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Founder’s Essay

Transformando ganância em plenitude
Ao ouvir que o vizinho comprou um carro de luxo
ou que viajou ao exterior, é da natureza humana fazer
comparações. Isso representa, antes de mais nada,
uma questão de impacto financeiro e, por conta disto,
numa família a esposa também passa a trabalhar fora
de casa.
A partir daí, o lar fica vazio diminuindo as
oportunidades da família se encontrar. Tenho a
impressão de que o fato da família não conseguir mais
descansar tranquilamente tem se tornado uma das
causas dos diversos problemas sociais hoje existentes.
Quando uma criança passa a se rebelar de repente,
quando lhe cobram para estudar, não será porque, aos
olhos sinceros dela, ela enxerga o erro de seus pais

que vivem gananciosamente? Creio que a sociedade
está começando a perceber isso. Por mais que se
alcance uma abundância material, não se sente uma
felicidade, ao contrário, começamos a sentir que nos
falta algo.
Terá chegado o momento de transformarmos
nosso modo de viver, descobrindo a alegria que
existe quando renovamos nosso lar e nosso coração,
quando damos mais valor aos relacionamentos e ao
trabalho voluntário, em vez de satisfazermos nossa
ganância.
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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

Ajudando as pessoas a evoluírem

Nichiko Niwano
Mestre
Mestre
tre
re Presidente da Risho Kossei-kai
Melhorar a si mesmo
Os pais criam seus filhos. Os professores ensinam seus alunos. Os veteranos
treinam os iniciantes e os chefes ajudam no desenvolvimento dos seus
funcionários. Para a sociedade, para família e para a organização existe uma
dedicação importante por parte de cada uma dessas figuras. Em outras palavras,
independentemente da época, é um grande desafio da sociedade formar as
pessoas e ajudá-las a se desenvolverem.
Certamente, criar os filhos é um trabalho árduo, tanto que às vezes ocorrem
tragédias quando os pais ficam física e mentalmente exaustos ao cuidarem de
uma criança pequena, podendo acabar até matando seu próprio filho. Na
realidade, mesmo em uma instituição, bem como em um grupo social, formar as
pessoas e ajudá-las a se desenvolver, em muitos casos, não é possível avançar
conforme o planejado. Como resultado, acumula-se o estresse e a preocupação
que desencadeiam o desequilíbrio físico e psicológico, estes, por sua vez, causam
a discórdia nos relacionamentos. Em tais situações, a pessoa pode perder de vista
o propósito da educação e o desenvolvimento do indivíduo.
Então, pela perspectiva do responsável por este desenvolvimento, qual será a
finalidade e para quem ele é desenvolvido?
Embora aparentemente seja para formar uma ou mais pessoas numa
organização ou num grupo social, creio que a principal tarefa de auxiliar no
desenvolvimento do próximo seja a oportunidade para você melhorar a si
mesmo. Por tanto, a educação seria a possibilidade do encontro com o próximo
e, através deste encontro, cresceremos mutualmente. Quando nós pensarmos
desta maneira, nós não iremos mais ficar na expectativa de que o próximo aja
conforme nós queremos e nem almejaremos um sucesso instantâneo. Na
verdade, quando as coisas não vão bem, nós sentiremos vontade de fazer uma
autoreflexão sobre o que será que esta situação está querendo me ensinar.
O educador Enosuke Ashida (1873-1951) nos explicou isto claramente
quando citou: "A essência da educação está no desenvolvimento de si mesmo.".
Ele disse, ao mesmo tempo: "Educar a si mesmo é o caminho mais curto para
educar o próximo". Em outras palavras, antes de tentar ensinar o próximo, em
primeiro lugar, nós devemos melhorar a nós mesmos; este é o caminho mais
curto para educar as pessoas.
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Orientação do
Mestre Presidente

Não conseguimos ensinar as pessoas
A propósito, quando pensamos no objetivo de criar os filhos ou no desenvolvimento
pessoal de uma organização, que tipo de ser humano queremos formar: "seria formar pessoas
que tenham sentimento de compaixão". Isto é, pessoas que conseguem viver em harmonia
com os outros e que demonstram sempre consideração pelo próximo.
Então, nesta perspectiva que discutimos aqui, sobre a melhor maneira de contribuir para
o desenvolvimento das pessoas, o caminho mais curto seria nós mesmos termos o sentimento
de compaixão e nos encontrarmos com o próximo. Este é um poema didático antigo: "Ao ver
uma pessoa bondosa, / Encontramos o nosso melhor eu, / É como se estivésse observando
meu reflexo no espelho."
As pessoas que demonstram consideração pelo próximo e vivem ou trabalham em
harmonia com os outros, fazem parte da equipe de valor inestimável para as corporações, que
estão sempre em busca de alcançar bons desempenhos. É verdade que, quando as pessoas
possuem não só habilidades e conhecimentos mas também uma verdadeira paixão em ser útil
ao próximo, elas são procuradas e podem conseguir o trabalho que leva ao sucesso da
empresa.
No entanto, devemos ter certos cuidados para que não expressemos em demasia a nossa
expectativa e esperança de evolução do próximo. Certa vez, uma pessoa disse que o mais
importante para os pais é manter para si os objetivos que eles têm para com seus filhos e não
verbalizá-los. Devemos colocar em prática o que esperamos que nossos filhos façam. O
físico Galileo Galilei (1564-1642) disse: "Você não consegue ensinar nada ao outro, só
podemos ajudá-lo a perceber por si próprio". E, portanto, auxiliar o desenvolvimento do ser
humano envolve elogio e incentivo de alguém, tornando-se um fator que vai ajudar esta
pessoa a desenvolver seu melhor potencial.
Neste sentido, é importante que as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do
próximo sejam humildes e reconheceçam suas próprias limitações e insuficiências. Por
exemplo, eu mesmo, quando saio de casa, digo para os familiares da casa: "Itte mairimasu",
que significa, literalmente, "Eu estou saindo e valorizarei os encontros que eu tiver", e é uma
forma mais educada e polida da expressão "Itte kimasu" que signifca: "Estou saindo agora",
"vejo você mais tarde", é uma das saudações diárias, uma forma de se despedir no costume
japonês. Isto é, cada encontro que nós podemos ter é precioso e esperamos aprender com o
encontro até retornarmos para nossa casa. Penso que repetir estas palavras de despedida seja
um hábito que melhora o nosso “eu” e cultiva o sentimento de compaixão em nós e também
no próximo.

Revista Kossei de julho
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Spiritual Journey
O sofrimento me guiou ao Caminho do Bodhisattva
Risho Kossei-kai- igreja de Minato
Koji Kato
Este relato foi apresentado na 4ª Peregrinação Mundial do Sangha realizado em
29/05/2016 no Grande Salão Sagrado, no Japão.

Eu nasci em 1975 e sou primogênito da família
Kato. Estudei numa escola católica do ensino
fundamental à universidade. Quando criança, eu
tinha o hábito de orar antes de me deitar e eu sempre
despertava pelas manhãs com tranquilidade. No
entanto, quando cresci, não achei importante ter uma
religião específica. Aos 28 anos de idade comecei
uma clínica de beleza e estética, que visa a saúde e
cura, trabalhando no fluxo linfático do corpo.
No verão do 5º. ano de empreendimento, procurei
pela internet se havia perto do meu trabalho uma
igreja da Risho Kossei-kai e achei a igreja Minato.
Fui até lá, bati a porta da igreja e disse: "Gostaria de
aprender os ensinamentos", mesmo sendo um
visitante repentino, os membros me receberam
calorosamente e com gentileza. Esse foi o começo de
uma relação com a Risho Kossei-kai.
Antes de encontrar a igreja de Minato, aconteceu
um problema relacionado ao casamento da minha
irmã. Na ocasião minha irmã trabalhava comigo na
clínica de beleza. Certo dia, uma cliente da minha
irmã veio pedir para que ela se casasse com o filho
dela. Minha irmã recebia presentes caros e devido ao

Mr. Koji Kato delivers his religious testimony at the Great
Sacred Hall in Tokyo during the World Sangha Assembly
2016.
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entusiasmo do pretendente, ela foi cedendo
gradualmente para o namoro. A partir daí, seu
namorado vinha insistindo fortemente para que ela se
desligasse da clinica de beleza. Honestamente, eu e
meus pais sentimos que ela estava sendo obrigada a
deixar a clinica, e ficamos em dúvida se esse
casamento
faria
ela
realmente
feliz.
Simultaneamente, sentia que a empresa não iria bem
se minha irmã nos deixasse. Então, eu fui contra o seu
casamento e critiquei a maneira bruta com que o
namorado forçou-a nos deixar.
Minha irmã
revoltou-se comigo e saiu de casa. Nossa discussão
estava em linhas paralelas e não fomos capazes de
compreender um ao outro.
Quando eu estava preocupado, pensando se havia
alguma maneira de superar esta situação, um
pensamento veio à mente. Era o Sutra budista que
minha mãe estimava muito. Na verdade, meu avô
materno era um membro assíduo da Kossei-kai.
Comecei então a recitar diariamente o "Sutra dos
inumeráveis significados do capítulo 3 – Os dez
merecimentos". A primeira vez que fiz a recitação foi
bem difícil, mas ao recitar repetidamente, parecia que
o conteúdo do Sutra penetrava no meu coração. No
início o Sutra diz: "O Buda disse: bons filhos (...)/Faz
com que o irascível desenvolva o desejo da paciência
(...)/Faz com que o ignorante desenvolva o desejo da
sabedoria (...)", e por último: "Bons filhos, a este se
chama o primeiro merecimento inconcebível deste
sutra". Senti que este sutra estava falando comigo, e
continuei recitando-o todos os dias. Gradualmente
pude refletir sobre minhas atitudes. Percebi que,
desde que comecei a clinica de beleza até os dias de
hoje, a minha forma de gerenciar era pouco eficiente,
pois não ouvia a voz dos funcionários. Mesmo assim,
minha irmã sempre se empenhou a ajudar a mim e à
minha clinica. Às vezes ela dizia: "Será que eu tenho
que te ajudar no trabalho pelo resto da minha vida?
Será que não posso ser feliz?".
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Sua voz soou fortemente em minha lembrança. E
perguntei para mim mesmo: “Diante de uma reflexão
do sutra, como eu tenho que mudar?”. “Primeiro, vou
ouvir o sentimento da minha irmã, ouvir tudo o que
ela tem para falar”. “Quero pedir perdão a ela por
achar que meu modo de pensar era o correto e nem
sequer parei para ouvir o que ela tinha a dizer”.
Naquele momento, quando mudei meu sentimento,
recebi uma ligação da minha irmã. Ela me contou que
a convivência com o noivo e a família dele não iam
bem, e ainda mais quando disseram que iriam cortar
os laços com a família Kato por estarmos nos opondo
ao casamento. Foi nesse momento que ela caiu em si
e disse que não poderia viver tendo os laços cortados
com os pais que são tão preciosos para ela. Ela
mesma rompeu o noivado e voltou para nossa casa.
Aos poucos contou seu sentimento ferido a minha
mãe e a mim, e foi gradualmente recuperando sua
autoestima.
Foi uma mudança de situação que eu nem esperava
acontecer. Através deste sutra, eu aprendi a
importância de que a primeira coisa a fazer é “eu
mudar a mim mesmo”. Senti-me fortemente atraído
pelo ensinamento, e uma enorme vontade de aprender
e incorporar o ensinamento em mim, e é por isso que
eu procurei na internet e achei a igreja de Minato e
bati em sua porta. A líder Okabe me orientou e fui
tendo contato com os ensinamentos da Kossei-kai.
Nos intervalos de um trabalho e outro, participei das
cerimônias, e a partir das palavras do Mestre
Presidente, pude aprender o modo de ver do Buda que
é “em primeiro lugar o próximo”. Eu acompanhava
os líderes nas visitas às casas dos membros e
participava dos hoozas. Especialmente quando eu
participava das orações matinais, percebi que aos
poucos o meu sentimento estava se purificando. Cada
prática era muito gratificante, e gradualmente, senti
vontade de compartilhar o ensinamento com minha
irmã e os funcionários que trabalham junto conosco
na clínica.
Certo dia eu disse aos funcionários: "Nós que
somos esteticistas, tocamos no corpo dos clientes. O
nosso sentimento está sendo transmitido pelas nossas
mãos, portanto, mesmo que tenhamos habilidade, se
não tivermos sentimento puro não conseguiremos nos
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tornar um verdadeiro terapeuta. Então vamos à igreja
para estudarmos sobre sentimentos”. Minha irmã e
duas funcionárias me ouviram com docilidade. Na
igreja, no final da oração, perguntei a elas "O que
acharam de terem vindo?". "Como o senhor sempre
nos diz, senti que ao fazer a recitação do sutra junto
com todos, a mente ia se purificando. Daqui pra
frente, quero aprender junto com vocês". Eu estava
apreensivo em convidá-las para ir à igreja, mas neste
instante minha preocupação se desfez e senti uma
grande felicidade. E posteriomente elas evoluiram,
tornando-se líderes e hoje estão visitando as casas
dos membros jovens.
Eu pensei seriamente em me empenhar na prática
do bodhisattva e no inverno do ano passado, fui junto
com o Diretor do grupo dos senhores, o Sr.
Kawamoto, visitar um membro da Kossei-kai que
vive como mendigo. Numa noite fria, este membro
estava deitado no banco, e o Diretor dos senhores se
agachou em uma posição para que seu olhar ficasse
abaixo do olhar dele e ouviu a história dele por mais
de 30 minutos. Fiquei observando sua postura e senti
que não era nada fácil realizar a prática do
bodhisattva. Eu aprendi com a grandeza de espírito
do diretor a dar valor e respeitar a pessoa que está à
sua frente. A partir desse dia, passei a ver as pessoas
sem distinção conforme os ensinamentos de Buda.
Alguns dias após esta experiência valiosa, eu pude
fazer amizade com um mendigo. Este mendigo me
disse: "Você ouve nossas histórias sem o olhar de
discriminação. Você conversa olhando nos nossos
olhos." Fiquei feliz ao ouvir estas palavras. A prática
da salvação está bem pertinho de nós, eu aprendi a
aproximar o meu sentimento me colocando no lugar
das pessoas.
Outro dia no hooza, o Reverendo que ouvia
atentamente o que eu contei, me disse: "Sr. Kato,
você está aqui hoje graças ao problema do casamento
da sua irmã. Quando surgiu este sofrimento que você
não conseguia resolver o senhor nos procurou; na
verdade, foi esse sofrimento que te guiou aos
ensinamentos de Buda. E seu modo de viver a vida
mudou, graças à compaixão de Buda". Estas palavras
me surpreenderam.Foi neste momento que o meu
modo de aceitar o sofrimento mudou completamente.
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Graças ao sofrimento é que consegui encontrar o
ensinamento, e esse encontro fez com que eu
mudasse o meu modo de viver, priorizando o
próximo. Meu coração ficou repleto de profunda
gratidão ao Buda. E meus sinceros agradecimentos a
todos do Sangha que me guiaram gentilmente até os
dias de hoje.
Nesse mesmo dia, eu e minha irmã conseguimos ter
uma conversa aberta e sincera sobre nossos
sentimentos até hoje. Nós somos irmãos gerados por
pais que possuem valor inestimável, e agradecemos
ao fato de termos nos encontrado com o precioso
ensinamento. A minha irmã, apesar de ter vivido uma
vida difícil, começou a caminhar com sentimento
positivo. Hoje é casada com um inglês, tem um filho
e está se empenhando no grupo das senhoras da
Kossei-kai. Faço desta alegria o meu tesouro, e
mesmo que eu passe por qualquer situação difícil,
desejo valorizar a natureza búdica do próximo,
fazendo o voto de realizar a prática do bodhisattva.
Eu agradeço ao Eterno Buda, Mestre Fundador e
Mestre Presidente.
Para finalizar este relato, conto o seguinte: outro
dia,
nós fomos ao Camboja e tivemos um
intercâmbio com jovens de lá, que possuem preciosas
aspirações e estão ampliando os ensinamentos.
Agradeço a oportunidade pela valiosa experiências
que tivemos lá.
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Não é mais possível ouvir do meu avô sua
experiência de alegria por ter encontrado a
Kossei-kai e de como ele praticou o ensinamento,
pois ele já havia falecido quando nasci. Porém, agora
eu sinto gratidão por ter encontrado o ensinamento
precioso do Buda e do Mestre Fundador, e poder me
aperfeiçoar. Sinto que fui guiado pela profunda
devoção do meu avô, através da minha mãe, a
encontrar o ensinamento. Vovô, muito obrigado.
Daqui pra frente, continuarei disseminando o
ensinamento ao maior número de pessoas, com o
espírito do Bodhisattva Constante Respeito.
Muito obrigado a todos.

Kato (ao centro) está participando do Festival Oeshiki.
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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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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 International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of New York

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

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/

Branch under RKINA
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 Vancouver
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

Rissho Kosei-kai of Chicago
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 of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

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: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

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

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

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

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

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 Dharma Center of Dayton
635 Kling Dr, 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 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

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 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 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 Buddhist Center of Dallas

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 Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, 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
15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

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#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

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

Rissho Kosei-kai of Mayani

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Patiya

Rissho Kosei-kai of Venezia

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Domdama

Rissho Kosei-kai of Paris

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

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

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

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 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

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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 of Ramu

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, 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 Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, 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 Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

