Founder’s Reflections 

सख
ु र दख
ु एकै साथ रा ने मन
र शो कोसेइ काइ सन १९३८ सालमा सं थापक िनवानो
िनिचनो र नागानमु ा योकोले सु गनभएको
श म पु ड रक
ु
सु र अ दइु सु मा ने सबसाधारण बु धमको सं था हो ।
हामी ब ने ठाउँ, काम गन ठाउँमा गौतम बु का उपदेशह को
आधारलाई यबहारमा याएर शाि तपूण संसार बनाउन चाहने
यि ह यो सं थामा आब छन । अिहले अ य िनवानो
िनिचको र हामी बौ धमालु सद यह रा ृ य अ तरा ृ य
तरमा अ धमह या परोपकारी सं थाह सँग िमली बु को
उपदेश फै लाउन कोिसश ग ररहेका छौ । र शो कोसेइ काइ
सन १९३८ सालमा सं थापक िनवानो िनिचनो र नागानमु ा
योकोले सु गनभएको
श म पु ड रक सु र अ दइु सु
ु
मा ने सबसाधारण बु धमको सं था हो । हामी ब ने ठाउँ,
काम गन ठाउँमा गौतम बु का उपदेशह को आधारलाई
यबहारमा याएर शाि तपूण संसार बनाउन चाहने यि ह
यो सं थामा आब छन । अिहले अ य िनवानो िनिचको र
हामी बौ धमालु सद यह रा ृ य अ तरा ृ य तरमा अ
धमह या परोपकारी सं थाह सँग िमली बु को उपदेश
फै लाउन कोिसश ग ररहेका छौ । 
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बु धम भनेको खाली सु पाठ गदमा बिु झने कुरा होईन ।
अ लाई िमिचिबक मतलब उपदेशमा िलएर आउने तेदोरी मतलब
सहयोग गनाले साचो बु धम बिु झ छ । मा छे को मन नबझ
ु ेमा बु को
दया कती गिहरो छ भनेर बु न सिक न ।
नायक भएर धेरै धमालल
ु ाई गाइड गन मा छे मा त झन यो कुरा
लागु ह छ । आ ले “ए तो गरे हने िनರಯते तो गरे हने िनರभनेर
सो दैमा अ ले ते तो गन छै नन ।
ಯके गरेमा सबैजनाले बु लानರभनेर सोचेर तनाव हँदा यो काम
छोड्न मन ला न पिन स छ । आ नो मता यो भ दा रहेन छ ज तो
पिन ला ला तर ते तो कुरा नै आफुलाई िबकास गन िब ालय ज तो
हो ।
ए तो मनको हलचलले नै अ को मन के हो देखाउने गदछ । तेसो
गरेमा बु ले कसरी हामी सबैले बु ी पाउन भनेर कामना गरेका
होलान यो दयाको सागरलाई बु न सिक छ । यो बु को कुरा बझ
ु े
मा ै पिन आफुमा पिन बु को ज तै दया गन मन छ भ ने कुरा
बिु झ छ ।
सं थापकको िनब ध १० १२८-१२९बाट

Living the Lotus-Buddhism in Everyday life (श म पु ड रक सु - दैिनक िजवनमा बु धम) भ ने िशषक हा ो दैिनिकमा बु को उपदेश कसरी योग गन सिक छ
भ ने कुरा बझ
ु ाउन, जस र िहलोमा पिन कमल फकृ यको ह छ ते तै हा ो िजवन रा ो र उधे यमल
ु क होस भ ने कामना सिहत रािखएको हो । यो प ीका पढेर संसार
मिनसह को िजवनमा बु को उपदेश उपयोग गनकोलािग ई टरनेटमा रािखएको छ ।

President’s Message

मनको लोभनको ार ब द गन

Rev. Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

मनमा आ मा र बु पिन

बु धममा लोभ, मोह र गनु ासो िय तीन कुराह लाई (मा छे को मनमा िबष ह ने
आधरभतु दख
ु ) भनेर उपदेश िदइएको छ । जे पिन चिहने भ दा लोभ गन अिन नपु ने
मन रश गन मन र स य र धम नबझ
ु ी आफु अिघको कुरा मा सो ने मन, ए ता
कुराले अ ती इ या गन या घणृ ा गरी अश तल
ु न गराउछौ र आफु दख
ु ी होइ छ ।
“तीन िबष” भिनएका िय दख
ु ह सबैमा ह छ र साची भ दा यो कुरा शा यमिु नमा
पिन िथयो । तर उहामा के फरक िथयो भने उहाले लोभ र रसलाई था न
स नहु यो । हामीह लोभ र रसलाई था न नसके र नसोची हलङ
ु ो काम य खराब
काम गरेर दख
ु पाउने गदछौ ।
ए तो बेलामा हामीले सधै “थाहै नपाई मन ले गरायो” भ छौ तर यो “मन” या
“मा छे लाई दख
ु िदने त व” या “मा छे लाई म गराउने र तप यालाई भङ गन” पिन
भ छौ ।
तर यो कुरा हा ो मनमा बािहरबाट कसैले गराएको चाही होईन । हा ो मन जे हो
बु र देउता पिन तेही हन भने ज तै दानव पिन हा ो मनको कमाल हो ।
तर खशु ीको कुरा के छ भने पु ड रक सु को “धारणी अ याय” मा “धारणी ा
गरेमा ेत पिन हा ो क जो रको फाइदा उठाउँन खो दा उ ले िछन ठाउ पाउदैन”
भनेर भिनएको छ । यहाँ ेत भनेको लोभ र मोहको प हो तेही भएर सबै थोक
चािहयो भनेर मनमा लागेमा “धारिण” ा भएपछी मन िबचलन नभएर मन था न
सिकनेछ ।
अब कसरी आ नो मनमा लोभ या मोह प न नस ने गराउने त र “धारिण” भने के
हो ? र हामीले कसरी “धारिण” ा गन स छौ त ?
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सधै भ गन सहयोग गन वा य
“धारिण” को बारेमा हा ो सं थामा “सब खराबलाई रोके र सब असल ो शान गन
शि ” “र एसलाई जपेमा बु लोकमा पिु गने दैिबक वा य” हो भनेर या या ग रएको
छ । अझ अिल सिजलोसँग भ दा “धारिण” भनेको ए लाई जपेमा हा ो मनमा हने
लोभ, मोह र घम डलाई िनय ण गरी आ नो मनमा हने बु मनलाई काम गराउने
श िदने म हो भ न सिक छ ।
मैले पिहले बूिशदो को बारेमा “हागकुरे मतलब लक
ु े को” या “आतोमी मतलब हेन”ु
भ ने श दको बारेमा भनेको िथए यो भनेको “आफुले िबसको के िह छ िक ?” “फे री
एकचोटी रा ो सँग हेर” भनेर आफुले गरेका कुराह लाई आफै ले फे री फकर हेनु
भ नु नै “धारिण” हो ।
“सबह” भनेको बु लाई भिनने श द हो र एसमा सख
ु र मंगल भ ने अथ हनाले यो
श द आ नो िभ भएको बु लाई बोलाउदा बु मन बनाउने ि वच ब न जा छ ।
किहले काही क चट तातेर रस उठ्दा हा ो मनिभ “सबह मलाई यो रस बाट
बचाउ” भनेर जिप छ । तेसो गदमा हा ो मन शा त ह छ र र पछी प याताप हन
स ने श दह लाई िनयन ण गन स छौ ।
ज तो सक
ु ै ढ इ ा भएकाह पिन लोभ र मोहको लोभनलाई सधै िज न
स छन भ ने होईन । तर लोभनको ार खु यो भने आफुलाई फकर हेन स ने
“धारिण” को ि वच भएमा मन प रवतन गन सिक छ । बोिधस वको पथमा िहड्छु
भ ने ण गरे पिन ए ता म र दख
ु बाट हामीलाई लोभनको ार ब द गन िसकाउने
नै “धारणी हो” ज तो ला छ ।
गा ो श दको अथ या तेसको कारण नबझ
ु े पिन “धारिण” लाई जप गरेमा आ नो
कामनालाई परु ा गन सिक छ भनेर पिहला देखी भिन यो र हामीलाई सधै भि को
बाटोमा िलएर आउने र हामीलाई हिसलो बनाउने श एसमा छ ।
अब हा ोिन ती “धारिण” के हो त ? यो िबचार गरेर ा गन स ने कुराले पिन
हा ो मनको लोभनको ारलाई ब द गन म त गछ होला ।
From Kosei, August 2021.
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अ कोिन ती काम गन पाउ
ताकाओका मि दर
नाकायामा मासािस



यो वचन कोसेइ काशणको "कोसेइ" प ीकामा छिपएको ‘भि को अ नुभव नयाँ ाण’बाट उ त ग रएको हो ।

मैले धागो र कपडा बनाउने र बे ने उ योग खोलेको
१८ बष भैस यो । यो भ दा अघी मैले २६ बषस म
धागोको होलेसले गन क पिनमा धागो र कपडा बे ने काम
गथ । अिहले सो दा ए तो काम गरेको ४४ भैसके छ ।
पिहलाको काममा धागो, फ नर्, िसउने कल अिन
टाक आदी होलेसलेमा बे ने १५ जना कमचारी भएको
सानो क पनी िथयो । सबैजना कमठ र काम गन खालका
िथए र मलाई पिन काम गन धेरै जागर ला यो ।
काम गरेको १७ बष हँदा म ४१ बषको िथए र म
कमचारी र ाहक अिन बजार मख
ु भए । तेही बेलामा मेरी
ीमतीले पिन तकओका मि दरको बय क िबभागमा काम
गन थािलन । उिनले दैिनिकको सम यालाई बु धमको
अ यासबाट िनभाउने होजा र संघको घर जाने काम र
अ को सम यालाई यान िदएर सनु ेको देखेर मैले पिन
आ ना कमचारीलाई ते तै गन पछ भ ने सोच आयो ।
ते पछी अथत नरा ो भएर ाहकको कारखाना र
क पनी िब तारै ब द हँदै गयो र हा ो काम आधी घट् यो ।
अथत नरा ो भएपछी अिहलेस म नरम वभावका
मािलक पिन प रवतन भए । कमचारीलाई अिभबादन गन
पिन छोडे । चािहएको काम खाली नोट ले ने र अ सँग
नबो ने भए । र कसैले भल
ु गरेमा धेरै गाली गन र कसैले
रा ो काम गरेमा याबासी पिन नभ ने भए । हामीमा
मािलक ती नकार मक सोच आउन था यो र काम गन
वतावरण नरा ो हँदै गयो ।
ए तो कुराबाट दख
ु लागेर मैले बय क िबभागको
होजामा भाग िलन थाले र रेबरे ड नमु ता (अिहले धम चार
स लहकार) लाई आ नो क पिनको बारेमा भने । उहाले
“नाकायामजी मेरो कोठामा एक फुल छ म यो फुललाई
4

सधै नम ते भ छु । तर यो फुलले मलाई जवाफ िददैन ।
तैपनी अफुले नम ते भने पु छ । काम परेमा नोट लेखेर
िदने मा छे धेरै रा ो हन । मा छे को सबैको आ नो िबचार
ह छ । नाकायामािजले मािलक र अ कमचारीको िबचमा
बसेर मोिबलको ज तो काम गरे ह छ ।
म झसँग भए । म र अ कमचारीले क पिनको हालत
खराब भएको खाली मािलकको दोष हो भनेर सोचेका
रहेछौ । तर ते ता मािलकको “दयालु र रा ो” प हेनु भनेर
रेबरे ड नमु ाताले िसकाउनु भएको िथयो ।
भोिलप टदेखी मैले रा ोसँग मािलकलाई अिभबादन
गन थाले । मािलकले जवाफ निदए पिन आफुले रा ोसँग
अिभबादन गन सके कोमा खशु ी ला न था यो । आ नो ी
प रवतन गरेर हेदा मािलक सबैभ दा िछटो काममा आएर
काम गरेको दे न थाले । हामीले कम पाउ भनेर अ लाई
के िह नभनी मािलकले मेहेनत गरेको कुरा बु न थाले ।

‘होकु रकु ६ फुलको भेला’ मा ताकओका मि दरको हेरचारक
नाकामुराजी ।
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म पिन मािलक झै िछटो क पनी जान थाले र
सरसफाइ गन थाले । तेसो गदा ‘नाकायामाजी ध यवाद’
भनेर मािलकले भने । टाढा ज तो लागेको मिलक मसँग
निजक भएको अनभु व गरे । िबहान सबैको अघी सधै
मािलकले गन सफै मा आभारी छु भनेर भने । यो मलाई
रेबरे ड नमु ातािजले िसकाएको ‘मािलक र कमचारीलाई
िमलाउने मोिबल’ को काम गछु भनेर गरेको हो । कठोर
ला ने मािलकले त खासमा हा ोिन ती भनेर सरसफाइ
गरेका रहेछन भनेर सबैजना अच म परे ।
बय क िबभागमा ‘आफु प रवतन भए अ पिन
प रवतन ह छन्’ भनेर िसके को िथए र मािलक र अ
कमचारीको प रवतन देखेर उपदेश भनेको साचो रहेछ
भ ने बझ
ु े।
ते पछी िब ेको वातवरण िब तारै स तिु लत हँदै गयो
तर क पिनको आिथक अव था भने झन क झोर भएको
िथयो ।
२००२को से टे बरको एक िबहान क पनी जाद
ढोकामा सचु ना टािसएको रहेछ । तेसम क पनी डुबेको
भ ने लेिखएको िथयो । ए तो िदन आउला भ ने थाहा त
िथयो तर यो दे दा अच म ला यो र एक ाहकले
‘मािलक भेट भएन कहाँ छन’ भ ने फोन गरे र ए ता
फोनह धेरै आउन था यो ।
धेरल
ै ाई मािलकको बारेमा िपर ला यो तर मैले भने
ऋण ितन पनलाई म गएर माफ मा छु भ ने ला यो । यो
मेरो िज मेबारी पिन िथयो । यो िदन मैले आ नो िबचार
दोजोमा गएर रेबरे ड नमु ातालाई सनु ाए र उहाले ‘िबन
भएर माफ मगेर आउन’ु भनेर ढाडस िदनभु यो । रा ो
काम िछटै गनु पछ भिन छ । म यहाँ बाट सोझै ३००
जना जती ाहकका गएर सबैसगँ माफ मागेर आए ।
‘हामीले गदा तपाईहं लाई धेरै दख
ु ’्
ु भयो मा िदनस
भनेर ।
सबैको अघी आ नो टाउको झक
ु ाए । र सके स म जे
पिन गछु भएर उहाह को कुरा सनु े । ‘तपाईको
ं क पनीको
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समान नभए हामीले के गन ?’ भ ने कुरा सनु ेर हा ो
ज तो समान बनाउने अ क पिनमा फोन गरेर सो ने
गरेर सके स मको काम गरे । तेसो गदा कसैले गाली गरेनन
ब हा ो क पिनको बारेमा िपर गन धेरै भए । अझै ‘ितमी
आफै ले आ नो क पनी खोले ह छ’ भनेर पैसा रा छु
भ ने पिन आए र यो देखेर मन छोयो ।
एसो िबचार गन हो भने म बजार मख
ु को काम अिल
ठुलो मा छे ज तो भएर काम गरेको िथए । बु धममा
अ कोिन ती गन पन कम भनेर ‘६ परिमता’ भ ने छ तर
मैले त ठ् या कै उ टो गरेको िथए । ‘म आ नो सामान
ितमीह लाई िक न िद छु’ भ ने भावना िलएको िथए ।
मैले ाहकलाई मा न पछ भ ने कुरा िबसको रहेछु ।
मािलक ती पिन रसाएको पिन िथए ।
क पनी डुबेपछी र ते पछी गरेको ितथले मलाई बु ले
आ नो िजवनी प रवतन गन मौका िदएको ज तो ला यो ।
एक मिहनाको ितथले मेरो मन के िह प रवतन आयो । ‘मेरो
िपर गरेर मलाई म त गन मा छेको कुरा सु ने’ भ ने िबचार आयो ।
तेही भएर मैले आ नै क पनी खो ने िबचार भयो । मैले आ नो
िबचार तु तै रेबरे ड नमु ातलाई सनु ाए र उहाले क पनी खो न
गन पन कृया र पैसा कसरी लगानी गन भ ने कुराको स लाह
िदनु भयो ।
पिहलाको काम म लगु ा िसउने कल र टाकको काम
गरेकोले पिहला काम गरेको अ ाहकलाई भेटेर समान
िक छु भनेर भने । पिहलो काम भएको ले यहाँ िक न त
िमलेन तर अक एउटा क पिनलाई िचनाइिदए र चािहने
समान ह िक ने बनाउने अिन बे ने काम तेही बाट ग रने
िनधो भयो ।
र िकनेको र बनाएको सामनलाई रा ने गोदाम पिन
पिहले काम गरेको क पनीको ाहकको िथयो र यहाँको
मािलकले ‘नाकायामाजी ले काम गन भए मेरो गोदाममा
जती सामान राखे पिन ह छ” भनेर िदए । ए ता सहयोगले
गदा नै क पनी खो न पिु गयो ।
पिहलाको क पनी ब द भएको २ मिहनपछी मैले
5

अफै ले कल य टाक र कपडा बे ने, अ पातलको
िसरानीको खोल, पानी नसो ने कपडा, होटेलको नाि कन
ज ता समानह बनाउने र बे न थाले । यो बेलामा मैले
‘ ाहकको कुरा सनु ेर सके स मको काम गन’ ‘अडरको
समान जस र पिन परु ाउने’ भ ने दइु कुरा गन पछ भनेर
ण गरे ।
ाहकका गएर िबिजनेसको मा ै होईन िक अ
कुराह पिन गन थाले र सके स म अ सँग घल
ु िमल गन
थाले । “परु ानो िसउने कल िबगयृ ो’ भ ने सनु ेमा ते लाई
बनाउने ठाउँ खो ने ‘के टाके टीको लगु ा बनानहु छ
नाकायामाजी ?’ भ ने सनु ेमा मैले ते तो लगु ा बनाउने
क पनी खोजी िद थे ।
र ाहकको अिफसको जलेको िचम फे न र अ म त
पिन गिदन थाले । तेसो गदा ाहकह खशु ी हने मा
होईन िक उिनह ले अ काम पिन खोजी िदने गदथे र
एकअकासँग जोिडनु भनेको मह वपणु रहेछ भ ने बझ
ु े।
काम रा ो हँदै िथयो र २०१८ को िडसे बरमा मैले
क पनी चलाउने र काम गन आधार थाहा पाउने कुरा
भयो । यो िथयो कोसेइ काइको दाइसेइदोमा भएको
पिहलो “बु धममा आध रत िबिजनेस यान भेला” िथयो ।
‘गि भरताले नै भिब य प रवतन’ भ ने
िबिजनेस यानह को संघको भावशाली भेला िथयो यो
। यहाँ आिथक अव था कमजोर भएको क पनीलाई
कसरी फे री रा ो बनाउने भ ने कुराको अनभु व बाडेर
िबिजनेसको रह य के हो त भ ने कुरा बझ
ु े।
के ही नसोची मैले भाग िलएको िथए तर ‘बु धममा
आधार भएर समाजको िबकास गछु’ भ ने सबैको ठुलो
आक ा देखी म पिन ते तो गछु भ ने इ ा जा ो ।
अिहलेस म खाली ‘काम गरेर अ को काम ला नेछु’ भ ने
लागेको िथयो तर अ को कुरा सनु ेर ‘६ प रिमता’ को एक
अ को िन ती ‘दान’ गन पन रहेछ भ ने कुरा बझ
ु े । यो
बेलामा मैले अिहलेस म मनिभ रखेको सं थापकको
‘स य र दया िय दइु कुरा गन सके सबै मा छे ले अ को
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मन छुनेछ (िजवन मन मा ) भ ने िकताबको श दलाई
िमलाएर स य र दयाको ‘दान’ गन कुरा कती मह वपणु
रहेछ भनेर फे री बु ने मौका पाए ।
भेलामा िसके को कुराले मैले ‘िबहान बेलक
ु ा सु पाठ
गन’ ‘६ प रिमता’ को ‘दान’ ‘िबिजनेस यानले वाथलाई
रोके र अ कोिन ती काम गन मन िबकास गन’ भ ने ३
ण गरे । तेसो गदा पज
ु ा गरेर मनलाई स हालेर ‘दान’ गन
कुराले अिहलेभ दा पिन अझ ाहकसँग गि भतापूवक
काम गन स ने भए ।
कोरोना माहम रले गदा सु मा काम अिल घटेको िथयो तर
नयाँ ाहक पिन बढ् न थालेकाले अझै य त छु ।
अिहले मलाई काम भनेको ए जनाले मा गन
सिक न भ ने ला छ । सामान या कपडा िक ने मािनस,
अ ालमा कपडा ल ने मािनस र सामान िकनेर योग गन
मािनस ए ता धेरै मािनसह को म तले काम गन सके को
छु भ ने ला छ ।
अब पिन ‘अ को िनि त” भ ने कुरा मनमा कुदेर
बु धममा आधा रत काम गरेर अझै भ गद जानेछु ।
बनाएको कपडा ढुवानी गद नाकायामाजी ।

बनाएको कपडा ढुवानी गद नाकायामाजी ।
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किमक र शो कोसेइ काइको जानकारी

यो पिहनदेखी र शो कोसेइ काइको उपदेश या सं थापनको इितहास िन यो िनवानो सं थापकका पिहलाह र यो
सं थाले िब शाि तको लागी चालेको कदमह लाई बु न स ने गरी गरी ततु ग रने छ ।

सं थापक क ता मा छे हनहु यो त ?
सं थापकको िजवनी र र शो कोसेइ काइको इितहास
र शो कोसेइ काइलाई सं थापन गन सं थापक िन यो िनवानो (यहाँ देखी सं थापक् )
हनहु छ । सं थापक जिहले पिन मु कुराउने र सद यसँग कुरा गरेर स म पु ड रक सु लाई
सिजलोसँग बझ
ु ाउने गनहु यो ।
सं थापक १९०६मा जापान िनगाताको तोकामाची सगु नमु मा जि मनभु एको हो । ाथिमक
िश ा लग ै उहाले काम गन था नभु यो र पछी टो योमा जानु भयो । टो योमा कडा प र म गद
अ लाई मु िदनु पछ भ ने सोचले अनेक आ थाको अनभु व गनु भयो । अिन स म
पु ड रकिसतको भेटले “सब मािनसलाई मिु ” िद छु भ ने सोचेर १९३८मा र शो कोसेइ
काइको सं थापन गनु भएको हो । ते पछी सं थापकले धेरल
ै ाई पु ड रक सु को उपदेश िदएर
खशु ीको बाटोमा ल नु भएको छ ।
र सबजनतामा सदभावना फै लाउने भ ने योजनको लागी ‘उ यालो समाज िनमाण
अिभयान’ को ताव रा ने अिन िब शाि तकोलागी िब का िबिभ न धमालल
ु ाई पक
ु ार गरेर
धमसंबादको सु वात गनभएको
िथयो ।
ु
१९९९मा ९२बषको उमेरमा िनधन भएको िथयो ।

ͤयो किमक िनजी योजन बाहेक िबना अनुमती ितिलपी बनाउन र छा न िनषेध ग रएको छ ।
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किमक र शो कोसेइ काइको जानकारी 

हजरु बाको िश ा
हा हा हा
िशकाजोको
िहउको बल 

ल मैले खेले
खेले- हजरु बा
जाडो भयो 
यानो
बनाइिदनस
ु न

हा हा हा हा… 

सानोबेलाको सं थापक (सानोबेलाको नाम िशकाजो)
हजरु बाका यारो हनहु यो । सधै उ े र खे ने
सं थापकलाई हजरु बा( यतु ारो) ले हेरचार गनहु यो ।
जाडोबेलामा सं थापक िहउमा खेलेर िजउ िचसो
बानएर फिकदा हजरु बाले यानो बनाइिदनहु यो । र
“अ कोिन ती काम ला ने मािनस ब नु पछ है” भनेर
भ नहु यो ।
“म अ लाई बु पथमा ल ने मा छे बनेको मेरो
हजरु बाका कुराले गदा नै हो’ भनेर सं थापकले
भ नहु यो ।
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ह छह छ
पिहला
िचसो लगु ा
खोल 

हस… 

िशका ितमी
अ कोिन ती
काम ला ने
मा छे ब नु है 

के ही त य
सं थापकका हजरु बा िबरामी मा छे दे ने िबि कै
म त गन हनहु यो र िबरामी आएमा िदप मसाज
ग रिदने गनु ह यो । ड टर नभएको गाउमा हजरु बा
नभै नहने मािनस हनहु यो ।
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अच मको धारिण
Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

यो मिहना अ य ले धारिणको बारेमा उपदेश िदनभु यो । धारिण
“बु धमको संसारमा िसधै पु ने दैिबक श द” भ ने ला यो र ए को
बारेमा मेरो अनभु व यहाँ भ छु ।
१८ बष पिहले अिहलेको मेरो घरमा सरेको िथए र यहाँ निजकै को
सडकमा धेरै दघु टना ह यो । या घरह निजक ठुलो सडक िथयो
र गाडीह धेरै आउने तर सडक ब ी भएको रा ो दोबाटो सडक
िथयो । मोटर जदु रे ठुलो आवाज आउने अिन या बल
ु े सको आवाज
सु ने िबि कै डर ला ने ग य ।
यो बेलामा ीमतीले दघु टनाबाट सबैलाई बचाउन भनेर िबहान र
बेलक
ु ा सधै १० चोटी धारणी म ज ने गन थािलन र एक बष
निब दै दघु टना अच मसँग सु य नै भयो ।
धारणी म ले गदा दघु टना नभएको हो िक के हो त भ न सिक न
तर सबैले शा तसँग बा न भनेर ीमतीले गरेको कामनाले अच म
गरेको हन स छ ।
र सबैभ दा अच मको कुरा त धारणी म जपन गरेर हा ो आ नो
मन हेन सके र र हो िक हामी ीमान ीमतीको झगडा पिन
अच मसँग ब द भयो । गा शो।
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

London
Paris
Venice
Roma

Erdenet
Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Sakhalin
Headquaters, Tokyo
IBC
Hawaii
Maui
Kona

Shanghai
Taipei
Tainan

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka
Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Denver
Colorado

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA
San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

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

Singapore
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
(Mail) 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

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

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
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

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

Vancouver
Seattle

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

$GGUHVV 9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
0DLO 32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

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: 1-323-269-4567
Email: info@rkina.org
URL: https://www.buddhistcenter-rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://rksabuddhistcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
3DFLÀF+LJKZD\6RXWK)HGHUDO:D\:$86$
TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai of Chicago

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

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

在家佛教韓国立正佼成会 Korean Rissho Kosei-kai

〒 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佂山支部
Korean Rissho Kosei-kai of Busan

〒 48460 大韓民国佂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 Rissho Kosei-kai of Taipei

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 Rissho Kosei-kai of Tainan

台湾台南市東区崇明 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

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, 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 Raozan

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

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka North

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

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

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

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh
Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya
Rissho Kosei-kai Ramu
Rissho Kosei-kai Aburkhil

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, 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

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

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

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

Please contact Rissho Kosei-kai International

Please contact Rissho Kosei-kai International

(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

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

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

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

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 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org
Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

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

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: https://www.rkuk.org
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