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Nyhetsbrev nr. 2 2013, lysfest - år 2557 etter buddhistisk tidsregning

Fra feiringen av vesak 2013 / 2557 fredag 24. mai i Håndverkeren konferansesenter i Oslo

Den 24. mai i år samlet Buddhistforbundet
igjen buddhister fra alle sine grupperinger til
felles feiring av vesak. Ordfører Fabian Stang
stilte opp og hilste forsamlingen slik han også
har gjort ved tidligere anledninger. Salen var
som årene før fullsatt. Høytidskomiteen ledet
av munken Phra Mahakhamsing fra det thailandske buddhisttemplet hadde anbefalt et rent
religiøst program uten den kulturelle komponenten som vi hadde hatt året før. Det viste
seg at dette fungerte godt. Selv om programmet varte i nærmere to timer, med resitasjon,
sang, opplesning og taler, gikk tiden fort og folk
var virkelig med helt til avslutningen med
bading av den nyfødte Buddha med vakker
sang fremført av de kinesiske buddhistene fra
BLIA.
Nå er vi igjen i gang med å planlegge en lysfest som vi håper blir et inspirerende møte av
buddhister fra våre forskjellige samfunn og
foreninger. Buddhistforbundet er, med sine 14
medlemsorganisasjoner med bakgrunn både i
vårt eget land og i de landene der buddhismen
kommer fra, et fellesskap på tvers av etnisk og

nasjonal bakgrunn. Vi samarbeider allerede
godt med å drive Buddhistforbundet i fellesskap. Vi tar hånd om de praktiske oppgavene
knyttet til det å motta offentlig tilskudd, til å få
refundert merverdiavgift og sørge for at folk
kan støtte sine templer med skattefrie gaver. Vi
må også sørge for at vårt medlemsregister
med over 13.000 navn er oppdatert til enhver
tid.
Samtidig er det ikke nok bare å holde «hjulene
i gang». Vi trenger å skape buddhismens fremtid i Norge sammen. Vi må ta tak i oppgavene
knyttet til å gi god informasjon om Buddhas
lære til skoler og allmenhet. Vi gjør en del her,
men vi trenger å gjøre mye mer. Litteratur og
internett er viktige kommunikasjonskanaler
som vi må bli flinkere til å bruke. Her kan vi
gjøre mye sammen og vi kan også hjelpe
hverandre til å bli bedre. Vi må også bli bedre
til å betjene våre medlemmer. Akkurat nå jobber vi med å få på plass vigselsrett til Buddhistforbundet og dets samfunn. Går du med gifteplaner? Kanskje kan den store dagen finne
sted i tempelet ditt?
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nasjonalt format som etterlater seg et stort
tomrom i den vietnamesiske diasporaen.

Fra bisettelsen i tempelet Khanh Anh i Evry, Paris

Somdet Phra Putthajarn

Thich Minh Tam
Den 8. august i år døde den øverste lederen
for de vietnamesiske buddhistene i Europa.
Munken Thich Minh Tam ble født i Vietnam i
1940. Da han var 9 år gammel ble han novise i
et tempel og studerte ved flere buddhistiske
akademier i Vietnam før han i 1967 dro til Japan hvor han fullførte sin utdannelse ved et
buddhistisk universitet der. I 1973 ble han
sendt til Frankrike som utsending for Det
forente vietnamesiske buddhistsamfunn og
arbeidet der sammen med Thich Nhat Hanh.
Han etablerte året etter tempelet Khanh Anh i
Paris som senere har ekspandert på nye adresser i byen. I 1995 ble grunnsteinen lagt til
det som i dag er det største vietnamesiske
tempelet i Europa som ligger i bydelen Evry i
utkanten av Paris.
Som leder for de vietnamesiske buddhistene i
Europa var Thich Minh Tam med på å etablere
Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge.
Han var til stede da organisasjonen ble opprettet i september 1982 i forbindelse med
vulan-feiringen som fant sted i Oslo handelsgymnasium. Senere var han fast gjest ved viktige arrangementer for de vietnamesiske buddhistene i Norge. Han var også en fast forkjemper for religionsfrihet og menneskerettigheter i
Vietnam. Thich Minh Tam var en leder av inter-

Den 10. august i år døde Somdet Phra Putthajarn (Buddhacharya) i Bangkok. Han var abbed
for tempelet Wat Saket i Bangkok. I 2004 ble
han utnevnt til fungerende patriark (Sangharaja) for den thailandske sangha på bakgrunn
av at den oppnevnte Sangharaja, på grunn av
sykdom, ikke lenger kunne utøve sin funksjon.
Somdet Phra Putthajarn ble født i 1928 på øya
Koh Samui i Sør-Thailand. Han begynte sitt liv
som munk i 1941 da han 12 år gammel ble
ordinert som novise i ett av templene der.
Hans ordinasjon som munk (bhikkhu) skjedde i
1949 i Wat Saket i Bangkok. Han avanserte
etter hvert i det buddhistiske hierarkiet i Thailand til han til sist ble den fremste leder for
munkene i landet. Han hadde et sterkt engasjement for de thailandske templene i utlandet
og hans tempel, Wat Saket, fungerer som
senter for mange av dem, blant annet for Wat
Thai Norge. Han besøkte det tidligere Wat Thai
i Asker for noen år siden. Det nye templet, som
ble bygget i Sørum kommune, bærer hans
navn (Sala Somdet Phra Putthajarn). Flere av
medlemmene i Buddhistforbundet har deltatt
på de årlige konferansene som er blitt arrangert i Thailand i forbindelse med «United Nation Day of Vesak» og truffet Somdet Phra
Putthajarn der. Han har fremstått som en god
representant for Thailands sangha med sin genuine velvilje og omtanke for buddhister av alle
tradisjoner. I forbindelse med at han gikk bort
85 år gammel, kan en også merke seg at representanter for den katolske kirke har uttrykt
stor respekt for hans arbeid for forståelse og
vennskap med andre religioner.
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Somdet Phra Putthajarn

Somdet Phra Nyanasamvara

Somdet Phra Nyanasamvara

Torsdag 24. oktober døde Thailands Sangharaja: Somdet Phra Nyanasamvara. Han ble 100 år
gammel. Han var Sangharaja i over 20 år og
selv om sykdom gjorde at han måtte trekke
seg tilbake fra aktiv virksomhet det siste tiåret,
har hans bortgang gjort stort inntrykk på folk.
Han ble født i Kanchanaburi i Vest-Thailand.
Han ble ordinert som novise 14 år gammel. I
1933 ble han ordinert som munk i det berømte
Wat Bovoronivet-klosteret i Bangkok. Han ble
værende der for å studere pali og oppnådde
den høyeste grad innenfor dette studiet (grad
9). Han studerte også andre språk som engelsk som han behersket meget godt og hadde
stor interesse for moderne lærdom.

Han spilte en viktig rolle i forbindelse med at
Wat Bovornivet etablerte et universitet for
Buddhistiske studier (Mahamakut Buddhist
University). Somdet Phra Nyanasamvara var også
involvert i etableringen av thailandske templer i
utlandet i land som Australia og England. Han
var også en venn av HH Dalai Lama som
besøkte ham ved flere anledninger. Han hadde
en viktig rolle som veileder for HM kong Bhumipol da han ble ordinert som munk i Wat
Bovornivet i 1956. Den samme funksjonen
hadde han i 1978 da HKH kronprins Mahavajiralongkorn var munk en periode i samme
tempel.

HH Kromma Luang Vajiranyanavamsa var
hans ordinasjonsmester og var opptatt av at
han ikke bare konsentrerte om studier. Han
rådet ham derfor til å vie seg til meditasjon,
noe han gjorde med stor innsats. Han ble etter
hvert en viktig meditasjonslærer. Wat Bovornivet ble også et sted hvor vestlige buddhister
fikk instruksjon i meditasjon og klosteret var i
tillegg et sted hvor personer fra Vesten var
velkomne til å leve som munker.

Somdet Phra Nyanasamvara møter katolske prester
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Nytt burmesisk tempel

vestlige land særlig viktig for å kunne dele
felles erfaringer og lære av hverandre når det
gjelder å løse de utfordringene vi står overfor
når vi arbeider for å bygge buddhismen på ny
jord.

Buddhistisk litteratur

Det nye burmesiske tempelet på Kløfta

Med 517 medlemmer er Den burmesiske Theravada Buddhist Forening en av Buddhist-forbundets større foreninger. De to munkene som
er tilknyttet foreningen har frem til nå holdt til i
en kommunal rekkehusleilighet på Sørumsand.
Nå har en imidlertid lykkes med å kjøpe et hus
på Kløfta i Uknaveien 111, 2040 Kløfta. Med
en tomt på 8 mål og utsikt til åkrene rundt
skulle huset være godt egnet for munkene og
foreningens medlemmer. Vi ønsker dem lykke
til med eget tempel.

Buddhismen i Norge snakker fortsatt «fremmedlandsk» enten det nå er på pali, tibetansk,
vietnamesisk, thai, burmesisk, singalesisk, engelsk eller andre språk. Bøker på norsk gjør
buddhismen mer nær, ikke bare «hjertenær»,
men også mer tydelig for oss når vi blir nødt til
å uttrykke på vårt eget språk hva buddhismen
står for som livssyn. Mye godt arbeid er allerede gjort når det gjelder å oversette buddhistiske bøker til norsk.
En klassiker som så langt ikke har vært å lese
på norsk er boken om Milarepas liv. Milarepa
levde på 1100-tallet i Tibet og nådde oppvåkningen etter et dramatisk liv fylt av harde
anstrengelser. Noen hundreår senere, i 1488,
ble livshistorien hans og sangene han diktet,
samlet i en bok av Heruka, «galningen fra
Tsang-provinsen» som han kalte seg.

Aktiviteter i utlandet
Buddhistforbundets forstander har hatt en travel periode i år med deltakelse på vesak konferanse i Thailand i mai, konferanse om meditasjon i Hong Kong i juni, konferanse i Shanghai om Tibet i august, stiftelses-konferanse i
International Buddhist Confederation i Dehli i
september, foruten deltakelse sammen med
Tilak Perera på årsmøtet i European Buddhist
Union i Frankrike i september, samt arbeidsmøte i prosjektet Common Buddhist Text i
Thailand i oktober. For Buddhistforbundet er
utviklingen av et nettverk av buddhister fra

Milarepa

Boken er nå å finne i serien Verdens hellige
skrifter, oversatt fra tibetansk av Bjarte Kaldhol. Spennende som en kriminalroman gir den
et levende bilde av et menneske, i en helt
annen kultur enn vår, som virkelig kjempet for
å nå den høyeste frihet. Anbefales! Vi arbeider
også med å få utgitt noen av sangene til
Milarepa, oversatt av Henrik Mathiesen.

Buddhistforbundets forstander Egil Lothe sammen
med en koreansk buddhist i Bodh Gaya, India

Utgiver av nyhetsbrever er:
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