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Үүсгэн байгуулагчийн сургаал

Үлгэрлэн дуурайлах ач тус
Хүмүүс надаас “Ерөнхийлөгч та ямар ч хүнтэй
уулзсан сайн сайхныг нь олж харж, ямар ч зүйл
тохиолдсон сайнаар тайлбарлаж чаддагын нууц
юу вэ” гэж их асуудаг.
Нууц гэж хэлж болох эсэхийг мэдэхгүй ч, би
үргэлж Бурхан багш ийм хүнтэй хэрхэн харьцах
байсан бол, ийм зүйл тохиолдвол яаж бодох
байсан бол гэдэгт ур ухаанаа зориулан, түүнийг
үлгэрлэн дуурайхыг хичээсээр ирсэн.
Хүүхэд эцэг эхийгээ харж хүн болдог шүү дээ.
Шавь бол багшаа усны дусал мэт адил даган
суралцаж байж хүний зэрэгтэй болдог учиртай.
Та бүхэнд ч бас “Энэ хүн шиг болох юмсан”
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гэсэн үлгэр дуурайл болох хүн байгаа бол
түүнийгээ дагаж дуурайснаар, нэг л мэдэхэд тэр
хүн шигээ болох болно.
Өдөр бүр уулзан учрах хүмүүс, үйл явдлыг нэг
бүрчлэн судрын сургаалд тусган бодож, сударт
бичсэний дагуу биелүүлж явах нь жинхэнэ
Цагаан Лянхуа Судрын уншлага, өөрөөр хэлбэл
өөрийн биеэр унших явдал юм. Хоёр мянга
таван зуугаад жилийн тэртээ мөнх бусыг
үзүүлсэн Бурхан багшыг бид харж чадахгүй ч,
сударт айлдсан сургаалыг нь хэрэгжүүлснээр
түүний ямар хүн байсныг мэдэж болно.

Рисшо Косей кай байгууллага нь Үүсгэн байгуулагч Нивано
Никкёо болон түүний шавь Хамтран үндэслэгч Наганүма
Мёокоо нарын санаачлагаар 1938 онд байгуулагдсан ба “Гурван
Эрдэнийн Цагаан Лянхуа Судар”-ыг гол сургаал номлолоо
болгодог, лам бус эгэл хүмүүс нэгдсэн буддын шашны
байгууллага юм. Өөрөөр хэлбэл Шагжамүни бурхан багшийн
сургаалыг гэр бүл, ажил, нийгмийн амьдралдаа хэрэгжүүлж,
дэлхийн энх тайвныг бүтээн байгуулъя гэсэн хүсэл зорилготой
хүмүүсийн нэгдэл юм. Гишүүд бид бурхан багшийн шавь
болохынхоо хувьд тус байгууллагын Ерөнхийлөгч Нивано
Ничикоогийн удирдлага дор бурханы сургаалыг түгээх үйлсэд
зүтгэж, шашны төдийгүй бусад салбарын байгууллагууд,

Living the Lotus – Buddhism in Everyday Life (Амьд Цагаан Лянхуа судар – Буддизм бидний амьдралд)” хэмээх тус
сэтгүүлийн нэрэнд, Цагаан лянхуа судрын сургаалыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлж, шаварт ургадаг үзэсгэлэнт
лянхуа цэцэг мэт үр бүтээмжтэй, үнэ цэнэтэй амьдралыг туулцгаая гэсэн хүсэл шингэсэн билээ. Бид энэхүү сэтгүүлээр
дамжуулан өдөр тутамдаа хэрэгжүүлж болох бурханы сургаалыг дэлхийн өнцөг булан бүрт хүргэж байна.

Ерөнхийлөгчийн сургаал

Өрөөсгөл үзлийг даван гарах

Рисшо Косей Кай, Ерөнхийлөгч
Нивано Ничикоо
“Миний зөв” гэсэн өрөөсгөл үзэл
Бид өөрсдийн бодол, үйл хөдлөлийг буруу гэж боддоггүй. Бусад хүн
“Наадах чинь өрөөсгөл ойлголт байна.” гэж анхааруулсан ч гэсэн тогтсон
үзэл баримтлал, өнгөт нүдний шилээр аливааг хараад байгаагаа мэддэггүй.
Мөн өөрт нь үргэлж эелдэг сайхнаар ханддаг хүний үгэнд шууд итгэдэг
атал, шүүмжлэлтэй ханддаг хүнийг бол эсэргүүцэхээ л боддог хүн ч байдаг.
Бид их бага хэмжээгээр өөрийн санаа бодол, боломж бололцоонд тааруулан
аливаа зүйлийг дүгнэж, хүлээн авдаг. Энэ бол яах аргагүй амин хувиа бодсон
ахархан үзэл мөн. Энэ бодол эрчээ авах тусам “Миний бодол зөв”, “Миний
шийдвэр алдаагүй” гэсэн баригдмал, өрөөсгөл үзэл давамгайлж, аливааг зөв
харах мэлмий улам бүрхдэг.
Тэгэхээр тийм амин хувиа бодсон, өрөөсгөл үзэл бодлыг эргэцүүлэн
бодуулах, харах өнцгийг цэлийтэл нээж өгөх түлхүүр болох Цагаан Лянхуа
Судрын нэгэн сургаалыг танилцуулъя.
“Үнэхээр туулсан бодийг олж, хамаг амьтныг гэтэлгэсэн энэ бүхэн нь
Дэвадатта буяны садан болсны учир тэр билээ.” (Би бурханы гэгээрлийг
олоод бусдыг аварч чадсан нь бүгд Дэвадатта хэмээх сайн нөхрийн минь ач
тус юм.)
Энэ бол “Дэвадаттагийн тухай өгүүлэх бүлэг”-ийн алдартай сургаал.
Шагжамүни бурхан өөрт нь дайсагнаж, бүр хороохыг завдсан Дэвадаттагийн
талаар шавь нартаа талархсан сэтгэлээр ярьсан хэсэг ба бидний энгийн
ойлголтыг илүү өргөн цар хүрээтэй болгож, сэтгэлийг өөрчлөх ач
холбогдолтой хэсэг гэж би хүлээж авдаг.
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Бурханлаг чанарт тууштай итгэх
Шагжамүни бурхан гүн харанхуй тэнгэрийн хаяа гэрэлтэн үзэгдэж эхлэх
үест үүрийн цолмон од гялалзахыг хараад гэгээрлийг олсон гэдэг. Тэр үед
Шагжамүни бурханы зүрх сэтгэл магад үүрийн цолмон од гялалзах тэнгэр
өөд гарч, сансартай нэгэн бие болсноор их үнэнийг олж мэдсэн болов уу.
Магадгүй сансар огторгуйн байр сууринаас бүгдийг харсан байх, эсвэл
үүрийн цолмоны гялаан өөрийн хийгээд бусдын бурханлаг чанартай хамт
гэрэлтэн харагдсан ч байж болох юм. Аль нь ч байсан гэсэн бүх юмс өөрөө
үзэсгэлэнтэй гэрэлтэх бурханлаг чанартай юм гэсэн орчлон ертөнцийн
жинхэнэ дүр төрх Шагжамүни бурханы нүдэнд тодоос тод туссан байх.
Шагжамүни бурхан Дэвадаттагийн учруулсан саад бэрхшээл, дайралт гэсэн
хүнд нөхцөлтэй нүүр тулах үедээ ч гэсэн зүрх сэтгэлээ тэнгэр өөд гаргаж,
агуу тэнүүн сэтгэлээр түүнд хандсан гэж бодож байна.
Тэр агшинд “Надад бэрхшээл учруулах муу хүн” гэж харж байсан амин
хувиа бодсон сэтгэл нь хормын дотор бурханлаг чанарт итгэх уужим сэтгэл
болон хувирч, өөрийн эрхгүй бүх зүйлийг хүндэтгэн, алга хавсран мөргөсөн.
Тийнхүү сэтгэлээ өөрчилөхөд нь нөлөөлсөн Дэвадатта, Шагжамүни
бурханы хувьд “гэгээрэлд хүргэсэн сайн нөхөр”-өөс нь өөр хэн байх билээ.
Аливаа зүйлд “Хамаг амьтан бурханлаг чанартай” гэсэн үзлээр хандвал
өрөөсгөл ойлголтоор бусдыг гомдоох, сөргөөцөлдөх явдал үгүй болно.
Хүнийг шүүмжлэхээсээ өмнө дээрх судрын хэсгийг эргэн санаж, “Нээрэн,
тэр хүнд ч бас бурханлаг чанар бий шүү дээ.” гэж эргэцүүлэн бодох аваас
өрөөсгөл ойлголтоосоо болж зовж шаналах ч шаардлагагүй болно.
Зарим хүмүүс бурханлаг чанарт итгэх гэдгийг буруу ойлгох талтай байдаг.
Энэ нь сайн сайхан талыг олж харах гэсэн үг биш юм. Хүн өөрөө тэр
чигээрээ бурханлаг чанар хэмээн харж, хүндлэхийг хэлнэ. Хамаг амьтны
бурханлаг чанарт тууштай итгэснээр бид бүхэн зөрчилдөөн, сэтгэл зовоосон
зүйлүүдийг даван гарч, хүн гэдэг үүднээсээ өсч дэвждэг гэж бодож байна.
Бурханы шашны бясалгагч багш Үмэда Шюүичи “итгэл” гэдгийн талаар
“Өөрөө бусдыг хардаж сэрддэг мөртлөө, нөгөө хүнийгээ надад итгэхгүй
байгаа юм чинь” гэж ярих хүн байдаг. “Өөрөө хүнд итгэж байж нөгөө
хүнийхээ итгэлийг олдог. Үүнийг итгэлцлэлийн агуу хууль гэнэ.” хэмээн
тайлбарласан.
Бид амин хувиа бодсон сэтгэл, өрөөсгөл ойлголт зэрэг илүүц зан суугаагүй
бага балчир үедээ эргэн очиж чадахгүй ч, Цэцгийн баяраар дамжуулж
Шагжамүни бурханы балчир үеийг дүрсэлсэн бяцхан бурханы дүрийг санаж,
хиргүй цэвэр ариун сэтгэлээ эргүүлэн олж авч, өөрийн хийгээд өрөөл бусдын
бурханлаг чанарын талаар сайтар тунгаан бодох нь чухал билээ.
«Косей» 2020 оны 4 дүгээр сарын дугаар
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Лянхуан Гурамсан Сударын
бүлэг тус бүрийн тайлбар
«Оройн Дээд Цагаан Лянхуа Судар»
Амар амгалан явахуйг өгүүлэх
14 дүгээр бүлэг

Өмнөх “Судар барихуйг зоригжуулсныг
өгүүлэх 13 дугаар бүлэг”-т бодисатва нар
цаашид тохиолдох янз бүрийн гай барцдыг
урьдчилан мэдээд, түүний хариуд яавал
зохилтойг өгүүлдэг. Тэгтэл Шагжамүни бурхан
“Үргэлж амар амгалан сэтгэлээр, сэтгэлээсээ
санаачлан сургаалыг түгээмүй.” хэмээн сургаж,
нүдэнд харагдаж, гарт баригдтал бодитойгоор
тайлбарлаж өгдөг. Мөн энэ бүлэгт “Цагаан
Лянхуа Судрын сургаалд үнэн сэтгэлээсээ
итгэж, биеэрээ хэрэгжүүлэх аваас ямар ч зовлон
бэрхшээлд автагдахааргүй амар амгалан сэтгэлд
хүрч чадах ба бие сэтгэл хоёр нэгэн бүхэл
байдаг тул тэрхүү амар амгалан байдал бие
махбодид ч, амьдралд ч нөлөөлдөг.” хэмээн
батлан айлддаг.

Дөрвөн амар амгалан үйл
Манзушири бурхан “Хожмын цөвүүн цагийн
ертөнцөд хэрхэн энэхүү Цагаан Лянхуа Судрыг
түгээн дэлгэрүүлэх вэ” хэмээн Шагжамүни
бурханаас асуудаг. Үүний хариуд Шагжамүни
бурхан бодисатва хүний дөрвөн үндсэн эрдэм
(Дөрвөн амар амгалан үйл)-ийг хэлж өгдөг.
Нэгдүгээр зарчим, “Биеийн амар амгалан үйл”
буюу өөрийн биеэ хэрхэн авч явах тухай үндсэн
эрдэм (бодисатвагийн явахуй орон) ба нийгэмд
хүмүүстэй харилцах харилцааны үндсэн эрдэм,
мэдлэг (шадарлан ойртохуй орон)-ээс бүрдэнэ.
Хоёрдугаар зарчим, “Үг хэлний амар амгалан
үйл” хэмээх ба хэлэх, хэлэхгүй зүйлийн тухай
сургасан.
Гуравдугаар зарчим, “Сэтгэлийн амар амгалан
үйл” ба хорон муу санаа хийгээд зовлон
бэрхшээл, бусдыг муу муухайгаар бодож
санахыг тэвчиж, машид амар амгалан сэтгэлээр
сургаалыг түгээн дэлгэрүүлэхийг сургасан.
Дөрөвдүгээр зарчим, “Андгай тангарагын
амар амгалан үйл” ба бүх хүмүүсийг бурханы
хутгийг олох зам мөрд оруулна хэмээн
тангаргалаж,
тэрхүү
амлалтаа
ягштал
гүйцэлдүүлэхийг сургажээ.
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Үсэн дэхь эрдэнэсийн тухай зүйрлэл
Уг бүлгийн сургаалд “Лянхуа цэцгийн судрын
7 үлгэр”-н зургаа дахь нь болох “Үсэн дэхь
эрдэнэсийн тухай зүйрлэл” гардаг. Түүний
агуулга дараах болно.
“Хүчирхэг нэгэн улсын хаан хүсэл зорилго
нийлээгүй улс орнуудыг толгой дарааллан эзлэн
авч, эрхшээлдээ оруулжээ. Тэдний тэмцэлд хувь
нэмрээ оруулан зүтгэсэн дайчдад газар нутаг,
тариалангийн талбай, хааны өмсгөл зүүсгэл гэх
мэт янз бүрийн үнэт зүйлсийг гар таталгүй
хүртээж байсан боловч хааны үсэнд нуусан үнэт
эрдэнэсийг л гагцхүү хэнд ч өгөөгүй байна. Тэр
бол дэндүү эрхэм нандин зүйл байсан учраас
хэрэв түүнийг хэн нэгэнд өгөх юм бол авсан хүн
нь ч, бусад дагалдагч нар нь ч гайхан цочролд
орж, сандран тэвдэх нь гарцаагүй байсан учраас
тэр билээ.
Би Цагаан Лянхуа Судрыг огт номлохгүй
байсан учир гэвэл яг энэ мэт шатгаантай. Өдийг
хүртэл та бүхэнд янз бүрийн сургаалыг айлдаж
байсан. Түүгээр дамжуулан сэтгэл амар амгалан

Лянхуан Гурамсан Сударын
бүлэг тус бүрийн тайлбар
тогтвортой
түвшин,
амьдарлын
зовлон
бэрхшээлээс ангижирсан түвшин, бүхий л
үйлийн үрээс гэтэлсэн түвшин гэх мэт
шаардлагатай түвшинд хүргэсэн. Гагцхүү
Цагаан Лянхуа судрын сургаалыг л айлдаагүй.
Айлдлаа гэж бодоход та бүхэн ихэд эргэлзэж
төөрөлдөх байсан учраас тэр юм. Гэхдээ өнөөх
хаан эцэст нь гайхамшигтай амжилт гаргасан
хүнд үсэндээ нуусан үнэт эрдэнэсээ харамгүй
өгдөг. Би ч бас тэр хаан мэт бөгөөд та бүхэн аль
хэдийн сэтгэлийн өндөр түвшинд хүрсэн тул
сүүлчийн бэлэг болгон оройн дээд сургаал
болох Цагаан Лянхуа судрын сургаалыг айлдаж
буй нь энэ билээ.”

чөлөөтэй хөдөлгөж ашиглаж чадах боловч оюун
санаа гэдэг хамгийн эрхэм чухал зүйл мөртлөө
гарт баригддаггүй болохоор удирдахад хамгаас
хэцүү байдаг.
Энэхүү оюун санааг сайтар барьж авч, удирдан
жолоодож, хөгжүүлэхгүй бол төгс хүн болж
чадахгүй. Амьдарлын хамгийн том зорилго бол
“толгойгоо сайжруулах” буюу оюун санаагаа
улам
сайжруулж,
хүний
мөн
чанараа
төгөлдөржүүлэхэд (Бурханы хутгийг олох)
хамаг утга учир оршдог гэдгийг энэ зүйрлэлээр
дамжуулж сургасан юм.

Сэтгэл санаа бариад авч болохгүй ч
хамгийн чухал нь

Хоёрдугаарт, Цагаан Лянхуа Судар бол хүнээр
илэрхийлбэл яг л оюун санаатай адилхан бөгөөд
түүнийг ойлгох түвшинд хүрээгүй хүнд айлдах
юм бол эсрэгээрээ эмх замбараагүй байдал,
эргэлзээ тээнэгэлзээ үүснэ гэдгийг энэхүү
зүйрлэлээр өгүүлсэн. Энгийн нийгмийн мэдлэг,
технологиин тухайд ч гэсэн үүнтэй адил юм.
Анхан шатны мэдлэгтэй хүнд шууд л хамгийн
хэцүү хэсгийг заагаад байвал сонсож буй хүн
юу яриад байгааг ч ойлголгүй, би ч гүйцэхгүй
юм байна хэмээн замын дундаас шантрах хүн
олон байх болов уу. Тиймээс анхан шатны
хамгийн хялбар зүйлээс эхлэн, бага багаар
дадлага хийлгэж, туршлага хуримтлуулсны
дараа хамгийн сүүлд нь оройн дээд сургаалыг
заахгүй бол болохгүй. Тус зүйрлэл үүнийг
сургасан
байдаг.

Энэхүү зүйрлэлийг өнгөцхөн уншихад “Цагаан
Лянхуа Судар бол оройн дээд сургаал юм.”
гэсэн бахархал төрөх ба “Тийм болохоор л шууд
айлдахгүй байсан юм байна” гэсэн шалтгааныг
ойлгож авна. Гэхдээ үүнээс гадна энэ зүйрлэлд
амьдарлын арвин сургамж агуулагддаг.
Нэгдүгээрт, бусад эрдэнэс нь хааны өмссөн
хувцас хунар болон жирийн эд зүйлсээс
хэтрэхгүй байсан бол гагцхүү “толгой дахь
эрдэнэс” нь л үнэт эрдэнэс байжээ. Толгой гэдэг
бол оюун санаа орших газар бөгөөд бүх биеийг
удирддаг хэсэг. Хөл гараа бол ямар ч хүн

Оройн дээд сургаалыг хамгийн сүүлд
айлддаг

Сууриа бататгахын ач холбогдол
Үүнийг бурханы зам мөр дээр аваад үзэх юм
бол “Оройн дээд сургаалыг ойлгохын тулд
бурханы
үндэс
үйлүүдийг
хэрэгжүүлэх
шаардлагатай.” гэсэн үг болно. Сүүлийн үеийн
хүмүүс, ялангуяа дээд боловсрол эзэмшсэн
залуус эвэртэй туулай харсан юм шиг л ийм
үндсэн үйлээс зутгаж, хурдхан л өндөр дээд
байр сууринд очихыг хүсдэг. Улмаар хувь хүний
хувьд ч, ажилтан гэдэг үүднээсээ ч өөх ч биш,
булчирхай ч биш болчихдог. Хүн хамгийн
үндсэн суурь ажил үүргийг хийж чаддаг болж
байж агуу амжилтанд хүрдэг гэдгийг энэхүү
зүйрлэлээс ухаарч, суралцах ёстой гэж бодож
байна.
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Олон улсын хэлтсийн
даргын булан
Бурханлаг чанарт тууштай итгэх
Энэ сар Шагжамүни буддагийн мэндэлсэн сар билээ. Бурхан
багшийн төрсөн өдрийг тэмдэгдэхийн сацуу хүн бүрийн нандин
амь насыг олж харах чухал сар. Өөрийн бурханлаг чанарыг
мэдэрч, нийгэм ертөнцийн төлөө, хүмүүсийн төлөө амь насаа
зориулж амьдрах тангарагаа эргэн санацгаая.
Ерөнхийлөгч энэ сарын айлдвартаа Дэвадатта бүлгээс иш татан
“Өрөөсгөл үзлээ даван гарах”-ын чухлыг сургасан. “Хамаг амьтан
бүхэн өөрөө бурханлаг чанар юм” гэсэн үзлийг баримталж,
бүхнийг бурханлаг чанар хэмээн хүндэлж, бурханлаг чанарт
тууштай итгэх аваас харах өнцөг тэлж, өрөөсгөл үзэл ч байхгүй
болж, аливаа зүйлийг зөв харж чадна.
Энэ сар хүний үндсэн мөн чанарыг анзаарч, өөрийн болон өрөөл
бусдын бурханлаг чанарыг тунгаан бодох сар байгаасай хэмээн
хүсч байна.
РКК, Олон улсын хэлтсийн дарга
Саитоо Кооичи
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Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: http://www.rkina.org/losangeles.html
Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
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Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Paciﬁca, CA 94044, USA
POBox 778, Paciﬁca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org URL: http://www.rksf.org

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

28621 Paciﬁc Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.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, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

Singapore

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai of Chicago
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Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
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Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Vancouver
Seattle

URL: http://rk-ny.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: http://rkchi.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br URL: http://www.rkk.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
在家佛教韓国立正佼成会

〒 04420 大韓民国 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会釜山支部

〒 48460 大韓民国釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台湾台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大厦 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台湾台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu
Rissho Kosei-kai Raozan

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

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

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

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 Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

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

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

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

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

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

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
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