Founder’s Reflections 

बचाइ रािखएको भान
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 तपणू
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 तपणू ससं ार 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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काशक: र शो कोसेइ काइ अतं रा ृय िबभाग
फुमोन िमिडया से टर २-७-१, वादा सगु ीनामी कु
टो यो १६६-८५३७ जापान
फोन: ८१-३-५३४१-११२४
या स:् ८१-३-५३४१-१२२४
इ-मेल:् living.the.lotus.rk-international@
kosei-kai.or.jp
मख
ु स पादक: के इइची आकागावा
स पादक: के सक
ु े ओसादा
नेपाली ससं करण अनवु ाद र स पादक:निवन अयाल
स पादन कमचारी:अतं रा ृय िबभाग कमचारी

सबैजनालाई नयाँबषको शभु कामना छ ।
अब १९९७ र जापािन हेइसेइ यगु को ९ बष पिन सु भयो । “सु पाठ” हेय
भने बु को सब े उपदेश पाउन लाखौ जिु नमा भए पिन गा ो छ तर हामीले
ए तो उपदेश पाऔ भनेर सधै कामना गनु पछ”भ ने छ ।
मा छे दइु चोटी जि म छ भिन छ । पिहलोप ट भ नै पदन िक
बवु ाआमा ारा ाण पाएर यो संसारमा जि म छौ । र ससं ारको स यले गदा
हामीलाई बचाइ छ र यो ससं ारमा आफुले जि म छु नै भनेर यहाँ आएको हो
भ ने कुरा बझु ेपछी दो ो ज म ह छ ।
यो ज म नै मा छे ले अजबं री ाण पाउछ र यो कुरामा कती आभारी हन
पन कुरा हो भनेर यो नयाँ बषमा फे री मनमा राखौ ।
अ ले बचाएर बा ने हामीह ले दो ी ज म पाएकोमा तेसको
आभा रपनलाई ितन भु नु हँदनै । यो आभा रपनलाई ितन भनेको
“अ कोिनि त” सबैथोक ग रिदनु हो । ए तो गन सके मा सधै रमाइलो ह छ । र
थाहै नपाई िबभेद र बेखश
ु ीको बेलामा या ज तो सक
ु ै सम या आए पिन “ल म
गन स छु” भनेर जु क उठाउँने छ ।
सं थापकको िनब ध ११ ८-९बाट

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 बझु ा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 ससं ार मिनसह को
िजवनमा बु को उपदेश उपयोग गनकोलािग ई टरनेटमा रािखएको छ ।

President’s Message

अिहलेको आब य ा “अ को भलाई” दान- १
Rev. Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

बु धमको अ याब यक त व
सबैलाई नयाँबषको हािदक शभु कामना छ ।
अिहले पिन कोरोना माहमा रको ास नसिकएको बेलामा हामीले धेरै िचज िस दै पिन
आयौ होला । अिहले हामीले िसके को िय बिु ह लाई यो बष दयामा प रणत गरे र मायालु
वातावरणको घर प रवार र समाज बनाउन स ने बोिधव वा ब न थकाइ नमारी भ गद जाऔ ।
यहाँ एकिछन बु धम मा नेकोिन ती सबैभ दा मह वपणु भ के हो सोचौ त ।
डे यो गु का अनसु ार “नरा ा कुरा आफुले िलएर रा ा कुरा अ लाई िदने र आफुलाई
िबसर अ को भलो नै सब े दया हो” भनेर भनेका िथए र ए तो नैितकता भएका बोिधस वह नै
देशका र नह हन भनेर भनेका िथए । “आफु भल
ु ी अ को भलो” मतलब अ लाई दया गरे र
आफुले गन स ने काम गरे र अ को मन शा त पान या अ लाई खश
ु ी पान ए तो दान नै बु पथमा
मह वपणु मािन छ । “बु को उपदेश िबशाल र अन त छ तर एक बा यमा भिनने हो भने अ को
भलो र वाथ के हो भ ने कुराले बणन गन सिक छ” भनेर कोनो दाइशी गु ले भनेका िथए । ६
परिमताको “अ को भलो” र “आफु बु ब न सकौ (यहाँ वथको अथ ला छ” भ ने कुराह नै
बु धमको अ याब यक त व हन ।
एसो सो यो भने शा यमनु ी िभ ु ब नक
ु ेर
ु ो कारण पिन “सब ािणह स यको बाटो भल
ज ममरणको च मा फसेको देखेर मु िदलाउन हो” भनेर नयाँ शा यमिु नको उपदेश भ ने
िकताबमा वातानबे ते िह ले लेखेका छन । एक देशको राजकुमारले धन स प ी र भोग छोडेर
सबैलाई मु िदलाउने बु ी (बु व) खो नु भनेको नै अ को भलाईको मन गन दान गरे को
अ यास हो र यो नै बु पथ हो । बोिधस वको अ यास भनेर िचिनने ६ प रिमताको पिहलो त व
दान भ नु पिन बु िभ ु ब नसु ँग सबं ि धत भएर नै हो ।
यो अथमा पिन धेरै मु य र मा यताह प रवतन चली रहेको अिहलेको समयमा पिन दान र
६ प रिमताको उपदेशबाट हामीले के िस ने भ ने कुरा िकन मह वपणु छ त सोचौ ।
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President’s Message㻌

“आफुलाई मा भ ने लालच िबना” भ ने अ को भलो
अब अिहले समाज ब द हने म जारी नै छ र मा छे र मा छे को दरु ी बढ्दै गएको छ तर अचेल
आ था रा ने या नरा ने जे भए पिन अ को िन ती के िह गरौ भ ने “अ को भलो” को अ यास गन कुरा
पिन बढ्दै गएको छ । यमसेबक हने, आ ना निजकको पसल या क पिनको सामान िकनेर सहयोग
ग रिदने या िफतमा के िह नमा ने crowd funding गरे र आफुसँग भएको कुरा अ ले योग गदा खश
ु ी हने
रहेछ भनेर बु ने मािनस बढ्दै गएको पिन मा छे को मन िबशाल र धनी भएको ले हो र यो कुरा धेरै रा ो
कुरा हो ।
अचेल धेरै “कोरोना माहाम र” भनेर भिन छ र यो बेलामा हामीले एकअकालाई म त गन बानी
बसालेमा यो कोरोनको कारणबाट ज मेको कुराह “कोरोनोको देन” पो हो भनेर सकारा मक पमा पिन
िलन सिक छ ।
बु धममा दान भनेक धन, उपदेश, स रर िनडरता (डरलाई भगाइिदने) भनेर िसकाइएको छ र
ए ता सामािजक काय पिन दान हो भ ने ठानेमा दान या अ को भलो भनेको के हो भ ने कुरा बु न सिक छ
ज तो ला छ ।
र दोगेन जेनगु ले “दान भनेको आफुलाई मा भ ने लालच नग र गन”ु भनेर भनेका छन । लालच
नग र के िह कुरा गरे मा मा वभािबक पमा दान हने गदछ । िदगो िबकास र पयाबरणको लागी “लालच
गरे र सबै आफै मा योग गन” बानी छोडेर अ को भलोकोिन ती गनु भ नु नै आधिु नक र िबचार रे क
उपदेश ह छ ।
र अक ितर मा छे र मा छे िबचको संबाद घट्यो भने साहयोग ज री पन मा छे ती उ प न हने दया
पिन घटछ भ नेह पिन छ । तेसैले अ ती क णा जागरण गनु मह वपणु ह छ र ए तो दान गरे र लालच
भनेको के हो धन भनेको के हो भ ने कुरा हामी सबै िमलेर सो दै जानु पनछ ।
From Kosei, January 2021.
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प रवार, संघ र संसारको खश
ु ीको ाथना
कोगानेइ मि दर ीमती समहु मख
ु
िकनोिशता यो रको
यो वचन २०२१ नोवे बर १५को िदन दाइसेइदोमा सं थापकको ज मजय ती पजु ामा ग रएको हो ।

सं थापकको ज मजयि तको पु य ितिथमा मलाई
वचन गन िदनु भएकोमा धेरै ध यबाद । म १९७८मा धममा
आ था रा ने नाकाइ प रवारको चारम य जेिठ छोरी भएर
जि मएक ह र म फुचु मि दरका सघं ह िसत नै हकक ह । म
बा बाजन बजाउने यवु ाह जो टो योको मु य मि दरमा गएर
बजाउन चाह थे योम य िक एक म पिन ह र मेरो आ थाको
सु वात पिन एही नै हो । २०१४मा मैले कोगानेइ मि दरमा
काम गन एक जनासँग भेटे र उहासँग िबहे गरे । यो बेलमा
के िह पिन नजा ने मलाई रे बरे ड िहरोसेले तेदोरी गनु भयो ।
अिहले म यहाँ मि दरमा भर पन स ने ीमती समहु को सघं मा
छु ।
अिहले मेरो घरमा मलाई माया गन ीमान, एक क ा
पढ्ने छोरी र एक सानी छोरी छ र हा ो प रवार खश
ु ीछ।
पोहोरसाल मेरा ससरु ा िब नभु यो र उहालाई आि न नाितिनह
धेरै यारा ला थे । यो बेलामा एक बष पिन नभएक का छी
नाितिनलाई “म ित ो घर निजकै अक घर बनाएर ब छु” भनेर
भ ने गनु ह यो । पोहोर सालको अ तितरा उहाले भने ज तै
उहाको घर निजकै घर बनाउने काम सु भयो । तर तेसपछी
कोरोनो सन था यो र हा ो घरमा पिन ब पात भयो । मेरो
ससरु ा भना भएको अ पतालमा धेरैलाई कोरोना स मण भयो
। उहालाई पिन यो रोग सय । यो भएको पोहोर अि लको कुरा
हो । यो बेलामा यो रोगको बारे मा तेती थाहा िथएन र उपचार
गन िबधी पिन तेती िथएन । ससरु ाको पिहलादेखी नै फो सो
कमजोर िथयो र उहालाई कोरोना छ भनेर भ यो भनेको मृ यु
आयो भनेको ज तै भएर आ ीनभयो । “कतै नजाने ससरु लाई
कसरी कोरोना भयो” भनेर मनमा आ ोश आयो ।
अ पातलको कुरा सबै ीमानले गनु भयो । राती जब
मोबाईलमा फोन आउ यो ीमानको मटु ु को धडकन बढ् यो
भनेर भ नु ह यो ।
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मैले ससरु को शाि त र ीमानलाई सहयोग भनेर सधै
मनमनमा स म तृपाठ ज न थाले । तर मैले आ नो बवु ालाई
हेरेको अनभु वबाट ीमानले आ नो बवु ाले हेरेको तेती नपगु ेको
ज तो लागेर सधै के िह कचकच गथ । तर ते तो गदा आफै लाई
लाज ला यो र आ नो बेबहार ती लानी भएर तु तै
रे बरे डलाई सोधे उहाले “रा ोसँग ाि चत सु ’ पढेर आफु
वाथ भएकोमा मा मा ने अ यास तु तै गन”ु भनेर िसकाउनु
भयो । मैले यो िदन नै यो सु पढे । ीमानले मलाई “ यो
बेलामा मेरो साहरा कोही छै न ज तो भ ने लागेको िथयो” भनेर
भने र मैले आ नै ि कोणले ीमानलाई ला खोजेको रहेछु
भएर बझु े । ते बेलादेखी म सधै ीमानको साहरा भएर ब छु
भ ने नयाँ ल िलए ।
र साथमा यवु ा िबभागमा कोरोनले गद भएको ब दको
िबचमा कसरी सद यह ले सबं ाद गन छन भ ने कुराको छलफल
भयो । अिहले हामीले के न स छौ भनेर सो दा अिहले ब दको
बेलामा हामीले स ने कुरा या “जहाँ सक
ु ै दोजो” भ ने कुरलाई
अ यास गन भनेर हामीले चार गय र सबैलाई बोलाएर
िभिडयो बनाएर देखाउने कुरा गय । मैले आफुले अ यास गरे र
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ससरु ालाई के िह पु य होस भनेर चार बषक छोरीसँग िमलेर धेरै
काम गरे । ससरु ाले अ पातलबाट मलाई ध यवाद िदन भनेर
िच ी ले नु भएको िथयो र मैले पिन घरमा फोहोर िलन
आउनेलाई र सामान परु ाउन आउनेलाई सबैलाई मैले ध यबाद
छ भनेर िच ी लेखे ।
मे मिहना भएपछी मैले स म तृपाठ जापेको ३ ह ता
भएको िथयो र यो बेलामा ससरु ाको अ पातलबाट ‘दइु चोटी
टे ट गरे पछी िप िस आर नेगेिटब आयो र अब भेट्न पिन
िम छ” भ ने खबर आयो र ीमान र मेरो खश
ु ीले आसु नै झय
। तर खश
ु ी पिन एकै िछनको लागी मा भयो फे री
अ पातलबाट “ससरु ाको मटु ु मा सम या छ िछटो आउन”ु भ ने
खबर आयो । हामी दौडेर गयौ तर ससरु ाको सास िथएन । एक
मिहनाजती कोरोनाले गदा भेि टलेटरमा राखेकोले मटु ु मा
सम या आएको रहेछ । धेरै नै दख
ु ला यो तर उहाले
कोरोनलाई िजतेर हामीलाई थोरै समय पिन भेट्न पाएको देखेर
ससरु ाले आ नो प रवारलाई धेरै माया गरे का रहेछन भ ने पिन
ला यो ।
वा थ के को स लाह अनु प कोरोना लागेको
हनाले हामीले ससरु ाको स ररलाई जलाउने िनधो गय ।
रे बरे डको स लाह अनसु ार वहाँको क ढुङ्गामा “ससरु लाई
अि तम ेम प ” ठानेर के िह अ र कु ु भ नु भयो र मैले आफु
आभारी भएको कुरा ढुङ्गामा ले न लगाए । मेरा ससरु ा तेती
नबो ने खालका िथए तर उहाले हामी सबैको ज तो सक
ुै
कुरालाई पिन फरिकलो मन ले ि वकान ह यो । उहाको स रर
जलाए पछी के िह हाडह लाई ज मा गरे र क मा गाडीयो र क
ढुङ्गामा “मेरा ि य बवु ा” भनेर कुदेर रािखयो । र तेही
ढुङ्गाअघी हामीले पजु ा गय । सासल
ु े पिन हामीसँग बसेर
आसु झा रझारी पजु ा सु नभु यो । म बहु ारी भएर ७ बष मा सँग
ब न पाए तर मलाई आ नै छोरी सरह धेरै माया गनु भयो । म
यो घरमा बहु ारी भएर आएकोमा धेरै आभारी छु । अबदेखी
पिन हामीह िमलेर सासल
ु ाई रा ो हेरचार गरे र मायालु प रवार
बनाउने छौ ।
जब ससरु ाको अ ते ी भयो र क ढुङ्गा खडा ग रयो
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तेसपछी मेरो सासल
ु ाई या सर भयो भ ने थाहा भयो र उपचार
र अपरे सन ग रयो । हामी नयाँ घरमा सन तखर गरे का िथयौ तर
एकदेिखअक घटना हँदै गा ो भयो । मैले गन स ने सबैथोक
गरे र आमाको गा ो भएको अनहु ार दे दा “घर अिल िछटो
सन पाए के िह हने हो िक । या घर सन िबि कै आमालाई के िह
पो हने हो िक ?” भ ने नकारा मक सोच मा ै आउ यो ।
“मैले िकन ए तो गरी रहेको… िकन अिहले?” भनेर
मैले कुनै कुरामा पिन बु समेत दे न छोडेको िथए । होजामा
मैले “िकन अिहले ए तो भएको ?” भनेर भ दा रे बरे डले
“अिहले भएर नै रा ो भयो, अिहले नै आमलाई रा ोसँग हेन
मौका हो र ते तो देखेर आमामा पिन अझ म पिन बिलयो भएर
बा न पछ भनेर आस पलाउछ” भनेर उपदेश िदनु भयो । यो
सनु ेर मेरो आखमा आसु आयो र साथै मेरो मन प रवतन भएको
ज तो ला यो । हामी जिहले पिन बु को लोकमा छौ र
हामीलाई बचाइ रािखएकोका छ भ ने सकार मक सोच आउन
था यो । तेसैले आमाको किठन उपचार सिकयो र अिहले “
मैले फे री अक ज म पाए मलाई नाितिनह को हेरचार गन िदनु
है” भनेर भ नु ह छ र बािहर घु न जादा सधै हा ो घरमा आएर
नाितिनह सँग माया गरे र कुरा गनु ह छ ।
कोरोनाको माहाम रमा ससरु ाको मृ य,ु छोरीह को नयाँ
कुल जाने बेला, नयाँ घरमा सन ज ता धेरै कुराह एकै चोटी
भए । किठन र दख
ु द कुरा भए पिन जस र पिन आभा रपन दे नु
पन सं थापकको उपदेशले गदा हामी अघी बढ्न स यौ । ए तो
रा ो उपदेशले गरे र रा ोसँग बा न पाएको ह भ ने बोध भएको
छ । मलाई यो उपदेशमा िलएर आएको मेरा हजरु बाहजरु आमा,
बवु ाआमा र सधै हा ो म त गन कोगानेइ सघं का सद यह ती
म धेरै आभारी छु ।
यो बष ीमती समहु ारा दइु अ यास ग रयो । एक हो
जमू मा होजा । पोहोरसाल जब के िह गन िमलेको िथएन
योबेलामा अब हामीले के गन भनेर सम या भएको िथए ।
हामीले सामािजक स जाल र िचठी प , पो टकाड आदीबाट
संबाद गय र सबैको िच तालाई अिलकती भए पिन हलङु ो
पान भनेर ए ता काय मह गय । ए ता काम ारा यो संसारमा
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भैरहेको प रवतनलाई कसरी सामना गन भनेर याहाका
आमाह ले गरे को काम दे न थाले । ए ता आमाह भएर नै यो
ीमती समहु ले जमू मा भए पिन होजा गन स छ ज तो ला यो र
रे बरे डलाई आ ह गय । होजा भनेको आफुले नदे ने
“आभा रपन” लाई अ ले देखाउ िदने ठाउ हो । यहाँ
बो दबो दै आसु झान मा छे मु कुराउने या अ को कुरा सनु ेर
आसु बगाउने सािथह पिन ह छन । जमू बाट रोएका अ
सद यलाई माल िदन त सिकदैन तर सािथह सँग आफु
जोिडएको छु भनेर महससु गन सिक छ । होजा गरे र अ को
सख
ु को कामना गदा बु बाट अच मको बदान पाएको ज तो
ला यो । हामीले चाहेको ससं ार पिन हामीले पाउन स छौ भ ने
कुरा पिन थाहा भएको बेला हो यो ।
अक एक अ यास भनेको “मामे याफे मा ाथना” हो
। यो याफे हामीले के िहसालदेखी के टाके टीको लागी खाजा
खवु ाउने भनेर खोलेका िथयौ तर कोरोनले गदा चलाउन
निम ने भयो । हरे क मिहना िछमेकका १४० भ दा बढी
के टाके टी आउथे अब उिनह को लािग के िह गन नसके कोमा
दख
ु लाई के िह गन
ु ला यो र ीमती समहु कोको सह- मख
सिक छ िक भनेर स लाह मागे । स लाह गदा “के टाके टीको
लागी पजु ा र ाथना गरौ!” भ ने िनधो भयो । ीमती समहु का
सद यह ले आ-आ नो घरको बु मिु तअघी अ कसैकोिन ती
भनेर ाथना गनछन भ ने क पना गदा “मामे याफे ” को
ाथना बु मा पु ने छ ज तो ला यो । र सधै िब भ रको लागी
ाथना गन सह-सं थापक योकोजी ज तै बनेर िब कोिन ती
ाथना गन एक मिहला ब छु भनेर सह- मख
ु र अ सद यह
िमलेर ाथना गन कुरा सु गय ।
तेसो गरी सोचेर नै यो संसारमा भोकमरी र दख
ु मा परे का
के टाके टीह मा होईनक संसारका सबै के टाके टीको
सख
ु कोिन ती भ ने ाथना गन काम सु ग रयो । दोजोमा के िह
नमागी अ कोिन ती “खाजा खवु ाउने “मामे याफे ” पिन उ म
कुरा हो तर आ नो आखाले नदे ने के टाके टीको सख
ु को
कामना गन भनेको एक आ था मा ने सद यकोिन ती एक
खडु ् िकलो माथी गएको ज तो ला यो । यो बषको गम
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मौसममा पाकइङ गन ठाउमा “खाने सामान िबतरण गन मामे
याफे ” सु गन योजना िथयो तर स मण बढ्ने हो िक भनेर
अिहले नगन िनणय गय ” । तर हामीले अझै हार मानेका छै नौ
र कुनै िदन प कै “मामे याफे ” सु गन छौ भनेर ाथना
ग ररहेका छौ ।
कोगानेइ मि दरको दोजोमा बेश गदा सं थापकको
ठुलो ति बर देिख छ । याफे मा आउने के टाके टीले “उहा को
हो ?” भनेर सोदछन । “ उहा नै र शो कोसेइ काइ बनाउने
मा छे हो” भनेर जवाफ िद छु । “ए हो र ?” भ ने ज ता कुराह
यहाँ ह छन । सं थापकले बनाएको कोसेइको दोजो एक
ठाउँबाट फै िलएर समाजको कुनाकुनामा फै िलएर बोिधस व
बनाउने याड ब ने छ भ ने कुरा सोचेमा धेरै खश
ु ी ला छ ।
अ य ले पोहोरसालको िनती तथ काय ममा “बवु ा
छोराकोिन ती आदष ब नु सकुन आमा दयाको काख ब नु
सकुन”् भनेर िनदशन िदनु भएको िथयो । मलाई ते तै आमा
ब नु छ । के टाके टीकोिन ती घर बोिधस वको याड ज तो
बनोस भनेर ीमती समहु का सबै सद यसँग िमलेर यो कुरालाई
ल य बनाउछु । र अझ एक जना धेरैलाई भए पिन यो उपदेश
फै लाउने छु भनेर ण गदछु ।

प रवारका सद यह सँग
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किमकः र शो कोसेइ काइको जानकारी

सं थापकको िजवनी र र शो कोसेइ काइको इितहास
शरण पन सु पाठ स म पु ड रक तपृ ाठ
र शो कोसेइ काइले शरणमा पन सु पाठको आधार भनेको नै पु ड रक सु (अतौ य सु ,
योउहो पु ड रक मतलब पु ड रक सु , अबलोिकते ोर बोिधस व कम सु ” हन । र तेसम य एक स म
पु ड रक “सब सु को राजा” भिनने सु हो ।
बु धमको सु मा “बा ने त रकाको स य” को उपदेश िदइ छ र ते म य पिन स म पु ड रक सु
भनेको अनेक नैितक कथा ारा यो स यलाई बझु रे कसरी अ यास गन हो भनेर िसकाइ छ । सं थापकले
ए तो उपदेशलाई वचन र िकताब ारा सिजलोसँग बु न स ने गरी िसकाउनु भएको छ ।

यसरी सबैले बु ने
गरी िसकाउनु

ए तो झु ो
भएछ

सं थापकले
कती धेरै पढ्नु
भएको छ

ओहो
खु ा
िनदायो

के ही त य

आज पिन रा ो
कुरा सिु नयो
ध य भैयो

कती
सिजलोसँग
बु न सिकयो

पु ड रक सु लाई बृहत पमा “स म पु ड रक सु ” भनेर
भिन छ । यो सु लाई कोसेइ काइमा “मािनसले यो ससं ारमा बा दा
खेरी ममा नपरी बा ने त रकाको आदरिणय उपदेश” भनेर भिन छ
। र शरण भनेको ते लाई आधार बनाउने कुरा हो ।
ೈयो किमक िनजी योजन बाहेक िबना अनमु ती ितिलपी बनाउन र छा न िनषेध ग रएको छ ।
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किमकः र शो कोसेइ काइको जानकारी

सह-सं थापकसँग िमलेर
ࡳࢇ࡞ᖾ
नम ते! 
ࡏ࡞ࡾ
ࡲࡋࡻ࠺㻌

ࡔ࠸
ࡌࡻ࠺
नम ते
ࡪ࡛ࡍ
ࡼ㻌

३० जनाभ दा कम सद यबाट सु भएको र शो
कोसेइ काइमा सं थापक र सह-सं थापक िमलेर दैिनक
िमिचिबक र तेदोरी गनु भयो ।
एक जाडो मिहनाको िदनको कुरा हो । सं थापकले
सह-सं थापललाई साइकलमा िलएर िमिचिबक गन िहडं ् नु
भयो । जाडो र समय भल
ु ेर २० घर जती जानु भयो तर धेरै
जाडोले गदा खु मा रगत संचार नभएर साइकल ओिलदा
िहडं ् न नै स नु भएन ।
सं थापकले सह-सं थापकलाई उहाज तो “संसारमा
अक कोही छै न” भनेर भ नु ह यो ।
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फे री भोली पिन
मेहने त गरौ है!

के ही त य
यो बेलामा सद यह ले मिहनामा जपानी १० पैसा सु क
ितथ, सु पाठ िकताबको ५० र मालाको १ पैयाँ १० पैसा र सबैले
खाने चाउचाउको ८० पैसा िथयो । सद य बनेका धेरैह को रोग र
घरमा सम या भएकाह िथए ।
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कोरोनाले िसकाएको अ को भलाई गन मन
Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

नयाँबषको सबैलाई धेरै शभु कामना छ । मैल यो काम गरे को दो ो बष
ला यो । सब थम यो पढ्ने सबैलाई ध यवाद िदन चाह छु । धेरैले पढेर खश
ु ी
हन भनेर अझै मेहने त गनछु ।
अ य ले पोहोरसालस म ३ बष लगाएर स म पु ड रक सु तृपाठको
अ यायह लाई बझु ाउनु भयो । नयाँबषमा ६ प रिमताको नैितक कुराको “दान”
भ ने वचन छ । अब एसपछी हामीले आधरभतु बु धमको कुरा िस ने छौ
भ ने आशा राखेका छौ ।
र अिहलेको मल
ु कुरा भनेको अ को भलो गन दान हो भनेर िसकाउनु
भएको छ । कोरोना पिन ते ो बषमा बेश गरे को छ र “कोरोनाको बेलामा एक
अक लाई सहयोग गन मन बनाउन”ु भ नु भएको छ “कोरोनाको देन” भ ने
सकारा मक श द योग गनु भएको छ । तपाईहं को व रपरी क तो “आभा र”
हन पन कुराह भएका छन त ?
बु धमलाई “ ी पथ” भनेर पिन भ ने ग र छ र आफु र अ को भलो
गन ि लाई यो बष पिन अपनाएर हरे क िदन िबताउन सके कती असल हने
िथयो होला ।
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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

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

$GGUHVV 9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
0DLO 32%R[3DFLÀFD&$86$
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

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

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
)DFHERRNKWWSVZZZIDFHERRNFRPUNXNRIÀFLDO
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Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org
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