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Hans hellighet Dalai Lama sammen med munker fra Buddhistforbundet

Dalai Lamas besøk i Oslo
Som tidligere nevnt gikk Buddhistforbundet sist desember inn for å bli
medarrangør i besøket til Hans Hellighet i Oslo sammen med Karma Tashi
Ling buddhistsamfunn og Den norske
Tibet-komité. Mange forberedelser
skulle til for å gjennomføre et vellykket
besøk. Etter hvert kom brikkene på
plass med buddhistisk undervisning 8.
mai i Chateau Neuf i Oslo som det
viktigste arrangementet sett fra vår
side. Vi fikk også til en (om enn kort)
audiens for buddhistiske munker og
nonner med Hans Hellighet. Hans
Hellighet Dalai Lama er uten tvil den
mest kjente buddhistiske munk i
verden i dag. Med den sentrale

plassering i tibetansk historie som
Dalai Lama-institusjonen har hatt frem
til i dag, er forholdet til den kinesiske
sentralregjeringen det som har skapt
størst kontroverser rundt ham. Så også
denne gangen da den norske regjeringen ikke ville møte ham. Dette skapte mye harme blant folk. Men som en
upolitisk organisasjon var ikke dette
vår «sak». Derimot kan en si at en
annen kontrovers som dukket opp var
vår «sak». I alle fall tilfalt det undertegnede å fronte media når det gjaldt
svertekampanjen som tilhengerne av
kultusen av ånden «Shugden» satte
inn mot Hans Hellighet. Denne
kultusen har hatt et visst rom innenfor

1

Gelug retningen av tibetansk buddhisme men er blitt avvist som negativ
og sekterisk av Hans Hellighet. Avvist
av flertallet av Gelug tilhengere synes
«Shugden»-tilhengerne å kjempe en
kamp mot Hans Hellighet der adjektivene sitter løst: «den verste diktator i
verden», «muslim i munketøy», «falsk
Dalai Lama», «løgner» osv.. Dette
skaper rimeligvis ikke mye sympati for
deres syn blant tibetanere flest.
Påstander om brudd på menneskerettighetene fra Hans Hellighets side
har blitt avvist av Amnesty International
og det indiske rettsvesenet. For en
utenforstående til denne stridigheten
innenfor Gelug-retningen virket «Shugden»-tilhengerne nesten skremmende
når de i time etter time ropte ut sine
fordømmelser av Hans Hellighet på
gatene utenfor lokalene der han holdt
sine foredrag. For oss buddhister var
dette en pinlig forestilling som en godt
kunne vært foruten.
Hans Hellighet selv lot seg imidlertid
ikke forstyrre men ga av seg selv, slik
han har gjort gjennom mange år, selv
om han neste år fyller 80 år.
Ellers fortjener prosjektleder Peter
Karal takk for et godt gjennomført
arrangement.

UNDV konferanse i Vietnam /
Thailand

Bilder fra Hans Hellighet Dalai Lamas besøk i Oslo

United Nations Day of Vesak konferansen ble i år arrangert i Vietnam.
Ettersom den pågikk samtidig som vi
sto midt oppe i besøket til Dalai Lama i
Oslo var det ikke mulig for noen av oss
å delta. Imidlertid takket forstander ja til
invitasjon fra Thailand om å delta på
«kortversjonen» av konferansen i
Bangkok der han holdt en tale for forsamlingen og fikk litt tid til oppdatering
av våre kontakter i Asia før turen gikk
hjem til vår egen vesak-feiring.
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fra NORAD. For første gang skulle vi gi
oss i kast med et land der spenninger
mellom buddhister og muslimer har ført
til vold med flere hundre drepte de
siste årene. Formålet med besøket var
å møte buddhistiske ledere for å drøfte
buddhismens forhold til religiøse minoriteter. Dette fikk vi god anledning til
gjennom møter med blant annet ledere
for flere buddhistiske universiteter og
høyskoler. Vi fikk også tid til noen
møter med representanter for islam og
kristendom. Vi møtte også den meget
kontroversielle munken U Wirathu.

Fra vesak arrangementet i Ingeniørenes hus

Vesak feiring
Tirsdag 13. mai markerte Buddhistforbundet vesak i Ingeniørenes hus i
Oslo. Omkring 250 fremmøtte bidro til
en stemningsfull feiring der fokus igjen
var på det åndelige. Forskjellige
munker deltok med resitasjon, ledet
meditasjon og Dharma-foredrag. I år
var det Phra Tinnawat fra Wat Thai
Norge som holdt Dharma-talen.
Tekstlesning av buddhister i forskjellig
aldre gav også et fint løft til feiringen.
Lokalene i Ingeniørenes hus er
nyoppusset og har også gode
fasiliteter for bespisning. Etter den
seremonielle delen av arrangementet
fikk derfor folk god anledning til å sette
seg ned til prat rundt kakebordene

Reise til Myanmar
I juni/juli dro Buddhistforbundets forstander sammen med forsker Iselin
Frydenlund til Myanmar. Dette var en
del av prosjektet om religiøse minoriteter i land med buddhistisk majoritet
som vi gjennomfører med finansiering

Digha Nikaya overleveres til U Wirathu

De vi møtte uttrykte tilfredshet over
støtten fra Buddhistforbundet til
religionsdialog i Myanmar. Det er tatt
initiativer til interreligiøs dialog i
Myanmar men klimaet mellom religionene er foreløpig preget av usikkerhet
og svak tillit. Forslag fra buddhistisk
side om lover som legger restriksjoner
på konvertering og interreligøse
ekteskap for buddhistiske kvinner
bidrar også til at forholdet mellom
religionene ikke er det beste. Et viktig
resultat av reisen var at vi fikk identifisert fremtidige samarbeidspartnere så
vel som utfordringer vi må forholde oss
til i arbeidet med å fremme religionsfrihet og menneskerettigheter på
buddhistisk grunnlag.

3

buddhismen for munkene og de
frivillige
medarbeiderne
(lekbuddhistene) i klosteret. Jeg ga på denne
bakgrunn en to timers presentasjon av
buddhismen i Norge / Europa.

Mester Xuecheng overleverer gaver

Besøk i Beijing
I forrige nyhetsbrev fortalte jeg om
besøket i Oslo av munkene Xian Qing
og Xian Wei fra Longquan-klosteret i
Beijing. I august i år fikk jeg anledning
til å besøke klosteret på nytt og ble
mottatt som en gammel venn.
Longquan-klosteret ble gjenåpnet i
2005 med Mester Xuecheng som
abbed. Han er også generalsekretær
for «Chinese Buddhist Association» og
spiller en viktig rolle i Kinas religiøse
liv. Han har utviklet det til et «modellkloster» med over 100 munker og
nesten like mange lekbuddhister som
arbeider som frivillige med bl.a.
oversettelser, undervisning, sosialt
arbeid og økologisk landbruk. Alt er
effektivt organisert i moderne lokaler i
tradisjonell
kinesisk
stil.
Mester
Xuecheng er også opptatt av å bringe
den kinesiske buddhismen ut til resten
av verden. Jeg fikk møte ham og
benyttet anledningen til å orientere
ham om prosjektet «A Common
Buddhist Text» som jeg er koordinator
for, som går ut på å utgi en bok felles
for alle hovedretningene innen buddhismen.
I forkant av besøket var jeg blitt
forespurt om å holde et foredrag om

Under foredraget i Longquan klosteret

I forbindelse med at jeg inntok måltidene sammen med viseabbed Chanxing fikk jeg også anledning til å utdype
en del temaer sammen med ham. Jeg
ble også tatt med rundt i klosteret og
landskapet rundt av munken som er
mester Xuechengs sekretær og klosterets oversetter og ble innbudt til å
overnatte i klosteret. Jeg fikk derfor
anledning til å delta i morgenmessen
som begynte kl. 04:00 sammen med
munkene. Mester Xuecheng har over
lengre tid engasjert seg i interreligiøs
dialog. Klosteret skulle nettopp denne
dagen motta en delegasjon fra USA.
Jeg ble invitert til å delta på dette
møtet men måtte dessverre avslå på
grunn av andre avtaler i Beijing.

EBU møte i Hamburg
Årsmøte i European Buddhist Union
(EBU) fant sted 25.–28. september i
Diamantvei-senteret i Hamburg med
Tilak Perera og forstander til stede
som Buddhistforbundets representanter. Rundt 30 av EBUs medlemsorganisasjoner var representert. EBU
representerer nasjonale unioner som
Buddhistforbundet,
internasjonale
organisasjoner som Triratna / Rigpa /
FPMT og lokale grupperinger med for-
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skjellig tradisjonstilknytning. EBU er
således en ganske heterogen forsamling. Innvandrerbuddhismen er
ikke representert annet enn indirekte
gjennom nasjonale unioner. På forrige
årsmøte ble revisjonen av vedtektene

Fra EBUs årsmøte

vedtatt. Undertegnede har arbeidet
med dette området og opplever at
organisasjonen er blitt bevisst behovet
for tydeligere strukturer selv om en del
gjenstår på dette området. Undertegnede har vært visepresident i EBU i
forrige periode men valgte å ikke stille
til valg for en ny periode. Den største
gevinsten med å delta i det nettverket
som EBU representerer er muligheten
til å bli kjent med andre buddhistiske
organisasjoner i Europa. Utfordringene
vi står overfor er ikke så forskjellige og
det er mye vi kan lære av hverandre.

CBT-møte i Thailand
Et prosjekt som jeg har rapportert fra
tidligere er «Common Buddhist Text»
som nå har pågått i fem år. Forankret i
MCU i Thailand går det ut på å samle
materiale fra de kanoniske samlingene
til theravada, mahayana og vajrayana
tematisk strukturert. I juni i år forelå en
fullstendig tekst samlet fra disse
kildene oversatt fra pali, sanskrit, tibetansk og kinesisk. Redaktør for boken
er professor Peter Harvey fra England.
Fra norsk side kom David Welsh med
bakgrunn fra Triratna inn i prosjektet
for et år siden. Møtet 1.–3. oktober tok
sikte på å gjennomgå teksten og se om
de omkring 400 sidene med tekst
kunne godkjennes. Det viste seg at vi
ikke var helt i mål. Noen endringer må
gjøres og vi er fortsatt i innspurten på
et prosjekt som ingen andre har gjennomført tidligere.

CBT gruppen i arbeid

Seminar i Thailand

CBT gruppen sammen med rektor Brahmapundit

Etter reisen til Myanmar sto det tredje
arrangementet i «Minoritetsprosjektet»
for tur, nemlig et seminar i samarbeid
med Mahidol universitetet i Bangkok
ved «Institute for Human Rights and
Democracy». Seminaret fant sted 4.–5.
oktober og samlet nærmere 30 deltakere fra Thailand, Myanmar, Sri
Lanka og Bangladesh. Ettersom Thailand for tiden styres av militæret er ikke
de politiske forholdene helt «normale».
Vårt seminar gikk imidlertid av stabelen
uten noen problemer. Ryggdekningen
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I tillegg til undertegnede og Iselin
Frydenlund deltok også Nirmala Eidsgård fra Buddhistforbundets prosjektgruppe på seminaret.

Ny hjemmeside om minoritetsprosjektet

Burmesiske munker på seminaret

fra det prestisjetunge universitet var
nok av betydning her. Temaet for
samlingen var «Affirming Buddhist
Values Regarding Religious Pluralism»
og tok for seg buddhismens forhold til
minoritetsreligioner i disse landene. Av
vesentlig betydning var støtten fra
Thailands Sangha der «The Supreme
Sangha Council» (Mahathera Samakhon), Wat Pho og MCU var representert. Ellers var det en svært åpen

Et virkemiddel på «Minoritetsprosjektets» handlingsplan er en hjemmeside under temaet «Affirming Buddhist
Values Regarding Religious Pluralism». Tydelighet når det gjelder buddhismens forhold til trosfrihet blir viktig
når dette blir problematisert i flere land.
Det kan synes som buddhister noen
ganger trenger å minne seg selv om
hva som er buddhistiske verdier når en

Fra den nye hjemmesiden

Deltakerne samlet

møter mennesker med annen tro. Ser
en på teksttradisjonen er det mye å
være stolt av, noe som en hjemmeside
viet til dette temaet kan formidle. Vi tar
sikte på at hjemmesiden kan lanseres i
begynnelsen av desember 2014.

og til dels selvkritisk samling som
fokuserte på mange av de utfordringene theravada-buddhismen står overfor i dagens verden.

Ashokas innskrift XII (254 f.Kr.)

Munken Phra Tinnawat under seminaret

Ashoka ærer alle religioner med sin
gavmildhet og sine forskjellige æresbevisninger. Men Ashoka tror ikke så
mye på gavmildhet og æresbevisninger som at det grunnleggende i hver
religion skal utvikles. Det grunnleggende kan utvikles godt på mange
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måter. Det viktige er likevel at en ikke
forherliger sin egen religion og snakker
dårlig om andres religion når det ikke
er en særlig grunn for det. Kritikk må
bare skje når det er en god grunn for
den. En må også ære andre religioner
når det er grunn for det. Gjør en det vil
en styrke sin egen religion og en vil
også støtte andres religion. ... Det
beste er å komme sammen og lytte til
hverandres lære og ønske å lytte til
hverandre.

Dobbelmedlemmer
«Dobbeltmedlemmer», dvs. medlemmer som er innmeldt i mer enn ett
trossamfunn, er et problem som har
fulgt oss (og de andre trossamfunnene) i en del år. Mye av utfordringen handler om at det kun er
medlemmet selv som kan ordne opp i
dette problemet – som innebærer at
ingen av samfunnene vedkommende
er innmeldt i får noe tilskudd. Av
13.825 medlemmer som vi krevde
tilskudd for i år fikk vi opplyst at 717
var innmeldt i annet trossamfunn. Etter
å ha sendt brev til alle disse samt
kontaktet den medlemsorganisasjonen
de tilhørte fikk vi redusert dette til 521,
dvs. at vi fikk utbetalt tilskudd for
nærmere 200 medlemmer mer enn ved
første utbetaling. Det har også nå
kommet frem at et annet større
trossamfunn har registrert medlemmer
(med personnummer) uten at disse har
gjort noe selv for å bli medlemmer av
dette trossamfunnet. Disse «medlemmene» inkluderer også noen av
medlemmene av Buddhistforbundet.
Dette er selvsagt høyst oppsiktsvekkende og har ført til at både Fylkesmannen og Datatilsynet har tatt affære.
Vi får håpe at tydeligere regelverk og
bedre kontroll kan bidra til å redusere
slike problemer.

STL
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har fra 1. oktober ny

sekretariatsleder: Anne Sender som
har bakgrunn fra Mosaisk trossamfunn.
Ellers har vi fått en ny representant fra
Buddhistforbundet: Lyly Che som har
bakgrunn fra det vietnamesiske
buddhistsamfunn og som tar over etter
Kim Som Pham.

Ny ansatt på BF kontoret
De som har ringt til Buddhistforbundets
kontor har sikkert hørt en blid damestemme på telefonen. Det er vår nye
kontormedarbeider Mariane Høstmark
Tveter som har jobbet her siden 17.
februar 2014 i 50% stilling. Hennes
innsats kommer godt med når vår

Mariane Høstmark Tveter

koordinator Flemming Skahjem-Eriksen skal bruke mer av sin tid på å
utvikle vårt system for registrering av
medlemmer, utvikle videre våre økonomirutiner samt gjøre ferdig instruksjonsmanualer for oppgavene på
kontoret.

Nytt tempel i Oslo
For første gang får Oslo et buddhistisk
tempel innenfor bygrensen når det nye
tempelet til Karma Tashi Ling buddhistsamfunn innvies 2. juni 2015. Innvielsen vil bli ledet av de to åndelige
lederne for KTLBS: Jetsyn Khandro
Rinpoche og Ringu Tulku Rinpoche.
Dette blir også en markering av 40-års
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jubileet til KTLBS. I forbindelse med
dette blir det også en 2-dagers konferanse med temaet: “The Challenges
of Bringing the Dharma to Northern
Europe”.

Det nye tempelet på Karma Tashi Ling

To thai høytider
To viktige høytider i thai-kalenderen er
Kathin og Loy Krathong. Den første
finner sted under måneden som følger
etter munkenes regntidsretrett: vassa.
En viktig del av markeringen er å gi
nye munkekapper til sanghaen. Den
andre er opprinnelig en brahmanistisk
festival som er blitt integrert i
buddhismen. Den går ut på å plassere
flytende kurver med levende lys på
vannet. Med lyset ærer en Buddha og
når en setter kurven på vannet gir en
slipp på alle dårlige tanker. I Wat Thai
og rundt om i Norge ellers feirer
buddhister med thai-bakgrunn disse
høytidene i oktober/ november.

Fra Tipitaka: Om rett tale
En slutter med å tale usant, en oppgir
det helt. En taler sannhet, en har
hengivenhet for sannheten, en er
pålitelig, en er verdig tillit, en er ikke en
som bedrar noen. Er en i et møte, eller
blant folk, eller blant sine slektninger,
eller i en forsamling, eller foran
kongens råd, og blir en da tilkalt og
bedt om å vitne om det en vet, da
svarer en hvis en vet ingenting: ”Jeg
vet ingenting”. Hvis en vet noe, så
svarer en: ”Jeg vet noe.” Har en ikke
sett noe, så sier en: ”Jeg har ikke sett
noe.” Har en sett noe, så sier en: ”Jeg
har sett noe.” Slik vil en aldri vitende
tale usant for å oppnå noen fordel for
seg selv eller for noen annen, eller for
å oppnå noen vinning i det hele tatt.
En slutter med sladder, en oppgir det
helt. Det en har hørt på ett sted, det
forteller en ikke ett annet sted, for å
skape splid der. Slik forener en dem
som er splittet. En gjenoppretter
samhørighet, en gleder seg over
samhørighet, en er lykkelig og
oppløftet over samhørighet. En skaper
samhørighet med ordene en bruker.
En slutter med harde ord, en oppgir
dem helt. En bruker ord som er vennlige og kjærlige, ord som er veltalte og
som går til hjertet til dem som lytter, en
bruker ord som er høflige, en bruker
gode ord som folk finner glede i.
En slutter med meningsløs tale, en
oppgir den helt. En snakker til riktig tid,
om det som er sant, om det som har
verdi, om Dharma og om den rette
levemåten, en bruker dyrebare ord i
rett tid, som er verdt å lytte til, som er
gjennomtenkte og fulle av mening.
Cunda Kammaraputta Sutta, Aṅguttaranikāya,
Sutta Pitaka.

Fra loy-krathong-feiringen i Wat Thai

Utgiver av nyhetsbrever er:
Buddhistforbundet,
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.
e-post: kontor@buddhistforbundet.no
Hjemmeside: www.buddhistforbundet.no
Ansvarlig redaktør: Egil Lothe
© Buddhistforbundet

8

