da Virtude Pura, podendo reencontrar
Buda Resplendor do Sol e da Lua.
O Buda Resplendor do Sol e da Lua então dirigiu-se
ao Bodhisattva Beleza: “Meu filho! Já elucidei tudo e
em breve entrarei no nirvana. Quero te entregar toda a
função de propagar o ensinamento. Passarás por muito
sofrimento, mas conto contigo”.
Após a extinção deste Buda, o Bodhisattva Beleza
construiu oitenta e quatro mil torres onde guardou os
restos mortais do Buda Resplendor. Diante das torres,
ateou fogo em seus braços e fez deles a luz. Essa luz
perdurou por setenta e dois mil anos, iluminando a
treva dos corações das pessoas. Dessa forma, as

pessoas criaram dentro de si o sentimento de querer
alcançar a verdadeira iluminação.
Entretanto todos os seres, observando os braços
queimados e sem forma, ficaram muito preocupados e
tristes. Vendo isso, o Bodhisattva Beleza consolou a
todos e disse: “Tendo perdido os meus dois braços,
obtive, com certeza, o corpo áureo de Buda. Se esta
certeza for verdadeira, que meus braços se
reestabeleçam tal como eram antes”. Assim que fez
esses votos, seus braços se reestabeleceram por si
mesmos.
Buda dirigiu-se então ao Bodhisattva Flor Real da
Constelação das Estrelas: “O Bodhisattva Beleza era,
na realidade, o atual Bodhisattva Rei da Medicina. O
seu poder de elucidar o ensinamento se deve a essa
cadeia de causas e condições”. Assim, pregou que o
ensinamento do Sutra de Lótus é o mais louvável e
ainda elucidou seus benefícios através das doze
metáforas.
Por último, Buda pregou que, aos seguidores, “será
possível o renascimento na Terra da Luz Eternamente
Tranquila. No presente, irão gradativamente atingir o
estágio de não serem levados pelas transformações do
mundo dos fenômenos, irão adquirir um poder
condizente com um bodhisattva, e, ao atingir esse
estágio, obterão olhos translúcidos com os quais
poderão reverenciar um número incontável de budastathagatas”. O capítulo termina com a pregação da
virtude de receber e guardar este capítulo.
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ZANGAR-SE, REPREENDER, ARGUMENTAR

Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai

Ao ser seriamente repreendido
Ultimamente, no Japão, ouvimos com certa
frequencia notícias arrepiantes de maltratos na
escola entre os colegas de classe e entre alunos e
professor; violência entre casais e crueldade dos
pais em relação a crianças pequenas. Atos que
ferem física e emocionalmente as pessoas como
agressão física ou verbal, abandono ou
negligência de crianças, são simplesmente
imperdoáveis.
Certo livro que li apontava que “o que falta na
educação atual é o professor reverenciar o
aluno”.
O
grande
pré-requisito
do
relacionamento humano é o respeito, e sem ele
nenhuma educação, orientação ou disciplina irá
atingir o coração do próximo.
De acordo com o dicionário, “zangar-se”
significa “excitar-se a ponto de ficar irritado”;
“repreender” é “levantar a voz e censurar a falha
ou defeito do próximo”. De qualquer modo, não
há quem se sinta bem repreendendo o próximo,
portanto creio que exista uma forma apropriada
de argumentar com delicadeza para entrar em
sintonia com o próximo.
Entretanto, por outro lado, existem as
preciosas palavras do mestre Masahiro Yasuoka,
que diz: “Quando nossa vida se torna
desregrada, é feliz aquele que tem alguém em
quem deposita respeito e que o repreenda de
coração”. Tenho uma experiência na minha
adolescência que coincide com essas palavras.
Por vontade própria, pedi ao professor de
esgrima japonesa para pousar na casa dele
durante dois meses com o intuito de praticar,
como seu discípulo. Mas acabei voltando para
casa antes mesmo de cumprir a metade da
promessa. Logo no dia seguinte à minha saída, o

professor veio à minha casa, me repreendeu com
voz alta na entrada de casa, onde também estava
minha mãe, e me levou de volta com ele. Na
oportunidade,
o
professor
argumentou
incessantemente o quanto era difícil recuperar a
credibilidade uma vez perdida. Depois disso,
esse fato tornou-se para mim uma importante
autodisciplina. Lembro-me o quanto fiquei feliz,
grato e emocionado por ter sido seriamente
repreendido. A repreensão, a argumentação, na
sua origem, nada mais são do que pensar com
carinho no próximo e oferecer-lhe amor.
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Kannon, assim sua ira desaparecerá”. Assim
como “Buda não possui ira”, ao mentalizarmos
Kannon receberemos o coração de Buda e de
Bodhisattva.
“Argumentar” significa compreender o que os
deuses e os budas estão revelando, advertindo e
fazendo-nos perceber sobre os fatos, além disso,
há o sentido de fazer a pessoa ouvir para
convencê-la e guiá-la para o ensinamento.
Portanto, repreender ou argumentar, na
realidade, é a oportunidade de eu mesmo
aprender algo importante, ter percepção e
alcançar a iluminação.
Precisamos refletir se tivemos atenção e
carinho com o próximo, se nos relacionamos
com ele desejando, de coração, o seu
crescimento e a sua felicidade. A repreensão e o
argumento estão juntos com a reflexão e
introspecção, por isso surge no coração daquele
que foi repreendido o sentimento de “Estou
grato por ter sido repreendido naquele
momento”.
Não posso deixar de desejar que, seja qual for
o caso, surja nas pessoas o sentimento de
gratidão pelo fato de terem sido repreendidas.

Pensar em Buda no momento da ira
Entretanto, mesmo que seja uma repreensão
baseada no amor, de acordo com o
temperamento da pessoa que é repreendida,
poderá criar também um mal entendido. Existem
casos também em que a repreensão transmite
uma forte coerção.
Um dos dez grandes discípulos de Shakyamuni
Buda, Sariputra, transmitiu aos praticantes:
“Escolham a hora certa para repreender”;
“Falem com carinho e tranquilidade”; “Falem
com afeição, não falem com sentimento de ira”.
Nós temos a tendência de acabar falando demais
ou nos zangarmos sendo levados pela emoção,
no entanto Sariputra nos ensina que é nessa hora
que não devemos nos esquecer do sentimento de
respeito ao próximo e da auto-reflexão. Isso se
deve ao fato de que “todos os seres possuem a
natureza búdica”, isto é, “todos são filhos de
Buda”.
Mesmo assim, se de imediato não for possível
corresponder friamente à situação, quando sentir
-se alterado emocionalmente, que tal mentalizar
Buda?
No Sutra de Lótus, lemos: “Se houver alguém
sofrendo de ira, mentalize e louve Bodhisattva

Revista Koosei, maio de 2013.
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Reverenda Kosho Niwano
Próxima Presidente designada da Risho Kossei-kai

MINHA RETRIBUIÇÃO
Este fato aconteceu quando meu filho havia entrado no jardim da
infância. Era o dia de ser distribuído, na escola, o livro ilustrado
mensal, o que acontecia uma vez por mês. As crianças guardavam o
livro em suas próprias sacolas e voltavam para casa. Depois das
crianças terem se cumprimentado, quando estavam já brincando no
páteo, uma sacola me chamou a atenção. Era feita com um tecido
verde de bolas brancas, com uma aplicação colorida de um
dinossauro. Perguntei, sem querer, à mãe que estava segurando a
sacola: “Que bonita! É feita a mão?”.
“Sim, mas está mal feita e dá vergonha!”.
“Mas é bem diferente e está muito bonita! Seu filho deve ter
gostado!”.
“Verdade? Você me deixa feliz!”.
Estávamos empolgadas com o assunto quando senti alguém perto
de mim. Uma outra mãe estava próxima, em pé, e casualmente
parecia querer mostrar o trabalho dela.
“Por acaso a sua sacola também é feita a mão?”
“Como? Sim, é... mas é a primeira vez que faço algo a mão”.
“Primeira vez? Mas como está bem feita!”.
“É que houve uma aula na Comunidade de Bairros da Prefeitura e
foi aí que...”. Essa mãe, feliz, começou a explicar várias coisas. O
jeito dela era tão gracioso que foi bom ter reparado na sacola de
livros que ela segurava.
Nessa hora, lembrei-me da época em que morei na Itália e cuidava
da minha filha.
“Que menina linda!” “Quantos anos ela tem?” “Como se chama?”
“Você é uma mãe dedicada, estarei torcendo por você”. Era o que
diziam os italianos quando eu saía de casa com a minha filha. Para
mim, que estava vivendo longe dos meus pais e parentes, o fato de
as pessoas que passavam por mim pararem para conversar me
deixava muito feliz e orgulhosa.
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Reverenda 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.

Quando o filho é elogiado, é como ter sido aprovada como mãe, e
dá a impressão de que o cansaço vai embora.
Quando percebia, minha mão, que empurrava o carrinho, sem
querer empurrava em direção da pessoa que parecia querer conversar
comigo. Era como aquela mãe do jardim da infância, que
casualmente veio se aproximando de nós.
O cuidado com a primeira filha foi conturbado e só não larguei
tudo por causa dos italianos que vinham puxar assunto comigo.
Para as mães, o benefício governamental para a criação dos filhos,
assim como os melhoramentos que o governo faz para o jardim da
infância são com certeza muito gratificantes. Entretanto, deve existir
muitas mães que se sentem felizes só de um desconhecido olhar
com carinho e amor para o seu filho e começar a conversar. Elas
ficam orgulhosas do seu papel e devem sentir o próprio valor como
mães.
Atualmente sou uma mãe veterana no jardim da infância. Não há
como comparar o meu sentimento agora com o sentimento que eu
tinha na época em que eu vivi na Itália. Atualmente consigo criar
meu filho com um sentimento muito mais tranquilo.
É por essa razão que quero dirigir palavras calorosas às mães que
estão próximas de mim. Para as mães que passam por mim, procuro
observar seus filhos com amor e quero enviar o meu sorriso de
respeito. É só isso, mas quero retribuir, nem que seja um pouco, o
sentimento caloroso que recebi naquela época.
Quero me lembrar sempre de como eu ficava feliz quando as
pessoas me dirigiam as palavras.

Revista Yakushin, março de 2012
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Mamãe, me proteja aí do céu!
by Ms. Chihiro Sato
Sendai Dharma Center
Chihiro perdeu sua mãe Kumi, de doença, há dois anos, no mês de novembro. Atualmente vive todos os dias
alegre e feliz com sua avó Ikuyo e seu avô Masayoshi. Em novembro do ano passado, Chihiro recebeu a
função de fazer seu relato de experiência. Vamos apresentar o seu relato.
vovó contou-lhe sobre o Mestre Fundador.

A todos, por favor, me guiem. Agradeço a
oportunidade de ter recebido a função de fazer o meu

Aconteceu a cerimônia da atividade de voluntariado

relato de experiência no Grande Salão Sagrado, tão

da “Sacolinha de Sonhos”. Perguntei à Natsumi:

próximo ao grande Eterno Buda.

“Você quer ir?”. E ela disse: “Quero sim!”. E a mãe

Dia 25 de novembro é o dia em que me despedi da

dela veio junto. Nesse dia, também recebi a função de

mamãe. Já se passaram dois anos. Mamãe, que prática

celebrante no altar da igreja. Fiquei apreensiva, mas

você fez aí no céu?

fico feliz em imaginar que a mamãe também deve

Nas férias de verão, fui, junto com o grupo das
crianças, para Disneylândia. Na hora de fazer a
oração no quarto, recebi também a função de
celebrante. Fiz muitos amigos e foi muito divertido.
Mamãe, muito obrigada por ter me dado a vida.
Conversei com Buda aqui no Grande Salão Sagrado e
perguntei a Ele: “Mamãe está fazendo direitinho a
prática dela? Se não está fazendo, pode ficar bravo
com ela. A vovó já está com setenta e um anos,
portanto deixe-me viver até os vinte anos para que eu
possa cuidar dela. Eu perguntei à vovó: ‘Até quantos
anos a vovó vai viver?’. E ela disse: ‘Não se
preocupe, porque vou viver até morrer’. Buda, por
favor, nos proteja.”.
Mamãe, eu fui brincar na casa da Natsumi. Como lá
tem um Buda, todas as vezes eu ofereço um incenso
a Ele e o reverencio. A mãe da Natsumi fica muito
feliz e, desde então, vem conversar com a vovó. A

Chihiro joins a hoza session at the Dharma center with her
grandmother(left).
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Fundador.

estar feliz com isso. Mamãe, você ouviu a minha
oração? A mãe da Natsumi disse que ela se sentia

Por último, ouvi da vovó que a Reverenda Kosho

tranquila quando vinha à igreja e tornou-se membro.

iria fazer uma oração em Arahama, onde aconteceu o

Na casa da Natsumi também foi entronizado o Eterno

terremoto, e pedi para que me levassem. Pude ficar

Buda.

pertinho da Reverenda e tirar uma foto. Todas as

Quero colocar em prática nem que seja um

pessoas me disseram: “Que bom! Vai ser o seu

ensinamento do Mestre Fundador, reverenciar muitas

tesouro!”. E isso me deixou muito feliz. Quero cuidar

pessoas, ser gentil com o próximo, rigorosa comigo

da foto com muito carinho.

mesma e transmitir às pessoas o Ensinamento para se

A todos, muito obrigada.

tornarem atenciosas com o próximo.
Mesmo que a mamãe não esteja aqui comigo – está
protegida por Buda e pelo Mestre Fundador – , irei
viver com o máximo esforço, agradecendo por eu ter
a minha vida. O que penso mais é poder encontrar
mais uma vez com você, mamãe. Por favor, nos
proteja aí do céu. Vou procurar por pessoas que
possam transmitir comigo o ensinamento do Mestre

Seeing pictures of her mother, Chihiro prepares an offering of
flowers for the family altar.

!

Chihiro hugs her grandmother when she goes to school every
morning.

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. Thank you.
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A NÃO RETRIBUIÇÃO À GRANDE GRAÇA DA NATUREZA
O ser humano lembra-se bem das palavras de apoio de
quando estava sem rumo na vida; da ajuda quando estava
em dificuldades; do dinheiro que pegou emprestado quando
estava em apuros financeiros. Aliás, ultimamente, pelo fato
de o sentimento das pessoas ter se tornado menos forte,
deve haver muitas pessoas que acham que elas estejam
esquecendo-se da ajuda que um dia receberam.
Mas geralmente as pessoas se lembram sempre das graças
recebidas. E se denominamos essas graças de “pequenas
graças”, deve, com certeza, haver uma graça ainda maior;
seria a “grande graça”.
Primeiro, se não existisse o ar nós não poderíamos viver
nem um segundo. A graça que recebemos do Sol também é
o mesmo caso, assim como a água. Essas graças, ainda que
nos esqueçamos delas, ninguém nos diz: “Seu malagradecido!”.
Como existem sempre, achamos a coisa mais natural e
raramente sentimos gratidão por elas. Lembramos-nos das
pequenas graças, mas não percebemos das grandes graças.
É por isso que dizemos “a não retribuição à grande graça”,
e fazemos advertência para que possamos lembrar-nos de
retribuir à grande graça que nos dá vida.
Kaiso Zuikan vol.6, p.174-175

Column

Ao se Enxergar a Realidade de Todas as Coisas,
o Mundo se Transformará

Este fato aconteceu há trinta e poucos anos. “Querido, me ouça. Hoje,
quando estava acompanhando o tratamento do nosso neto, o enfermeiro
veio e disse com rigor: ´Por favor vovó, saia do quarto´.
Ouvindo a queixa da minha mãe, lembro-me que fiquei com raiva.
Entretanto me assustei com o que meu pai disse tão calmamente: “As
pessoas não ficam bravas sem motivo. O enfermeiro devia estar nervoso.
Talvez ele tenha se incomodado com alguma palavra ou atitude sua”.
Fiquei chocado com a diferença entre a minha raiva e a tranquilidade
do meu pai, ouvindo a mesma história da minha mãe.
Meu pai observa as pessoas e os fatos com sentimento e seriedade.
Ouvindo as palavras do meu pai, minha raiva em relação ao enfermeiro
havia desaparecido.
“Sentado, com postura ereta, pense na realidade de todas as coisas”.
Aprendi que, ao enxergar a realidade de todas as coisas, o sentimento se
transforma, e o mundo também se transforma.
Shoko Mizutani
Diretor de Disseminação Internacional
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We welcome comments on our e-newsletter Shan Zai.
Please send us your comments to the e-mail address mentioned below.
E-mail: shanzai@kosei-kai.or.jp

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

Overseas 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@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
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http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
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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 96740, 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.rkina.org/losangeles.html

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: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

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: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

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
http:// www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Lotus Buddhist Circle

San Mateo, CA 94401, U.S.A.
Tel: 1-650-200-3755
e-mail: LotusBuddhist@gmail.com
http://www.LotusBuddhistCircle.com
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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 http://rk-ny.org/

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 http://home.earthlink.net/~rkchi/

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
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

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

446 “B” Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A
http://www.rkina-dayton.com/

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: risho@terra.com.br 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 of Tainan

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

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 Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel: 852-2-369-1836
Fax: 852-2-368-3730

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

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 Sri Lanka

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

Rissho Kosei-kai of Habarana

Mongolia

Rissho Kosei-kai of Galle

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

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

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

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

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

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

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

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
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 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

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

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

