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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.

No tulo Living the Lotus – Buddhism in Everyday Life (Vivendo o Sutra de Lótus – O Budismo dentro da vida diária) está
condo o desejo de enriquecer e fazer ser mais valiosa a vida a parr da vivência do Sutra de Lótus no codiano, assim
como a bela ﬂor de lótus, a qual ﬂoresce de dentro da lama. Através da internet, temos nos dedicado em entregar, ao
público leitor do mundo todo, o ensinamento do budismo que pode ser vivenciado dentro da vida diária.

ORIENTAÇÃO DO
MESTRE PRESIDENTE

O significado da palavra “Namu”
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai

Refugiando-nos na Verdade
O mundo real em que vivemos o agora é
temporário, como está expresso na palavra
“Sekenkoke” que significa "todas as coisas do
mundo são temporárias". Esta palavra é
acompanhada pelo termo "Yuibutsuzeshin", que
significa "Apenas o Buda é a Verdade", em outras
palavras, significa, apenas o mundo de Buda é a
Verdade, creio que a maioria conhece esta frase.
Isto significa que, mesmo nós que vivemos no
mundo ilusório onde existem as comparações que
classificam-nos como superior ou inferior, estamos
na verdade. Habitamos num mundo bom em que
todas as pessoas possuem fundamentalmente uma
existência igualmente preciosa e onde não há
necessidade de fazer comparações de quaisquer
valores relativos. Além disso, nossa expectativa de
vida parece ser limitada, entretanto, originalmente, é
ilimitada, nossa vida é eterna. Desse modo, tanto este
mundo dito temporário, quanto o mundo absoluto, o
ilimitado, são denominados de Verdade.
Nos refugiarmos na Verdade é o princípio básico
da religião e da fé; é como viver no mundo em que
não existem as comparações e as distinções.
Respeitar o próximo e sermos gentis... Esta é a
verdadeira natureza do ser humano.
Estamos aptos a pensar de que tal assunto é muito
difícil, entretanto, no nosso dia-a-dia costumamos
expressá-la como se fosse algo natural. O "Namu" do
mantra "Namu Myoho Renge-kyo" é recitado pelos
membros da Risho Kossei-kai. "Namu" significa
"refugiar-se" e é escrito com dois ideogramas
chineses, uma delas significa "retornar." Significa
retornar para a Verdade.
Portanto, "Namu Myoho Renge-kyo" é uma frase
que expressa claramente a ideia de que "através do
Sutra de Lótus, vou despertar para o mundo da
verdade e confio nas coisas assim como elas
realmente são", é uma frase que faz com que
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sintamos a emoção de estarmos vivendo no mundo
da Verdade.
Neste sentido, o significado do mantra de forma
mais simples é "Namu/Verdade", fundamentalmente,
todas as religiões possuem a postura para despertar
para a única verdade "Namu/Verdade".

Quando despertamos
para a Verdade
O monge Nichiren argumentou que recitar "Namu
Myoho Renge-kyo" faz com que desperte sua própria
natureza búdica Por exemplo, quando um pássaro
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canta em uma gaiola, chama e atrai as aves que voam
no céu; as aves que voam no céu se reunem, e o
pássaro que está na gaiola tenta escapar. Quando
recitamos "Namu Myoho Renge-kyo" a natureza
búdica responde e volta a reviver. Na verdade,
trata-se de percebermos, de forma espontânea, o que
é inato em nós mesmos..
Como pode ser visto, a partir da palavra "Namu",
que significa retornar para a Verdade, não é dificil
percebermos que "realmente estamos vivendo no
mundo da Verdade." Para podermos ter esta
percepção é que existe o mantra, é o momento de
oração na qual se reza instintivamente e de todo
coração aos deuses e os budas para que sejamos
libertados do sofrimento.
Algumas pessoas podem pensar que, ao entoar
"Namu", é necessário ter uma fé resoluta a ponto de
conseguir deixar tudo nas mãos de Buda. Claro que
ter esse grau de determinação é muito bom, mas
como está escrito no Sutra de Lótus, uma criança
fazendo uma imagem de areia para brincar ou
recitando apenas uma vez "Namu Buda" é nada mais
do que uma oportunidade de despertar para a

Verdade. Creio que há um grande número de pessoas
que se rebelaram contra ou aqueles que dúvidam da
fé, mas esta, na verdade, é uma oportunidade de
despertar para a Verdade, é uma das maneiras de
encontrar com "Namu."
No entanto, na Rissho Kosei-kai, ao recitarmos o
Sutra, entoamos o trecho Prestando homenagem aos
Três Tesouros, em que o "Namu" é basicamente
termos refúgio no Buda, no Dharma, e no Sangha. Eu
creio que o significado do Dharma é comum em
quase todas as linhas do budismo, o Dharma é
considerado a essência do Buda, do Dharma e do
Sangha, e eu compreendo da seguinte maneira:
"Eu estou ciente do mundo da Verdade, e eu desejo
que todos também despertem; e através do
ensinamento do Buda, obtenham a sabedoria e em sua
companhia vou continuar a caminhar para que muitas
pessoas possam saborear a felicidade de despertar
para a Verdade."
Com o desejo de que o meu próprio despertar
torne-se a causa do despertar do maior número de
pessoas, continuarei seguindo o Caminho. Essa é a
alegria de termos fé.
Kossei de junho
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Spiritual Journey
Viver uma vida consciente conforme
o ensinamento do budismo
Igreja do Brasil
Stefano Serafini Santana

Este relato foi realizado no dia 25 de janeiro de 2015 na Cerimônia do Primeiro Encontro do Ano

Ao Eterno Buda, Mestre fundador por favor me
guiem. Ao Mestre presidente por favor me guie. A todos
por favor me guiem.
Bom dia a todos! Primeiramente gostaria de agradecer
a oportunidade de fazer o relato na Primeira Cerimônia do
Ano. É uma grande honra estar aqui com todos vocês.
Em março do ano passado tive a oportunidade de
participar da Cerimônia de comemoração dos 50 anos de
fundação do Grande Salão Sagrado no Japão. Gostaria de
compartilhar com vocês um pouco desta experiência.
Viajamos ao Japão eu, a Hiromi, o Reverendo
Nakahara e a Karlla. No dia anterior à grande
Comemoração dos 50 anos da construção do Grande
Salão Sagrado, houve uma cerimônia lá no Japão, em
memória do falecimento do Mestre Fundador. Foi a nossa
primeira experiência no Grande Salão Sagrado. Tudo lá é
enorme. A imagem do Buda tem cinco metros de altura,
existem centenas de cadeiras e vários andares com
assentos para os convidados. O complexo da Risho
Kossei Kai do Japão é muito grande e lembra a basílica de
Aparecida do Norte aqui do Brasil. Fui criado como
católico e estive em Aparecida do Norte algumas vezes
com a minha mãe quando eu era pequeno. Foi uma boa
experiência. Muitos de vocês devem conhecer o local.
Quanto à cerimônia, foi maravilhosa. Uma parte muito
marcante foi o relato feito pela Reverenda Kris, da igreja
de Oklahoma, Estados Unidos. A primeira Reverenda
americana da Risho Kossei Kai. Ela nos contou a história
de Ray, um veterano de guerra que passou a frequentar a
igreja de Oklahoma em busca de paz espiritual. Ele
comparecia às cerimônias, mas não conseguia ficar até o
final, por conta do som dos tambores que o faziam se
lembrar dos bombardeios. Ray tinha estresse pós
traumático. Sua concentração durava apenas cinco
minutos. Resumindo, através da orientação da Reverenda
Kris, Ray pode realizar práticas na igreja que fizeram com
que ele aumentasse sua concentração e ainda doasse um
pouco de seu tempo às outras pessoas. Lembro também
desta frase da Reverenda: “Nenhum dinheiro no mundo
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poderia se equivaler ao tesouro que recebi nesta vida, e
estou eternamente grata”. Gosto muito dos relatos da
Risho Kossei Kai. Acho uma maneira ótima de aprender o
ensinamento e também aprender a ouvir o próximo. Até
estudamos aqui na igreja os relatos dos membros ao redor
do mundo que são publicados no jornal Living de Lotus.
Outra experiência que gostaria de compartilhar é a do
hooza especial com o Reverendo e Diretor Numata.
Quando eu ainda estava aqui no Brasil, prestes a partir, os
amigos da igreja me disseram para falar sempre que
houvesse uma oportunidade. Foi então que surgiu a
primeira chance no hooza. Falei ao Reverendo Numata
que tinha dificuldade de transmitir para outras pessoas o
que aprendia na igreja porque, para mim, parecia que elas
não estavam muito interessadas no assunto. Ele me disse
que eu já era uma pessoa maravilhosa por ter este
sentimento. Depois calmamente ele me explicou sobres os
dez planos mentais que passamos diariamente. Os dez
planos são estados de espírito que percorremos, por
exemplo, quando estamos irados no trânsito (o plano do
inferno), irritados com fome (espíritos famintos), aí

Stefano fazendo o relato na Cerimônia do Primeiro Encontro do Ano
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chegamos em casa e comemos um bom alimento (o plano
dos seres celestiais) e etc. Ele me disse que os seres
humanos ficam migrando entre estes mundos o tempo
todo e pelo fato destes mundos não serem estáveis,
sofremos constantemente. Quando eu quisesse transmitir
algo para uma pessoa, deveria ser paciente. Ouvi-la falar,
falar e falar, até ela se sentir compreendida e se acalmar.
Depois eu poderia falar algo importante para ela. Neste
momento ele me perguntou se eu estava tranquilo e eu
disse que sim. Depois de ter feito a pergunta meu coração
estava tão acelerado que eu nem estava conseguindo
prestar atenção no que ele falava, mas a explicação foi tão
completa que eu me acalmei e ouvi com atenção. Ele
ainda me disse que, estando eu com o coração aberto, a
outra pessoa também irá abrir seu coração para mim. Esta
parte fez uma grande diferença. Aprendi que primeiro é
preciso ouvir para depois escolher o momento certo de
falar e que devo dar importância ao que estou dizendo
para que as outras pessoas também se importem com o
que digo.
Agora quero lhes contar uma experiência recente.
Outro dia estava voltando para casa com minha esposa.
Estávamos caminhando no trajeto entre o estacionamento
do condomínio e o nosso prédio quando passamos pelo
playground onde brincavam várias crianças. Costuma
brincar lá uma menina chamada Mari que adora a minha
esposa. Sempre que ela a vê, corre para abraça-la. Neste
dia não foi diferente, ela correu para abraçar a minha
esposa. Em seguida minha esposa perguntou: “Você vai

Stefano banhando a Imagem do pequeno Buda na Cerimônia do
Nascimento de Buda na igreja Risho Kossei-kai do Brasil

abraçar o tio Stéfano também?” Então ela me abraçou e,
de repente, eu senti um forte chute vindo por trás. Me
assustei e quando olhei pra trás vi um menino de uns 6 ou
7 anos. Minha esposa pediu para que ele parasse. Ele
continuou me dando socos e chutes. Eu perguntei por que
ele estava fazendo isso, mas ele me xingou e continuou
com os golpes. Tentei estender a mão para
cumprimenta-lo, mas ele bateu com força em minha mão.
Foi então que eu fiz a besteira de dizer: “Acho que você
gosta da Mari!” Ele ficou mais furioso ainda, me chamou
de louco e continuou com os xingamentos. Sem saber o
que fazer, usei a minha última alternativa e disse: “Eu
gosto de você!” Ele ficou me olhando surpreso e parou de
me bater. Neste dia tínhamos assistido ao seminário aqui
na RKK com o tema: “A força da repetição das palavras”.
O reverendo tinha nos falado que o tempo todo estamos
sendo influenciados pelas palavras e ações das pessoas a
nossa volta e que essa influência começa lá na infância
com nossos pais. Eu já conhecia este garoto. Tinha visto
ele e o pai brigando. O pai xingava o garoto exatamente
como ele fez comigo. Ao longo dos anos estudando aqui
na igreja, tenho tentado não reagir à violência usando
violência. Tento me colocar na posição de causa. A causa
em contato com uma condição gera um determinado
efeito. Se eu mudo a maneira de agir, o efeito também
muda. Já em casa, refleti sobre o ocorrido e senti muita
alegria. Creio que não teria me sentido assim se tivesse
arrumado uma confusão. Fico torcendo para que o menino
aja de forma diferente na próxima vez. E vou ficar mais
esperto quando a Mari vier me abraçar.
Sou muito grato por ter encontrado tantas pessoas
especiais aqui na igreja e lá no Japão. Não sei como seria
a minha vida se não tivesse me encontrado com os
ensinamentos de Buda. Como disse o Mestre Presidente, o
trabalho em prol da paz é constante. Os líderes da RKK
sabem realmente cultivar o relacionamento conosco.
Gostaria de agradecer minha esposa Viviane que me deu
total apoio a minha viagem. Quero agradecer também aos
organizadores da nossa visita ao Japão. Senti que eles
fizeram de tudo para aproveitarmos ao máximo a viagem.
Dizem que o mundo está invertido e corrompido girando
em função de interesses econômicos. Faço o voto de
perseverar no ensinamento e viver uma vida consciente.
Desejo que todos vocês encontrem o caminho para serem
felizes e fazerem felizes aqueles próximos a vocês.
Ao Eterno Buda, Mestre fundador muito obrigado.
Mestre presidente muito obrigado. A todos muito
obrigado.

Living the Lotus welcomes your religious experience. Why don’t you share your religious experience through Living the Lotus with members all over the world?
Please send your script or inquiry to our email address: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp. Thank you.
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Please give us your comments!
We welcome comments on our e-newsletter Living the Lotus.
Please send us your comments to the following e-mail address.
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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N Nepal, around noon local time on April 25, a 7.8
magnitude earthquake occurred. There is a
Rissho Kosei-kai chapter in the nation’s capital of
Kathmandu, and local leaders there confirmed the
safety of members. Among members, there were
none that were killed, seriously injured, or missing,
but some of the members’ houses had collapsed.
In response to the disaster, Dharma centers
and branches are raising money for victims and
conducting memorial services. Also, Rissho
Kosei-kai’s Donate-a-Meal Fund for Peace decided
to release six million yen in emergency aid to United
Nation agencies which conduct rescue activities in
the field. We would now like to introduce messages
from Dharma centers and branches.

Members of the Korea Dharma Center
send their encouragement.

We were surprised and shocked to hear the news of the
Nepal Earthquake. We are concerned that you may have
no one to depend on and that there are shortages of
supplies. We pray that you would recover from the disaster and that your hometown will be restored with the compassion of the Buddha. Our hearts are with you, Nepal!
From the Tainan Dharma Center

Dear friends, you are not alone! We are all with you. Be
courageous and move forward. May you build a glorious
and prosperous Nepal. Our present experience is our
challenge. We must regain the old Nepal, and be prepared
to make a better Nepal!
From the Bangladesh Dharma Center
Members of the San Francisco Dharma Center
send their encouragement.

Many people were lost in the Nepal Earthquake. We are
glad to hear you were all safe, despite having to face such
a severe situation. Our hope is that those who survived
will be dedicated to bringing happiness to as many people
as possible. We are praying from here in Sakhalin for the
many people in Nepal. Let us unite in our efforts to overcome this great adversity.
From members in Sakhalin, Russia

Members of the Bangladesh Dharma Center
send their encouragement.

You will forever be with us in our hearts. We know your
suffering is beyond expression. We pray that the souls of
the victims rest in peace, and that the wounds of all
victims, and their families and relatives, be healed.
From members in Rome

Members of the Taipei Dharma Center
send their encouragement.

Friends in Nepal, we know
k
it must have been really difficult for you. We are all one big family in this world, and
we are one in heart, even if we are far away from one
another. We extend our most sincere prayers and blessings that you may all find peace of mind! Our hearts are
always with you! Fight! Fight!
From the Taipei Dharma Center

Our thoughts are with you. We are very sorry for your
suffering. It must be so difficult. The Buddha is always
blessing you.
From members of Chicago Chapter

Members of the Chicago Chapter
send their encouragement.
Your heart and my heart are one. We are interconnected.
When we think of the magnitude of your suffering, we feel
your pain deeply in our hearts. We wholeheartedly pray
for your daily lives to become peaceful and tranquil as
soon as possible.
From the New York Dharma Center

Members of the Hawaii Dharma Center
send their encouragement.
I would like to express our sincere condolences on the loss
of so many precious lives by the great earthquake. We, the
members in Mongolia, would like to sincerely offer the
recitation of the sutras and our prayers that you may overcome the damage from the disaster and that your lives are
restored quickly.
From members in Ulaanbaatar, Mongolia

We pray from the bottom of our hearts that the souls of the
victims of the Nepal Earthquake may rest in peace. We
hope that the disaster-stricken area and the lives of those
affected will be restored as soon as possible.
From the International Buddhist Congregation of
Rissho Kosei-kai

Members of the New York Dharma Center
send their encouragement.

Members of the Sri Lanka Dharma Center
send their encouragement.

We offer our good wishes for a speedy recovery and
restored peace of mind. We will be with you always in our
prayers.
From the Sri Lanka Dharma Center

Imagining how your daily life must be following the disaster in Nepal brings pain to our hearts. We always pray for
your happiness while constantly thinking of you. Your
country and ours may be far apart, but our prayers aren’t
affected by distance. We pray that your country will
recover as soon as possible, and for the good health of your
body and mind.
From the Brazil Dharma Center

We acknowledge the interconnectedness of all beings. We
are so sad at the devastation you have experienced. Our
hearts are also hurting during this very difficult time.
Please know we are sending prayers and healing thoughts
to you, and blessings for those who have gone on in spirit.
From the Oklahoma Dharma Center

Members in Cambodia send their encouragement.

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
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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: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of Chicago

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/˜rkchi/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Fort Myers

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

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 International of South Asia (RKISA)
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

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

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
635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.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, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

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 Center 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 Buddhist 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

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
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: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

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

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Tainan

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

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

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

Rissho Kosei-kai of San Francisco
9DOHQFLD:D\3DFL¿FD&$86$
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
3DFL¿F+LJKZD\6RXWK)HGHUDO:D\:$86$
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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, 140210, 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, 608816,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

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 & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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 Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Habarana

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

Rissho Kosei-kai of Galle

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Kandy

Rissho Kosei-kai of Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Branches under the South Asia Division
Delhi Dharma Center
Rissho Kosei-kai of West Delhi

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of Kolkata

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Venezia

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
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224

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

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
Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, 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

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

