Founder’s Reflections 

म श
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 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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ा गन

यो बष पिन जाडो मिहनाको यान सु भयो । अ यारो बाक हने िबहान
दौिडएर दोजो गएर पेटिभ देखी आवाज िनकालेर जोडिसत सु पाठ गदा
िभ ैदख
े ी नै श आउने गदछ ।
हामीले पढ्ने स म पु ड रकको हरे क ोकमा बु को कामना भ रएको
ह छ । र अिहलेस म अनिग ती मािनसले म पढेर अिहलेको यो सु बनेको
हो । ए ता बु का कामनाह एक भएर मािनसह को भ एक हँदा स म
पु ड रकको म को श ा हने गदछ ।
बु को सरं ण भनेको हामीलाई जादु गरे र हा ो कामनालाई परु ा गन
कुरा होईन । हामीह लाई ज तो सक
ु ै अ ठे रोमा पदा पिन बु हामीसँग भएर “म
ितमीह लाई र ा गछु, सबै कुरा ठीक हनेछ” “ितमीमा प कै यो दख
ु बाट अघी
बढ्ने श छ” भनेर हामीलाई हौसला िदएर हामीलाई श िदने गदछन । यो
नै बु को संर ण हो ।
हामीले बु को ए तो सरं णमा िब ास गरे र आ नो सबश खच गनु
मह वपुण ह छ ।

सं थापकको िनब ध १० २१२-२१३बाट

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 बुझाउन, 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

पैसा सचं य गन
पैसा योग गन: दान- २
Rev. Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

दान भनेको दयालु मनको ितिबंब
िनवाण पजु ा (फे अ
ै र शा यमिु नले िसकाएका नैितक कुरा बझु रे धेरै जनाले
ु री १५ गते) आउँदछ
अझै धेरै उपदेश िलदै जाने छन भ ने छ । ए ता कुराह बाट फे री बु धमको कुरा गन हो भने चेलाह अघी
आ नो िनधन हनेछ भनेर शा यमिु नले भनेका कुराह मनमा आउने गदछन । “धेरै मािनसकोिन ती काम
ला न र अ को खश
ु ीकोिन ती र अ को क णाकोिनि त” भ ने उपदेशलाई अ यास गनु भ ने उपदेश
चेलाह लाई िदएर शा यमिु नले अ को खश
ु ीको कामना गरे का हन ।
यो उपदेशमा लागेपछी उपदेशको बाटो भनेको खाली अ को भलोकोिन ती बा ने शा यमिु नको
ज तो दानको अ यास गनु बाहेक अ के िह छै न । शा यमिु नले दानबाट नै दयाको गिहराइमा पगु क
े ा हन ।
ए तो कुरा फे री दयालाई समाजमा योग ग भ दा दान (धम, धन र तन) भ ने कुराबाट वा तिबक प
िल छ । दान भनेको नै दयाको अ यास बाहेक के िह हन स दैन ।
तर हा ो समाजमा दान भनेको मठ मि दर र धिमक सामािजक सं थामा च दा िदने कुरा हो भ ने
सोच बल छ र ए ता दानह को बारे मा के िह गलत सोचाइ छ तर साचो अथ अिल फरक छन ज तो
ला छ ।

धन सचं य पिन बु कम हो ?
बु धमको अथमा धनको बारे मा बु धमका ाता नाकामरु ा गेन गु ले “सबसाधारण बु धमालल
ु े
त सकृ य भएर धन कमाउने कुरामा यान िदनु भनेर भिनएको छ” भनेर भनेका छन । धनलाई प र याग गनु
पन हो िक भनेर सोिच छ तर बु धममा पिन नाफा िलन खो नु या धन आजन गनु भनेको गन नहने कुरा
होईन िक ब बा न चािहने र सकृ य भएर बा न चिहने कुरा हन भ ने मु यांकन ग रएको छ । यो िकन भने
“सचं य ग रएको धन अ को सख
ु को िन ती बाढ्न सिक छ” भनेर हो ।
22

LIVING THE LOTUS FEBRUARY 2022

President’s Message㻌

पैसा भनेको योग गन मािनसको मनले गदा ते ले बचाउछ पिन अिन माछ पिन भिन छ र तेसैले
खराब बाटोमा योग हन स ने हनाले कसरी योग गन भ ने मह वपणु ह छ । बु धममा “पैसा आजन
गरी धेरैकोिन ती ध य हने मािनस” लाई याबसी िदइ छ र ब तक
ु ो लगावलाई छोडेर आ ना सामानह
बाड्ने कुरा मह वपणु ह छ भनेर जोड िदइएको ह छ । जती सुकै धन संपती जोडे पिन यो संपती “आफुले
मा योग गरे संपती नास सरह हो र यो संपितलाई दान िदएर योग गरे मा यो संपितले िजवन पाउछ र
यो नै साचो अथमा दान” हो भनेर नाकामरु ा गु ले भनेका छन ।
अथशा लाई जापािन भाषामा के इजाइ भिन छ र यो परु ानो िचिनया श द हो र एसको वा तिबक
अथ भनेको “समाज माफत अ लाई बचाउन”ु भ ने अथ ला छ र तेसैले अथशा को मल
ु कुरा भनेको नै
संचय गन मािनसबाट नभएको मािनसलाई िदने कुरा हो । र संचय ग रएको धनलाई काननु अनसु ार
चलाउन िम छ भ ने कुरा त भ नै पदन ।
अिहले मौसम प रवतन, जोिखम पयावरण, खा स कट, धनी र गरीबको खाडल ज ता
िजवनलाई चनु ौती िदने सम याह धेरै छन र हामीले आ नो िजवनयापन गन त रका प रवतन गन बेला
भएको छ ।
एक िस अथशा तृले “अ को भलाई गन” भ ने कुरा नै अबको ससं ारको स तल
ु न र हा ो
भिब यको साचो हो भनेर भनेका छन । मािनसको मनमा अ सँग बाडेर खाने भ ने सोचाइ रा न ज री छ र
ए तो कुरा देश या िबिजनेस सबैले िमलेर गरे मा उ जल भिब य बनाउन सिक छ भ ने हो । ए तो सोचाइ
मलाई “सबै कुरा मल
ु पमा एकै हो भ ने कुरालाई फे री समझाएर दान गरे र बाड्ने मन बनाउन”ु भनेर बु ले
े रत गरे को ज तो पिन ला छ ।
यो अथमा दान भनेको एक मह वपणु भ हो भ न सिक छ । बु धमको उपदेश फै लाउने धम
दान त भ नै परे न दख
ु पाएका मा छे को मनलाई बझु रे शाि त िदन स ने गरी तन र मनले दयालाई अ यास
गनु पिन बोिधस वको आधारभतु कुरा हो ।
तर धन दानको बारामे चाही हामीले िदने मि दर या सं थाले ते लाई के गरी योग गछ त यो
रा ोसँग बु न ज री ह छ । साचो पमा योग गरे र आफु र अ दबु ै ध य हने धन के हो त ?
तपाईहं लाई के ला छ त ?
From Kosei, February 2021. 
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मेरो िज दगी बद ने तीन भेटह
अ तरा ृय चार िबभाग टाफ
हिगवारा य सक
ुे
यो वचन २०२२ जनवरी ६मा ा स एट्लाि टक संघ (उ र र दि ण अमे रका यरु ोपेली संयु अनलाइन काय म)" मा ग रएको हो ।
सबैजनामा शभु भात र नयाँबषको शभु कामना । म अ तरा ृय चार
िबभागमा काम गन हािगवरा य सएु के ह । म २०१९ िडसे बर देखी यो
िबभागमा छु र पोहोरसालको नोवे बरस म म उ रदि ण अमे रका र यरु ोपको
काम गथ । अिहले म मोङोिलआ र साह रन े हेन गदछु । यहाँ काम
गनअघी
ु म गाकु रन िब ालयमा पढ्ने गथ । पोहोरसालको तािलमपछी आज
फे री ए तो तािलम िलने मौका पाएकोमा िनकै आभरी छु ।
सं थापकले पिहला “स म पु ड रक भनेको भेट हो र भेट भनेको एक
मह वपणु उपदेश” हो भनेर भ नु भएको िथयो । हािमह धेरै कारको िचज ,
अबभु व र मा छे का िबचमा बा ने गछ । बु धममा ए ता सबिचजह लाई
“भेट” या “कम” भनेर भिन छ । सं थापकले यो उपदेशलाई नै “ कम र भेट”
लाई मह व िदनु पदछ भ नु भएको ज तो ला छ । यहाँ मलाई आज मेरो
बारे मा वचन गन िदइएको छ र म यहाँ आज मेरो िजवनको तीन ठुला “भेट”
ह र ते बाट पाएको पु यको बारे मा भ ने छु । र अ तमा मैले िय भेटबाट
िसके का पाठह को बारे मा पिन भ नेछु । मेरो िजवनमा अनभु व अझै तेती छै न
तर पिन मलाई यहाँ यसरी वचन गन िदनु भएकोमा धेरै ध यवाद िदन चाह छु
।
मेरो पिहलो भेट िथयो “मानिसक रोग” सँग । म आ था मा ने
प रवारमा ज मेको ह । मेरो बुवा पिन कोसेइ काइका कमचारी हनहु छ र वहाँ
अिहले टो योको ने रमा मि दरमा कायरत हनहु छ । ८ बषअघी वहाँ एही
िबभागको मख
ु हनहु यो तेसैले धेरैले वहाँलाई साएद िच नु ह छ होला ।
आमा अिहले साइतामाको उरावा मि दरको शाखा मख
ु हनहु छ र मेरो
हजरु आमा पिन मि दरमा मह वपणु काम गन गनुह यो । तर म आफु भने
यिु नभिसटी जाउ जेलस म आ था ती क ी पिन ची िथएन । जापानका
मािनसह नयाँ धम ती नकार मक ी रा ने गछन र तेसैले आफु आ था
मा ने भ ने अ लाई भनेमा लाज ह छ ज तो ला यो । र तेसैले भ नु पिन
नपला म मि दर तेती जाने गिदनथे ।
मैले पिहलोप ट कोसेइ काइको काय ममा भाग िलएको भनेको म
यिु नभिसटीमा हँदा इटािलको रोमको यािटकनको संचार िबभागमा अ थाइ
काम गदाखेरी हो । यहाँ कोसेइ प ीकाको शाखा िथयो र िमयाहाँ जी मुख
हनहु यो र वहाँ अिहले पिन मुख हनहु छ । खास म यिु नभिसटीको
दो ोबष हँदा रोम घु न जादा वहाँलाई भेटेको िथए र वहाँले “ितमी
यािटकनमा आएर काम गन हो ?’ भनेर भ नु भएको िथयो । मलाई
इटिलअन भाषा र प ीकाको काम दबु ैको बारे मा ान नभएकोले के गन हो
भनेर िच ता लागेको िथयो र मैले कोसेइ काइ रोम से टरका मख
ु िमजमु ो
का सतु ोिससँग स लाह गरे र वहाँले “जाने पिन नजाने पिन गन मन छ िक
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छै न यो मा सोचेर िनणय गन”ु भनेर भ नभु यो र मैले यो चनु ौितलाई ि वकार
गन िनणय गरे ।
तर जब म अ थाइ कामको तयारी गद िथए मलाई Obsessive
Compulsive Disorder भ ने मानिसक रोग ला यो । मलाई यिु नभिसटी मन
नपरे र होला तनाब बढेको िथयो र थाहा नपाई मानिसक रोग लागेको िथयो ।
रोगले गदा मैले धेरै हात सफा गन जे िचज पिन हजार प ट चेक गन मनमा
उतरचडाव आउने ग य । कसैले मलाई जाससु ी गरे को हो िक ज तो ल यो र
“मैले जे गरे पिन के िह नरा ो हने हो िक” भ ने म र डरले त िथए ।
अ थाइ काम िभसाको कारणले गद दइु चरणमा गरे को िथए ।
पिहलोप ट रोगबाट िसत हँदै गरे को िथए । सधै बेलुका िमजमु ो से टर मख
ु र
वहाँक पि नसँग कुरा गरे रे मा मेरो डर भागने गद यो । डर फे री आउने मन
अशा त हने फे री जाने अिन फे री डर ला ने म ह यो । तैपनी िमजमु ो र वहाँक
पि नले मेरो कुरा सुनी िदनुह यो । वहाँह दइु को दया पाएको िथए तर मैले
आ नो कुरा मा सो न स ने िथए ।
पिहलो चरणको काम सि कएपछी जापानमा फक र तेसपछी मन अिल
शा त भएको िथयो । तर मेरो बिहनी कुल जान छोडेको भ ने थाहा पाए । एक
बेलुका मेरी बिहनी आ नो कोठामा रोइरहेको देख र “यो मैले गदा हो । मैले
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खाली आ नो कुरा मा सोचेकोले बिहिनले आ नो मानिसक श गमु ाएक
हो” भ ने लागेर किहले पिन नलागेको लािनको अनुभव गरे । योबेला “म
मेरो बिहिनकोिन ती भए पिन बिलयो भएर िजउनु पछ” भ ने सोच आयो । र
दो ो चरणको काम मैले बिहिनकोिन ती भनेर अझै मेहने त गछु भ ने िनणय
गरे ।
“बिहिनको लािग” भनेर काम गद जादा अच मिसत िब तार रोग कम
हँदै गयो । तेसपछी “अ कोिन ती बा ने हो भने आ नो दख
ु पिन समा हने
होक ?” भ ने सोच आउन था यो । तेिहबेलामा इटािलमा कामले आउनु
भएको गाकु रन िब ालयका धानअ यापक नो रिहरो िनवानोिजसँग भेट्ने
मौका पाए । भेट्नु ३ घ टाअघी अचानक िमजमु ोिजबाट फोन आयो । “
य सक
ु आज ितमीलाई िमयहाँ जी गएपछी यहाँको शाख मख
ु को
उ रािधकारी ब ने हो भनेर गाकु रनको मख
ु ले सो नु ह छ होला है” भनेर
भ नु भयो । “अनी उ रािधकारी भएपछी जापानबाट टाढा भएर म नजेल
इटािलमा काम गन सोचेर काम गनु पछ है, मेहने त गनु” भ ने कुरा भ नुभयो ।
“अबको ३ घ टामा मेरो िज दगीको िनणय नग र नहने भो” भ ने
ला यो । तर भेट गनअघी
“आफुलाई गनु मन ला ने भ दा पिन अ कोिन ती
ु
के िह गन स नु मह वपुण ह छ होईन र यो नै खश
ु ी भएर िजवन िबताउने कुरा
हन जा छ” भ ने सोचाइ आयो । र मैले गाकु रन मख
ु लाई “अ कोिन ती गन
काम भए मलाई सिु पनसु ” भनेर भने । मख
ु ले मेरो कुरा बु नभु यो । तेसपछी
म गाकु रनमा भना भए र एसो गरे र म गाकु रनमा पढेर नै गि भर भएर
आ थाको बाटोमा लागेको ह ।
मैले मानिसक रोग नामको भेटले गदा अ कोिन ती बा ने भनेए
मह वपणु कुरा िसके र आ था र संघको उ कृ तालाई बु न सके । रोग लागेर
दख
ु पाएको पिन अिहले यो बु ले िदएको उपाय हो भनेर सो न स छु ।
बु ले “य सक
ु े ितमी खाली आ नो कुरा मा होईन िक आ ना निजकका
मािनसलाई पिन यान िदन स ने बन” भनेर मलाई बझु ाउन खोजेको हो िक
ज तो ला छ । रोगको अबुभवले नै “बोिधस वको िजवन यापन” बु न सके र
आ थाको मह व थाहा पाउन सके ज तो ला छ ।
दो ो भेट हो “नैर यता” सँग । मैले अिगन भनेका कुरले गदा म फे री
गकु रन िब ालयमा भना भए । िमयाहारािजपछी यािटगनको शाख मख
ु
ब न भनेर मैले याथोिलक धम पढन ज री िथयो । तेसैले मैले स म
पु ड रक पढेपछी कमचारीको पमा इटािलमा गएर पढ्ने िनधो गरे ।
गाकु रनमा मैले धेरै रा ा कुराह िसके । पु ड रक सु या
सं थापकको उपदेश मा होईन िक अ यासबाट पिन धेरै िसके । तर मेरो
मनिभ भने “म इटाली जान मा यहाँ आएको” भ ने कुरा गड पमा िथयो ।
तेसैले यो काय परु ा गन सबश खच गरे । अिहले फकर हेदा अ कोिन ती
काम गछु भनेर िबदेश जाने सपना त आ नो वाथमा प रवतन भएको रहेछ
भ ने ला छ ।
तर जब म गाकु रनमा पास भए मलाई इटाली पढ्न होईन िक
“अ तरा ृय चार िबभाग” मा खटइयो । साचो भ ने हो भने मैले ३ बष
िब ालयमा के गरे को होला ज तो ला यो । मलाई यो िनणय मा य भएन र म
अक त रकाबाट इटाली जा छु भनेर सो न थाले ।
मलाई खटाइएको िनणय भएको भोिलप ट नोवे बर १५ िथयो र यो
सं थापकको ज मजय ती िथयो र म तेसकोलागी भनेर मु य मि दर टो यो
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गएको िथए । मलाई िनवानो िब ालय मख
ु ले ईमेल गनु भएको रहेछ । “मैले
के िह गन सिकन ित ो लािग । तर भेटलाई समा गन िक नगन भ ने आफुमा
भर पछ तेसैले अब पिन हािमसँग िमलेर भ गद जाऔ” भनेर लेिखएको
रहेछ ।
तेसपछी ज मजय ती काय म सु भयो । कामले धेरै िबजी िथए तर
यो बेलाका सिचब काववातािजको वचन सु ने मौका पाए । वचनमा
वहाँले सं थापक ारा अिन म समयमा पाएको उपदेशको बारे मा सनु ाउनु
भएको िथयो ।
“िदइएको काम गन िक नगन सिकने हो िक नसिकने हो भनेको
खासमा ठुलो कुरा होईन । सबैकुरा मलाई बु ले िदएको आदेश हो भनेर
कामलाई गि भर भएर मेहने त गरे र गन मा हो । ते तो कुरा मा ै सोचेमा ह छ
। ते तो कुरा सो न स ने मा छे लाई नै बु ले पिखरहेका ह छन । र फे रपछी
पिन यो काम गनु भनेर बु ले तयारी गरी िद छन तेसैले आफुले पाएको
कामलाई गि भर भएर गनु पछ”
यो कुरा सुनेपछी मलाई क तो भयो थाहा छै न तर मैले आफै ले
सं थापकसँग कुरा गरे को ज तो भान भएको िथयो र आखाबाट आसु
रोिकएन । काय म सि कएपछी मैले सिचब र वहाँको िपएलाई भेटे । पले
“वहाँ हािगवरा हन र उिन अब अ तरा ृय िबभागमा काम गन छन” भनेर
सिचबलाई मेरो प रचय िदनुभयो । “ए हो ल रा ोसँग काम गनु है” भनेर
भ नभु यो ।
यहाँ काम गरे को अिहले २ बष बयो । कोरोना माहामा रको िबचमा
पिन धेरै संघका सािथह सँग भेटेर काम ग ररहेको छु । इटािलमा पढ्न जाने
कुरा परु ा हन नस दा धेरै िनरास भएको िथए तर अिहले अ तराि य चार
िबभागमा काम गन पाउदा धेरै नै खश
ु ी छु । िबदेशमा आ था ग ररहेका
संघका सद यह को के िह काम गन पाउदा खश
ु ी ला छ । “िबदेशमा पढे मा
आ नो सपना साकार ह छ” भ ने सोचाइ िथयो तर अिहले नयाँ भेटले गदा
आफु ज तै भएर रा ो िजवन यापन गन पाएको छु ज तो ला छ ।
के िहिदनअघी मैले एक नातेदारलाई भेट्दा कोसेइ काइको कुराह गरे
। ितिनलाई कोसेइ काइ तेती मन पदन यो र मलाई काम गन ठाउँको बारे मा
अनेक ह गरे । कुनै पिन सं थामा काम गदा अनेक कुरा ह ह छन तर
मैले कोसेइ काइमा काम गरे को त “कोसेइ काइ मन परे र, संघका सािथह
ि य लागेर नै हो” भ ने ला यो । िबदेशमा पढ्ने सपना परु ा भएन तैपनी कोसेइ
काइलाई छोड्ने िबचार चाही किहले पिन आएन । र ए ता िनरास भएको
अनभु व पिन मेरो िन ती धेरै मह वपूण हो र बु को ि बाट हेदा िजवनको
सबैभ दा मह वपणु कुरा के हो भनेर बु न ज री ह छ भ ने कुरा थाहा पाए ।
अि तमको भेट भनेको मेरो कामको अ ज अिन मेरा बवु ा जो यहाँका
कमचारी िथए वहाँ सँगको भेट हो । सु मा पिन भनेको िथए िक मेरो बवु ा
कोसेइ काइको कमचारी हन भनेर । बवु ा अिहले रे बरे ड हनुछ र वहाँले
अ तरा ृय िबभागमा पिन काम गनु भएको छ । मभ दा ठीक ३० बषअघी
गकु रन िब ालय पास गरे र २० बष जती अ तरा ृय चारको काम गनु िथयो
। म जमनमा ज मेको ह र २ बष देखी ६ बषस म बेलायतमा बसेको िथए ।
अिहले पिन बेलायत र शो कोसेइ काइ (RKUK) को िफिल श योकोजी
लगायत धेरैसँग कुराकानी हने गदछ ।
मलाई अ तरा ृय जगतमा काम गन मन लागेको पिन मेरो बवु ाको
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काम देखेरै नै हो ज तो ला छ । वहाँले अ तरा ृय चार िबभागमा काम गरे र
देशिबदेश गएको दे दा मलाई यादै रा ो ला यो र आदर गथ । र म पिन
गाकु रनमा पढेर बवु ा ज तै कोसेइ काइको कमचारी भए पछी ते तो महसुस
झन भयो र बुवा कती उ च तरको हनुहदो रहेछ भनेर अझ बु न थाले ।
गाकु रनमा हँदा पिन “बवु ाले भए यो बेलामा के सो नु ह यो होला ?” भ ने
सोचाइ आउ यो बवु ाको बारे मा धेरै सो न थालेको िथए । र साथै म पिन
यहाँको कमचारी भएपछी आफु त बवु ा ज तो त हनै सि दन होला भ ने
िहनाता बोध पिन ह यो । र आफु बवु ाभ दा उ म हनै सि दन भनेर सो ने
गथ ।
गाकु रनमा िब ालयमा पास भएर जानअ
ु घी अ य को घर गएर
रातृभोज खाने उ म चलन छ । म पिन पास भएपछी मेरा साथी र के िह
कमचारीसँग अ य को घर गएको िथए । अ य र वहाँको ीमतीले
हा ोिन ती भनेर धेरै िमठोिमठो प रकार तयार गनु भएको िथयो । मैले तेही
बेलामा िभ ाम झु डाइएको सं थापकको फोटो देखे । मलाई योबेलामा
“अ य ले आ ना बुवा जो सं थापक हनु ह छ वहाँको बारे मा कसरी सो नु
ह छ होला ?” भ ने सोच आयो ।
यो रमाइलो साँझको अ यमा मलाई जस र भए पिन अ य िजलाई
गन मन ला यो र हात उठाए । “म आ नो बवु ालाई धेरै आदर गछु तर
मलाई आफुमािथ िहनता बोध पिन ह छ । तपाईलें आ ना बवु ा जो सं थापक
हनहु यो वहाँको बारे मा कसरी सो नु ह यो ?” भनेर सोधे । वहाँले तु तै
“बवु ालाई िजतेनौ भने ितमी अघी बढ्दनै ौ” भनेर भ नभु यो । र “०.१% मा
िजते ह छ । आ नो काममा िजत । िजतेन भने मानवको िबकासकोिन ती
काम ला ने मा छे ब न सिक न” भनेर पिन भ नु भयो । म मेरा बुवालाई िज न
सि दन होला भनेर सो थे तर मैले अ य बाट भने नसोचेको जवाफ पाए ।
“िज न”ु भनेको के कुरा हो साचो भ दा मैले रा री बझु ेको िथइन । तर
यो रा ी भोजमा सामेल भएको मेरा गु ले “अ य ले आ ना बवु ा
सं थापकलाई िज नु भएको छ” भनेर भ नुभयो ।
मैले यो बेलामा अ य ले मेरो िज दगी भ रको ल य के हो भनेर
दशाउनु भएको िथयो ज तो ला छ । अ य ज तै मेरो पिन आदर गन बुवा
हनहु छ मैले बुवालाई “िज न” के गन पन हो र तेसलाई मनन गरे र िस दै
जानेछु । म यहाँ काम गनु अघी र पछी मैले आ ना बवु ालाई हेन ी फरक
परे को छ तर मेर कामका अ ज उिनसँगको भेटलाई उजा मानेर काम गद
जानेछु ।
िय नै हन मेरा िज दगीका ३ मह वपणु भेटह । एसो हेदा नरा ा
भेटलाई पिन समेटेर मैले बु बाट धेरै भेटह पाए । स म पु ड रक सु को
अन त तथागत अ यायमा तलका कुरा ह भिनएका छन ।
“सबमानवह हो तथागत बु को उपदेश हने सु मा सब ािणलाई
बु बनाउने बािणह छन । ते मा वयमलाई पिन उपदेश िदइएको छ र साथै
तेसमा अ लाई पिन उपदेश छ” ।
यहाँ “ वयम” भनेको हामीलाई आफुलाई ठीक ला ने कुराह हन र
“अ ” भनेको आफुलाई ठीक नला ने र अनुकुल नहने कुराह हन । बु ले
हामीह लाई ए तै अनेक भेट गराएर बु व ा गराउछन भ ने उपदेश हो यो
। र मैले अिगन पिन भने ज तै मालाई तीन बु ले भेटह गरएर मैले पिन
बु को ती अिलअली बझु े ज तो ला छ । तर मलाई यसरी भेट गरएर
6

बु ले िसकाउन खोजेको कुरा खासमा के हो भने मैले िज दगी भर यास गरे
पिन बु ने स ने छै न होला ।
मैले भनेका अिघका तीन भेटह मा के िह समान कुरह छन । यो हो
“मेर संघका सािथह ले मलाई भेटको मह वलाई बिु झिदनु भएको कुरा हो ।
यहाँ म अिहले यस र आ ना कुराह गदा मेरो मनमा मलाई दख
ु बाट िनका न
सहयोग गनु भएको िमजमु ा से टर मख
ु , िनवानो गाकु रन मख
ु , र
आमबवु ाको अनुहारह र अ य र सं थापकका उपदेशह आइरहेको छ ।
ए ता भेटह ले नै मैले भोगेका नरा ा भेटह वा तबमा मलाई चािहने िचजह
िथए भनेर मलाई िसकाएको िथयो । संघ ले गदा नै मैले ए ता कुराह बु न
सके र भेटलाई अझ मह व िदन सके को ह ।
नयाँ बष सु भयो । अिहलेस म मलाई सहयोग गनु भएका
मािनस ती आभारी हन निबस अब पिन संघका मािनसह को सझु ाबलाई
िलएर भेटलाई मह व िददै आ था मा ने मािनस भएर धमको बाटोमा िहडं ् ने छु
। म पिन संघको अ सद यकालागी एक असल भेट हन सकु भनेर भ गद
जाने छु ।
सु नु भएकोमा ध यवाद ।
अनलाईन वचन गद हािगवारािज
बवु ासँग

प रवारसँग
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किमकः र शो कोसेइ काइको जानकारी

सं थापकको िजवनी र र शो कोसेइ काइको इितहास

सद य बिृ
दो ो िब यु पछीको जापान धेरै गरीब भएको िथयो र मािनसह को मनमा चोट अिन धेरै मा छे
िबरामी िथए ।सं थापक र सद यह ले “पु ड रक सु मा िब ास गरे मा सख
ु ी बिन छ” भ ने उपदेश बाड्दै

धेरैलाई मु िदलाएका िथए । शक
ं ा गन मा छे पिन उपदेशलाई अ यास गदजादा आ नो मन र ी
बदिलएपछी पु ड रक सु मा आ था रा न थाले ।सख
ु ी भएका सद यह खश
ु ी र आभारी भएर यो उपदेश
सनु ाउदै गए अिन समहु ठुलो हँदै गयो । यसरी र शो कोसेइ काइको सद यह बृ ी हँदै गएको हो

घरमा खश
ु ी
छायो

पु ड रक सु मा
आ था राखेर
अ यास गरे मा
सख
ु ी भइ छ है! 

मनमा
शाि त
आयो

∵ஙࡣඖ
Ẽࡢ⣲࡛
ࡍࡼ࣮㻌

࠾ࡣࡼ࠺
࠾
ࡣ ࡼ࠺
࠺
ࡈࡊ࠸ࡲ
काम रा ो
ࡍ
भयो 
∵ங࡛ࡍ

के ही त य
दो ो िब यु सिकएको १९४५मा १३०० घरमा सद यह
िथए र एकबष पछी १०,००० अिन ते को अक बष
१८,०००मा बृ ी भयो ।

कती
रा ो!

मेरो स रर
बिलयो भयो

दख
ु ी
मा छे लाई
म त गन
सके

कती धेरै
मा छे
खश
ु ी
भएका

ೈ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

मु य मतु घोषणा
सबैजना
नम कार! 

कती धेरै
मा छे ह

पिखनु
भएकोमा
ध यवाद

सख
ु ी हने
बाटो िहडौ!
दो ो िब यु सिकएको १९४५मा १३०० घरमा सद यह
िथए र एकबष पछी १०,००० अिन ते को अक बष
१८,०००मा बृ ी भयो ।मु य मतु घोषणासह-सं थापक
योकोिजको िनधन भएको अक बष सं थापकले “अन त
अ यास गु तथागत शा मिु न” नै यहाँ पु ने मु य मतु हो
भनेर घोषणा गनु भयो ए लाई “स य िु त” भिन छ ।यो बष
सं थापक जापानको उ र हो काइदो देखी दि ण युशु पगु ी
जापानको सबै भागमा धम चारमा जानु भएको िथयो ।
जापानको ४८वोटा मि दरमा गएर सद यह सँग सबं ाद गरी
त स म पु ड रकको उपदेश िदनु भएको िथयो ।
यो बेलामा सं थापकको बृ ी र वहाँको ववचनले
भािबत भएर धेरै मा छे हेन आएका िथए ।

8

सबैको
श
िमलाएर

के ही त य
सं थापनदेखी “स य िु त” स मको २० बषलाई “उपाय
समय” भिन छ । झठु पिन उपाय भ ने उखान ज तै बु
धममा मािनसलाई सही ठाउँमा िलएर आउन योग ग रने
त रका हो यो । 
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आफु र अ ले पु य पाउने दान
Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

यो मिहना पिन ६ प रिमताको बारे मा वचन सु न पाइयो ।
ते को अथ बु दै पढै जादा दानको अथको बझु ाइ गिहरो पान रा ो
मौका भयो यो ।
दान गरे र दयाको गिहराइमा पगु क
े ा शा यमिु नको धम चार
पथमा लागेका हामीले िजवन यापन गदा अ यास गन सिकने दानको
बारे मा फे री बु न सके । धम, धन र तनको दान र अ धन बाहेकका
सात कुराह को मनन गरे मा ज तो सक
ु ै बेलामा पिन हामीले दान गन
स ने ह छौ ।
वचनमा “धन संचय”लाई सकारा मक पमा ततु गरे र
“संचय गरे को धनले अ को भलो गनकोिनि त” भ ने हो भने “धन
आजन गनु पछ” धनलाई सकारा मक पमा ततु गनुभयो ।
हा ो सं थामा “एक छाक दान अिभयान” छ र एसमा आएको
पैसाले सामािजक कायमा लगाएको कुरा दानको एक उ म उदाहरण हो
भ न सिक छ । यो सं थाको मल
ु ल य “पिहला अ ” भ ने कुरा पिन
यो दानले पु ी गदछ । संसारभरी ए तो “कोसेइ काइको मन” फै िलयोस
भनेर कामना गदछु ।
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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, Rampur, 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
7ZLWWHUKWWSVWZLWWHUFRPUNXNBRIÀFLDO
,QVWDJUDPKWWSVZZZLQVWDJUDPFRPUNXNBRIÀFLDO

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

Published by Rissho Kosei-kai International

