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दवेीदवेतामा पुग्ने कार्य 

सरद ऋतु अब सुरु भर्ो । एकदम जाडो बेलामा हरेक 

बबहान अध्र्ारोमा दोजोमा बसेर सुत्र पाठ गन े। 

त्र्ो सक्किएपछी आफ्नो सम्परू्य सररर सदु्ध भए झ ैलाग्दछ । 

र्ो सदु्धताल ेन ैदवेताको मनमा पगु्न ेकुरा जबमममछ । 

र्ो २०सौ सताबददको अमत्र् हुन १० बर्य बाकी हुुँदामा 

हामीले कस्तो भक्ती गने, कस्तो काम गने भन्न े कुराले न ै

२१औ सताबदद धेरै फरक पानेछ । अबहले संसारले जसोगरी 

पबन पार गनय पने समस्र्ाहरु करठन लाग्लान तर हरेकले 

आफुलाई बदल्ने भक्ती गरेमा पिै पबन तेस्को समाधान 
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संस्थापकको बनबमध  

Living the Lotus-Buddhism in Everyday life (शद्धर्म पनु्डरिक सतु्र - दनैिक निविर्ा बदु्ध धर्म) भन्िे नशर्मक हाम्रो दनैिनकर्ा बदु्धको उपदशे कसिी प्रयोग गिम सनकन्छ 

भन्िे कुिा बझुाउि, िसरि नहलोर्ा  पनि कर्ल फकृयको हुन्छ तेस्तै हाम्रो निवि िाम्रो ि उधषे्यर्लुक होस भन्ि ेकार्िा सनहत िानिएको हो ।यो पत्रीका पढेि संसाि र्निसहरुको निविर्ा 

बदु्धको उपदशे उपयोग गिमकोलानग ईन्टििेटर्ा िानिएको छ ।  

रिश्शो कोसेइ काइ सि १९३८ सालर्ा संस्थापक निवािो निनििो ि 

िागािरु्ा म्योकोले सरुु गिुमभएको शद्धर्म पनु्डरिक सतु्र ि अरु दइु सतु्र 

र्ान्ि े सबमसाधािण बदु्ध धर्मको संस्था हो ।हार्ी बस्िे ठाउँ, कार् गिे 

ठाउँर्ा गौतर् बदु्धका उपदशेहरुको आधािलाई व्यबहािर्ा ल्याएि 

शानन्तपणूम संसाि बिाउि िाहिे ब्यनिहरु यो संस्थार्ा आबद्ध छि । 

अनहले अध्यक्ष  निवािो निनिको ि हार्ी बौद्धधर्ामल ुसदस्यहरु िाषृ्टय 

अन्तिाषृ्टय स्तिर्ा अरु धर्महरु या पिोपकािी संस्थाहरुसँग नर्ली बदु्धको 

उपदशे फैलाउि कोनसश गरििहकेा छौ ।  

संस्थापकको बनबमध ९/ १६-१७ पेज बाट 

हुनेछ । 

तर लापवायही गदाय लोभ अबन अहममा फस्द ै आफुलाई 

बबायद गदाय पबन भगवानहरुको उपदशेलाई मान्ने संघलाई 

बढाउद ै जाननुै हाम्रो ठुलो कतयदर् होला जस्तो लाग्छ । 

एस्तो भक्ती गरी आफ्नो मनलाई नर्ाुँ बानाउने कोशीस 

गरौ । 
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जापाबनमा नर्ाुँ बर्यलाई गानतान भबनमछ र “तान” भन्ने अक्षरले बक्षबतजमा सुर्य दबेखएको 

कुरालाई जनाउछ । नर्ाुँ बर्यको सुद्ध र िबम्कलो प्रकाशले उमङ बलएर आउछ र नर्ाुँ बर्यको 

सुरु हुमछ । 

अनी र्सरी सरुु हुने नर्ाुँ बर्य तपाईंक बनम्ती कस्तो होस भनेर आस राख्नु भएको छ त ? 

सबैको आफ्नो सोि होला तर र्ो बर्य पबन हाबसखुशी गनय पाउ भन्न ेत सबैमा होला । 

तेस्तो हो भन ेहामील ेभुल्न नहुने कुरहारु छन । त्र्ो हो हामीलाई बाच्न उजाय क्कदने सुर्य 

जस्तै िबम्कलो र उज्र्ालो भएर अरुलाई खुशी पान ेर अरुसुँग बमल्ने बन्ने कुरा । कबहले अरुको 

प्रोत्शहान र उजायबाट हामी प्रभाबबत हुमछौ होला तर आफु नै उज्र्ालो र खुशी हुनु नै ठुलो 

कुरा हो । 

तर “म त हबसलो मामछे  होईन तेस्तो गनय सक्ककन्न” भनेर हबसलो बन्न कोशीस नगने 

पबन होलान । तर प्रर्ाश गनय छोड्न ुहुुँदनै । 

बुद्धधमयमा स्यमप्रकाश र धमयप्रकाश भन्ने शददहरु छन । 

स्यमप्रकाश भनेको “आफुनै प्रकाश ज्स्तो भएर बाच्नु हो” त्र्ो भनेको “कुनै कुराले 

असर नगन ेआफ्नो बसद्धामतमा बाच्ने” भन्ने हो । र त्र्ो “बसद्धामत” आफु र अरुको अमुल्र् 

“प्रार्” अबहले र्हाुँ बिाइएको  छ भन्ने अटल “सत्र्” कोबनम्ती “आभारर” हुने कुराले त्र्ो 

बसद्धामतलाई उजाय क्कदने हो जस्तो लाग्छ । 

President’s Message 

आफ्नै प्रकाश भएर 

 
हासी खुशी हुुँद ै
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From Kosei, January 2018 

“खुट्टा नभएको गुरु” भनेर बिबनने एक जने गुरु बथए । उबन २५ बर्यको बेलामा कोररर्ामा 

बथए र लडाईं हारेका बथए उबनले साइबेररआमा बिसोले गदाय दइु खुट्टा गुमाएका बथए । 

अपाङ भएर साइबेररआमा अप्रबाश बस्दा र पछी जापान फकेपछी भएको दखु हामीले सोच्न 

पबन सक्दनैौ होला । तर उबन, ओजावा दोर्ु गुरुले, २७ बर्य हुुँदा “ मैले प्रेरर्ा जस्तो मनको 

प्रकाश” पाए भनेका छन । “मामछेहरु आफुलाई अरुसुँग दाजरे दखुी हुन ेरहछेन”् भनरे बझुछेन । 

“मैले आफुलाई अरुसुँग दाज्न ेगरेको २७ बर्य अघी जममेदखेी हो । अब त्र्ो छोडेर दइु खुट्टा 

गुमाएपछी म फेरी जबममए । अबहलेसम्मको कुराहरु मतलब  लागेन । म आज फेरी जबममए” । 

तेसपछी “आज मेरो जमम भएको हो” र “ सध ै खुशी” “धमर्वाद, सध ै आभारर” भनेर 

हबसलो दर्ाल ुबुद्धपथमा बहडेका बथए रे । 

हासी खुशी बजउने भनेको हबसलो स्वभाब र राम्रो बातावरर् भए पबन र्ा नभए पबन 

आफ्नो मनको बसद्धामत के छ भन्ने कुरामा भर पछय र हामी बुद्धधर्मयको लाबग त्र्ो बसद्धामत 

भनेको धमय र ओजावा गुरुले भनेका कुरा होलान । र धमयलाई प्रकाश को रुपमा बाच्ने कुरा न ै

धमयप्रकाश हो । 

अको शददमा भमदा साबिको हबसलो खुशीलो भनेको दखुलाई बजतेर अघी बढ्दा दबेखमछ 

पबन भबनमछ र तेस्तो बेला अबघन भनेको “बाच्ने बसद्धामत” बलएर ज ेजस्तो भए पबन आफ्नो 

मनले त्र्ो “बसद्धामत” बलनु न ैमहत्वपुर्य हुमछ । 

हाइकु कबी ताकाहाुँमा क्र्ोबसले नर्ाुँ बर्यमा “नर्ाुँ बर्यमा केबल नर्ाुँ मामछे बन्न ुमात्र हो” 

भनेर लेखेकी छन । एसमा भने जस्तै र्ो बर्य पबन “आफु नर्ाुँ बन्ने”  नबबन मन बलएर हबसलो 

खुशीलो हुन सके्न बर्य बन्न सकोस । 

धमयलाई आधार बनाउने 

President’s Message 
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छ भन्न े भर्ो । र धेरै तनाब भएमा फेरी तेस्तो हुन सक्छ 

भबनर्ो । ५१ बर्यसम्म श्रीमानलाई आफ्नो रोग बारे थाहा 

बथएन । उहालाई बछटै्ट होस आर्ो र केबह भएन । श्रीमानले 

डाक्टरलाई म अमेररकाबाट आएको अब फेरी फर्कय नु पछय 

भन्नुभर्ो । प्लेन िढ्न ेसर्टयक्कफकेट र MRIको ररपोटय बलएर 

बेहोस भएको ५ क्कदनपछी श्रीमान अमेररका फर्कय नुभर्ो । 

तेस्को केबह क्कदनपछी म अमेररका जानु बथर्ो र म सधै 

“श्रीमानलाई केबह नहोस र अब राम्रोसुँग जाि गनुय पछय” भन्ने 

सोच्थे । गाडी िलाउद बेहोस भएमा अरुलाई पबन असर पनय 

सक्छ । एस्ता एस्ता कुरा सोिेर डर लग््र्ो । तेस्तो बलेामा 

मैले आफ्नो मबमदरको रेबरेमडलाई र्ो कुरा भने र उहाले 

“अबहल ेबतमी बुद्धको नबजक हुनु पदयछ” भन्नुभर्ो । त्र्ो कुरा 

मनमा राखेर अबप्रलमा म अमेररका गए र तेस्पछी मर् ूर्ोकय  

ररश्शो कोसेइ काइमा जान थाले । श्रीमानलाई आफु ठीक छु 

तेही भएर रोगको कुरा गरेको मन पदनैबथर्ो । राम्रोसुँग 

जाि गरौ  भमदा उहाले पटिै सुन्नु भएन ।  

लेबग्जङ्टनमा फकेको ८ मबहना भर्ो र एकरात श्रीमान 

फेरी बेहोस हुनुभर्ो । 

के गने थाहा नपएर त्र्हाुँको प्रमुख नोटयनबजलाई फोन गरे 

उहा राती भए पबन तुरुमत ै आउनुभर्ो । मेरो लाबग ठुलो 

साहरा भर्ो । उहा घरमा आइ पुग्दा श्रीमानलाई ठीक भई 

सकेको बथर्ो र केबह नभए जस्तो गरी बबसरहनु भएको 

बथर्ो । मलाई िाही बनकै डर लागेको बथर्ो तर श्रीमान भने 

अस्पताल जाने कुरै गनुय हुन्नबथर्ो । नोटयनबजले मलाई केबह 

भएमा ईमजेमसीमा जान ेठाउुँको ठेगाना र नम्बर क्कदनुभर्ो । 

एकक्कदन छोराको साबथको आमा जो अस्पतालमा काम गर्थयन 
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र्ो प्रविन २०१६ अक्टोबर ४ मा संस्थापकको जममजर्बमतमा गररएको हो। 

संस्थापकको जममजर्मती जस्तो महत्वपुर्य क्कदनमा मलाई 

बोल्न क्कदनु भएकोमा धेरै आभारी छु । 

श्रीमानको सरुवाले गदय म अमेररकाको लेबग्जटनमा छु । 

र्हाुँ आउनु एक बर्य अबगको कुरा हो । सरुवा भएको श्रीमान 

अमरेरकाबाट जापान आउनभुएको बथर्ो र उहा गाडी 

िलाउदा अिानक आखा दबेखन भमद ैएक ठाउुँमा रोकु्न भर्ो । 

तेसपछी गाडी मैल े िलाउद ै बथए तर उहा मुछाय पनय 

थाल्नुभर्ो । “श्रीमान मनय लाग्नुभर्ो भनेर” डर लागेर अरुको 

साहर्ता माग े। “मलाई एस बारे थाहा छ” भनेर एकजानाले 

श्रीमानको नारी छाम्नुभर्ो र मेरो सट्टामा एम्बुलेमस 

बोलाईक्कदनुभर्ो । 

त्र्हाुँ तबेिकै आएको एम्बलुमेसमा राखरे अस्पातल परुार्ौ । 

तेस्पछी हामीलाई अको अस्पतालमा ररफर गररर्ो र 

त्र्हाुँ जाि गररर्ो । उहाको क्कदमागको नसामा केबह गडबड 

बुद्धको ठुलो कृपाबभत्र 

संस्थापकको जममजर्बमतमा प्रविन गद ैताकाहाबसबज 

LIVING THE LOTUS JANUARY 2018 

ररश्शो कोसेइ काइ मर्ू र्ोक्य  

ताकाहासी शोको 
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उहासुँग सल्लाह गरे । उहाको श्रीमान बालरोग र 

क्कदमागका डाक्टर बथए र “केबह भएमा मलाई भन्नु” भनेकी 

बथइन । त्र्ो सुनेर धेरै खुशी लाग्र्ो र पिै बुद्धले हामीलाई 

रक्षा गनय होला भन्ने ठान े । तेस्पछी क्कदनहरु सुबखसाथ 

बबतेका बथए तर श्रीमानलाई केबह होला क्कक भन्न ेडर सधै 

हुम्र्ो । 

एकक्कदन मैले सािोको झुप्पा हराए । तेस्मा गाडीको, 

घरको अरु ठाउुँको सािो  बथर्ो । के गने भनेर सोच्न 

सकेकी बथइन । कता हरार्ो थाहा नै भएन । 

मैले मर् ू र्ोकयको रेबरेमड फुबजताबजसुँग सल्लाह गने 

बबिार गरे । मैले मेरो सािो हरार्ो भमदा अरुबेला मलाई 

मार्ा गने श्रीमानले “कस्तो सुद्धी त” भनेर गाली गरेको 

पबन सुनाए । 

श्रीमानले तेसो भमदा अबलकती त दखु लाग्र्ो तर “मेरो 

आफ्नो गल्ती हो रठकै छ भनेर सोिे” भनरे पबन भने । “ए 

हो र बतमी माहान छौ र मलैे बतमी राम्रो गृहर्ी हौ भन्ने 

थाहा बथर्ो” भनेर मेरो मनलाई उहाले  बुझ्नुभर्ो जस्तो 

लाग्र्ो । तेस्पछी उहाल े“तपाईंलाई श्रीमानले के गरोस भन्ने 

िाहनुहुमछ ?” भनेर सोध्नुभर्ो । मैले “त्र्ो त उहाको 

रोगको बारेमा बपर लाग्छ बछटो आफ्नो जाि गरे हुम्र्ो 

भन्ने लाग्छ अबन र श्रीमान सधै कामबाट टाढा भएर सुखी 

हुन िाहमछु भन्नुहुमछ तेही भएर बछटो ररटाएडय भए हुने्र्ो 

भन्ने लाग्छ” भनेर भन े । उहाले “तपाईं आफ्नो श्रीमानको 

खुब ख्र्ाल राख्नु हुदो रहछे तर तपाईंले श्रीमानलाई 

उहालाई कस्तो श्रीमती िाबहहकेो हो सोध्नु भा छ ?” भनेर 

भन्नुभर्ो । त्र्ो सुमदा मैल ेकबहले तेस्तो सोधेको छैन भन्ने 

कुरा बुझे । उहाले “अब एक्िोटी त्र्ो जरुर सोध्नु होला र 

त्र्ो हराएको सािो भनेको मनको सािो पबन हुन सक्छ ह”ै 

भनेर सल्लाह क्कदनुभर्ो । र्ो कुरा सुनेर मलैे आफ्नै कुराबाट 

मात्र  अघी बढेको  हो क्कक जस्तो लाग्र्ो । त्र्ो क्कदन मलाई 

रेबरेमडले मेरो कुरा बुझ्नुभएकोले मलाई राम्रो लाग्र्ो र 

उहाले राम्रो गहृकार्य क्कदनु भर्ो जस्तो लाग्र्ो । 

एकक्कदन मैल े श्रीमानलाई “म कस्तो श्रीमती बनौ ?” 

भनेर सोधे । श्रीमानल ेअबहले आएर के तसे्तो भनेको जस्तो 

गरी “ल ल मलाई करकर नगने बन्नु” भनेर हासेर जवाब 

क्कदनुभर्ो । मलैे सधै उहाको लाबग तनमन ले सहर्ोग गने 

श्रीमती बनेको जस्तो लाग्छ ।  

५० बर्य पार गदय पबहलो पटक श्रीमानलाई रोग लाग्दा 

“उहाले रोगको जाि गराए हुने भनेर”  कर गन े मेरो 

सोिाइ उहाकोलाबग नै बथर्ो । “मलाई करकर नगने बन्नु” 

भन्ने जवाब सुमदा मैले उहालाई भनेका कुराले ठुलो तनाब 

भएको रहछे भनेर बुझे ।  

मैले र्दी श्रीमानले रोग जािेको भए उहालाई मन पन े

रक्सी पबन “सरररकोलाई अबल थोरै खानुस्” अबन तेस्पछी 

“अबा त रक्सी बमद गनुयस्” भनेर तेस्ता कुरा भमद ै  जामथे 

होला । रेबरेमडले भने जस्तै हाम्रो मनको सािो फरक बथर्ो 

भन्ने बुझे । मलैे आफुले जे भने पबन त्र्ो कुरालाई श्रीमानले 

ठुलो मनले बलनुभएको बथर्ो । म िाही आफु अघी भएको 

दखु मात्र हटोस भन्ने िाहमथ े। आफ्ना वोररपरी घट्ने घटना 

भनेको सबै िाइने कुरा हुन भन्ने सुनेको बथए तर श्रीमानको 

रोग िाही “नराम्रो” भनेर हरेी तेस्लाई बछटो त्र्ाग्न िाहकेो 

बथए । तर बुद्धले हाम्रो सधै सुख हनेय िाहनुहुमछ । 

श्रीमानको रोग सािो हराएको कुरा पबन मेरो लाबग जरुरी 

बथओ भन्न े ठाने । तेस्तो ठुलो कुरा बुझेर धेरै मन हलुका 

भएको जस्तो लाग्र्ो । 

मे को कुरा हो श्रीमान कामबाट फर्कय दा दघुयटना भर्ो । 

त्र्ो दखेेर पुबलसले श्रीमानलाई रोकेछ । तर श्रीमान डरले 

गदाय केबह बोल्न नसके्न आफ्नो नाम सम्म भन्न सकु्न भएनछ । 

पुबलसले श्रीमानलाई गाह्रो भएको थाहा पाएर एम्बुलेमस 

बोलाएछ । भाग्र्बस कसैलाई केबह भएन । म श्रीमानको 
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MRI ररपोटय बोकेर अस्पताल गए । 

श्रीमानको टेस्ट हुने भर्ो । तर श्रीमानले “त्र्ो ररप्रोट 

दखेाउनु पदनै” भन्नुभर्ो । उहाले हासेर “केबह नराम्रो छैन 

रोग पबन छैन घर जाऔ” भन्नुभर्ो । रबक्सको बारेमा सोध्दा 

पबन खाने भन्न्दा थोरै मात्र भन्नुभर्ो । मलैे त्र्ो MRI ररपोटय 

नदखेाइकन त्र्ो क्कदनको टेस्ट सक्ककर्ो । 

एक हफ्तापछी ररपोटय आर्ो जुन जापानको जस्तै बथर्ो । 

तेस्पछी श्रीमान बेलाबेलामा अस्पताल जानु पने भर्ो । त्र्ो 

अस्पताल नोटयनबजले सुझाब गनुय भएको नै बथर्ो । र त्र्ो 

अस्पताल छोराको साबथको आमाले “राम्रो अस्पातल हो तर 

भनय हुन गाह्रो छ” भनेको अस्पताल नै बथर्ो । तेस्तो बबश्वास 

गनय सक्ककने ठाउुँमा श्रीमानको उपिार हुने भर्ो । थाहा 

नपाउने गरी एस्तो भएको बुद्धको कृपाप्रती आभारी छु । र्ो 

6 

होजामा ताकाहाबसजी (पछाडी दाबहनेबाट दोस्रो) 
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दघुयटनाल ेहामीहरु बदु्धको कृपाल ेबािकेा छौ भन्न ेकुरा बझु े। 

हाम्रो बस्थती फरक परेको छैन तर मेरो मन िाही हलुका 

भएको छ । 

अमेररकमा बसी संस्थापकको उपदशेले सुखी भएकी छु । 

उहासुँग म आफु दाज्न त सबक्दन तर उहाको बजवनसैली 

जस्तो गरेर भएर बाच्छु भनेर सधै भक्ती गरररहकेी छु । 

सबैजना धमर्वाद ।  
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नोकरले छोरालाई र्ो घरमा सफा गन े काम छ आउ 

भनेर बोलार्ो र छोरा ढुि भएर आफ्नै घरमा सफा गने 

काम गनय थाल्र्ो । बौ पबन छोरासुँग सफा गन े काम गनय 

थाल्र्ो । एक क्कदन काम गदाय “मलाई बतमी आफ्नै छोरा 

जस्तो लाग्छ” भमर्ो र नर्ाुँ नाम क्कदर्ो । 

तसे्पछी २० बर्य त्र्ो छोराल ेत्र्हाुँ सफा गन ेकाम गर् र्ो 

र घरमा ढुि हुन थाल्र्ो तर पबन बहनाताबोध बथर्ो ।  

उसल ेघरबभत्र बिहाएर हरे्ो “ओहो कस्तो राम्रो घर रहछे 

ठुलो मामछेको घर होला र्हाुँ र्सरी बिहार्ो भन े मलाई 

समात्न ेपो हो क्कक ?” भन्न ेडरल ेत्र्ो त्र्हाुँबाट भाग्र्ो । 

बौले आफ्नो छोरालाई कबहले भुलेको बथएन । उसले 

छोरालाई दखे्न ेबबबिकै आफ्नो छोरा भनरे बिनेको बथर्ो । 

आफ्नो छोरा दखेेपछी उसलाई र्हाुँ लेराउनु भनेर 

नोकरलाई भमर्ो । छोरालाई नोकरले समात्र्ो तर छोरा 

धेरै डरार्ो । बौले डराएको छोरालाई तेबिकै र्हाुँ 

बोलाउन हुन्न भनेए ठामर्ो । बौल े अरु भेर् बदलकेो 

नोकरलाई छोरा भेट्न पठार्ो ।  

एक जना केटा धनी पररवारमा जबममर्ो । तर सान ै

बेलामा घरबाट भागेर धेरै समर् अकै दशेमा गरीब भएर 

बािेको बथर्ो । धनी बौ आफ्नो छोरा हराएकोमा धेरै दखुी 

बथर्ो र उसल ेसबैबतर खोज्र्ो तर छोरा भेट्टाएन । अबन उ 

ठुलो घरमा नोकर-िाकरसुँग बस्न थाल्र्ो । छोरा ५० बर्य 

हुुँदा डुल्दाडुल्द ैआफु जबममएको ठाउुँमा आइपुग्र्ो । एकक्कदन 

आफ्नै बौको घर अघी पुग्र्ो तर बिनेनन ।  

 धनी बाउछोराको कथाको पाठ Chapter 4: Faith and Understanding 

The Sutra of the Lotus Flower 

 of the  Wonderful Dharma 
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तेस्पछी धनी मामछे बबरामी पर् र्ो र खजानको बाकस छोरालाई हनेुय भनेर भमर्ो । छोरा पबन 

तेस्पछी काम गद ैजादा उस्लाई आफ्नै घर जस्तो लाग्न थाल्र्ो । 

छोराको मन बुझेको धनीले मने बेलमा सबैलाई बोलाएर “र्ो मेरो साबिको छोरा हो र्ो धन 

सबै उसैको हो” भनेर भमर्ो । छोराले “एत्रो सम्पबतको आसा मलाई बथएन र अबहले र्ो मेरो सबै 

भर्ो” भनेर ज्र्ाद ैखुशी भर्ो । 

कथाको पाठ: 

धनी बौ भनेको बुद्ध, छोरा भनेको हामीहरु । हामी बुद्धबाट भागेर दखु पाउन बहड्छौ । तर 

“एक्ल ैडुल्दाडुल्द”ै बुद्धको सरर्मा पुग्छौ । हामीलाई थाहा हुुँदनै तर हामी सबैमा बधुत्व हुमछ । 

तेस्तो हामी दखेी बुद्धले तत्काल बिन्नुहुमछ । उहाले हाम्रो नै बबिार गनुय भएको हुमछ । 

बुद्धले हामीलाई तुरुमतै ज्ञान क्कदन खोज्नुहुमछ तर हामीहरु “बुद्धको सरर्मा जान सक्दनैौ” 

भनेर भाग्छौ  । त्र्ो बेलामा बुद्धले हाम्रो मनले मान्ने गरी नबजकमा बस्नुहुमछ । फोहोर सफा गने 

काम भनेको आफ्नो दखु कष्ट पार गने काम हो । 

२० बर्य काम गरे पबन हाम्रो मन शामत हुुँदनै । बुद्धले “आफ्नै छोरा जस्तो गरी हामीलाई 

नाम क्कदनुहुमछ” तर पबन उहासुँग हाम्रो दरुी हुमछ । काम गदायगद ै हामीले बुद्धको उपदशेको 

खजाना पाउनछौ तर उपदशे आफ्नो न ैहो जस्तो लाग्दनै । हामी आफुसुँग खजाना (बुधत्व) छ 

भनेर बुझ्दनैौ ।  

उपदशेले गदाय हामी बबस्तारै र्ो कुरा बुझ्द ै जमछौ र बुद्धले “बुद्ध र हामी बौ छोरा हौ र 

सबैमा बुधत्व हुमछ” भनेर बसकाउनुहुमछ । 

तेस्पछी मात्र आफु र बुद्ध एक हौ भन्ने कुरा बुझ्छौ । 

हामीले पबहला नै “सद्धमाय पुमडररक” बारेमा जानेका छौ । हामी बसधै बुद्धको सरर्मा पुग्न 

सक्छौ । तेसो गनय पबहला आफ्नो बहनाताबोध मनलाई फाल्नु पछय । ठुलो मन बलएर “म र्ो 

ब्र्मामडको एक भाग हु” भनरे आफुलाई भनौ । र सद्धमय पुमडररकमा आस्था राखी भक्ती गनायल े

आफुमा आत्मबबश्वास जाग्छ । दखु भएको बेलामा आफ्नो छोरासुँग बमली फोहोर सफा गरेका 

बुद्धलाई सबम्झनुहोस । उहा सधै हाम्रो नबजक नै हुनुहुमछ । 

सम्पादन: केबमिर् बवधा अनुसंधान केमि 
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नर्ाुँबर्यको शुभकामना छ र र्ो बर्य पबन संगै काम गने मौका क्कदनुहुमछ भन्न े

ठानेको छु । 

नर्ाुँबर्य आउने बबबिकै अिम्मको उत्साह र मन नर्ाुँ हुने गदयछ । अबघल्लो 

बर्य भमदा एक क्कदन मात्र फरक हुुँदा पबन क्ककन एस्तो ? कुन ै कुरा नर्ाुँ सुरु हुने 

भएको ले नै एस्तो ठुलो लाग्न ेहोला साएद । 

अधक्ष्र्ले “मनको जबमन उदजा पाने ” भन्ने क्ककताबमा “हरेक पल र हरेक क्कदन 

बजवनको सुरुवात हो र राम्रो क्कदन हो” भनेर लेख्न ुभएको छ । आजको आफु अब 

कबहले भैदनै । आज आफु अघी भएको मामछेसुँग पबन पछी तेसो गरी भेट हुुँदनै । 

नर्ाुँ बर्यको सुरुवातमा सधै “अबहलेको पल”लाई महत्व क्कदएर भेरटने सबैमा 

आभारी हुनुपछय र त्र्ो पबन हाबसखुशी भएर! 

 हरेक पललाई महत्व क्कदएर बाच्ने 

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp 
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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 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, Pacifi ca, 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 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 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, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 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  /  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

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

Rissho Kosei-kai
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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, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, 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
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949     e-mail: roma@rk-euro.org

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

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141     Fax: 66-2-716-8218

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

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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
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#408/8,  Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855    

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: 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 Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai
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