The World of the Lotus Sutra
O Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa do Capítulo Vinte e Quatro
Do Bodhisattva Som Maravilhoso
Quando Shakyamuni Buda emitiu um
raio de luz da protuberância de seu crânio,
entre
suas
sobrancelhas,
iluminou
incontáveis mundos búdicos no sentido
leste. Dentre eles, havia um mundo
denominado Adornado de Puro Resplendor
onde um Buda chamado Tathagata
Sabedoria Real da Constelação da Flor Pura
elucidava o ensinamento. Nesse mundo
havia um bodhisattva chamado Som
Maravilhoso.
O
bodhisattva
Som
Maravilhoso tinha profunda fé no Sutra de
Lótus e havia cultivado por muito tempo as
raízes da virtude através de suas práticas.
Sua figura era maior que a montanha
dourada e brilhante.
O bodhisttva Som Maravilhoso,
sentindo a luz emitida por Shakyamuni
Buda, compreendeu de imediato a sua
grande virtude e disse para o Buda
Sabedoria Real da Constelação da Flor
Pura: “Devo visitar o mundo de saha para
saudar Shakyamuni Buda e seus discípulos
bodhisattvas”. Então o Buda Sabedoria Real
da Constelação da Flor Pura advertiu: “Sim,
mas o mundo de saha não é belo. Nem por
isso subestimes ou formes uma má opinião
sobre esse mundo”. O bodhisattva Som
Maravilhoso respondeu: “Farei conforme o

Senhor disse”. E então entrou em profunda
meditação. Foi então que oitenta e quatro
mil flores de lótus repentinamente surgiram
ao redor do hooza no Monte Grdhrakuta.
Manjusri, ao observar isso com admiração,
perguntou a razão daquilo a Shakyamuni
Buda. Shakyamuni Buda respondeu: “Este é
o anúncio da chegada do bodhisattva Som
Maravilhoso”. Manjusri pediu: “Faço
questão de encontrá-lo”. Shakyamuni Buda
lhe responde: “O Tathagata Tesouros
Abundantes irá providenciar”. Logo em
seguida o Tathagata Tesouros Abundantes o
chamou: “Bodhisattva Som Maravilhoso,
venha cá”. Ao responder a essa voz, o
bodhisattva Som Maravilhoso, com oitenta
e quatro mil bodhisattvas, envoltos em uma
bela música e muitas flores, chegaram ao
mundo de saha.
O bodhisattva Som Maravilhoso logo
se aproximou de Shakyamuni Buda,
reverenciou-o encostando sua testa a seus
pés e cumprimentou-o. Então disse: “O
Tathagata Tesouros Abundantes está bem?
Gostaríamos de ter o prazer de encontrá-lo”.
Shakyamuni Buda de imediato voltou-se ao
Tathagata Tesouros Abundantes e disse: “O
bodhisattva Som Maravilhoso gostaria de
encontrá-lo”. O Tathagata Tesouros
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pessoas utilizando-se dos hábeis meios
salvíficos de acordo com o caráter e a
capacidade de cada uma.”.
Ao ouvir essas palavras, o bodhisattva
Som Maravilhoso, os oitenta e quatro mil
bodhisattvas que vieram junto com ele e os
bodhisattvas do mundo de saha puderam
obter o mesmo poder. Assim, o
bodhisattva Som Maravilhoso e os demais
cumprimentaram e se despediram do
Grande Enobrecido e do Tathagata
Tesouros Abundantes, retornando à sua
terra, onde foram relatar o ocorrido ao
Buda Sabedoria Real da Constelação da
Flor Pura.
Ao Shakyamuni Buda relatar a ida e a
volta do bodhisattva Som Maravilhoso ao
mundo de saha, quarenta e dois mil
bodhisattvas alcançaram a certeza do nãorenascimento, e o bodhisattva Virtude da
Flor depositou sua profunda fé no
ensinamento do Sutra de Lótus, praticou
por si mesmo e conseguiu alcançar o
estágio de contemplação profunda.

Abundantes elogiou-o dizendo: “Som
Maravilhoso, seja bem-vindo. É muito
nobre de sua parte vir ao mundo de saha
para render homenagem a Shakyamuni
Buda e seus discípulos”.
Então o bodhisattva Virtude da Flor
disse a Buda: “Grande Enobrecido! Que
raízes da bondade plantou o bodhisattva
Som Maravilhoso, e que méritos ele
cultivou para chegar a possuir tais poderes
transcendentais?”. Buda respondeu o
seguinte: “No passado, havia um buda
chamado Tathagata Rei do Trovão e das
Nuvens. Como retribuição ao favor
recebido, o bodhisattva Som Maravilhoso,
durante muitos anos, rendeu homenagem a
ele com belíssimas músicas e ofereceu
oitenta e quatro mil tigelas. Devido a esse
mérito, nasceu agora com uma grande
virtude e poderes transcendentais. O
bodhisattva Som Maravilhoso não possui
um único corpo. Às vezes surge como rei,
às vezes como deus, como homem, como
mulher ou como criança. Ele guia as
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LOUVAR E ENALTECER
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai

Este é o mundo de louvor
Outro dia, numa certa reunião, tive a
oportunidade de dizer que os pais, ao ter o
domínio da personalidade dos filhos e elogiarem
o lado bom deles, irão gradativamente
aperfeiçoando suas qualidades. O educador
professor Shinzo Mori diz: “Elogie nove pontos
e repreenda um – mesmo assim falta ainda
elogiar”. Não importa a idade, qualquer pessoa
cria energia a partir da auto-confiança gerada
por um elogio.
Na sociedade dos negócios onde se visa o
lucro, a criação da “cultura do elogio” em que
os funcionários, sem distinção, elogiam
reciprocamente seus pontos positivos tem sido
uma questão muito importante para o
crescimento de uma organização.
Com certeza, em qualquer organização, se
existir intranquilidades como “será que estou
sendo útil como um todo?” ou “será que estou
sendo necessário e reconhecido por todos?”, não
se eleva o espírito ou a moral das pessoas. Ao
ser elogiado, isto é, ao ser reconhecido e
aprovado é que a pessoa torna-se positiva e
consegue exibir ainda mais suas qualidades.
No Japão há uma tendência de pensamento em
que se considera a humildade como uma
virtude, e pode ser que haja muitas pessoas que
não estão acostumadas a elogiar ou ouvir
elogios. Entretanto, pode-se dizer que elogiar as
pessoas é uma prática que está de acordo com o
sentimento de Buda.
O nome do Sutra, por exemplo, “Sutra de
Lótus da Lei Maravilhosa”, já esclarece o fato.
Significa que “este mundo é um mundo
maravilhoso, onde belas e cheirosas flores de
Lótus florescem e onde vivemos sendo

motivados por esse mistério”.
Buda está enaltecendo este mundo real e
significa que cada um de nós possui o mérito
desse louvor, e é nesse aspecto que também há
razão de o Sutra de Lótus ser considerado um
ensinamento de louvor.
Há o ensinamento “Shinkuu Myoou” que
afirma a existência de todas as coisas, e, a partir
daí, se todas as pessoas afirmarem e louvarem
suas existências neste mundo, ao compararmos
com a visão abundante de mundo do budismo do
Grande Veículo, de que existimos aqui e agora,
torna-se natural o reconhecimento, o respeito e o
elogio.
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Louvar e polir reciprocamente o sentimento
Entretanto, elogiar as pessoas às cegas pode
criar dúvidas do tipo “ele ou ela não sabe de
nada”. Se desejar o crescimento da pessoa, é
importante dominar com precisão o que há de
positivo nela. O reitor da Universidade de
Kyoto, professor Koo Hirasawa disse: “A
educação consiste na pesquisa de como elogiar
as pessoas”. É possível perceber-se o quanto é
difícil dominar e fazer evoluir o ponto forte de
uma pessoa.
Então o que fazer? Primeiro, distanciar-se por
um momento da avaliação relativa à pessoa,
como por exemplo, “este ponto é positivo”,
“aquele ponto é negativo”. Como nos versos do
monge zen Doogen: “Na primavera as flores, no
verão os pássaros, no outono a lua e no inverno
a neve que faz fortalecer o espírito”, em
primeiro lugar, colocar-se na posição de ver
todas as existências como algo interessante, da
maneira como elas se apresentam. Observando
dessa forma, é possível enxergar a essência da
personalidade ou o ponto forte dessa pessoa. Ao
mesmo tempo, não se esquecer do sentimento de

reverência. Tanto para crianças como para
subordinados, para qualquer pessoa, antes de
procurar uma palavra de elogio, não esquecer o
sentimento e a postura da reverência. Podemos
dizer que essa atitude irá vibrar muito mais do
que qualquer palavra eloquente.
Por outro lado, as pessoas se sentem no céu
quando são elogiadas e ficam deprimidas quando
são criticadas. Entretanto, há o pensamento de
que no mundo existem cinquenta por cento de
pessoas que me elogiam e cinquenta por cento
de pessoas que me criticam. Portanto, quando
formos elogiados, devemos tomar cuidado e
lembrar que existem também pessoas que não
gostam de nós, e quando formos criticados,
devemos agradecer por existir alguém que nos
puxa o pé para podermos evoluir. Assim, com
certeza, nosso sentimento irá cada vez mais se
tornando abundante. Louvando e polindo
reciprocamente o sentimento, tanto eu quanto o
próximo iremos evoluir.
Revista Koosei, junho de 2013.
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Reverenda Kosho Niwano
Próxima Presidente designada da Risho Kossei-kai

Exame de Proficiência em Ideogramas da Língua Japonesa
“Mamãe! Resolvi prestar o exame do mês de junho de proficiência em
ideogramas.”.
Não havia passado nem um mês desde que minha filha mais velha havia entrado no
primeiro ano, e, certo dia, ao voltar da escola, disse aquelas palavras com os olhos
radiantes.
“Como? Exame de proficiência?”. Sem querer, acabei repetindo as palavras dela.
Ela nem havia se acostumado com a escola, e os pais estavam mais preocupados com
a ida e a volta escolar; o que ela quer dizer com exame de proficiência?. Será que ela
sabe quando é o mês de junho?
“Sabe mamãe, a professora perguntou se tinha alguém na classe que queria prestar
o exame e eu levantei a mão. A senhora me preenche o formulário?”
Eu estava já começando a dizer: “Tudo bem, mas não vê que é praticamente
impossível? Não sabe nem escrever todas as letras do hiragana...”. Mas engoli as
palavras. Pensando bem, minha filha demonstrava interesse em escrever desde muito
nova. Mas achei melhor fazer as coisas no seu devido tempo, sem encurtar o
caminho, e, de propósito, não ensinei as letras quando pequena. Então, com o tempo,
minha filha começou a treinar sozinha a escrita, observando a contra-capa dos
livros.
Ela escrevia uma letra num papel, utilizando a página toda e vinha perguntar:
“Como se lê esta letra?”. Lembrei-me daquele jeito gracioso dela de quando era
pequena.
“Está bem. Vou preencher o formulário. E você sabe quantos alunos da classe vão
fazer esse exame?”
- “Acho que uns cinco.”.
- “Só isso?”.
Ouvindo bem, quem ia fazer o exame eram os amigos que tinham irmãos mais
velhos ou que já haviam aprendido a escrever desde pequenos. Segurei mais uma vez
as palavras que vieram até a garganta: “É difícil você ser aprovada...”. Minha filha
mais velha tem uma personalidade discreta, prudente. Até aquele momento não era
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President-designate Kosho Niwano
President Nichiko Niwano’s oldest daughter, Rev.
Kosho Niwano was born in Tokyo. After graduating
with a degree in Law from Gakushuin University, she
studied at Gakurin Seminary, the training institution
for Rissho Kosei-kai leaders. Presently, as she studies
the Lotus Sutra, she continues to act as Presidentdesignate, making speeches for participants in the
main ceremonies of Rissho Kosei-kai, and handling
activities for interfaith cooperation at home and
abroad. Married to Rev. Munehiro Niwano, she is
mother of one son and three daughters.

nem possível imagina-la liderando a classe e desafiando-se em coisas novas. Se ela
estava a fim daquele desafio, então achei melhor me alegrar com o fato e dar o meu
apoio.
A partir do dia seguinte, começaram as aulas especiais para aqueles que iam prestar
o exame. Minha filha me informava feliz tudo o que aprendia todos os dias. Porém,
alguns dias depois, ela voltou para casa bem pálida e disse: “Meus colegas sabiam
escrever os ideogramas Ao (azul) e Oto (som) e só eu não sabia”. Dizendo isso,
começou a chorar sem parar. Em casa ela era a mais velha e era ela quem fazia
melhor qualquer coisa. Propagou-se em mim a frustração que minha filha havia
experimentado.
Acariciando a cabeça dela eu disse: “Foi mesmo? Mas você deu o melhor de si!”.
“Você pode me ouvir? Sabe, como é a primeira vez, acho que o exame vai ser
muito difícil para você. Mas não importa que você não consiga escrever os
ideogramas Ao e Oto. Quando você crescer, você vai conseguir escrever isso e mais
um montão de ideogramas. Por isso, não precisa se preocupar”. Enquanto eu dizia
isso, pensei no quanto aquilo era uma verdade. O que minha filha irá aprender num
período de alguns anos, na fase adulta será tudo muito fácil. Eu, como mãe, não posso
ficar uma hora feliz outra hora triste só com o resultado que está à minha frente e
proferir palavras que acabem destruindo a boa vontade e as possibilidades de uma
criança. Devo dizer palavras que dão incentivo para transpor as barreiras quando os
filhos se depararem com obstáculos. É esse o papel dos pais. Pude me certificar desse
fato.
Como previsto, minha filha não foi aprovada no primeiro exame de proficiência em
ideogramas. Mas, no segundo, no outono do mesmo ano, ela foi aprovada. Agora que
está no colegial, tanto no exame de proficiência em ideogramas como no de inglês,
ela está num nível bem mais avançado do que eu.
Revista Yakushin, abril de 2012.
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Minha vida transformada graças à Risho Kossei-kai
Igreja de Tainan
Sra. Qiu Chen-Jie
Este relato de experiência foi realizado na Cerimônia do Nascimento de Buda, na igreja de Tainan, no dia 8
de abril de 2013.

O meu encontro com a Risho Kossei-kai se deu
através do Sr. Otsuki, da igreja de Oodate. Por volta
de 1970, eu tinha um restaurante japonês, e o Sr.
Otsuki vinha muitas vezes comer sushi. O Sr. Otsuki
sabia que eu era japonesa (ela é nascida na época em
que o Japão dominava a ilha de Taiwan) e trazia a
revista Koosei, em japonês, para me mostrar. Certo
dia, o Sr. Otsuki me aconselhou tornar-me membro da
Risho Kossei-kai. Ele me orientou que em Tainan
também havia um centro do Dharma da Risho Kosseikai, mas, na época, eu, que já havia passado dos
cinquenta anos, por causa do meu trabalho, não tinha
tempo disponível. Já estava cansada com a insistência
do Sr. Otsuki, até que, passados um a dois anos,
finalmente tornei-me membro do centro do Dharma,

que na época estava instalada na Rua Shu-Lin.
Tornei-me membro no dia 13 de novembro de
1975. No ano seguinte, recebi a oportunidade de
entronizar o nome póstumo dos antepassados, da terra
e da casa, com a vinda do Reverendo Kaneima e de
cinco membros à minha casa. Na época, o Sr. JinYong (já falecido, e que foi anteriormente reverendo
da igreja de Tainan) era o líder da região, o número
de membros era de três a quatro pessoas. Todos os
meses, nos dias primeiro e quinze, a oração era
realizada em japonês. Envolvido pela leitura
fervorosa do sutra, o Sr. Zheng Wang-Niu, vizinho do
centro do Dharma da época, também se tornou
membro. Naquela época, eram poucos os lugares
onde se fazia a oração em japonês, e muitas pessoas
da geração que recebeu educação japonesa se
tornaram membros, fazendo com que o número
aumentasse para trinta a quarenta pessoas.
Recebíamos orientação também da igreja de Oodate
quando vinham para a disseminação, e quando houve
a divisão dos membros em seis, foi possível realizar a
oração todos os dias.
Mesmo após tornar-me membro da Risho Kosseikai, eu continuava administrando o restaurante, mas,
certo dia, deparei-me com um problema. Senti que a
oração duas vezes ao dia, no início e final do dia, era,
naquele momento, um sofrimento muito grande para
mim. Minha preocupação era constante, como por
exemplo, “será que vou conseguir criar meus filhos
até a universidade?” ou “será que vou conseguir
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trabalhar normalmente por longo tempo?”. Um ano
depois, o Reverendo Kaneima, da igreja de Oodate,
veio mais uma vez a Tainan. Dentro do hooza expus
minhas preocupações ao Reverendo Kaneima.
Sorrindo, ele disse: “Não se preocupe, os pais do
mundo todo se preocupam com o bem-estar dos
filhos. A senhora também chegou até aqui sendo
motivo de preocupação dos seus pais.”. Nessa hora
pensei o quanto de preocupação havia dado a meus
pais, e surgiu em mim o sentimento de
arrependimento por não ter correspondido
positivamente ao sofrimento passado por eles. Então,
quando tive a oportunidade de guiar para a fé a sogra
de minha amiga Huang Jiu Mei, tive o cuidado de, a
partir de então, viver uma vida cheia de gratidão.
É muito grande a influência que obtive na vida a
partir da revista Koosei. Aprendi outras maneiras de
ver as situações, diferentes das que eu conhecia.
Agora também a minha vida é mesclada por
preocupações e alegrias, mas graças à longa prática e
ao que aprendi do ensinamento, consegui dispensar o
pensamento antigo e purificar o meu sentimento. Ao
aprender o ensinamento, nos livramos dos apegos,
limpamos a sujeira impregnada na alma; ao surgir a
natureza búdica, tudo se torna harmonioso. Peço à
geração de jovens da Risho Kossei-kai que se
aprofundem na doutrina e sejam diligentes no
caminho búdico.
A todos, muito obrigada.

Ms. Qiu with Rev. Tsai Li chin, the minister of the Tainan Dharma Center
(left), and Ms. Hu Li an, the area leader (center).

Shan Zai welcomes your religious experience. Why don't you share your religious experience through Shan Zai with members all over the world?
Please send your script or inquiry to our email address: shanzai.rk-international@kosei-kai.or.jp. Thank you.
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THE TEACHING OF FOUNDER NIKKYO NIWANO

A ordem e a forma determinam a mente e o espírito
Tanto na arte do chá como na arte das flores, ensina-se
determinadamente o que se conhece como forma. Mesmo que
no início haja dificuldade, com o tempo, a forma se fixa
naturalmente. É preciso passar por essa fase para haver
progresso.
A educação das crianças também sofre o mesmo processo.
Quando pequenas é preciso ensinar repetidamente as crianças.
Não haverá problema em respeitar a autonomia das crianças
após ensinar-lhes a forma e os limites das ações, o problema
surgirá se for dada muita liberdade.
A princípio é preciso ensinar a forma e fazê-las cumprirem.
Quando conseguirem fazer isso com firmeza, com o tempo, a
criança cresce adaptando a forma das ações às suas idéias e,
quando conseguir mostrar sua criatividade, se tornará
verdadeira. Se a criança não passar por essa fase e quiser agir
somente ao seu modo, nem chegará à fase de adaptação; pois o
que ela quer fazer não passará de um simples capricho.
O mesmo acontece na prática búdica. Principalmente as
pessoas que acham ter aprendido e praticado alguma coisa e
dizem: “Budismo não é forma, é sentimento”, dando pouca
importância à forma a seguir diariamente, que é a oração, estão
agindo incorretamente. Ao colocar a forma em ordem,
naturalmente a mente e o espírito se tornam determinantes.

Kaisozuikan 6 (Kosei Publishing Co.), pp. 264-45
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O Dharma que está sempre me guiando

Aprendi, a partir da orientação deste mês, do Mestre Presidente, a
importância da prática de elogiar o próximo, que é a prática concreta da
reverência à natureza búdica do próximo.
O tema principal da palestra da Reverenda Kosho Niwano em duas
universidades dos Estados Unidos no mês de abril foi a respeito da
reverência à natureza búdica. Ela enfatizou a importância não só do ato de
elogiar o próximo, mas também do ato de refletir se somos calorosos o
suficiente para encontrarmos o sentimento maravilhoso no próximo e se
estamos nos dedicando para encontrar tal sentimento, mesmo naquelas
pessoas que parecem não se dar ao respeito. Os participantes se sentiram
inspirados com esta prática do Dharma.
Ao refletir sobre essa questão, vejo que conheço o significado da prática
de reverenciar a natureza búdica, mas não tenho sido cuidadoso na prática
diária. Preciso começar em casa. Renovei o meu voto de encontrar o lado
bom de cada membro da família e elogia-lo. Graças ao Dharma, tenho tido a
oportunidade de trilhar o caminho da felicidade.
REV. SHOKO MIZUTANI
Diretor de Disseminação Internacional
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Please give us your comments!
We welcome comments on our e-newsletter Shan Zai.
Please send us your comments to the following e-mail address.
E-mail: shanzai.rk-international@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
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

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 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 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 Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel : 39-339-7581965

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 Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, 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

