Founder’s Reflections 

गब गन सिकने सं था बनाउन
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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काशक: र शो कोसेइ काइअंतरा ृ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
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मख
ु स पादक: के इइची आकागावा
स पादक: के सक
ु े ओसादा
नेपालीससं करणअनवु ादरस पादक: निवनअयाल
स पादन कमचारी:अंतरा ृय िबभाग कमचारी

पाइयो ।

र शो कोसेइ काइको ६०औ वािषक उ सव सबैसँग िमलेर मनाउन

अिहले िबते का ते दाइ जाशु क स मनानीय गु यामादा एताइले
“िनवानो ितमी धे रै मे हे न ती छौ ते सै ले सबै ले ित ो कु रा सु छन ।
सबसाधारण बौ ालु ले ए तो गनु सािच नै आभारी हन पन कु रा हो”
भने र भ नु भएको िथयो ।
हामीह ले सबैले सख
ु पाउने उपदेश पाएर “यो उपदेश अ लाई बाड्नु
पछ” भ ने कुरा मा सोचेर काम गरे का हौ । ए तो गनु नै िजउनक
ु ो कारण ब छ
र गब गन सिकने कुरा पिन हो । कोसेइ काइको िजवन शि को मल
ु नै एही हो
ज तो ला छ ।
“रोमनह रोमलाई िबशाल भएर माया गरे का होईन । रोमनह ले माया
गरे को ले रोम ते तो िबशाल भएको हो” भनेर बेलायतका समालोचक
चे टटनको माहाबाणी छ । सबैभ दा मह वपणु कुरा नै तेही हो ।
सबैले आ-आ नो शि ले अझै गब गन सिकने रशो कोसेइ काइ
बनाउनु नै हा ो सबैभ दा मह वपणु काम हो ।
सं थापकको िनब ध ११ १२६-१२७बाट

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

सख
ु को बारीमा िबउ हा ने: दान- ३
Rev. Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

“ सु िश फाउ डेसन” को बारे मा
ताइवनमा “ सु िश फाउ डेसन” भ ने एक परोपकारी सं था छ । २००७मा िनवानो शाि त परु कार
पाएका गु चेङ एनले १९९६६मा सं थापन गरे को एक परोपकारी समहु ारा खोिलएको हो र अिहले यहाँ
४० लाख भ दा बढी सद य भएको एक िस अ तरा ृय बु धमको गैर-सरकारी सं था भएको छ
जसले ाकृ ितक कोप या अ बेलामा सहयोग गद आएको छ ।
हामी ज तै यो सं था पिन स म पु ड रक सु मा आ था राखेर दयावान बनेर (बु को क णाको
मन िलएर अ लाई मु िदलाउने” सं था बनाउने ल रहेको छ र मलाई धेरै भािबत बनाएको कुरा
भनेको “साहयता चािहने मा छे छन र नै हामी परोपकारी ब न सके का हौ” भ ने उहाह को भावना रहेको
कुरा हो । सामािजक र परोपकारी काम गदा दयाको भावना आउछ र यो कुरा ितको आभ रपन र खश
ु ीले
अझै ए तो काम गन मन ला ने कुरा धेरै असल कुरा हो ज तो ला छ । हा ो सं थाको “एक छाक दान” को
भावनासँग पिन िम ने कुरा यो सं थाले सु देखी अिहलेस म ग ररहेको छ ।
परोपकार सं थाका अ सद यलाई बाँसको भाडो िदएर “आ नो खाने खचबाट बचाएर दैिनक ५
पैयाँ जती ज मा गर” भनेर ित चेङ एन गु ले आ ह गरे पछी एक सद यले “मिहनामा यसरी ज मा
भएको ३० पैयाँ अ लाई दान िदऔ न” भनेपछी गु ले ह छ भनेर भनेका िथए रे ।
“हरे किदन ५ पैयाँ भाडोमा हा दाखेरी अ लाई साहयता गन सके को भ ने भावना आएर मन
शा त ह छ । र ५ पैयाँ बचाउदा सधै अ लाई ेम गन र मु िदलाउन बचत गद गएको हौ” ।
दान तेसमा पिन पैसा दान िददा ए ता खलको भावना धेरै मह वपणु ह छ भनेर हामीलाई
िसकाएको हो ज तो ला छ ।
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President’s Message㻌

“पु य” उ प न हने धािमक सं थान
पिहलो कुरा म त चािहने या दख
ु पाएकाह लाई सहयोग गन भनेको आ नो मु र सुखको लािग
हो भ ने हो । र यो कुरा सबै सद यह ले बझु रे मनदेखी नै खश
ु ी भएर दान गन । र साथमा दान गन कुरा
हामीले दैिनिकमा योग गन कुराबाट बचाएर गन । योभ दा पिहलो अक
ं मा मैले पैसा बचत गन भनेको
दान िदनको लािग भ ने हो भने यो िज दगीको ल र बा ने आधार पिन ब न स छ भनेर भनेको िथए ।
दानबाट अ को भलो ह छ र ए तो गनाले नै मानव भएर िजउनक
ु ो सबै भ दा खश
ु ी िम नेछ ।
तर धेरै दान गदमा धेरै पु य कमाइ छ भ ने कुरा चाही होईन । बु शा मा पिन “गरीब भए पिन
भ गरे र िदएमा अ कोिन ती ह छ र मा छे ले शाि त पाउछ” भनेर लेिखएको छ ।
शाि त भनेको आ नो मनमा खश
ु ी र अचल भएर पाइने पु य हो भ न सिक छ होला । अ को
अनहु ारमा खश
ु ी छाए आ नो मनमा िबना शत व छ अनभु व भएमा यो नै बा ने श ब न पु छ । तेसो
गरे मा सख
ु लाई अनुभव गनकोिन ती भनेर आफै “दान गन पाऔ” भ ने भावना जागृत ह छ होला ज तो
ला छ ।
र यो सं थामा दान गन भनेर “िभ को िबज” रोपेमा यहाँबाट पु य उमृ छ भनेर तेसलाई
“सख
ु को बा र” भनेर भिनने रहेछ । र हा ो सं थामा पिन सद यह ले ए तो आदरिणय “िभ ाको िबज”
रो ने बेलामा यो िबजले अ को मु र सख
ु र स बृिधको लागी गनु पन छ । तपाईहं को कामना र दया नै
दान भ ने िबज “छन” छ र यो कुरालाई मल
ु पमा कसरी योग गन भ ने कुरा मह वपणु ह छ ।
हा ो काममा कतै लोभन छ िक ? यहाँ नचािहने कुरा छ िक ? मु साहयता मा नेले पाएका
छन त ? धमको खश
ु ी ा गरे का न त ? यो कुरा फे री एकचोटी गि भर भएर सोचेर इमा दार भएर
दानलाई िबषेश गरी धनलाई योग गन गरे मा मा कोसेइ काइको “बा रमा” िबज रोपेर भ गदा अ को
सख
ु मा जोिडन पु छ भनेर यो हा ो सं थाको सं थापन मिहनामा फे री एकचोटी मनमा रा नु छ ।
From Kosei, March 2022
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सख
ु को पथ
कृ श

े जिु ग
हवाइ मि दर

यो वचन २०२१ अि ल ४मा हवाइ मि दरमा ग रएको िनवाण पजु ामा ग रएको हो ।

सबै जना आ ा िदनहु ोस ।
मेरो नाम कृ श े जगु ी हो र म ३४ बषको भए । आज
मलाई संघह कोअघी यसरी वचन गन मौका िदनु भएकोमा
धेरै ध यवाद ।
अिहलेस म मैले आ नो िजवनमा धेरै कुराह अनभु व
गरे र ब ल अब ज तो सक
ु ै दख
ु मा पिन आभारी ब न िसके को
छु ज तो ला छ । अिहके मैले आफुले सोचेकोभ दा धेरै सख
ु ी
िजवन िबताइ रहन पाएको छु ।
३ बषअघी म वाइअवा सधु ार के मा २ बष बसेर
छुटेको ह । यो सधु ार के भिनए पिन सबैभ दा कडा सजाय
पाउनेलाई फे री समाजमा फकाउने भ ने उद् यले बनाइएको
जेल िथयो । अिहले मेरो १० बष सजाया पणु पमा िब न १
मिहना जती बाक छ । यहाँ अिहले म यसरी तपाईहं कोअघी
छु तर म मेरा िबगतका ३ बषमा म १३ बष भएदेखी सबैभ दा
बढी जेलमा बसेको िथए ।
म सानो हँदा सबैले मेरो हेरचार गरे का िथए । अिहले
पिन ते तै हो । मेर बवु ा ब दरगाहको से यउु रटी गाड र आमा
अिफसमा काम गनु ह छ । मेरो मानिसक रोग भएक एक
बिहनी पिन िछन । उनको मन यो संसारमा सबैभ दा दयालु छ ।
हामी प रवार सबैमा पिहला देखी रा ो मेलिमलाप िथयो र
अिहले पिन हामी धेरै कुरा सँगसँग नै गन गछ । एकअकालाई
सहयोग गनु पछे भ ने हा ो भावना िथयो र मैले पिन यो
प रवारको के िह काम आउन ब न सकौ भनेर सानो बेलादेखी
दान भनेको के हो भनेर िस दै आएको िथए ।
मैले बेसबल, फूटबल अिन कराते ज ता धेरै
खेलकुदमा भाग िल थे र मैले आ ना प रवारबटा धेरै सहयोग
पाएको िथए । तर पिन िकन हो मलाई अझै बढी के िह
चािहएको िथयो ।
म काननु ले नाबालक मािनने १०, ११ बष नहँदै गैर
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काननु ी काम गन गरे को िथए । सानो बेलदेखी सबैभ दा रा ो
िचज चिहयो भने जे पिन गन खालको िथए । अ को डाढ गन
गथ र मैले मेरा ज तै आिनबानी भएका सािथह को सँगत गन
थाले । म ६ क ा हँदै िछमेकमा ब ने सािथह सँग िमलेर गाजा
खान थाले र मेरो बबादी सु भयो । र िब तार लागु पदाथको
लत लगेको िथयो तर दैिनक गन पन काम त गथ तर घर फोड्ने,
चोरी गन, लागु पदाथ बे ने र हँदाहँदा डाँका डा ने स म गन पगु े
। पिहला साथीह सँग िमलेर चोदा साथीको लागी भ ने ला यो
तर पछी आफु एकलाई पिन चोरी गन थालेको िथए ।
१६ बष हँदा डकै ितमा सजाय पाए र १९ बष हनजेल
हवाइ बाल सधु ार के मा थिु नए । यो के मा आ नो दशक
कालको अि तमका मु य बषह अ को िनगरानीमा िबताए र
िनगरानीमा ब ने नै बानी भयो । १९औ बषको ज मिदनको िदन
यहाँबाट छुट्ने कुरा िथयो तर मैले चरु ोट लक
ु ाएको देखरे छुट्न
अझै समय ला ने भयो । र म छुट्ने बेलामा २० बष भै सके को
िथए र अ त रम माफ पाए ।
यो बेलामा मलाई जेल फक पिन के िह डर छै न भ ने
लागेको िथयो र अपराध झनझन धेरै गद गए । जेलको िजवनमा
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बानी परे कोले समाितए पिन पिहलाको िजविनमा जाने त हो िन
भनेर आफुले के गरे को हो तेती िबचार गन गरे को िथइन ।
ए तो गदागदा एकिदन अ त रम रहाको
उ लङन गरे को भने र म १९ बष हँ दा हवाइ सु धार
के मा १० बष थु िनए ।
खासमा भ ने हो भने मलाई यहाँ थु नअ
ु घी मलाई रा ो
होस भनेर सरकारबाट थु ै मौका िदइएको िथयो । आ नो
चालचलन सधु ारने र लागु पदाथबाट छुटकारा पाउने
काय मह िथए । तर ित कुराह कुनै पिन आफुलाई काम
ला छ ज तो लागेन । र मैले ित काय ममा सोिधने कुरा झटु ो
भए पिन सबै सही उ र िदएर यो काय मबाट िछटो छुटकारा
भएर जाने मा सोच िथयो । ए तो गरे र म”रा ो िव ाथ ”
भएको नाटक गरे र सबैमा म रा ोसँग पास भएर काय मबाट
बािहर िनि कए र फे री अपराध गन थाले ।
सधु ार के मा ब दा पिहले म सँग नै बसेका
साथीह सँग पिन भेट भयो । आफ्ना िज दगीका धेरै बष
उिनह सँग सधु ार के मा िबताएकोले एक िकिसमको
आफ नपन बनेको िथयो । तर ए ता साथी ह जो जेलमा ब दा
ि य भएका िथए ितिनह पछी गएर ह या, आ मह या गन या
रोग लगेर आ ना यान गमु ाउने िथए र कितलाई धेरै बष
सजाय भएको िथयो ।
जेलिभ को (सधु ारके ) म काय म सके र म फे री
अ त रम रहामा परे को बेलामा २७ बषको भाई सके को िथए ।
म ब ल जेलभ दा बािहर काम गरे र खान स ने भएको िथए ।
िज दगीमा पिहलोप ट साधारण काम गन थालेको िथए । तर
फे री पिन म िब तारै खराब मा छे को सँगतमा ला न थाले र फे री
झगडा अिन लागु पदाथ सेबनले फे री जेल गए ।
जेलमा पदा म यास ब स भ ने काय म जनु जेलमा
परे का म य कुलतमा परे काह लाई ठीक पान काय ममा िथयो
तेसमा भाग िलन थाले । म यहाँ हरे क िचजमा के िह न के िह
आ था छ भ ने कुरा सो न थाले र मलाई ते ले गदा आ नो
िज दगी बद नु छ ज तो ला न था यो । योबेलदेखी
बु धमका िकताबह पढ्न थाले र म यो पथमा िहडं ् न थाले ।
तेही बेलामा जेलिभ ग रएको बु पजु ाको बारे मा
जानकारी पए र यहाँ र शो कोसेइ काइको ओजाक
जोयनिजलाई भेटे । मैले वहाँबाट बु धमको बारे मा सबै कुरा
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बु छु भ ने ला यो । मैले मेहने त गरे र पढे र आफुले जानेका
कुराह अ कै िदह लाई पिन सनु ाए । मलाई िकन हो बु धम
मलाई मेल खाएको ज तो ला यो र उपदेश पढेर मेरो िभ स म
गएको ज तो ला यो । जोयानिजले मेरा िज दगीका हरे क
प को बारे मा सुझाब िदनहु यो र कमको उपदेश बुझाएर
दैिनिकको काम कसरी सधु ार गन भनेर पिन िसकाउनभु यो ।
मैले “अनेक बन पती र बिु ट” को नैितक कथाको
बारे मा पढेर शा यमिु नले मलाई िदएको “दयाको वषा” को
बारे मा बु न सके । र स म पु ड रक सु मा भएका नैितक
कथाबाट उपदेशको बारे मा अझ बु न सके । अिन अ को काम
आउन,ु इमा दारी हन,ु र हरे क पललाई मह व िदएमा आफु
खश
ु ी हन सिक छ भनेर जाने । म यो पथमा िहडेर रा ोसँग
बा छु भ ने ण गरे र जेलिभ का धेरैलाई यो कुरा सनु ाए ।
ए तो गनालाई अ लाई बझु ाउनु मा ै होईनक यो कुरा आ नो
मनिभ रा ोसँग ब दो रहेछ भनेर बझु े ।
म २०१९को माचमा फे री वाइिपओ यु ी म भएको
आ नो घर फक । पिहलेका साथीह सँगको सँगत छोडे र पल
िसटीमा भएको र शो कोसेइ काइको मि दरमा जान थाले ।
मि दरका मा छे ले मलाई यानो पमा वागत गरे र अिहले पिन
म यहाँ खश
ु ी भएर पजु ा गन जा छु । उपदेशलाई रा ोसँग
अ यास गदा अिहले मेरा िजवनका हरे क प ह असल भएका
छन ।
मि दरमा हने िबिभ न काय ममा भाग िलदा मलाई
धेरै खश
ु ी ला छ । म बय क र यवु ा िबभागमा छु र सधै होजामा
बसेर आ नो अनभु व अ लाई भनेर र सनु ेर िसके को कुरा
आ नो िजवनमा उपायोग गन गछु । जमू मा हरे क मिहना हने
पु ड रक सु को हरे क अ यायको कुरा पढेर ते को अथ बु दै
छु । मि दर कुन काम र कसरी मातोइ झ डा फरफराउने भ ने
कुरा पिन अिलअली िसके को छु । र िबषेश काय ममा
आफुले के िह गन पाउदा धेरै नै खश
ु ी ला छ । म अिहले
बु धम र कोसेइ काइसँग जोिडएको भान ह छ । यो मि दरमा
मैले आफुलाई लागेको कुरा सबै भ न स छु र रे बरे ड
मोकुतानी या अ जबाट िबिभ न सझु ाब पाउने गरे को छु
।२०२० जनवरीमा घरमा गोहो जोन मतु ित थापन गन मौका
पाइयो । मैले बु मतु घरमा िलएर आउन ह छ ? भ दा सबैले
ह छ भनेका िथए । प रवार सबै फरािकलो मनको हनहु छ ।
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ओजकािक जोयानिजको िनदशनमा मतु रािखयो । फुिजई
कारे न शाखा मख
ु के िह सािथह िलएर आउनु भएको िथयो ।
यो मिु तअघी िपतृलाई पु दा मनमा शा त र सुखको अनुभव
हछ।
अिहलेस म िबिभ न सम या झेलेको मलाई मेरो
प रवारले भने सधै म त गनु भयो । मैले कितप ट प रवारलाई
दख
ु िदए पिन वहाँह मेरो निजक नै ब नभु यो यो स झेर
मलाई किहलेकिहले क तोक तो ला छ । अिहले यसरी मेरो
प रवरलाई मेरो पिन दख
ु होईनक आशाको िज दगी छ भनेर
देखाउन पाउदा मलाई धेरै खश
ु ी ला छ । मेरो आमाबवु ा बृ
हनु ला नु भएको छ र अब वहाँको हेरचार गरी सानोबेलामा
िबताउन नसके को समय वहाँह सँग िबताउछु । र मेरो बिहिनको
पिन हेरचार गन दाई ब छु भनेर तयारी गदछु ।
पिहले मैले कुकमा गरे र आमाबवु ालाई दख
ु िददा
वहाँह लाई क तो लगेको िथयो भनेर मैले एकचोटी सोधेको
िथए । वहाँह ले मैले सधै नरा ो काम गरे को दे दा आशा
मारे को र दख
ु भएको िथयो भनेर भ नु भएको िथयो । यो
बेलामा मैले कसैको कुरा नसु ने मा छे बनेको रहेछु भनेर
अिहले ित श दह मेरो मनमा बसेको छ ।
बवु ाह धेरै बष तनावमा रहनु भयो तर म एक िदन सही
िदशामा िहड्छु भनेर िब ास गनु भएको िथयो । आज म
वहाँह लाई दयदेखी नै मेरो भल
ु ह कोलािग माफ मा छु र
अब देखी रा ो छोरा हने बाचा गदछु ।
ते पछी मैले सारा िजवन ियिनिसत िबताउन मन छ
भ ने एक मिहलालाई भेटे । मैले उनलाई कोसेइ काइमा सद य
बन भनेर आ ह र उिन सद य बिनन । मैले उिन योिलसँग
२०१ माच १४मा िबहे गरे । संघका साथीह र रे बरे ड
मोकुतािनिजको सहयोगले कोसेइ काइको मि दरमा िववाह
भयो । कोरोनाले गद के िह साथी र नातेदार मा िथए र एक
खु ला ठाउँमा भोज पिन ग रयो । साथीह ले यो िबषेश
िदनकोलािग बधाई िदए ।
िबहेपछी हा ो सबं ध अझ बिलयो भयो । मलाई सबै
सहयोग गन ीमती ती म धेरै आभारी छु ।
मलाई आफु िबस बष जती हँ दा खे री दे खी
धाराको काम गन मन िथयो र मलाई यो कामले खु शी
िद यो । ते सै ले मै ले आ नो वडा कायालयमा धाराको
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पानीको काम पाउदा मै ले ब ल ए तो रा ो काम पाए
भने र धे रै खु शी लागे को िथयो ।
र म आ ना िपतृ ती पिन आभारी हन थले । िपतृ ती
आभारी हनाले आफुमा ठुलो खश
ु ी छाउछ । मेरो
प रवारह सँगको दरु ी पिन घट्दै गयो र म वहाँह कोिन ती एक
साहरा ब न सके को छु ज तो ला छ । र म पिहलाको ज तो
हलङु ो मािनस होईन िक आ ना निजकका मािनसह लाई
आदर गन पिन भए । िबहान उठे र आज म कसरी िबताउनेछु
भ ने सोचेर एदी नरा ो कुरा भए पिन म सधै के िह िस न स ने
छु भ ने सो छु र सबै कुरामा आभारी हन थाले ।
बु ले मैले भेट्ने मािनस र मैले पाउने अनभु व दान
गद आउनु भएको छ । मैले िबगतमा गरे का भल
ु ज तै अ
मािनसलाई म सहयोग गन आ नो अनभु व भ ने छु भ ने
लागेको छ । आ नो िभ को योितलाई अझै बु न बु वलाई
च काउदै आफुलाई दैिनक असल बनाउदै जानेछु । हा ो
दैिनिकमा नर ा र गा ो कुराह ह छ र किहलेकही सहन
किठन पिन ह छ होला । तर हामीलाई तेसलाई पार गन बु ले
प र ण अिन सधै उपाय िदनेछन । यो कुरामा म िब ास गछु ।
मलाई अिहलेस म िबषेश याल गनु भएको र
बोिधस वको पथ िहडं ् न आधार बनाइिदने सबैलाई आज म
दयदेखी ध यवाद िदन चाह छु । म अबदेखी कुनै पिन किठन
प र णमा पिन हार नमानी सधै उपदेशलाई मन िदएर
अ कोिन ती कम ला ने मािनस ब छु भनेर भ गद जानेछु ।
आज मलाई यसरी बो न िदनु भएकोमा ध यवाद ।

मि दरमा आउनेलाई जानकारी िददै े जिु गिज (िनल मा सिु शमािजसँग)
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किमकः र शो कोसेइ काइको जानकारी

सं थापकको िजवनी र र शो कोसेइ काइको इितहास

ससं ारमा फै िलदै र शो कोसेइ काइ
अिहले र शो कोसेइ काइ जापानमा मा होईन िकन अमे रका, ािजल, बेलायत, ताईवान,
थाइ या ड, को रया, ईि डया, नेपाल लगयात िबदेशका धेरै ठाउँमा छन र सद यह लाई सख
ु ा गन
अ यास र िब शाि तकोिन ती ा ीकोलािग लािगपरे को छ ।
देश र िबदेशका धेरै धमालहु पिन र शो कोसेइ काइको काय ममा चासो राखेर यहाँ आउने
गदछन ।क रब ३० जना सद यबाट र शो कोसेइ काइको प रवार अिहले संसारभर फै िलएको कारण
सं थापक, सह-सं थापक र अ य यको असलता ले गदा हो भ न सिक छ ।
िब का
सबै िमलेर
बसनु

हात िमलाएर अ लाई
बझु रे

र शो कोसेइ
काइमा वागत
छ

कती रा ो

िब शाि त
को पिहलो
पाइला
पु ड रक
सु को मन
हो नी

के ही त य
िब मा स म पु ड रक िसकाउन सं थापकले
ले नु भएको “ पु ड रक सु को नब-िब लेषण” “पु ड रक
सु को नयाँ बझु ाइ” “पु ड रक सु बु धमको आ मा”
आदी िकताबह धेरै भाषामा उ था ग रएका छन ।

िब का
मािनसलाई
सख
ु दान
गरे को छ हिग

कित धेरै देशमा
मि दर छन 

ೈ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

सं थापकबाट बतमान अ य तफ

बतमान अ य (िनिचको िनवानो) सं थापकका जेठो
छोरा भएर १९२८मा जि मनु भयो ।
िब यु र यु पछीस म आ ना बवु ासँग अल ग भएर
सगु ानमु मा सानो भए पिन आ ना आमालाई १० बष सहयोग
गरी िबताउनु भयो । फे री प रवार सबै टो योमा ब न पाउनु
भयो र सं थापकले अ लाई मु िदएको दे दा िपता कती
असल रहेछन भनेर बु न था नु भयो ।
१९९१मा स थापाकबाट गु को उ रिधकारी हण
गरी दो ो अ य ब नु भएको हो ।

8

के ही त य
अ य आ ना आमा र दाजभु ाइ िदिदबिहिनसँग
१९४४ देखी १० बष सगु ानमु ामा ब नु भयो । योबेलामा
सं थापक ए लाई टो योमा बसेर यान र अ यास गनु
भएको िथयो ।
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दानले िदने सख
ु अनबु ोध
Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

यो मिहना आ नो वचनबाट दान तेसमािथपनी धन दानको बारे मा कुरा
सो दै हामीले कसरी आ नो आ थालाई हेनु पन हो भ ने मौका िम यो ।
पिहलो भागमा भिनएको “ सु िश फाउ डेसन” का सं थापक िसङ एन
गु ले िनवानो शाि त परु कार पाएको कारणले गदा हामीसँग रा ो संब ध भएको
NGO हो र के िह पिहला अधय को आ हले योबेलका िनदशक
वातानाबेिजको नेतृ वमा के िह कमचारीह यो सं थाको अबलोकनमा जानु
भएको िथयो यो सं था एक परोपकारी सं था को िनपणु सं था हो र ाकृ ितक
कोपको बेलामा, अ पातल सचं ालन, िब िब ालय, पयवारणको काम र
आ नै िटवी समेतबाट चार सार काय म गरे र ताईवानमा परोपकारी कामको
जड गाडेलो सं था हो भ ने मेरो बझु ाइ छ ।
हा ो सं था ज तै पु ड रक सु मा शरण िलने सं था हो र दानबाट
दयालु मन िबकास गरे र “सख
ु ” पैदा गरे को कुराबाट हामीले पिन फे री एकप ट
“दान” लाई फकर हेरेर “अिबलािशता” भनेको के हो बझु रे अिहले हामीले
गरे को आ थालाई फे री एकप ट हेन ज री छ ज तो ला छ ।
८४औ वािषक उ सवको यो बेलामा फे री नयाँ मन गरे र दानको
आधरभतु कुरा बझु रे आफु र अ ले सख
ु को अनबु ोध गन स ने दानको िब तार
गरौ ।
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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

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: lotusbuddhist@gmail.com
URL: https://sf-buddhism.org/

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 of Vancouver
Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai International
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

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

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
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