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Fra tempelrommet i det vietnamesiske senteret på Jessheim

Dīgha Nikāya
Den 24. mai, i forbindelse med Buddhistforbundets vesak-feiring, lanseres en
fullstendig norsk oversettelse av boken Dīgha
Nikāya. Hva slags bok er dette? Dīgha Nikāya
er en av de fem delene av Sutta Pitaka og
igjen er en av de tre delene av Tipitaka («De
tre kurver»). Her snakker vi om buddhismens
kanon («hellige tekster») slik de er overlevert
av theravada retningen på pali språket. Hele
Tipitaka utgjør i vanlig boktrykk omkring 40
bind. Sutta Pitaka er på mange måter den
mest interessant av samlingene fordi den
inneholder mange av Buddhas belæringer.
Den første «kurven», Vinaya Pitaka,
inneholder reglene for munker og nonner og
kan derfor være av mindre betydning for folk
flest. Den tredje «kurven», Abhidhamma
Pitaka, består av teorier som ble utviklet i
hundreårene etter Buddhas liv. Disse vurderes
ofte svært ulikt av buddhister, noen ser på
Abhidhamma som en dyp formulering av
Buddhas lære mens andre vurderer den som

tørr skolastikk som med fordel kan legges til
side. Dīgha Nikāya betyr «Samlingen med de
lange tekstene». Her finner vi tekster som
Mahaparinibbāna Sutta som forteller om den
siste tiden til Buddha. Vi finner også tekster
som Sigalovada Sutta som beskriver levereglene for lekfolk. Det finnes tekster som
spenner veldig vidt som Brahmajāla Sutta som
beskriver samtidens filosofiske retninger og
hvordan Buddha definerte sin lære i forhold til
dem. Noe som kan komme som en overraskelse for noen er vidløftige kosmologiske og
metafysiske beskrivelser som kan få en
moderne rasjonalistisk europeer til stusse litt.
Er dette også en del av buddhismen? Svaret er
vel at vi alle er barn av vår tid. I hvilken grad
Buddha var det kan diskuteres. Det som er
klart er i alle fall at munkene som overleverte
tekstene muntlig over flere hundre år var
nettopp det. Særlig vestlige forskere i nyere tid
har diskutert hva i disse tekstene som er
Buddhas egne ord og hva senere munker har
lagt til. Jeg skal ikke gå inn i denne
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diskusjonen nå men legge til at tekstene også
gir oss en kontekst å tolke tekstene ut ifra. I
mange av suttaene finner vi dialoger mellom
Buddha og hans samtidige. Samtalene med
brahminer og asketer bærer preg av å gjengi
diskusjoner som faktisk fant sted på Buddhas
tid. Det er selvsagt slik at vår tid og Buddhas
tid er to forskjellige verdener hvor vi ikke så lett
kan skjønne hverandres tanker og
forestillinger. Likevel kan det være at nettopp
annerledesheten i det vi leser om i disse
tekstene gjør at vi oppdager det
allmennmenneskelige og allmenngyldige i det
som det fortelles om. Krevende kan det være å
lese slike tekster fordi vi trenger mye kunnskap
for å forstå dem, men samtidig gir de en helt
spesiell mulighet til å trenge dypere inn i
Buddhas lære.
En utfordring er det også at disse tekstene
først ble overlevert muntlig. Ifølge tradisjonen
var det i det første århundret før vår
tidsregning at tekstene ble skrevet ned i Sri
Lanka. De er derfor preget av gjentakelser som
gjør at de er ganske forskjellige fra vanlig
muntlig språk.

«ballast» når det gjelder studiet av
buddhismen er dette en bok det kan være
verdt å gi seg i kast med. Den er også en
grunntekst som forsvarer sin posisjon som en
verdifull kildesamling for akademikere med
interesse for buddhismen.
I møtet med vesten skjer det en prosess der
den buddhistiske læren utfordres av moderne
ideologi og kunnskap. Nye spørsmål blir stilt.
Hvordan stiller buddhismen seg til temaer som
likestilling, demokrati, økologi, naturvitenskap,
psykologi, bioteknologi? Hvordan går vi frem
for å finne svar på spørsmålene de reiser?
Våre læremestre kan kanskje gi noen svar.
Men er de svarene vi får alltid «riktige»? Er
«riktige» svar de svarene Buddha ville gitt? Da
må en vel gi seg i kast med det kildemateriale
som finnes? Uansett er det klart at
buddhismens teksttradisjon er en kilde til
kunnskap om Dharma. Samtidig utfordrer
tekstene oss. Vi er også barn av vår tid. Å
kjenne sin historie kan være viktig. Den som
har tatt tilflukt i Buddha har i en viss forstand
også gjort buddhismens historie til sin egen
historie. Derfor trenger vi å kjenne den.
Tekstene blir en del av det jordsmonn som vi
fester våre røtter i. Derfor er det viktig å bli
kjent med disse tekstene, også på vårt eget
språk. Derfor er det å utgi disse tekstene en
viktig del av prosessen med å etablere
buddhismen på norsk jord.

Pali-tekster fra Sri Lanka

På engelsk er Dīgha Nikāya oversatt to
ganger: Første gangen av T. W. and C. A. F.
Rhys Davids, 1899–1921, og andre gangen i
1987 av Maurice Walshe. Østerrikeren Karl
Eugen Neumann oversatte Dīgha Nikāya til
tysk i årene 1907 - 1012. For øvrig kan det
nevnes at tekstene i Dīgha Nikāya også finnes,
mer eller mindre identiske, i de andre
retningenes skriftsamlinger. Disse er blitt
oversatt til kinesisk og i noen grad også til
tibetansk slik at de i dag utgjør et spennende
forskningsfelt for dem som vil studere
buddhismens eldste teksttradisjon.
Buddhistforbundets utgave er oversatt og
kommentert av Kåre A. Lie. Han har også gjort
et solid stykke arbeid med ordregister, noter,
og referanser til relevant litteratur. Deler av
boken er også gjennomgått av den norske
munken Brahmali som holder til i Australia.
Ordene som er gjengitt på pali har fått
diakritiske tegn slik at de kan identifiseres
nøyaktig. Til sammen er boken på omkring 500
sider. Dette er selvsagt ikke en bok for
nybegynnere. Men for den som har noe

Munken Thich Vien Ngo (TVN)
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Gjøre ting med
oppmerksomhet
Thich Vien Ngo er buddhistmunk og abbed for
Khuong Viet buddhisttempel i Lørenskog
utenfor Oslo. Han har en viktig oppgave i det
største av de buddhistiske samfunnene i
Norge. Jeg fikk gjort dette intervjuet med ham
for BF-nyhetsbrev:
EL: Kan du fortelle litt om deg selv?
TVN: Mitt buddhistiske munkenavn er Thich
Vien Ngo. Ngo betyr oppvåkning, Vien betyr
fullmåne, med andre ord betyr navnet noe sånt
som «fullstendig oppvåknet». Thich er den
vietnamesiske gjengivelsen av Shakya,
Buddhas slektsnavn og brukes av alle munker i
min tradisjon. Jeg ble født i 1973 i Saigon i
Vietnam. Da jeg var 16 år gammel flyktet jeg
fra Vietnam. Jeg kom først til en flyktningleir i
Indonesia der jeg var i 2 år før jeg ble plukket
ut til å komme til Norge. Jeg og min bror kom
hit i 1991. Mye var nytt men jeg lærte norsk og
fullførte videregående skole. Da jeg var 22 år
gammel bestemte jeg meg for å bli munk.
Grunnen var at jeg ville bruke livet mitt til å
studere og praktisere Dharma. Jeg ønsket
også å hjelpe mine foreldre åndelig gjennom å
bli munk. Jeg ble først ordinert til novise
(shramanera) i Khuong Viet tempelet. Å bli
novise betydde å flytte inn i templet som nå ble
mitt hjem. To år senere ble jeg ordinert til munk
(bhikshu) og fikk 250 løfter å overholde. I 2001
dro jeg til Kina der jeg bodde sammen med 15
vietnamesiske munker i et hus som vi leide
utenfor Kunming i provinsen Yunnan. Om
dagen dro vi på en kinesisk språkskole mens vi
ellers levde et monastisk liv ledet av mesteren
Thien Hue som er en vietnamesisk munk fra
Frankrike. Han underviste oss i Dharma om
kveldene. Han la særlig vekt på undervisning
om thien (zen). Vi lærte å lese på klassisk
kinesisk de gamle tekstene som gjengir
dialoger mellom zen mestre og munker som
søkte oppvåkning. Vi studerte også Plattformsutraen av den 6. patriark Hui Neng. Vi lærte
også mye om historien til den kinesiske
buddhismen og om de forskjellige retningene
som utviklet seg i Kina. Vi studerte zen men
praktiserte ikke zen-meditasjon. Praksisen vår
var daglig resitasjon av Amitabha-sutra tidlig
om morgenen. I feriene drog vi på pilegrimstur
til buddhismens hellige fjell i Kina som
Wutaishan, Emeishan, Jiuhuashan og
Putuoshan. Vi besøkte også de gamle
klostrene hvor de store mestrene innen
kinesisk buddhisme hadde undervist sine
elever. Jeg studerte i Kina i seks år frem til
2007.
EL: Hva slags inntrykk fikk du av buddhismen i
Kina de årene du levde der?

TVN: Mange nye store templer er blitt bygd.
Turismen knyttet til templene har også økt.
Sammenlignet med det sørlige Vietnam kan en
nok si at kunnskapen og praksisen til
buddhistene i Kina er svakere. På den annen
side kan det virke som om at det er et økende
antall mennesker som praktiserer buddhismen
seriøst på steder som Wutaishan. Kanskje er
det påvirkningen fra Tibet som trekker i denne
retning? Når det gjelder pilegrimsreiser har jeg
også besøkt land som Bhutan, Nepal, Burma,
Sri Lanka og Laos.

TVN på pilegrimsferd i Bhutan

Skal en sammenligne disse landene må jeg
nok si at Burma skiller seg ut. Mange
burmesere praktiserer Dharma på en veldig
oppriktig og seriøs måte.
EL: Hvordan har kontakten med Vietnam vært?
TVN: Jeg var første gang tilbake i Vietnam i
2003. Mange vietnamesere som flyktet fra
landet har sterke følelser på grunn av det de
gjennomgikk før de forlot landet. Og fortsatt er
Vietnam en kommunistisk stat uten den frihet
vi kjenner her. Likevel synes buddhismen å
være meget sterk i Vietnam. Det er mange
munker og nonner, det ser en med en gang en
kommer til Saigon.

TVN med munker og nonner i Khuong Viet tempel
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EL: Kan du si litt om de oppgavene du fikk i
Khuong Viet tempelet?
TVN: Som munk har jeg som oppgave å hjelpe
til med de forskjellige aktivitetene i tempelet.
En viktig aktivitet er tempelets morsmålskole.
Hver søndag kommer mellom 120 – 150 barn
hit for å få undervisning i vietnamesisk språk.
De er i alderen 6 – 15 år og representer 1 – 7
klassetrinn. Til sammen har vi 15 – 20 lærere
som underviser dem. Undervisningen foregår
mellom kl. 13:00 – 16:00 og samler ikke bare
buddhister. For voksne har vi opplæring i teori
til førerprøven. Vi har også undervisning i data
på søndagene.
Når det gjelder de religiøse aktivitetene har vi
hver dag resitasjon av sutraer og av Buddhas
navn en time om morgenen fra kl. 06:00 og en
time om ettermiddagen fra kl. 17:00. Det er
også en resitasjonsseremoni fra kl. 10:30.
En gang i måneden er det en weekendsamling
som går over to dager. Den begynner lørdag
med at deltakerne påtar seg de åtte uposathaløftene. Etter lunsj begynner en kl. 14:30 med
undervisning, så resitasjonspraksis fra
kl. 16:30 og en ny økt med undervisning fra
kl. 19:00. Kl. 20:30 avsluttes dagen med
resitasjon av bodhisattva-løftene. Dagen etter
vekkes deltakerne kl. 05:30 fulgt av
resitasjonspraksis fra kl. 06:00. Frokosten
serveres kl. 07:30 fulgt av undervisning fra
kl. 08:30 og resitasjon fra kl. 10:00. Lunsj
kl. 12:00 avslutter programmet. Vanligvis deltar
50 - 60 unge og eldre medlemmer av
foreningen i disse aktivitetene.
En annen viktig aktivitet foregår to ganger om
måneden på nymåne og fullmåne etter
buddhistisk kalender. Deltakerne begynner
aktiviteten kl. 17:00 med prostrasjoner og
resitasjon i templet. Etter felles middag er det
undervisning (preken) i templet. Munkene og
nonnene i templet veksler om å gi undervisning
på disse kveldene. Deltakelsen ligger på
mellom 60 – 80.

En viktig gruppe knyttet til templet er Gia Dinh
Phat Tu som betyr «den buddhistiske familie».
Den består av unge buddhister og kommer
sammen 2 ganger om måneden. De bruker
2 – 3 timer på resitasjonspraksis og
undervisning om buddhisme. Etterpå er det
musikkøvelser. I dette templet er 40 – 50
ungdommer involvert i dette.
Bodhisattva-gruppen består av både unge og
eldre buddhister. De samles til felles
resitasjonspraksis 2 ganger i måneden og
studerer læren om bodhisattva som omfatter
de seks paramitaer (fullkommenheter). De
lærer om emner som prajna (visdom) som
omfatter læren om shunyata (tomhet) og
dhyana paramita (den fullkomne meditasjon).
Disse temaene er ikke lette å sette seg inn i og
det er ikke alt vi behandler i alle detaljer. Målet
med bodhisattva-gruppen er likevel å utvikle en
gruppe buddhister som kan hjelpe munkene og
nonnene med å spre buddhismen. De fleste av
de vietnamesiske templene i Norge har
bodhisattva-grupper. Til sammen er 300 – 400
buddhister involvert i disse gruppene.

Vietnamesiske buddhister i aktivitet

Når det gjelder mine egne aktiviteter bruker jeg
mye tid på selvstudier der jeg sitter på rommet
og leser bøker. Vi har også besøk av mange
skoleklasser. I løpet av en uke kan det bli 3 – 4
ganger, noen ganger enda flere. Før var dette
mitt ansvar, nå er det en annen munk i templet
som tar seg av dette. De siste årene har jeg
fått nye oppgaver på senteret i Jessheim som
vi kjøpte for litt over to år siden. Ellers er det
også egne minneseremonier for de døde som
munkene og nonnene deltar i.
For tiden bor det 4 munker og 3 nonner i
tempelet. Noen av munkene, som det
religiøse overhodet Thich Tri Minh, er mye på
reisefot på grunn av undervisning i buddhisme
mange steder i Europa. En av munkene er
novise og går på vanlig norsk skole
(ungdomsskole).

Medlemmer av «Den buddhistiske familie»
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Undervisning i templet på Jessheim

For omkring 2 år siden kjøpte Det
vietnamesiske buddhistsamfunn en eiendom
på Jessheim i Ullensaker kommune. En stor
bygning er allerede restaurert og gir rom for
gjester og mindre aktiviteter. Planen er
imidlertid å bygge et stort tempel der alle som
kommer til høytider og kurs kan få plass. En
tenker seg en bygning på omkring 2500 m².
Tomten er på 20 mål med en utnyttingsgrad på
20 % så muligheten for å få til dette er absolutt
til stede. Men det vil fort gå 2 – 3 år før en kan
komme i gang med et slikt prosjekt.
Munkene i Khuong Viet tempel har også
ansvaret for lokalavdelinger i Bergen,
Stavanger, Kristiansand og Porsgrunn. De to
første stedene har også templer i boliger som
er kjøpt. Her er det også byggeplaner.
Aktivitetene her er de samme som i Khuong
Viet. I Trondheim er det et nytt tempel som er
uavhengig av det vietnamesiske
buddhistsamfunn. Men abbeden der er disippel
av Thich Tri Minh så forholdet er nært.
EL: Hva med humanitære aktiviteter?
TVN: Det vietnamesiske buddhistsamfunn har i
mange år drevet hjelpearbeid i Vietnam. Vi
hjelper mennesker som har mistet sine hjem
på grunn av naturkatastrofer. I Vietnam kan du
bygge opp et enkelt hus for 1.000 USD. Vi
hjelper også fattige eldre og mennesker som
trenger operasjoner for å redde synet. For 40
USD kan det utføres en øyeoperasjon. Vi
hjelper også til med gjenoppbygging av broer
som er blitt ødelagt av tyfoner. Det kan koste
fra 5.000 – 20.000 USD. Vi gir også penger til
foreldreløse barn som bor på barnehjem. Alt
dette er aktiviteter som vi ønsker å fortsette
med.
EL: Hva med den langsiktige utviklingen i
Norge?
TVN: En viktig ting er at mange snakker bra
vietnamesisk, faktisk bedre enn i andre land.
Dette kan skyldes god kommunikasjon mellom
buddhistene i Norge og at de har mange felles
aktiviteter. Myndighetene har hatt en positiv
holdning til bruk av morsmålet i skolen og

hjulpet oss med dette. Det virker også positivt
inn at elevene i videregående skole lærer om
religion. Det samme bidrar RLE-faget i skolen
til. Buddhismen står fortsatt sterkt blant
vietnameserne i Norge.
EL: Skjer det at buddhister går over til andre
religioner?
TVN: Noen ganger skifter en buddhist religion
og blir katolikk. Men det skjer også at
katolikker går over til buddhismen. Dette er
ikke noe som bekymrer oss.
EL: Hvilken kontakt har dere med buddhister i
andre land?
TVN: Vietnamesiske munker fra Norge har
etter hvert blitt ledere for templer i Danmark,
Sverige, Finland og Østerrike. Disse har vi mye
kontakt med og det styrker også forbindelsene
med vietnamesiske buddhister i disse landene.
Vi har også sommer- og vinterkurs hvor
munker og nonner fra andre land deltar. De
siste årene har vi også hatt en måneds an cu /
varsha (sommerretreat) for munker og nonner
på det nye stedet på Jessheim. Her kommer
30 – 40 munker og nonner fra hele Europa
sammen. I fjor studerte vi tekster fra yogacara
skolen. I år det det tekster av Nagarjuna som
står for tur. En av ukene er også satt av til
lekfolk som dermed får en mulighet til å
praktisere sammen med oss.

Sommerretreat på Jessheim

EL: Hvordan tror du det står til med den
vietnamesiske buddhismen i Norge om 50 år?
TVN: Jeg håper og tror at om 50 år vil den
vietnamesiske buddhismen fortsatt være her
og fortsette med å utvikle seg. En grunn til at
jeg tror dette er at det virker som unge
mennesker liker å studere Buddhas lære. På
våre kurser ser vi stadig nye ansikter. Men det
er ikke så mange (etnisk) norske som dukker
opp. Det kan selvsagt ha sammenheng med at
alle våre aktiviteter foregår på vietnamesisk.
Imidlertid har templet i Trondheim begynt kurs i
buddhisme på engelsk og vi har også planer
her om kurs på engelsk eller norsk. Men vi
legger vekt på aktiviteter for barn. I år skal vi
for eksempel ha en egen vesak-feiring for barn
i Khuong Viet tempel (søndag 26. mai).
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EL: Hva med samarbeid med andre
buddhister?
TVN: For oss er buddhismen den samme
uansett retning. Derfor er det viktig for oss å
stå sammen og hjelpe hverandre.
EL: Du er abbed for Khuong Viet tempel og for
tempelet på Jessheim. Hvilke oppgaver ser du
på som lette og hvilke ser du på som
vanskelige?
TVN: Praktiske oppgaver er ikke vanskelige.
Det som er vanskelig er å våkne opp. Uten
åndelig praksis ingen oppvåkning. Alle trenger
å praktisere. Vi må alltid bruke Dharma, særlig
i vanskelige situasjoner. Å praktisere kan også
være å være oppmerksom på at vi sitter her og
drikker te. Praksis, det er å gjøre ting med
oppmerksomhet.

gir ikke plass til et fiendtlig sinnelag mot noen.
Ikke-vold, toleranse og godhet er grunneggende buddhistiske verdier. Kravet om
ikkevold gjelder alle buddhister og for munker
er det absolutt. Under ingen omstendigheter
kan munker utøve vold i noen form.
For oss som buddhister er det en essensiell
del av vår religion å arbeide for gjensidig
respekt og vennskap mellom mennesker med
forskjellig religion. Dette er også bakgrunnen
for at vi i mange år har arbeidet sammen med
muslimer og andre for å fremme tros- og
livssynsfrihet globalt gjennom Oslokoalisjonen
for tros- og livssynsfrihet.
På bakgrunn av dette er det svært trist å se det
som skjer i Myanmar. Som buddhister er vi
mest opptatt at buddhister ikke går imot
grunnleggende normer i sin religion. Som
majoritet i Myanmar har buddhistene et særlig
ansvar for forholdet til andre religiøse grupper.
Selv om landet ikke har en statsreligion står
myndighetene buddhismen nær og har derfor
også et stort ansvar for hvordan forholdet
mellom buddhister og andre religiøse grupper
utvikler seg. På bakgrunn av bl.a. rapporter
fra FN og fra menneskerettighetsorganisasjoner, som også retter søkelyset
mot staten Myanmar, er vi svært bekymret for
utviklingen.

Påtent moske i Myanmar

Muslimenes situasjon i
Myanmar
Islamsk råd tok i slutten av april kontakt med
Buddhistforbundet om de sjokkerende
voldshandlingene mot muslimer i Burma som
vi har sett i media. Vi hadde et møte med
generalsekretær og leder for Islamsk råd
torsdag 25. april. Vi har etter dette sendt et
brev til Islamsk råd som vi trykker her. Videre
har vi sendt et brev (se vår hjemmeside) til
Myanmars president Thein Sein der vi
uttrykker forferdelse over volden mot muslimer
i landet og ber om at tiltak blir satt inn for å
skape trygghet for alle i Myanmar.
Brev til Islamsk råd:
Kjære muslimske venner,
Jeg sender dere denne e-posten på bakgrunn
av møtet vi hadde for litt over en uke siden.
Dere tok opp situasjonen til muslimene i
Myanmar og den vold som er dokumentert
utført av burmesere med buddhistisk religion
og til og med, slik det fremgår av opptak
offentliggjort av BBC, av buddhistiske munker.
Som buddhister er vi særlig sjokkert over dette.
Buddhismen står for vennskap med alle. Den

Som nevnt er vårt mål at motsetninger mellom
religiøse grupper skal løses gjennom dialog
basert på gjensidig respekt og med
menneskerettighetene som felles premiss. I
den situasjonen som hersker i Myanmar nå
tenker vi at det er viktig å støtte de mange
buddhistene i landet som ser med forferdelse
på at religionen misbrukes av elementer til
å skape fiendskap mot muslimene.
Vi håper at oppmerksomhet fra buddhister
utenfor Myanmar på situasjonen i landet kan
bidra til å svekke de elementene som forsøker
å ødelegge forholdet mellom buddhister og
muslimer i Myanmar.
Etter å ha drøftet denne saken i
Buddhistforbundet har vi valgt å skrive
et brev til Myanmars president som uttrykker
vårt syn på hva situasjonen handler om. Dette
vil danne utgangspunktet for å ta opp denne
saken i internasjonale buddhistiske
organisasjoner som vi er medlem av. Dette vil
vi prioritere i tiden fremover.
Vi tenker ellers at de forferdelige tingene som
har skjedd i Myanmar understreker hvor viktig
det er at vi som har kommet langt i å etablere
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vennskapsbånd basert på gjensidig respekt
kan bidra til at forholdene også andre steder
kan komme inn i lignende positive spor.

Vesak i 2012

Vesak konferanse
Hvert år inviterer Thailand til vesak-konferanse i
Bangkok. I fjor var det Bhante Maniratana, Kim Son
Pham og Nukrai Friis som dro sammen med Egil
Lothe. For sistnevnte sto arbeidet med «Common
Buddhist Text» fortsatt i fokus.

Burmesiske buddhister resiterer en sutra

Vi blir hilst velkommen av koreanske buddhister

I 2012 falt vesak fullmånedagen på 6. mai.
Planlegging av vesak ble denne gang gitt til
munkene i templene knyttet til Buddhistforbundet. Bhante Manirathana Thera fra Oslo
Buddhist Vihara ledet komiteen som ellers
besto av Thich Vien Ngo, Ashin Withuda og
Phra Maha Khamsingh. Arrangement i
Ingeniørenes hus i Oslo må sies å være meget
vellykket. Og lokalet var helt fullt med 300
deltakere.

World Fellowship of Buddhists

Ved siden av et religiøst program med dharmatale av Bhante Manirathana var det også
kulturelle aktiviteter av barn og voksne fra de
forskjellige gruppene i forbundet. En ny
tradisjon her til lands var en fremstilling med
bilder fra Buddhas liv, en såkalt pandal som
hører med til høytider i Sri Lanka.

Litt senere dro Buddhistforbundets forstander til
Sør-Korea der konferansen til World Fellowship of
Buddhists (WFB) ble arrangert 11. – 15. juni. WFB
har hovedsete i Bangkok. Som internasjonal
organisasjon har den sine begrensninger men
verdenskonferansene som arrangeres annethvert år
er uansett møtesteder hvor man blir kjent med
buddhister fra hele verden. Koreanerne imponerte
med buddhistisk korsang og et høyt nivå på
arrangementet. En liten smakebit av koreansk
buddhisme ble det også tid til den siste dagen da vi
besøkte to klostre oppe i fjellene.
Ellers ble det noe politisk turbulens da de koreanske
arrangørene hadde invitert Samdong Rinpoche fra
den tibetanske eksilregjeringen i India. Det førte til
høylytte kinesiske protester. Til slutt forlot den
kinesiske delegasjonen konferansen og dro tilbake
til Beijing etterfulgt av oppslag i media.

Forsamlingen på vesak feiringen
Komitémøte under WFB konferansen
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European Buddhist Union

Tempelprosjekt

Etter at Buddhistforbundet ble medlem av European
Buddhist Union (EBU) høsten 2010 har årsmøtene
hver høst blitt lagt til vår aktivitetskalender. I 2012
var møtet 28. – 30. september lagt til Ganden
Chøkor Ling som ligger oppe i alpene i Sveits. Egil
Lothe og Tilaksiri Perera representerte BF. EBU har
hatt utfordringer knyttet til det å bygge opp en felles
organisasjon for buddhister i hele Europa. På
mange måter fungerer EBU først og fremst som et
treffpunkt for buddhister fra forskjellige land. Det er
verdifullt samtidig som mange ser at EBU har et
større potensial til å bygge opp kompetanse i
buddhistiske miljøer og også utvikle kapasiteten til å
representere buddhister utad på forskjellige
områder.
Egil Lothe deltar som visepresident og medlem av
EBUs «Council» i arbeidet med å utvikle
organisasjonen. I den forbindelse kan det nevnes at
på det siste rådsmøtet som fant sted i Zagreb,
Kroatia, 20. april fikk deltakerne et halv times møte
med presidenten i Kroatia: Ivo Josipovic, som
forhørte seg om buddhismens situasjon i Europa.
Dette var faktisk første gangen EBU har blitt invitert
til et møte med et statsoverhode i Europa selv om
tallet på buddhister i Kroatia er knapt 1500.

Nytt buddhistisk universitet
i India
En noe uvanlig invitasjon kom på forstanders bord i
fjor høst da han ble invitert til en konferanse i
Bhopal, India, om buddhistisk og hinduistisk
Dharma 22. – 23. september. Samtidig ble
grunnsteinen til et buddhistisk universitet ved den
gamle Sanchi stupaen lagt ned.

Tempel på Karma Tashi Ling buddhistsenter
Det er ingen nyhet at det bygges et tempel på
Karma Tashi Ling buddhistsenter. Men med tre
lokaliteter i Oslo-området representerer denne
organisasjonen med omkring 700 innmeldte i BF en
ganske ambisiøs gruppe på dette området. Bidrag
fra medlemmene kommer jevnt inn og dugnader
gjør at templet sakte men sikkert nærmer seg
ferdigstillelse. En tør ikke sette noen åpningsdato
ennå men man begynner å se enden på veien dit.

Brev om selvbrenninger
Tidligere i fjor gjorde Buddhistforbundets styre et
vedtak om å ta opp situasjonen i de tibetanske
områdene i Kina med det økende tallet på
tibetanere, mange munker, som gikk til det drastiske
skritt å tenne fyr på seg selv som en protest mot
myndighetenes politikk overfor denne folkegruppen.
Det sier seg selv at dette er en vanskelig sak men vi
sendte et brev til ambassadør Zhao Jun i Oslo. Vi
fikk et brev tilbake fra ambassadøren der han
uttrykte interesse for videre dialog. Så langt har
ikke dette skjedd men fra vår side er dette noe som
vi stiller oss positive til.

Fra Buddhistforbundets
årsmelding

Forstander blir intervjuet av indiske media
Noe overraskende er det kanskje at det er
regjeringen i Madhya Pradesh provinsen som står
bak dette universitetet. Den tilhører BJP partiet som
representerer hindu-nasjonalister. Ellers ble
forstander etterpå oppnevnt til rådgiver for
universitetsprosjektet og har allerede vært med på
et møte om dette i Bhopal 18. februar i år.

Buddhistforbundet hadde ved inngangen til 2013 i
alt 13.600 medlemmer. Dette kan sammenlignes
med 12.947 året før. Vi hadde altså en økning på
653 medlemmer i 2012, noe som utgjør 5 %. Dette
er litt mindre enn økningen forrige år som var på 6,4
%. Av mottatte tilskudd fra stat og kommuner
fordelte vi i 2012 kr. 11.391.303,- til våre
medlemsorganisasjoner. Vi mottok også
momskompensasjon til frivillige organisasjoner på
kr. 375.714,-. Buddhistforbundet har også
administrert ordningen med gaver med skattefradrag for sine medlems-organisasjoner og fordelt
kr. 720.927,- av mottatte donasjoner.
Utgiver av nyhetsbrever er:
Buddhistforbundet,
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.
e-post: informasjon@buddhistforbundet.no
hjemmeside: www.buddhistforbundet.no
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