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A concentração da força
que crê nas pessoas
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.
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INHA maior alegria deste ano, sem dúvida, foi a
participação na cerimônia de abertura da 6ª Conferência
Mundial sobre Religião e Paz (WCRP – World Conference of
Religion for Peace).
Na Sala de Conferencia Episcopal Mundial do Vaticano,
diante da visão de religiosos do mundo todo, a começar pela Sua
Santidade o Papa João Paulo II, o encontro seguiu para tratar
acerca das determinações de enfrentamento das dificuldades do
mundo. Fui tomado pela emoção como se todo o meu corpo
estivesse sendo sacudido.
Seja no estudo acadêmico, no aprendizado da arte, arte marcial ou esporte; ao conhecer a profundeza da existência humana
através dessas práticas e apreender o seu âmago, pode-se compreender a verdade que conduz a todas as coisas. Ao alcançar este
estado, desaparece a obstinação e somos agraciados com o poder
de tolerância e aproveitamos este conhecimento para aceitar e
vivificar qualquer pessoa ou acontecimento.
No caminho da religião ocorre o mesmo. Ao intensificar na
crença do ensinamento e apreender a sua essência, tornamos
capazes de confiar verdadeiramente nas pessoas passando a não
medir esforços para cooperar com os outros. Ao concentrar a
força de muitas pessoas, certamente seremos capazes de construir
um mundo pacífico no século XXI. Para isso, devemos reunir
toda a força.
(Kaiso Zuikan, V10, P.104-105)

No título Living the Lotus – Buddhism in Everyday Life (Vivendo o Sutra de Lótus – O Budismo dentro da vida diária) está contido o desejo de enriquecer e fazer ser mais valiosa a vida a partir da vivência do Sutra de Lótus no cotidiano, 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.

President’s Message

Prestar atenção à voz do coração

Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-Kai
A penitência e a iluminação são equivalentes
No sutra conhecido como a conclusão do Sutra de Lótus, o Sutra da meditação sobre o
Bodhisattva Virtude Universal (doravante Sutra da Virtude Universal), há a frase: “os que
praticam a penitência, devem habitar no ensinamento ao purificarem seu corpo e mente, sendo
como a água corrente”. Ou seja, em qualquer circunstância, não esquecendo de arrependimento e
a penitência, é possível viver livre, com frescor, como a leveza da água na correnteza. Em última
instância, a penitência é descrita como “pensar profundamente a verdade de todas as leis”. Ou
seja, afastar-se da imaginação infundada e do apego e enxergar a verdadeira aparência de todas as
coisas. Mas, é um pouco difícil compreender como isso se conecta ao arrependimento e a
penitência.
Assim, vou falar acerca do “quadro cronológico” que carrego sempre na bolsa e consulto a
cada oportunidade.
É um pequeno quadro cronológico que explica, de forma simples, a história e o surgimento do
Universo, da Terra, da vida e do ser humano. Este quadro, cujo título é: “O espaço onde me
encontro nesse momento e daqui em diante” (editora JT Biohistory Research Hall), cita no início:
“A ciência moderna revela que a Terra surgiu como uma entre muitas estrelas criadas pelo
Universo, e do seu oceano originaram formas de vida. Os seres humanos nasceram como uma das
diversidades evoluídas destas formas de vida. E dentro de nós a história do Universo, da Terra e
da vida se sobrepõem.”
Todas as vezes que vejo este quadro cronológico, penso na existência do ser humano e no
mistério da vida: “estamos aqui, neste momento, em decorrência de tudo isso”. Ao mesmo tempo,
reflito sobre a magnificência da sua história quando toda a existência, dentro de uma extensão
imensurável de tempo e de sua expansão, veio desenvolvendo, permutando e transmitindo a
ocorrência da “vida”. Principalmente, ao fartar no pensamento, num ímpeto a visão se amplia e
vem uma sensação que me conforta: “sim, eu também sou pertencente a esse Universo”.
Ao observar a realidade, mesmo havendo diferenças entre pessoas, nos fenômenos, em tudo há
um mundo de verdade absoluta, amplamente sem distinção ─ ao compreender esta verdade e
fazer da penitência uma autorreflexão, poder-se-ia alcançar a iluminação que purifica o corpo e a
mente.
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President’s Message

Sutra de Lótus e o verdadeiro espírito da Rissho Kosei-kai
Até aqui, tratei sobre arrependimento e a penitência como uma coisa só. Dentre todos, alguns
podem pensar que o significado da percepção religiosa da penitência e o arrependimento comum
são distintos. Sem dúvida, a penitência de um religioso deve ser mais intensa, tanto na abnegação
voltada à perseverança como na paciência, mas mesmo o arrependimento comum faz com que
seja um caminhar que almeja sempre a elevação. Nesse sentido, creio que na essência, o
arrependimento e a penitência são a mesma coisa.
Porém, a penitência de um ponto de vista religioso, pode ser compreendida como um chamado
de um sentimento de arrependimento e a penitência que desponta do buda interior. No trecho do
Sutra da Virtude Universal que conduz a penitência cita: “Você deve sempre rezar para o Buda”,
traz um ensinamento para ouvir a voz do buda interior que aconselha a “Olhar o Buda que está
dentro de si, retornar para o eu verdadeiro” quando se sentir perdendo para fúria ou cobiça”.
Permitir que, às vezes, a mente vague pelo imenso Universo e imaginar a história da Terra e da
vida. Ao concentrar o pensamento na condição da sua existência como ser humano, encarar de
frente o seu buda interior, prestar atenção a esta voz, assim a mente vai se harmonizando ainda
melhor. Depois, só resta a prática do ensinamento.
Nichiren Shonin (1222-1282) disse: “a essência da palavra proferida pelo Buda Shakyamuni
está no Sutra de Lótus e a essência da prática do Sutra de Lótus está no capítulo Do Bodhisattva
Constante Respeito”. A Rissho Kosei-kai tem como base os ensinamentos do Tríplice Sutra de
Lótus. E o Mestre Fundador tomou a iniciativa de valorizar a reverência com as palmas das mãos
unidas, pois compreendia que a postura do Bodhisattva Constante Respeito era o exemplo para a
conduta das pessoas. A iluminação através da penitência, talvez seja a prática mais familiar que
pode ser demonstrada através do exemplo pessoal.
A imagem do Buda com as palmas das mãos unidas, que o Mestre Fundador cultuava
diariamente, ainda hoje está na nossa casa orando pela felicidade das pessoas.

Kosei, dezembro de 2021
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Gratidão à minha mãe e minha missão
Sr. Kooichi Shida, Diretor Administrativo da igreja do Brasil

Este relato foi apresentado no dia 22 de agosto de 2021,
na ocasião da Cerimônia do 50º Aniversário de fundação da Risho Kossei-kai do Brasil.

E

!"#$% Buda, Mestre Fundador, por favor me
guie / Mestre Presidente, por favor me guie / À
todos, por favor me guie.
Chamo-me Kooichi, muito prazer. Tenho dois
irmãos de sangue, Yujiro e Mitsuo. Também tenho um
irmão e uma irmã agregados, filhos da minha madrasta, Dona Martha. Somos brasileiros, filhos de
imigrantes japoneses. A família de meus vôs maternos deixou a Província de Fukui em 1962 para fixar
residência no pequeno município de São Miguel
Arcanjo, no interior paulista. Já meu pai veio de
Niigata. Se conheceram em São Paulo e casaram em
1976. Logo vim ao mundo.
Pertenço à terceira geração de fé da RKK. Tenho
doces lembranças dos membros da RKK do Brasil.
Da rigorosa Reverenda Takeuchi, da distinta Coodenadora Hasegawa, da carinhosa vó Matsumura, da
firme vó Sato, da discreta tia Ono, do bondoso Sr.
Abe e esposa, entre outros. A impressão que tenho é
de um ambiente fraterno.
Porém ficamos afastados da igreja por quase uma

Diretor Shida fazendo o relato.
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década, devido à doença de nossa mãe. Todos sofremos bastante, em especial papai, alvo de perseguição
da mãe. Mas toda RKK o acolheu e confortou, alijando um pouco seu sofrimento.
Por insistência da mãe, terminaram o casamento.
Quando a luz da esperança de reconciliação que
ainda vivia dentro do meu pai finalmente apagou,
partiu em busca de um novo amor. Foi assim que
conheceu Martha, uma paranaense, neta de japoneses. Este ano completaram 23 anos de casamento.
Com a ajuda de muitos, papai e D. Martha empreenderam o projeto de tratamento de bronquite para a
maior quantidade possível de pessoas. Aposentaram
recentemente e agora vivem uma vida tranquila,
apoiado por todos os filhos.
Em relação à mãe, a doença piorou até que, após
passagens por hospitais psiquiátricos, casas de recuperação, apesar de todo suporte oferecido pela Dona
Martha, resolveu tirar sua própria vida, se atirando numa
represa em São Bernardo do Campo. Foi em 1998.
Sinto uma mistura de sentimentos em relação à
mãe: amor e gratidão por nos ter criado, pena e arrependimento por ter morrido jovem e não termos
cuidado da doença, e até rancor pelo sofrimento que
nos fez passar.
Ela nos protegeu excessivamente, acreditava que
éramos propriedade exclusiva dela. Com o avanço da
doença ficou depressiva, nos isolou do mundo exterior, proibindo sair de casa, ficou agressiva, causamos
muito incômodo aos membros da RKK e à sociedade.
Dizia que o mundo conspirava contra nós. Acredito
que a mãe sofria de esquizofrenia, pois me identifiquei totalmente dentro do contexto do filme “Uma
mente Brilhante”.
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Logo após sua morte, frequentemente era atormentado por pesadelos, nas quais a mãe me mostrava todo
seu sofrimento. Acordava suado, aos choros. Mas por
incrível que pareça, estes pesadelos diminuíram de
frequência quando incluí em meu hábito a oração
matinal. Comecei este hábito após meus irmãos
Yujiro e Mitsuo receberem a Estátua da Imagem de
Buda, resultado do empenho de ambos na RKK. A
chegada da Estátua da Imagem de Buda à casa santificou nosso altar, me incentivando à prática da oração.
Também começamos a realizar missas de
aniversário de falecimento em homenagem à mãe.
Misteriosamente, o hábito da oração me fez diminuir
ressentimentos em relação à mãe, além de me fazer
expressar gratidão. Hoje, agradeço em nomes de
todos os irmãos por nos ter trazido ao mundo, por nos
ter criado e educado. Simplesmente obrigado,
mamãe. Os sonhos continuam, mas sofrimentos
deram lugar à conversação.
Voltamos a frequentar a RKK somente na gestão
do segundo Reverendo, Mori. De imediato me indicaram função, ficar no som, junto com Sr. Kozaburo
Matsumura. Com ele desenvolvi minha concentração
e sincronismo.
Foi Reverendo Mori quem conseguiu esta atual
sede da RKK Brasil e me foi dada oportunidade de
realizar novas funções, como tambor, que não existia
na antiga igreja. Particularmente, quero agradecê-lo
por ter me oferecido a oportunidade de conhecer a
Matriz no Japão em 2002 para intercâmbio.
Já o terceiro Reverendo Nagashima, foi dinâmico e
carismático, muito querido pelos brasileiros nativos.
As orações passaram a ser em língua portuguesa e a
quantidade de membros não descendentes de japoneses explodiu. Criou o Seminário Budista. Administrador experiente, pôs em prática muitos conceitos
gerenciais. Na minha impressão, Sr. Nagashima fez
renovação na RKK Brasil.
Desde 2012 estamos sob gestão do Rev. Nakahara,
na qual me ocorreram duas grandes mudanças. A
primeira foi a indicação para ser Diretor Administrativo. De imediato fiquei desconfortável. Precisei de
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duas semanas para refletir e preparação mental.
Demandaria de mim novas responsabilidades,
atitudes, necessitaria largar alguns hábitos infantis,
como por exemplo falar expontaneamente, sem
pensar nas conseqüências. Mas me traria evolução
como ser humano. Aceitei a função, receoso. A
segunda grande mudança foi minha efetivação como
missionário em tempo integral da RKK, recebendo
ordenado da matriz. Para isto, Solicitei desligamento
da empresa a qual servi durante 20 anos. Não foi
fácil. Mas acredito que tomei decisão correta. O
budismo afirma que cada um de nós tem uma missão
a cumprir neste mundo e simplesmente atendi ao
chamado do Eterno Buda.
Me desliguei, porém não cortei relacionamento. A
amizade continua e visito-os frequentemente. Desde
janeiro de 2021 sou o novo missionário da RKK,
servindo ao Buda, Mestre Fundador, Mestre Presidente e todo o Samgha. Ainda sou um estagiário.
Minha principal função na Eletro Salvador, empresa que colaborei nos últimos vinte anos, foi apoiar Sr.
Akira, oferecendo estatísticas de vendas, custos de
produção e de matérias primas e análise, para finalmente Sr. Akira tomar decisão. Entretanto, atuando
na RKK, percebo a importância do relacionamento
com as pessoas, item que negligenciei bastante minha
vida toda. Sou introvertido, preferindo meu canto,
ficar em paz. Faço esforço enorme para sair da zona
de conforto e ter iniciativa em conversar com
pessoas, principalmente desconhecidos que vêm
conhecer a igreja. Observo a habilidade da Dir.
Hiromi no relacionamento com as pessoas. Vejo
como hábito do Reverendo Nakahara, elogiar expontaneamente, cria empatia com as pessoas. Gradativamente estou me deslocando da área de exatas para
humanas.
Para meu desenvolvimento, me ofereceram oportunidade de servir alguns membros. Como o Thiago
Braga, morador do município de Barcarena, no
estado do Pará, distante 2.800 km de São Paulo. É um
rapaz muito estudioso, mostrou bastante interesse em
conhecer a RKK. Começou como membro amigo, até
5

receber altar e virar membro efetivo. Realizamos
entronização do Buda de forma on line, atitude
inédita. Ele e Henrique participam do estudo do
Tríplice Sutra de Lótus e agregam muito valor às
aulas. Por intermédio do Thiago, conhecemos
Sarah, provinda duma outra linhagem do budismo,
que mostrou simpatia com a RKK. Tornou-se
membro amigo mês passado. Também tenho a oportunidade de me relacionar com Sr. Pelegrino, Sr.
Luiz, Sr. Ash, entre outros.
A pandemia nos forçou a buscar novas forma de
disseminar ensinamento, como virtualização de
seminários, aulas e orações. E foi neste novo ambiente digital que ocorreram todos estes encontros.
Considero-os verdadeiros tesouros, assim como o
relacionamento com todo samgha tradicional.
Desta forma estou aprendendo a me relacionar com
as pessoas.
Faço voto de aproveitar toda experiência adquirida
nos últimos vinte anos e usá-lo como base para servir
os próximos vinte anos na RKK.
Eterno Buda, Mestre Fundador, muito obrigado /
Mestre Presidente, muito obrigado / À todos, muito
obrigado.

Diretor Shida realizando a função de tradutor do Reverendo
Nakahara na cerimônia da igreja do Brasil
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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

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

Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

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

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) 1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
(Mail) POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: lotusbuddhist@gmail.com
URL: https://sf-buddhism.org/

(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 Seattle's Buddhist Learning Center

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

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
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

Rissho Kosei-kai of Chicago

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

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釜山支部
Korean Rissho Kosei-kai of Busan

〒 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 Rissho Kosei-kai of Taipei

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

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

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

台南市在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Tainan

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

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 Raozan

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
Facebook: https://www.facebook.com/rkuk.official
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
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