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OBSERVANS 
 

Til jubileumsåret 2017 har styret og kollegiet besluttet å endre navnnet på dette 

dokumentet fra Artikkel til Observans. Ordet observans kommer fra latin 

observo og betyr å overholde og refererer bl.a. til ordensreglene i et kloster.  

Med andre ord er denne boken, som tittelen indikerer, en orientering om 

ordenens oppbygning, regler, praksis, tjenester, troslære osv.  

Den offisielle internasjonale utgaven av Sotozenordenens 2-bins observans 

heter: Standard Observances of the Soto Zen School. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

et 
voksende,  

inkluderende og  

tjenestegjørende trossamfunn 

 i Norge. En åpen, internasjonal og  

kontemplativ orden. Av lek- menn og kvinner 

sammen med Munker og nonner som kalles Ordens-  

brødre og søstre og som vier HELE ELLER deler 

                                              aV sitt  

liv til  

studier, 

 Praktisering                                                                                                                               

 Og undervisning. 
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Shakyamuni Buddha   

Et uforlignelig og sant menneske. En Herre og mester over sinnets kraft.  
Vår frelser. Seiret over lidelse og død. 

 En visdommens og medlidenhetens far. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ved Buddhas føtter sitter ordenens to grunnleggere: 

Til høyre, Eihei Dogen Zenji, til venstre, Jokin Keizan Zenji. 
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Vi bemerker at den Observans som herunder presenteres, er 
den av Den Norske Sotozen Buddhistorden.  Observans er 
utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Ordenen, til informasjon 
for organisasjonens medlemmer og for allmenheten.  
 

Utvalget vil holde frem at denne utgave må betraktes som en 
begynnelse, og at det derfor vil følge revisjoner med tillegg og 
endringer ved fremtidige utgaver.  
 

Observans er et selvstendig dokument. Den bygger på den 
japanske Sotozen Ordenens Standard Observances of the Zen 
School School, samt andre ordener eller felleskap som 
henhører under denne.  Sotozen er en internasjonal Orden. 
 

Ordenen i Norge samles under dette dokument, men 
organisasjonens ledelse og kollegiet har respekt og forståelse 
for de av ordenens medlemmer, som i dens ulike deler, 
forbeholder seg den personlige rett til å mene eller praktisere 
noe annet. 
 

Alle buddhistiske tekster og vers er oversettelser til norsk, 
foretatt av Det Hellige Freds Kollegium, med forankring i 
faglitteratur på pali, sanskrit, japansk, engelsk og norsk. 
 

Måtte denne Observans bidra til innsikt i vår historie, vår 
kultur, og vår buddhistiske tro, og således være et ydmykt 
bidrag i utbredelse av Buddhas lære og bli en  selvstendig, 
bærekraftig zen-buddhistisk tradisjon i Norge. 
 
 

Alt vel  
Broder Kanun Såzen  
Prest og dekanus for Den Hellige Freds Kollegium 

Den Norske Sotozen Buddhistorden 

Forord 
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Fra Den Norske Sotozen Buddhistorden ble etablert i 2001,  
har vi registrert økende interesse for buddhisme og for vår 
ordens virke. Vi mottar henvendelser med spørsmål om zen og 
zenbuddhistisk praksis og om hva som skiller vår orden fra 
andre buddhistiske tradisjoner.  
 

Årsaken til den økende interessen er kanskje først og fremst 
internettilgang, men vil trekke frem tre viktige faktorer. For det 
første har vi i Norge blitt kjent med buddhismen gjennom ulike 
innvandrergrupper som har etablert templer her. For det andre 
har buddhismen blitt en del av læreplanen i skolesystemet vårt. 
For det tredje er at Sotozen orden etablert av to etnisk norske 
munker. Det betyr at språket vi presenterer oss og tradisjonen 
vår på er norsk.  
 

Arbeidet med en norsk oversettelse av vår ordens tekstbok og 
en 435 siders liturgihåndbok startet i Japan i 1995. I 2008 ble 
første utgaven trykket på ordenens eget forlag.   
Vi har fått svært mange positive reaksjoner, men noen har også 
ytret seg kritisk til at vi for eksempel bruker norske ord som; 
nåde, velsignelse, frelse osv. i presentasjonen av vårt 
trosbegrep og troslæren. Vi mener slike uttrykk gir en riktig 
beskrivelse av vår religion, samtidig som de samme begrepene 
godt kan ha en annen betydning i andre religioner.   
 

Da Buddha etablerte munkeordenen, ble han kritisert  av den 
vediske tradisjon for å bruke ord som; dharma, karma, samsara 
osv. og tillegge disse en litt annen betydning i sin egen lære.  
Vi håper våre formuleringer på vårt norske språk er fornuftige 
og gir mening. Måtte denne 2. utgave være til nytte og glede.  

 
Alt vel 
Broder Jiko Dåshu 
Tjenesteforstander DNSB 

 

Kjære leser 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

6 

 

INNHOLD 
 

INNFØRING 

o ORDENENS OVERHODE … 15  
o FRA JAPAN TIL NORGE … 16  
o PATRIARKENS ETTERFØLGER I NORGE … 17 
o ORDINERT I JAPAN … 18 
o PRESTEVIGSLET VED EIHEIJI OG SOJIJI KLOSTER … 19 
o ETABLERING AV SOTOZEN I NORGE … 19 
o SOTOZEN ORDEN … 20 
o EN VERDENSRELIGION MED EN MISJON …20 
o EN MISJONERENDE ORDEN …21 
o INNVIELSE, ORDINASJONS- OG VIGSELSMYNDIGHET … 21 
o DEN HELLIGE FREDS KOLLEGIUM … 22 
o KONVENT … 23 
o ORDINANS … 23 
o KONSIL … 23 
o ORDENENS ÅRSMELDING … 24 
o VEDTEKTENE – DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHISTORDEN … 24 
o SOTOZEN STIFTELSEN … 33 
o VEDTEKTER – SOTOZEN STIFTELSEN … 33 
o BUDDHOLOGISK FORLAG … 35 
o ORDENSSYMBOLER … 35 
o LITURGISKE FARGER … 36 

 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK … 37 
                FRA ASKESE TIL VERDENSRELIGION … 37 

 INDIA … 37 
 KINA … 40 
 JAPAN … 41 

 

 1. DEL - INNLEDNING - SPØRSMÅL I ALMINDELIGHET … 42  
o HVA BETYR OBSERVANS? … 42 
o HVA ER SOTOZEN BUDDHISME? … 42 
o HVA ER SOTOZEN ORDEN? … 42  
o ORDENENS MISJON OG VISJON … 43 
o LIKESTILLING OG LIKEVERD … 43 
o ORDENENS TO GRUNNLEGGERE … 43 

 EIHEI DOGEN  Zenji … 43 
 KEIZAN JOKIN Zenji … 46 

o ORDENENS TO HOVEDKLOSTRE … 48 
 DAIHONZAN EIHEIJI … 48  
 DAIHONZAN SOJIJI … 49  

o EN INTERNASJONAL ORDEN … 50 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

7 

 

o TITLER OG BENEVNELSER … 50 
o VERDIEN AV KONTEMPLATIV PRAKSIS … 51 
o SØKEN ETTER HVEM VI ER … 51 
o DISIPLIN … 52 
o BUDDHAS 4 MEDITASJONER … 52 
o HVA ER ZEN? … 53 
o HVA ER ZAZEN? … 53 
o HVA ER HENSIKTEN MED ZAZEN? … 53 
o HVORFOR ANBEFALES ZAZEN? … 54 
o HVA ER BUDDHA-NATUR … 54 
o RO I KROPP OG SINN … 55 
o ZAZEN: EN METODE … 55 
o HVORDAN DU KAN BEGYNNE? … 55 
o ZAZENHALL … 55 

 ALTERET I ZAZENHALLEN … 56 
 OFFICIENTEN … 56 
 PALTSTAV  … 56 
 PALT … 56 
 PALTSKO … 57  
 HONNØRGANG … 57 
 ABBEDENS / ABBEDISSENS SETE … 57  
 PRIOR / PRIORINNE … 57 
 MESTERSETE … 57 
 HALLPOST … 58 
 VÅKNESTAV … 58 
 BEVEGELSE I ZAZENHALLEN … 58 
 Å HILSE … 59 
 FØR DU SETTER DEG … 59 
 FORBEREDELSE … 59 
 ZAZEN-MUDRA … 60 
 TA IMOT KAPPEN … 60 
 KRAGEN … 60 
 ULIKE MÅTER Å SITTE PÅ … 61 
 SIGNAL … 62 
 ZENGANG … 62 
 UNDER MEDITASJON … 63 
 PUSTEN … 63 
 SANSENE … 63 
 TANKENE … 63 
 VANSKELIGHETER MED KONSENTRASJON? … 63 
 INGEN DAGER ER LIKE … 64 
 EN SITTEPERIODE … 64 
 HVA ER HENSIKTEN MED Å SITTE I LOTUS? … 64 

o INNSIKT OG SELVREFLEKSJON … 65 
o DIREKTE OVERLEVERT FRA EN ZENMESTER … 65 
o MAN ZAZEN TILRÅDE … 65 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

8 

 

 HVA ER KOAN SOM BENYTTES AV NOEN ZENMESTRE? … 67 

 HVA ER PROSTRASJON? … 69 

 NÅR UTFØRES PROSTRASJONER? … 69 

 ER DET NØDVENDIG Å ÆRE BUDDHA FOR Å BLI OPPLYST? …70 

 HVA BETYR DET Å VÆRE OPPLYST? … 70 

 HVA ER KARMA? … 70 

 HVA ER REINKARNASJON? … 70 
 EN FELLES BUDDHISTISK TRO … 70 

 FORSKJELLER I TOLKNINGER OG KULTURELL ARV … 70 

 DEN KARMISKE GJENGJELDELSE … 72 

 ET NYTT LIV – ER ET LIV PÅ NYTT … 72 

 VERKEN STRAFF ELLER BELØNNING … 73 

 DÅRLIG KARMA GÅR IKKE I ARV … 73 

 HVA ER NIRVANA … 74 

 HVA ER PARINIRVANA … 74 

 MIDDELVEIEN … 75 

 SYNET PÅ HOMOFILI OG HOMOFILT SAMLIV … 75 

 HVORDAN SER BUDDHISMEN PÅ ALLE TINGS TILBLIVELSE? … 76  

 HVORDAN BETRAKTES GUD I BUDDHISMEN? … 76 
 

2. DEL - DEN ANTECESSORALE LINJE / BLOTSLINJE? … 77 
o HVA ER EN MATRIARK ELLER PATRIARK? … 77 
o HVORDAN BLIR MAN EN MATRIARK ELLER PATRIARK? … 77 
o BLODSLINJEN SOM BENYTTES I NORGE … 77  
o DEN MATRIARKALSKE LINJE … 78 
o DE ÆRVERDIGE MATRIARKER … 78 
o DEN PATRIARKALSKE LINJE … 81 
o DE ÆRVERDIGE PATRIARKER … 81 
o HVA SLAGS KRANSER BENYTTES? … 83 

 DHARMAKRANS … 83 

 BØNNEKRANS … 84 

 ANTECESSORKRANS … 84 

 

3. DEL - ORDINASJON … 84  

o HVA ER ORDINASJON? … 84 
 HVEM KAN BLI MUNK ELLER NONNE? … 84 

 HVORDAN BLIR MAN MUNK ELLER NONNE? … 84 

 RITUAL FOR ORDINASJON … 85 

 HVORFOR MÅ MUNKER OG NONNER BARBERE SITT HODE? … 86  

 RAKEVERS … 86 

 HVA MÅ MUNKER OG NONNER FORSAKE? … 87 

o ORDENENS MUNKER OG NONNER I NORGE … 88 
o INTERIM PERMISJON – MIDLERTIDIG FRITAK FRA OFFICIUM … 88 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

9 

 

o KAN MAN SLUTTE SOM MUNK ELLER NONNE? … 89 
o MÅ MUNKER OG NONNER LEVE I SØLIBAT? … 89 
o KAN MUNKER OG NONNER NYTE ALKOHOL? … 89 

 

 4. DEL - UTDANNINGSLØPET I ET KLOSTER … 90 
o GRUNNSTUDIUM … 90 

 PROFESJONSSTUDIUM … 91 

 PROFESJONSEKSAMEN … 91 

 SPESIALISERING / MESTER … 91 

 VITNEMÅL OG BEKREFTELSER … 91 

o HOVEDKLOSTRE … 92 
o ANDRE KLOSTRE … 92 
o KLOSTRE FOR KVINNER … 93 
o ULIKE MÅTER Å STUDERE PÅ … 93 

 HELTID … 93 

 DELTID … 93 

 KLOSTER OG SKOLE … 93 

 KLOSTERSKOLEN I MODULER … 93 

 STUDIER PÅ ENGELSK … 94 

o ET KOMPETANSEVURDERT UTDANNINGSLØP … 94 
o HVORDAN VIGSLES BUDDHISTISKE PRESTER? … 94 

 

 5. DEL - ORGANISASJONEN SENTRALT … 94 
o HOVEDORDENSKONTORET I TOKYO … 94 
o KOMAZAWA BUDDHIST UNIVERSITY … 95 

 

6. DEL - HVORDAN ER ORDENEN I NORGE OPPBYGD? … 95 
o ORDENENS VERDIPLATTFORM … 96 
o EN HIERARKISK ORDEN … 97 
o LIKEVERD – ET MENNESKESYN … 97 
o FRA MUNK ELLER NONNE TIL ERKEBISKOP … 97 
o NONNER I EMBETSROLLEN … 98 

 

7. DEL - BEKLEDNING … 98 
o HVA SLAGS KLÆR BRUKER MUNKER OG NONNER? … 98  

 

8. DEL - HVORDAN LEVER DE? … 103 

o HVA LEVER DE AV? … 103   
o FORPLIKTELSER … 104   
o HVORDAN BOR DE? … 104   
o I NORGE OG I JAPAN… 104   
o TEMPLENE I JAPAN … 105   
o KLOSTRENE I JAPAN … 105   



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

10 

 

o KLOSTRENE I VESTEN … 105    
o MAT OG MÅLTIDER … 105   

 BORDVERS ORDINERT … 107   
 BORDVERS RITUELT … 107   

 

9. DEL - TEMPLENE OG DERES VIRKE … 109   
o HVA ER ET TEMPEL? … 109   
o EIE, FORVALTNING OG ARV … 109   
o ARKITEKTUR … 110   
o ET TYPISK JAPANSK SOTOZEN TEMPEL … 110   
o BUDDHISTISK GRAVLUND … 111   
o INTERIØR … 113   
o ULIKE OPPGAVER … 116   
o LITURGISKE INSTRUMENTER … 117   
o ANDRE GJENSTANDER BENYTTET I LITURGIEN … 119    
o OBJEKTER BRUK VED OFFER … 120    
o ANNET I FORBINDELSE MED ET TEMPEL … 121    
o RELIKVIEVÆRELSET … 121    
o HVORDAN FÅR TEMPLENE SINE NAVN? … 122    
o HVA ER ET KLOSTER? … 123    

 
10.  DEL - ORDENENS LITURGI … 124    

o DEN MONASTISKE LITURGi … 124    
o TJENESTELITURGIEN … 124     
o DE HELLIGE SKRIFTER … 124     
o HVA ER FORSKJELLEN PÅ SUTRA, MANTRA OG TEKSTER? … 124    

 

11. DEL - SEREMONIER OG RITUALER … 125    
o HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN SEREMONI OG ET RITUAL? … 125    
o DAGLIGE MESSER … 126    
o HØYMESSER … 129    
o ÅRLIGE MESSER … 132    
o OFRING AV RØKELSE … 133    

 

12. DEL - VÅRT BUDDHISTISKE SKRIFTEMÅL … 133     
o DET PRIVATE SKRIFTEMÅL … 133    
o DET PERSONLIGE SKRIFTEMÅL … 133    
o DET RITUELLE SKRIFTEMÅL … 134 
o PROSTRASJONSVERS …134    

 
13. DEL -  HELLIGE SKRIFTER … 134    

o KANONISKE SKRIFTER … 134    
o PALI KANON … 134    



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

11 

 

o DE TRE KURVENE … 134    
o SANSKRITTEKSTENE … 136 
o KINESISKE TEKSTER … 136 
o JAPANSKE TEKSTER … 136  

 
14. DEL - BUDDHISTISK LOVSANG … 137 

 

15. DEL - PRESTELIGE TJENESTER  OG  TJENESTELITURGIEN .. 139 

o HVA FINNER VI I TJENESTELITURGIEN … 139 

o BARNSIGNE … 139 

o INNVIELSE … 142  
o HVA ER INNVIELSE? … 142   
o HVEM KAN FORETA INNVIELSE? … 142 
o HVEM KAN BLI INNVIET? … 142 
o HVA ER ET DHARMA-NAVN? … 143 
o RITUAL FOR INNVIELSE … 143 
o KONFIRMASJON … 146 
o VIGSEL OG FORNYELSE AV EKTESKAPSLØFTENE … 147 
o BØNN VED REISE OG SYKDOM … 151 
o VIGSLING AV IKON, VERGETAKKE OG JORD … 152 
o GRAVFERD … 153 
o ÅRLIG MINNEMESSE … 156 
o RENSELSE … 158 

 

16. DEL - VÅRT BUDDHISTISKE TROSBEGREP … 159 
o TRO ELLER TILLIT? … 159 

 

17. DEL - VÅR BUDDHISTISKE SOTOISKE TROSLÆRE … 160 
o HVA INNEBÆRER TROEN I SOTOZEN ORDEN? … 160 
o TROEN PÅ BUDDHA, DHARMA OG SANGHA … 160 
o DE TRE JUVELER … 161 
o DEN TREENIGE HELLIGDOM … 162 
o BEKJENNELSEN … 163   
o DE TRE EDLE LØFTER … 163 
o DE FIRE EDLE SANNHETER … 163 
o DEN EDLE ÅTTEDELTE VEI … 163 
o DE TI EDLE BUD … 164 
o DEN TREFOLDIGE GJENLØSELSE … 164 
o HVA INNEBÆRER VÅR BUDDHISTISKE TRO …164 
o HVA BETYR DET  Å VÆRE KRITISK TIL TROEN? … 165 
o HVA LIGGER I TROEN? … 166 
o VELSIGNELSEN … 168 

 SLIK ER DET OSS FORTALT … 168 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

12 

 

 VELSIGNELSENS KRYBBE … 169 
 HVORDAN MOTTAR VI VELSIGNELSEN? … 169 
 VELSIGNELSE VED HANDLING … 170 

o LIDELSEN … 170 
o NÅDEN … 170 
o FRELSEN … 171 

 

18. DEL - BØNNENS PLASS I BUDDHISTISK PRAKSIS … 171          

o ULIKE UTTRYKK FOR BØNN … 173 
o BØNN I STILLHET … 178   
o SITTENDE … 182   
o GÅENDE … 182   
o STÅENDE … 182   

 

19. DEL - MISJONSANMODNING … 183   
 
20. DEL - BUDDHISTISKE VERDENSBILDET … 183   
 
21. DEL - BUDDHISTISK ETIKK … 184   

o BUDDHISTISK ETIKK … 184   
o ZENBUDDHISME OG HUMANETIKK … 190   

 
22. DEL - BUDDHISTISK FILOSOFI … 191   

o BUDDHISTISK FILOSOFI … 191   
o BODHISATTVA-IDEALET … 198   

 

23. DEL - BUDDHISTISKE HELGENER … 198   
 
24. DEL -  BUDDHISTISK PRAKSIS I HJEMMET … 200   

o RELIGIØSE IKONER … 200   
o DU BØR GJØR DEG NOEN TANKER … 200   
o FOR DAGLIG ZAZEN … 201   
o ET ALTER FOR NORSKE HJEM … 201   
o FORMIDLING AV KUNNSKAP I OPPDRAGELSEN AV BARN … 201   
o HVA KAN FORELDRE GJØRE? … 202   
o BØNN VED MÅLTIDER … 202   
o TEMPELBESØK … 203   

 

25. DEL - BUDDHISMENS MYSTERIUM … 203   
o FRA HIMMELEN TIL JORDEN … 204   
o GÅTEFULL FØDSEL … 205   
o HVEM VAR BUDDHA? … 205   
o UFORKLARELIGE FENOMENER … 206   



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

13 

 

o OVERNATURLIG INNSIKT OG EVNER … 206   
o UTFØRTE UNDRE … 206   
o DET MYSTISKE I LÆREN … 207   
o DEN URANSAKELIGE VISDOM … 207   
o BUDDHA – ET MENNESKE OG ET SYMBOL … 208   
o NOEN AV BUDDHAS FREMSTE DISIPLER … 208   
o EN NY BUDDHA SKAL KOMME … 208   

 

26. DEL - SANNHETEN? … 208   
o BUDDHA – ET SANT MENNESKE … 209   
o DHARMA – DEN SANNE LÆRES ORD … 209   
o SANNHETEN OM DETTE LIVET … 210    
o SANGHA – FELLESSKAPET SOM SØKER ETTER SANHETEN … 210   
o DEN SUBJEKTIVE SANNHET … 210  
o DEN OBJEKTIVE SANNHET … 210   
o DEN UNIVERSELLE SANNHET … 210 
o LÆREN OM TREENIGHETEN … 211  

 Dharma-kaya … 211   
 Sambhogha-kaya … 211   
 Nirmana-kaya … 211   

 

27. DEL - HVA BETYR HELLIG? … 211    
o HVA ER HELLIG FOR OSS? … 212   

 DET HELLIGE FENOMEN … 212   
 DEN HELLIGE OPPVÅKNELSE … 212   
 DEN HELLIGE SAKYAMUNI BUDDHA … 212  
 DEN HELLIGE DHARMA … 213      
 DEN HELLIGE SANGHA … 213     
 DEN HELLIGE FREDS ORDEN … 213    
 DEN HELLIGE FREDS KOLLEGIUM … 213    
 FELLESSKAPET ANSEES SOM EN HELLIGDOM … 213    
 DET HELLIG UTTRYKKER SEG GJENNOM DET ORDINÆRE … 213      
 DET HELLIGE FINNES I ÅNDELIGHET … 214    
 DET HELLIGE FINNES I DET MATERIELLE … 214    
 DET HELLIGE HUS … 214    
 DET HELLIGE I DAGLIG MESSE … 215    
 DEN HELLIGE LITURGI … 215    
 DE HELLIGE HANDLINGER … 215    
 RØKELSE … 216    
 SYMBOLER … 216    
 INSTRUMENTER … 216    
 RITUALER … 216     
 HELLIG VANN … 216    
 DEN HELLIGE HALL … 217    
 DET HELLIGE KLEDEBON … 217    
 DEN HELLIGE LITURGIENS FARGER … 217    



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

14 

 

 DET HELLIGE LEGEME … 218    
 Å BLI HELLIGET VED DØDEN … 218    
 DET HELLIGE I LOVSANG … 218    
 HVER DAG ER EN HELLIG DAG … 218    
 DEN HELLIGE TREENIGHET … 218    
 VÅR ORDEN ER HER, FOR OG I ÅNDELIGHET … 218    
 Å VÆRE ETT MED DET TREENIGE … 219    
 BARNESIGNE … 219    
 KONFIRMASJON … 219    
 INVIELSE … 219    
 ORDINASJON … 219    
 DET HELLIGE ORD … 220 

- DEN TREFOLDIGE VERGE …220  
- BEKJENNELSEN … 220 

- DE HELLIGE LØFTER … 220 
- DE TI EDLE BUD … 220 
- DE FIRE HELLIGE LØFTER … 221   

 

28. DEL - SOTOZEN ORDEN OG VERDENSERKLÆRINGEN OM 
                  MENNESKERETTIGHETENE … 221     
 

29. DEL - BUDDHISMES HELLIGE STEDER … 238     
 INDIA … 238    
 KINA … 239       
 JAPAN … 240     

 

DET FØRSTE STEGET …242 
UVURDERLIG HJELP OG STØTTE …242 
VEIEN VIDERE … 242    
EN VOKSENDE MEDLEMSMASSE …242 
UTDANNING AV PRESTER OG TJENESTEFORSTANDERE …242 
MÅNEDLIGE RETREATER …243 
ET FREMTIDIG ZENBUDDHISTISK KLOSTER I NORGE …243 
SELVSTENDIG OG BÆREKRAFTIG …243 
UTGIVELSER – BUDDHOLOGISK FORLAG … 244      
ANBEFALT LITTERATUR … 247 

TAKK …249     

 
 
 
 
 

 
 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

15 

 

ORDENENS OVERHODE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den ærverdige Taiho Fukuyama Zenji 

 

Sotozen Ordenens øverste leder kalles Kancho, dette høyeste sete 
rullerer mellom erkebiskopene ved ordenens to hovedklostre. Ordenens 

Kancho sitter i to år. Fukayama Zenji sitter fra 2016-2017.   
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FRA JAPAN TIL NORGE 

 

 

Den ærverdige 83. patriark 

 

Erkebiskop Unkai Koshu Itabashi Zenji   
Forhenværende abbed ved Daihonzan Sojiji kloster. 

Grunnlegger av Gotanjoji kloster. 
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PATRIARKENS ETTERFØLGER I NORGE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Såzen Larsen Osho 

 

Residerende prest ved Bugaku Zentempel i Kristiansand. 

Dekanus for Den Hellige Freds Kollegium av 

Den Norske Sotozen Buddhistorden 
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ORDINERT I JAPAN  

Etter flere år som legmann og ferdig med postulatet ved Sojiji kloster, Yokohama – 
Japan, ordineres nordmannen, Are Larsen (36) den 28. juni 1998. Han får munkenavnet 
Kanun Såzen. Såzens ordensfar er erkebiskop Itabashi Zenji.  
 
 

              Såzen på vei i klosterskole.                                Nyordinert ved Sojiji kloster             
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                                   PRESTEVIGSLES VED EIHEIJI OG SOJIJI KLOSTER 
 

 Presteviglet ved Eiheiji og Sojiji Kloster, sommeren 1991.            Avgang - Saiyuji kloster 
 
ETABLERING AV SOTOZEN I NORGE 

Munkene Dåshu Malja og Såzen Larsen i Bugakuji Tempel  i Kristiansnad. 

 
Den Norske Sotozen Buddhist Orden ble grunnlagt i 2001 av de norske 
munkene Såzen Larsen og Dåshu Malja. Sotozen Orden ble et registrert 
trossamfunn i mai 2002. 
 

 

Broder Dåshu var den første som ble ordinert i Norge, i Kristiansand 7. 
desember 2002. Siden har flere munker og nonner blitt ordinert, 
lekmenn- og kvinner har blitt innviet, barn signet og brudepar viet.  
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SOTOZEN ORDEN  
Et inkluderende, tjenestegjørende og voksende trossamfunn i Norge. 
 
Styret er trossamfunnets høyeste organ og plikter å sørge for at 
trossamfunnets / ordenens formål ivaretas, herunder at alle vedtak og 
forvaltning av midler og eiendom foretas i samsvar med vedtektene. 
Den Norske Sotozen Buddhistorden forvalter per i dag ingen 
egenkapital eller grunnkapital. Ordenen drives på frivillig basis med 
inntekter som donasjoner, og refusjon av kirkeskatten fra stat og 
kommune for hvert offentlig registrert medlem. Styret har rådighet 
over ordenens donasjoner, bidrag og kollekt i samsvar med vedtektene 
og gjeldende lovbestemmelser. Styret har den endelige beslutnings 
myndighet ved forvaltning av midler i henhold til vedtektene. Den 
Norske Sotozen Buddhistorden forplikter seg til regnskapsførsel og har 
statsautorisert revisor da medlemstaller over hundre. Årsregnskapet 
som legges fram for fylkesmannen omfatter et samlet regnskap for 
statlige og kommunale tilskudd, og øvrige kostnader ved drift som 
ellers vedrører den religiøse virksomhet. Sotozen er en orden som ikke 
krever av medlemmer verken lekfolk, noviser eller ordinerte 
munker/nonner å love livsvarig tilhørighet. Innmelding krever jfr. norsk 
lov utmeldelse av Den norske kirke eller andre registrerte trossamfunn. 
Ved inn/utmelding av Den Norske Sotozen Buddhistorden benyttes 
særskilte skjema. Barn under 15 år som ønsker medlemskap må ha 
tillatelse fra minst en av barnets foresatte.  
 

EN VERDENSRELIGION MED EN MISJON 
Buddha sender seksti munker ut for å spre renhetens lære  
 

I Rådyrparken i Isipatana var de ved å avslutte stilledagene, som var 
vanlig å holde under regntiden. Buddha talte til de seksti munkene som 
var samlet og sa:  

For slik som jeg er fri, munker, fra alle bånd, både guddommelige 
og menneskelige, slik er også dere fri fra alle bånd, både 
guddommelige og menneskelige. Gå så ut og før et rent liv, til 
fordel for mange mennesker, som fremmer lykke for mange 
mennesker, med medfølelse med denne verden, for det gode, det 
berikende, for guder som for mennesker. Gå så ut, ikke alene, men 
forkynn sammen den praktfulle læren som fra begynnelse til slutt 
er uforlignelig. Forkynn et liv av fullkommen renhet. Det finnes de 
som ved sitt begjær er evig slave, og om de ikke får høre denne 
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sannhetens lære, vil de aldri finne sinnets fred og frelsen, men se at der er 
de som læren vil erkjenne. Slik som dere munker nå går ut, går så også 
jeg, til Uruvela i Senani for å undervise alle mennesker i den sanne lære.                                                                                           
                                                                                                                   Maha 1,20 

 
Med disse ord oppfordret den høyst Ærverdige alle munkene til å gå ut 
til alle kanter av verden.  
 
Dharma «Buddhas lære» utbredes i to grupper; Theravada «De eldres 
lære» eller Hinayana-buddhismen «Den store farkosten», og Mahayana-
buddhismen «Den store farkosten».  
  
Theravada eller Hinayana-buddhismen spredde seg fra Varasani og Bodh 
Gaya, nord i India, til Sri Lanka i syd og fra Nepal i nord til Burma, 
Thailand, Laos, Kambodsja, Vietnam, Malaysia og Indonesia.  
Mahayana-buddhismen spredde seg fra Bodh Gaya og sydover til Sri 
Lanka og videre til Thailand. Nordover gikk buddhismen gjennom Nepal 
og Butan til Mongolia. Nordvestover tok buddhismen veien til 
Kirgisistan, Tjadsjikistan, og Turmekistan, for så å bevege seg videre 
vestover. Østover spredde læren seg til Kina, Taiwan, Korea og Japan.  
  
I dag anslås tallet på buddhister verden over til mellom 4og 5 millioner, 
og i den vestlige verden inkluderer dette; Sør-Amerika, Amerika, Canada, 
New Zealand, Australia, Europa med de skandinaviske land. På disse 
kontinentene vil du finne zen-sentre, templer og klostre tilhørende 
Sotozen Orden.  
 

EN MISJONERENDE ORDEN 
Ordet «misjon» knyttes i vesten, kanskje først og fremst, til andre 
religioners misjonsvirksomhet. Men ordet «misjon» i betydningen; 
oppgave, gjerning, kall, rolle eller plikt, har lenge vært alminnelig brukt 
også i buddhismen. Formen som denne etter hvert har fått, varierer fra 
land til land. Det viktigste er å være tilgjengelig for mennesker som 
ønsker å vite mer om Buddha og hans uforlignelige lære. For kun ved 
denne viten kan mennesket bekjenne seg til Dharma, og bli en Buddha. 
På ulike måter legges det til rette for studier og buddhistisk praksis, bl.a. 
ved etablering av Sangha - fellesskap, templer og klostre. Ordenen er 
også misjonerende gjennom tjenesteliturgien.  

 
INNVIELSE, ORDINASJONS- OG VIGSELSMYNDIGHET 
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INNVIELSESMYNDIGHET 
Det er flere av Ordenens munker og nonner som har innvielses- 
myndighet. For å få denne myndigheten må en munk eller nonne ha 
vært ordinert i minimum to år, og bestått liturgiske og praktiske prøver. 
Det betyr at de da kan, ved ordenens ritual (Jukkai), officiere ved 
innvielse. Ved innvielse i Sangha, blir man formelt en Buddhist ved å 
avlegge løftene. Den innvidde velsignes og mottar et Dharmanavn, (to 
skrifttegn) i tråd med tradisjonen.   
 
ORDINASJONSMYNDIGHET 
I dag er det, i Norge, broder Såzen Larsen og søster Anjun Reiman  som 
har tittelen Osho (prest) med myndighet til å foreta ordinasjon av 
munker og nonner. I tellegg har de vigselsmyndighet i Norge.  
 
VIGSELSMYNDIGHET 
Departementet godkjente ordenens vigselsliturgi i 2002, hvorpå Såzen 
Osho fikk vigselmyndighet i Norge, med hele landet som tjeneste-
distrikt. Ordenen kan således søke om vigselsmyndighet for flere av 
Ordenens munker og nonner.  
I 2012 fikk broder Dåshu vigselsmyndighet. Ordenens munker og nonner 
som ikke er formelt prestevigslet, men har adekvat praksis og 
kompetanse kalles tjenesteforstandere.  
 

DEN HELLIGE FREDS KOLLEGIUM  
Stiftet i 2008.  
 

Ordenens munker og nonner i Norge 
henhører under Kollegiet. Kollegiet er 
underlagt Sotozenordenens hovedorgani-
sasjon og biskopen i Europa. Kollegiet er 
uavhengig av styret i Den Norske Sotozen 
Orden. Dekanus (munk) Dekana (nonne) er 
kollegiets leder. Leder velges i kollegiet som 
fastsetter et dekanat (en periode fastsatt for 
den sittende dekanus eller dekana). Kollegiet 
forvalter ingen kapital og har således ingen 
økonomiske forpliktelser eller ansvar. 

Beslutninger som innbefatter innkjøp må derfor legges fram og bevilges 
av styret i Ordenen.  
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KONVENT 
Kollegiets formelle forum er Konventet, en forsamling av alle munker 
og nonner av Den Norske Sotozen Buddhistorden. I konvent behandles 
og besluttes saker som tilhører ordenens indre anliggende som 
ordenens liturgi, og ordinans (regler og forskrifter for munker og 
nonner). 
I tvister mellom kollegiet og styret i ordenen skal saken føres for 
biskopen i Europa. Er det ingen biskop i Europa går saken til 
hovedordenskontoret i Japan (Tokyo) og direktøren for International 
affairs. Biskopen eller direktøren kan henstille styret om å innfri 
konventets anmodning, men bare dersom bevilgningen ikke setter 
ordenen i økonomisk uføre. Dersom biskopen og hovedordenskontoret 
i Japan finner styret særdeles urimelig og mekling ikke fører fram, kan 
biskopen/direktøren kreve en oppløsning av styret og sørge for at et 
nytt opprettes. Konventet drives etter alminnelige demokratiske 
prinsipper. En ordstyrer og en referent velges i hvert konvent. 
Konventets kunngjørelse, erklæring eller avgjørelser føres i protokoll og 
signeres av referent og dekanus/dekana. I dekanus / dekanas fravær 
signerer broder/søster av høyest rang.  

 
ORDINANS 
Ordinans er i sin hovedform bygget på Sotozenordenens internasjonale 
regler og forskrifter for munker og nonner. Ordinans for Den Norske 
Sotozen Buddhistorden skal best mulig tilpasses den norske kultur, 
skikk og bruk. Ordinans for Den Norske Sotozen Buddhistorden skal i 
den grad det er mulig samordnes med de lover og regler som 
praktiseres i Europa. Ordinans kan ikke innbefatte lover og regler som 
er i strid med norsk lov. Ordenens munker og nonner forplikter seg til å 
ha tilstrekkelig kunnskap om de norske lover som gjelder for registrerte 
trossamfunn og ellers for tempelets/klostrets virksomhet. Endring av 
ordinans må fremmes i kollegiet og avgjøres i konvent. 
 

KONSIL 
I januar samles hvert år ordenens prester i Europa til konsil. Konsilet 
ledes av biskopen i Europa. Konsilet holdes i sentrale templer og klostre 
i Europa. Protokoll fra Europakonsilet legges fram for Sotozen ordenens 
hovedkontor i Tokyo – Japan. Deltaker(e) fra Den Norske Sotozen 
Buddhistorden skal informere konventet om de beslutninger fattet eller 
informasjon som framkommer i konsil. 
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ORDENENS ÅRSMELDING  
I januar hvert år rapporteres oversikt over alle aktiviteter til hoved-
ordenskontoret i Japan. Så langt det er mulig skal aktivitetene 
dokumenteres i både tekst og bilder.  
 

VEDTEKTENE FOR DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHISTORDEN 
Organisasjons nr.: 984 361 270 
 
ORDENENS FORMÅL  
Formålet er å kunne gi interesserte en mulighet til å ta del i zen og zen-
buddhistisk praksis og studier på norsk. Etter flere å med et praktisk og 
teoretisk studie vil noen av våre munker/nonner eller noviser kvalifisere 
til å lede en zen-do (zen-senter). Dette vil kunne gi flere mennesker 
mulighet til å ta del i zen-meditasjon og buddhistisk praksis på sitt 
hjemsted. Til nå har det ikke eksistert et zen-buddhistisk tempel derhvor 
en norsk buddhistprest leder zen-praksis og buddhistiske seremonier, 
ritualer, messer og høytider. I samarbeid med andre buddhistiske 
organisasjoner ønsker vi å bidra til økt forståelse av Buddhistisk historie, 
kultur og religiøs skikk og bruk.  
 
VIDEREFØRING AV TRADISJONER 
Munker og nonner har i over 2500 år bidratt til videreføring av 
buddhologiske studier og buddhistisk praksis. Noen av munkene og 
nonnene kan velge å avlegge profesjonseksamen og bli ordinert til 
prester, en embetsvei som er åpen for kvinner og menn på like fot. 
Sølibat opphørte i 1872 for munker og i 1873 for nonner.   

ETABLERING AV ET KLOSTER 

Med en norsk orden og et norsk zen-buddhistisk kloster skriver vi et lite 
stykke Norgeshistorie. I Norge har der i mange år vært munker og 
nonner fra ulike buddhistiske kulturer. Deres oppgave er i hovedsak å 
tjene sine egne landsmenn. Vår primære oppgave er å tjene de 
nordmenn som ikke har tilhørighet til en buddhistisk tradisjon fra et 
annet opprinnelsesland. Derfor skal vårt kloster drives av norske 
munker og nonner og ledes av en norsk prest. Vår norske orden er 
underlagt norsk lov. 
 
VÅRE OPPGAVER 
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Hver dag utfører munker og nonner seremonier og ritualer, en 
lovprisning av Shakyamuni Buddha, læren, og livet, med bønn om glede 
og fred for alle mennesker, levende som døde.  
 
BUDDHISTISKE HØYTIDER  
Flere ganger i året holdes høymesse. Den viktigste er trefoldig-
hetsmessen. Ordet trefoldig betegner tre begivenheter i Den ærverdige 
Shakyamuni Buddhas liv, fødsel, oppvåkning og død. Den 15. mars 
minnes Buddhas død. Den 8. april feires Buddhas fødsel og den 8. 
desember feires dagen da Buddha nådde oppvåkningen. Andre høytider 
markeres på ulike årstider som messe ved midtsommer og nyttår.  
 
RETREAT  
Sotozen orden har lang tradisjon for retreater. En kollektiv retreat er 
oftest lagt til en fast helg hver måned hvor lek og lærd kommer 
sammen til meditasjon, studier og religiøs praksis. Det vil også være 
mulighet for individuelle retreater der klostret tilbyr rom for de som 
behøver å komme litt bort fra en travel hverdag og kan tenke seg å 
tilbringe en eller flere dager til stillhet og meditasjon.  

KLOSTERETS ABBED 

Vår ordens prest og framtidige abbed har, som en av få i Europa, 
ordinasjonsmyndighet. Det betyr at han innehar formell myndighet til å 
innvie munker og nonner i ordenen. Abbeden er klosterets talsmann. 
Blant hans mange oppgaver og plikter er blant annet å sørge for at de 
daglige seremonier blir utført i andektighet og verdighet. Abbeden har 
også det pedagogiske ansvaret for all undervisning. Abbeden har ansvar 
for å etterfølge de krav og retningslinjer som kommer fra 
hovedordenskontoret og Europa-kontoret. 
 
ZEN-MEDITASJON  
Dagen i et kloster begynner og slutter med meditasjon, som er selve 
hjertet i buddhistisk praksis. Zenmeditasjon eller Zazen inneholder ingen 
doktrine eller mystiske ritualer. Gjennom en disiplin som kan være 
streng, får den praktiserende en direkte og selverkjent innsikt i sin egen 
natur og den sannhet Buddha talte. I klosterets zazenhall sitter lek og 
lærd sammen i stillhet, en øvelse som ikke handler om å bli til noe, andre 
steder, men å oppdage hvem, og hva vi allerede er.  
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INVITASJON TIL ELEVER OG STUDENTER 
Spesielt med tanke på RLE faget i skolen vil vi legge til rette slik at 
skoleklasser kan komme på ekskursjon. Elevene vil få en unik opplevelse 
av virksomheten og hverdagen for munker og nonner med innblikk i 
deres zenbuddhistiske praksis. Skolelærere og studenter i allmenn-
lærerutdanning, antropologi og religionshistorie vil om ønskelig kunne 
få veiledning i zenbuddhistisk teori og praksis. Klosterets bibliotek stilles 
med glede til disposisjon. 
 
FRA TEMPEL TIL KLOSTER 
På lengre sikt vil tempelet kunne utvides til et kloster, som betyr et 
dypere og bredere studium for lekfolk og noviser. Munker og nonner vil 
ha mulighet for videre studier mot en mastereksamen i buddhologi og 
presteordinasjon. Et kloster er en skole for fremtidige prester og 
mestere. De fleste ferdig utdannede prester bor og arbeider i lokale 
templer. I vår norske kultur har vi ingen lang tradisjon for 
buddhistprester og deres tjenester, så det er svært vanskelig for våre 
munker og nonner å leve av deres praksis og tjenester.  
Det er heller ikke på et yrkesmessig grunnlag man velger en ordinasjon 
som munk eller nonne. Dette fellesskapet består først og fremst av 
religiøs praksis, filosofisk assimilering og kontinuerlig selvfordypelse.  
 
BIBLIOTEK  
I klostret bør det finnes et bibliotek. Et slikt bibliotek må tilby et bredt 
spekter av bøker, publikasjoner og tidsskrifter fra ulike buddhistiske 
retninger, kulturer og tradisjoner. Klosterbiblioteket skal ikke bare 
spesialisere seg på buddhistisk litteratur, men likeså inneholder bøker 
om kristendom, islam, hinduisme, humanetikk og filosofi. Det skal være 
åpent for alle, med alt fra billedbøker og fortellinger for barn til 
faglitteratur for godt voksne. 
 

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHISTORDEN 
1. Den Norske Sotozen Buddhistorden er stiftet av munkene Såzen 

Larsen Kusano og Dåshu Tore Malja fra Kristiansand.   
2. Presentasjon av Stiftere.  

 
Såzen Larsen Kusano  

Såzen har profesjonseksamen i buddhologi og ble vigslet prest 26. juli 
2001 i den 800 år gamle Japanske Sotozen Buddhistorden. Såzen har 
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tilbrakt 13 år i Japan hvorav de siste seks årene med strenge studier ved 
bl.a. Sojiji kloster (et av hovedklostrene) samt Saiyuji kloster, begge i 
Yokohama. Han og er en av mange, men den aller første ikkejapaner 
som har blitt akseptert og anerkjent som direkte etterfølger av Den 
høyst ærverdige ltabashi Koshu, abbed ved Sojiji kloster og en av 
Ordenens to erkebisper. Såzen har i mange år arbeidet med 
oversettelser av hellige skrifter, ritualer og seremonier. Han er en pioner 
innenfor zen-buddhismen i Norge og vil i stor grad kunne bidra til 
kunnskap om og utbredelsen av Zen og zenbuddhistisk praksis. Såzen 
arbeidet i Japan som lærer ved en videregående skole og høyskole i til 
sammen ni år, før han begynte sitt buddhologistudium i et av Japans 
største og mest tradisjonsrike klostre. Såzen er utdannet 
spesialpedagog ved Universitetet i Agder og underviser ved en 
videregående skole i Kristiansand. 

Tore Dagfinn Malja 
Tore ble ordinert som munk av Sotozen orden den 7. desember 2002 og 
mottok det buddhistiske navnet Dåshu. Han arbeider som 
ecominstallatør og har faglig bakgrunn som IT-teknikker. Dåshu besøkte 
Japan og to av ordenens klostre i år 2001 og har i dag bl.a. 
hovedansvaret for tilrettelegging og drift av Den Norske Sotozen 
Buddhistordenens IT-systemer. Broder Dåshu har tittelen 
tjenesteforstander og har vigselsmyndighet i Norge. 
 

3. Styret i Den Norske Sotozen Buddhistorden består av:  
 
Leder, nestleder og styremedlemmer. Oppdatering av styrets 
medlemmer er tilgjengelig på Ordenens hjemmeside: www.sotozen.no 
  
Ordenens adresse:  
Den Norske Sotozen Buddhistorden - Postboks 794, 4666 Kristiansand 
Ordenens hjemmeside: www.sotozen.no 
 
Styremedlemmer velges blant trossamfunnets medlemmer. Styrets 
formann velges av styret og kan ved stemmelikhet benytte seg av en 
dobbeltstemme. Et styremedlem sitter i tre år av gangen, og kan stille til 
gjenvalg og gjenvelges for maksimalt fem perioder. Etter en periode 
utenfor styret kan tidligere styremedlemmer på nytt stille til gjenvalg. Et 
styremedlem kan fritt trekke seg i perioden. Styret er trossamfunnets 
høyeste organ mellom årsmøtene og plikter å sørge for at 
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trossamfunnets og ordenens formål ivaretas, herunder at alle vedtak og 
forvaltning av midler og eiendom foretas i samsvar med vedtektene.  
Styremøter skal ha ordstyrer og referent. Ved årsmøte skal leder legge 
fram årsmelding med regnskap. Årsmøtets beslutninger skal føres i 
protokoll. Styremedlemmer som er uenig i styrets beslutninger kan 
anmode om at deres oppfatning blir ført i protokollen. Protokollen skal 
undertegnes av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.  
 
Vedtaksførhet 
Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av 
styremedlemmene er tilstede i styrebehandlingen. 
 

4. Kapitalforvaltning 
 

Den Norske Sotozen Buddhistorden forvalter per i dag ingen 
egenkapital eller grunnkapital. Ordenen drives av inntekter som 
donasjoner og refusjon av kirkeskatten fra stat og kommune for hver 
offentlig registrerte medlem. Den Norske Sotozen Buddhistorden er 
godkjent av den japanske hovedorganisasjonen og har dermed mulighet 
for å motta midler ved etablering av et tempel/kloster.  
Kravet til slik støtte er:  

a) at presten er utdannet og godkjent av Sotozen  
hovedorganisasjon.  

b) at det foreligger konkrete planer som tildeling, leie eller kjøp   
av tomt/lokaliteter.  

c) at det kan dokumenteres behov for støtte til vedlikehold,  

drift av, eller nødvendig utstyr til nevnte lokaliteter.  

 
5. Styrets rettigheter og plikter:  

 
Styret har rådighet over ordenens donasjoner, bidrag og kollekt i 
samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret har den 
endelige beslutningsmyndighet ved forvaltning av midler i henhold til 
vedtektene. Styret kan dersom det er formålstjenelig og på økonomisk 
grunnlag ansette prest/prester i hel eller delvis stilling og dermed påta 
seg et arbeidsgiveransvar. Lønn fastsettes i forhandling med styret og 
må settes i forhold til organisasjonens økonomisk grunnlag. Styret kan 
også opprette andre stillinger helt eller delvis på ovenfor nevnte 
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betingelser. Likeledes kan styret oppheve stilling/er med rimelig varsel 
og i henhold til arbeidsmiljøloven. 
Disse vedtekter er ment å fungere som en instruks for styret, som har 
alminnelig myndighet til å handle på misjonens vegne. Styret forplikter 
seg til å foreta bestemmelser jamfør ordenens formål. Styret 
forbeholder seg likeledes rett til å avskjedige et styremedlem dersom 
denne misbruker eller misligholder sin stilling, være seg økonomiske, 
etiske eller av moralsk karakter.  
 

6. Regnskapsførsel 
 

Den Norske Sotozen Buddhistorden forplikter seg til regnskapsførsel og 
har statsautorisert revisor da medlemstallet over 100. Årsregnskapet 
som legges fram for fylkesmannen omfatter et samlet regnskap for 
statlige og kommunale tilskudd og øvrige kostnader ved drift og som 
ellers vedrører den religiøse virksomhet.  
 

7. Offentlig kontroll;  
 
Den Norske Sotozen Buddhistorden har forståelse for og aksepterer 
tilfeldig kontrollbesøk av regnskap og/eller innhenting av medlemslister 
(tempeljournal) eller at stikkprøvekontrollen kontrollerer disse ved 
besøk.  
 

8. Om medlemskap i ordenen.  
 
Sotozen er en orden / trossamfunn som ikke krever av medlemmer 
verken lekfolk, noviser eller ordinerte munker/nonner å love livsvarig 
tilhørighet. Ordenen / trossamfunnet respekterer hvert medlems 
personlige frihet. Innmelding krever jfr. norsk lov utmeldelse av Den 
Norske Kirke eller andre registrerte trossamfunn. Ved inn/utmelding av 
Den Norske Sotozen Buddhistorden benyttes særskilte skjema som 
attesteres av presten. I tillegg registreres alle inn/utmeldinger i egen 
tempelbok. Barn under 15 år må ha tillatelse fra minst en av barnets 
foresatte. Dersom andre enn barnets foreldre har foreldreretten eller 
fungerer som barnets verge er tillatelse fra disse nødvendig. Ved 
separasjon og skillsmisse tilhører barnet det samme trossamfunnet som 
moren. Barn som er født etter at foreldrene er skilt hører til samme 
trossamfunn som den av foreldrene med foreldreretten.  
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9. Etablering av et kloster 
 
Den Norske Sotozen Buddhistorden har som overordnet mål å opprette 
et hovedtempel/kloster.  
Formålet med opprettelse av et tempel/kloster er daglig zen-
buddhistisk praksis, hvor alle mennesker uansett kjønn, alder eller kultur 
kan overvære messer og høytider, samt ta del i buddhistisk praksis og 
studiegrupper. Det vil gis anledning til munke- eller nonne ordinasjon for 
de som ønsker å leve et liv i Buddhas tjeneste. Tempelet er åpent hele 
dagen og ønsker velkommen til morgenmeditasjon, morgen- og 
kveldsmesse.  
Styret ønsker å innsette buddhistpresten Såzen Larsen Kusano som 
abbed og overse den daglige drift. Driften av dette tempel vil i hovedsak 
bero på inntekter i form av ulike aktiviteter i tempelet samt donasjoner, 
kollekt, osv. Fremtidige nye prester vil velges av styret, i samarbeid med 
den japanske hovedorganisasjonen under gjeldende vedtekter for 
innsettelse av ny prest/a, jfr. § 9 og 12.  
 

10. Innsettelse av residerende prest.  
 
Prest kan innenfor vår orden kun offisielt innsettes dersom han/hun er 
kvalifisert og godkjent av Sotozenordenens hovedorganisasjonen. En 
prest kan kun offisielt registrere sin virksomhet (templets navn) dersom 
han/hun har lokaliteter egnet og regulert til religiøs praksis. Offisiell 
innsettelse av denne presten kan foretas ved skriftlig tillatelse fra 
Sotozenordenens hovedordenskontor via Europakontoret i Paris. En 
prest av Sotozen orden kan forrette ved barnesigne, bryllup, 
begravelse, minnemesse osv. Jfr. norsk lov om vigselsmyndighet i 
trossamfunn utenfor Den Norske Kirke, kreves det at presten ikke er 
under 23 år eller over 75 år. Før prest eller vigsler kan tiltre i tjenesten 
må han/hun i brevs form til fylkesmannen love på ære og samvittighet å 
utføre plikter og tjenester i samsvar med sitt embete i eller med 
hjemmel i norsk lov. Det er videre tatt til følge at en prest i et 
registerført trossamfunn står under samme ansvar som offentlig 
tjenestemann i saker han er pålagt i eller med hjemmel i Norsk lov. Ved 
forsømmelse av tjenesten kan fylkesmannen frata ham/henne retten til 
å utføre offentlig prestetjeneste.  

 
11. Vilkår for Innvielse og munke/nonne ordinasjon  
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En prest av Sotozen orden, med eksamen fra godkjent kloster, kan i 
tillegg til å foreta prestelige tjenester som forrettelse ved barnesigne, 
bryllup, begravelse, minnemesse osv. videre foreta:  
 
a) Innvielse. Minstealder ti år. 

 Presten kan innvie en eller flere samtidig. Dette bestemmes på     

 bakgrunn av studie/praksistid og personlig engasjement. Ved   

 innvielse gis et buddhistnavn (dharma-navn.) 
 

b) Den som er innviet kan søke om et tolv måneders postulat. Under      

     postulatet får noviser større innsikt i, og kunnskap om, munker og    

     nonners daglige praksis. Etter et postulat kan det søkes om   

     ordinasjon. Innvidde beholder håret.    

 
c) Munke-/nonne ordinasjon. Minstealder 16 år. Under 18 år kreves    
     fullmakt fra foreldre eller foresatte. Det kan ordineres en eller flere   
     samtidig. Ved ordinasjon barberes hodet, og ordinand gis to    
     buddhistnavn, (fornavn/etternavn) og kun ett navn dersom ett  
     allerede er gitt ved innvielse. Den ordinerte iføres sort kåpe, krage  
     og kappe.  
  

12. Den Hellige Freds Kollegium 
 

Kollegiet er en forsamling av alle munker og nonner av Den Norske 
Sotozen Buddhistorden. Kollegiets formelle møteforum er konventet. I 
konvent behandles og besluttes saker som tilhører ordenens indre 
anliggende som ordenens liturgi, og ordinans (regler og forskrifter for 
munker og nonner). Kollegiet forvalter ingen kapital. Beslutninger som 
innbefatter nødvendig innkjøp må derfor legges fram og godkjennes av 
styret. Et avslag fra styret kan påkjæres. Dersom en anmodning fra 
konventet ikke imøtekommes kan saken legges fram for biskopen i 
Europa. Biskopen kan anmode styret om å innfri konventets 
anmodning. Dersom biskopen og hovedordenskontoret i Japan finner 
styret særdeles urimelig kan biskopen kreve en oppløsning av styret og 
sørge for at et nytt opprettes.   
 

13. Presteordinasjon  
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En prestevigsel kan kun foregå etter de påkrevde studier, og praksis 
med avlagt eksamen ved godkjent kloster, (for eksempel Den Norske 
Sotozen Buddhistordens hovedtempel.) Selve prestevigselen foregår i 
dag kun ved Eiheiji og Sojiji kloster i Japan.  
 

14. Innsettelseav abbed  
 
Kun i et tempel godkjent og registrert ved hovedordenskontoret, kan 
en prest formelt innsettes som abbed. Dette foregår ved en høytidelig 
seremoni med prester og minst en biskop fra hovedorganisasjonen. 
 

15. Vilkår for etablering av nye templer innen ordenen  
 
Fra Den Norske Sotozen Buddhistordens hovedtempel kan fem nye 
templer registreres under ledelse av en abbed, forutsatt at der i hvert 
tempel finnes minst en ordinert munk-/nonne med adekvat praksis.  

 
16. Innsettelse av biskop:  

 
Den er kun Sotozenordenen sentralt som kan utnevne biskop i Norge.    
 

17. Opprettelse av menighetsråd.  
 
I et buddhisttempel kalles en menighet for sangha. Det kan opprettes et 
menighetsråd med representanter av lekmenn, lekkvinner og noviser. 
fra sangha. Menighetsrådets leder kan være representert i ordenens 
styre og/eller inviteres til deltagelse ved styremøter. Ved en større 
sangha og/eller flere sangha kan der opprettes en egen gruppe for 
noviser hvis representant/er kan være representert i misjonens styre 
og/eller inviteres til deltagelse ved styremøter.  
 

18. Ved oppløsning av ordenen 
 
Oppløsning kan bare foregå dersom ordenens prester, munker/nonner, 
et samlet styre med representanter for de novise og menighetsrådet 
ikke finner grunnlag for videre drift. Videre må Sotozen Europa kontoret 
i Paris sendes en skriftlig redegjørelse for årsak til oppløsning. Innenfor 
en periode på seks måneder kan hovedkontoret gi sitt samtykke til 
oppløsning, eller innenfor nevnte periode besørge den videre drift. Ved 
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oppløsning skal Den Norske Sotozen Buddhistordens samlede midler i 
henhold til ordenens vedtekter og formål, avsatt til å fremme zen og 
zen-buddhistiske aktiviteter, tilfalle en buddhistisk organisasjon. Et 
samlet styre kan vedta at tempelets eiendom/lokaliteter overføres 
ovennevnte organisasjon. Den samlede kapital med evt. eiendommer 
sammen med et sluttregnskap meldes til fylkesmannen i Vest-Agder. 
 

SOTOZEN STIFTELSEN - Organisasjons nr.: 984 361  

Sotozen Stiftelsen ble etablert i 2005 og drives basert på frivillighet. 
Stiftelsens formål er etablering og drift av et zen-buddhist kloster samt 
å bidra til utdanning og videreutdanning av klostrets munker og nonner, 
videre gi støtte til aktiviteter som bidrar i klosterets arbeid for gjensidig 
respekt, trygghet, toleranse og fred. Klosteret skal være et åpent, stille 
rom, for alle mennesker. Klosterets virksomhet skal drives med faglig 
kompetanse, bygget på etiske og moralske verdier, i tråd med ordenens 
forskrifter og i henhold til norsk lov. Stiftelsen vil arbeide for at klosteret 
skal kunne bli en integrert institusjon, et Buddhologisk Akademi, for 
formell teoretisk og praktisk utdanning av munker og nonner med 
tanke på mestereksamen eller presteordinasjon. Styret er Stiftelsens 
øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.  Styret 
skal sørge for at Stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i 
samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og 
formueforvaltning er gjenstand for den nødvendige kontroll.  
 

STIFTELSENS VEDTEKTER 
 
STIFTELSENS FORMÅL 
Sotozen Stiftelsens formål er etablering og drift av et zen-buddhistisk 
kloster samt å bidra til utdanning og videreutdanning av klosterets 
munker og nonner, videre gi støtte til aktiviteter som bidrar i klosterets 
arbeider for gjensidig respekt, trygghet, toleranse og fred. Klostret skal 
være et åpent, stille rom, for alle mennesker. Klosterets virksomhet skal 
drives med faglig kompetanse, bygget på etiske og moralske verdier, i 
tråd med ordenens forskrifter og i henhold til norsk lov. Stiftelsen vil 
arbeide for at klosteret skal kunne bli en integrert institusjon, et 
Buddhologisk Akademi, for formell teoretisk og praktisk utdanning av 
munker og nonner mot embetseksamen og presteordinasjon. 
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STIFTELSENS ADRESSE 
Sotozen Stiftelsen, Postboks 794, 4666 Kristiansand  
 
STYRET 
Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører 
under styret.  Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at 
utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at 
regnskap og formueforvaltning er gjenstand for den nødvendige 
kontroll.  
 
VALG AV STYRE  
Alle styreverv velges, og sitter så lenge de ønsker. Nye styremedlemmer 
legges fram for styret og velges ved konsensus. Styret består av seks 
personer hvorav to er munker eller nonner av Sotozen orden. Antall 
lavest antall styremedlemmer: fire. Antall høyest antall styremed-
lemmer: åtte. 
 
STYRELEDER 
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn 
under styret. Styremøter og annen styrebehandling varsles på 
hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Det skal føres referat over 
styrebehandlingen som oversendes hvert styremedlem. Styreleder kan 
ved stemmelikhet benytte seg av en dobbeltstemme. Benytter 
styreleder seg av sin dobbeltstemme kan styremedlemmer som er uenig 
i styrets beslutninger anmode om at sin oppfatning blir innført i 
protokollen. Årsmøte avholdes med minimum to ukers varsel. 
Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i 
styrebehandlingen.  
 
VEDTAKSFØRHET 
Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av 
styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.  
 
DAGLIG LEDER 
Daglig leder står for ledelse av Stiftelsens virksomhet. Daglig leder skal 
sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter.  
 
GRUNNKAPITAL  
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Stiftelsens grunnkapital er: Kr. 100.000,- Midlene skal forvaltes i tråd 
med stiftelsens formål. Beslutning om å forhøye grunnkapitalen treffes 
av styret og kun dersom forhøyelsen ikke er i strid med Stiftelsens 
formål eller vedtekter. Grunnkapital kan forhøyes ved eiendeler som 
stiftelsen blir tilført etter opprettelse ved testament, gave eller annen 
ensidig disposisjon. Kapitalforhøyelse skal meldes til Stiftelsesregisteret 
innen seks uker etter at beslutningen ble truffet. 
 
REGNSKAP OG REVISJON  
Regnskapsfører og revisor velges av styrets medlemmer. 
 
VED OPPHØRELSE  
Ved eventuell opphørelse av Sotozen Stiftelsen skal styret, kun ved 
konsensus, avgjøre hvilken organisasjon eller andre ideelle tiltak 
stiftelsens aktiva skal tildeles. 
 
STYRET 
Styreformann, daglig leder, sekretær og styremedlemmer.       
Statsautorisert revisor.  
 

BUDDHOLOGISK FORLAG 
Buddhologisk Forlag ble etablert og registrert i mars 2005.  
Forlag nr.: 92692.  
Et stort og viktig arbeid med De Hellige Skrifter og liturgihåndboken for 
Ordenens munker og nonner ble påbegynt allerede i 1996. Forlaget har 
utgitt følgende publikasjoner: Internt: - Liturgihåndboken og Ordinans. 
Andre publikasjoner er: Hellige Buddhistiske Skrifter, Sotozen 
Buddhistiske Skrifter, CD - Sotozen Ordenens Hellige Buddhistiske 
Skrifter og Observans. Konstituering av en forlagssjef besluttes i 
konvent.  
 

ORDENSSYMBOLER 
Sotozenordenens offisielle symboler [A]. Symboler (gamle bumerker) 
på ordenens to hovedklostre; Sojiji og Eiheiji. I offisiell sammenheng 
benyttes symbolene side om side eller som lett overlapper hverandre. 
Disse symbolene bæres på kragen som et tegn på prestevigsel, eller på 
en abbedskappe som benyttes i formelle sammenheng. [B] Symbolet 
for ordenen i Norge er designet av Såzen Osho, og består av fire 
elementer: 1) Hjulet – Den edle åttedelte vei, symbolet Buddha ønsket å 
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bli assosiert med. 2) Dharma – Buddhas lære og De hellige skrifter. 3) To 
krumstaver (Kotsu), en stav som benyttes av prest eller officierende 
/forettende munk eller nonne. Ved transmisjonen overleverer ordensfar 
eller ordensmor en krumstav som et symbol på stand innenfor ordenen.  
Stavene er symbol på at læren er overført. 4) Svastika – knytter det hele 
sammen fra fire retninger. [C] Svastika (sanskrit) Manji (Japansk) er 
flere tusen år gamle skrifttegn med opprinnelse i det indoeuropeiske 
språket Sanskrit, et skriftspråk benyttet i India på Buddhas tid. Svastika 
er symboler også benyttet i hinduismen, buddhismen og i kristen-
dommen. Korset til venstre betyr styrke og korset til høyre betyr 
kjærlighet.  
 

 

                  
 
 
 
  
                             A                                            B                                           C                                  

 
 
 
 
 
 
                        D 

Det buddhistiske flagget ble foreslått allerede på slutten av 1800-tallet. 
Først i 1950, når World Fellowship of Buddhists møttes i Colombo på Sri 
Lanka, ble flagget offisielt anerkjent som et internasjonalt buddhistisk 
symbol. Symbolikken i de horisontale og vertikale stripene er det 
universell enighet om. Fargene og plasseringen derimot varierer 
kulturer imellom. [D] Flagget som benyttes i vår tradisjon. 
 

LITURGISKE FARGER 
Vertikale striper; Evig fred på jord.  Horisontale striper; Alle folkeslag 
lever sammen i harmoni.  

 Grønn – Medlidenhet 

 Safrangul – Middelveien 

 Rød – Nåden 

 Hvit – Frelsen 

 Lilla – Visdom 
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I Japan forklares fargene også med de fem elementene: jord, vann, vind, 
ild og metall. Når vi bruker dette flagget i Norge er det naturlig at vi 
benytter de farger som følger vår Sotozen-tradisjon. 
 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK 
Det startet i India 
Fra askese til verdensreligion 
 

Siddhartha Gautama vokste opp rundt 500 år fvt. I India var hinduismen 
nasjonens religion, noe den hadde vært i tusen før Siddhartha Gotama 
ble født. Buddha snakket en nord-indisk dialekt, ikke helt ulikt Pali som 
de hellige tekstene ble nedskrevet på noen hundre år senere. Noen 
skrifter ble skrevet på Sanskrit, et skriftspråk som var hinduismens 
hellige språk. Da Sidhartha våknet og ble en Buddha begynte han straks 
å undervise sin lære. Språket han talte på skulle være enkelt, og 
formidle mening i innholdet og ikke bære preg av hellighet. Siden India 
hadde lang tradisjon for religionsmangfold påvirket religionene 
hverandre, og religiøse ideer og begreper var felles eie. Dette var det 
ikke alle som satet pris på, og de kritiserte Buddha for å adoptere 
begreper og gi disse ny betydning i Dharma. 
De første buddhistene var asketer som valgte å følge Buddha og ble 
hans disipler. Sammen vandret de fra sted til sted for å spre læren, og 
de ble kalt «vandrere». En bhiku-sangha levde på almisser uten en fast 
bopel og fikk tilnavnet «De hjemløses orden». Ordenen vokste raskt. 
Konger, statsmenn og velstående handelsmenn bidro til at klostre ble 
bygget, og snart ble klosterlivet med regler og praksis etablert. Naturlig 
nok ble det på den tiden etablert egne klostre for nonnene. Buddha 
bestemte at alle skulle få grundig opplæring i Vinaya disiplinen og 
Dharma læren. Sentralt sto relasjonen mellom lærer og elev. Klostrene 
har etter hvert blitt viktige samfunnsinstitusjoner for både lek og lærd.  
 
 

Buddha født i Kapilavatsu 
Opplyst i Magadha 

Underviste i Varanasi 
Steg inn i parinirvana i Kuchinagara 
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Fra Shakyamuni Buddha til Bodhidharma er det 28 patriarker i den  
indiske antecessorale linje. 

Den 28. patriark er kalt zenbuddhismens far. Han førte dhyana-
tradisjonen fra India til Kina tidlig på 500-tallet. 
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Bodhidharma ca. 470 – 543 
 

Bodhidharma reiser fra India til Honan provinsen nord i Kina ca. år 520, og 
er ofte omtalt som den førate zen-patriark og, zenbuddhismens far. 

 

Zen er hinsides den tenkte tanken.  

Når du erkjenner dette er alle ting Zen,  

om du sitter, ligger, står eller går. 

Å se hinsides tanken er å se Buddha. 

                                                                                                        Bodhidharma 
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I Kina innledes linjen med Taiso Eka og føres videre gjennom i alt 22 
kinesiske patriarker. Høsten 1227 forlater Eihei Dogen sin mester, Tendo 
Nyojo ved Tien-T`ung-shan kloster, og bringer tradisjonen til Japan hvor 
han etablerer Sotozen ordenen. 
 

Svastika (sanskrit) i kartet ovenfor (som vi finner de på moderne koreanske og 

japanske kart) indikerer plasseringen av buddhistiske templer. 
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Fra Eihei Dogen zenji til Unkai Koshu (Itabashi zenji) er det 33 mestere i den 
japanske patriarkalske linjen. Direkte fra den høyst ærverdige Shakyamuni 
Buddha er linjen videreført til den 83. patriark, erkebiskop Itabashi Zenji, 
for så til hans norske elev, munken Kanun Såzen osho. Såzen mottok 
transmisjonen i mai 2001 og ble ordinert prest i juni samme år.  
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1. DEL – INNLEDNING 
 
HVA BETYR OBSERVANS? 
Ordet observans kommer fra latin observo og betyr å overholde og 
refererer bl.a. til ordensreglene i et kloster. Med andre ord er denne 
boken, som tittelen indikerer, en orientering om ordenens oppbygning, 
regler, praksis, tjenester, troslære osv.  
Den offisielle internasjonale utgaven av Sotozenordenens 2-bins 
observans heter: Standard Observances of the Soto Zen School. 

 
HVA ER SOTOZEN BUDDHISME? 
Soto-tradisjonen eller linjen skriver seg tilbake til kinesisk zenbuddhisme 
som på 1200-tallet migrerte til Japan. Linjen tilhører Mahayana-
tradisjonen som framholder likeverd mellom lek og lærd som et viktig 
ideal. I Mahayana-buddhismen som vi tradisjonelt finner i Kina, Tibet, 
Korea, Vietnam og Japan står begrepet Bodhisattva sentralt. En 
Bodhisattva er et opplyst menneske som vier sitt liv til å lede andre til 
oppvåknelse.  
 

 
 
HVA ER SOTOZEN ORDEN? 
Sotozen orden er en japansk orden innstiftet av Eihei Dogen (1200-1253).  
Ordenen er en religiøs kollektiv virksomhet med regler, ritualer og 
prosedyrer. Munkene kalles brødre og nonnene søstre. Munker og 
nonner vier deler av sine liv til studier, praksis og undervisning. Ordenen 
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har to hovedklostre. Disse danner legeme og sjel i denne ordenen som 
med 800 års tradisjon forvalter 34 klostre og 15 000 templer og ett 
universitet, Komazawa Buddhist University. Sotozen ordenen har ca 35 
000 ordinerte munker og nonner. Navnet SOTO stammer fra den 
Kinesiske zen-mester Tozan Ryokai og hans fremste elev Sozan 
Honjaku. Opprinnelig var navnet TOSO men ble siden forandret til 
SOTO. Shu betyr sannhet eller opprinnelig / opprinnelse. Zen kan 
oversettes med bevissthet eller åndsnærværelse. 
 

ORDENENS MISJON OG VISJON 
Ordenen som institusjon har ansvar for opplæring av munker og 
nonner, og utdanning av prester. Den forvalter kulturverdier og ivaretar 
en flere hundre år gammel tradisjon. Munker og nonner sprer Buddhas 
lære, formidler kunnskap og arbeider i menneskets tjeneste. 
 
LIKESTILLING OG LIKEVERD 
 

Munker og nonner av Sotozen orden er likestilte. De har lik utdanning, 
bærer de samme klærne, utfører de samme oppgaver og har de samme 
plikter og rettigheter. I forhold til å oppnå oppvåkning skiller ikke 
ordenen mellom geistlig og sekulær. Ingen er nærmere Buddha enn 
andre, alle har Buddhanatur og samme muligheten til å bli en Buddha. 

 
ORDENENS TO GRUNNLEGGERE 

Den Ærverdige zen-mester Eihei Dogen, også 
kjent under Koso Jojo, et post-mortem fra Meiji 
Keiseren. Dogen Zenji ble født 26. januar 1200 i 
Kyoto. Hans far var adelsmann, og hans mor var 
datter av en minister. Faren døde da Dogen var 
tre år gammel, og mens hans mor lå for døden, 
bestemte han seg for å bli munk. Dogen var da 
åtte år gammel. Han ble tidlig ansett som et 
barnegeni. Som fireårig leste han klassiske 
kinesiske dikt, og i en alder av syv skrev han sine 

egne. Som trettenåring ble han ordinert av biskop Koin, abbed ved 
Hieizan klosteret (Tendai sekten). Selv etter å ha fordypet seg i samtlige 
tekster og kommentarer, var han undrende til doktrinen som hevdet at 
«Alle er totale og perfekte i sin egen Buddhanatur». «Behøver vi da 
strenge studier for å erkjenne dette?» undret han og konsulterte flere 
av de fremste skriftlærde uten hell. Til sist søkte han råd hos den 
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eminente zenmester Eisai (1168-1215). Eisai hadde også studert ved det 
berømte Hieizanklosteret og i tillegg vært to ganger i Kina - første gang 
for å mestre Tendais doktrine, andre gang for å studere Zen. Dogen 
måtte ha vært svært fornøyd med svarene han fikk hos zenmester Eisai, 
for det sies at han byttet kappe. Etter to år ved Hieizan ble Dogen en 
zenmunk. Eisai gikk bort året etter.  
Dogen studerte deretter i ni år under Myozen som var Eisais fremste 
disippel. Myozen var blant annet vel bevandret i Rinzai Zen. I 1223, i en 
alder av 24 forlot Dågen og Myåzen, sammen med sin mester Kinoshita 
Dosho og Kato Kagemasa Japan. I mars, to måneder senere ankom de 
Min-chou, i dag Ning-po. Under oppholdet ved havnen diskuterte Dogen 
zen med en kjøkkensjef fra det berømte Aikuozan klostret. Samtalene 
med kokken skulle få stor betydning for den unge Dogens videre 
fordypning i Zen og den Buddhistiske lære. Omsider gikk turen til Musai 
(Wu-chi) Zenji ved Tendozan, et kjent kloster med over tusen munker. 
Heller ikke der kunne noen tilfredsstilte Dogens spørsmål til doktrinen. 
Dogen og hans følge forlot klostret, og forgjeves vandret de omkring i 
søken etter andre lærde. Bestemte på å returnere til Japan fikk de 
tilfeldig vite at Wu-chi Zenji hadde gått bort og at Nyo-jo (Ju-chin), en 
høyt ansett zenmester, hadde overtatt embetet. I et siste forsøk 
besøkte de igjen Tendozan. Første mai 1225 skulle dette møtet mellom 
Nyo-jo og Dogen vise seg å bli av historisk betydning.  
Zenmester Dogen praktiserte zazen ved Tendozan, og i Dokusan 
(enerom) med Nyo-jo Zenji fant han svaret på det han så lenge hadde 
søkt etter. Høsten 1221 forlot Dogen Tendoji og fikk med seg 
dokumenter som bevis på sin innsikt. Han fikk kopiere hellige skrifter, 
og instruks om å spre Dharma. Han ble rådet til ikke å bygge templer i 
store byer, og avstå fra selskap med monarker og ministere, men i 
stedet finne et sted dypt inne i fjellene der han kunne konsentrere seg 
om å gi munker opplæring i Dharma. Med et handelsskip seilte Dogen 
tilbake til Japan. Med seg hadde han urnen med Myozens aske. Myozen 
hadde blitt syk og døde under oppholdet ved Tendozan.  
Tilbake ved Kenninji tempel i Kyoto besøkte Dogen straks graven til sin 
første lærer Eisai Zenji, og ved hans side ble urnen til Dogens nylig 
avdøde mester Myozen nedsatt. Det var her, ved Kenninji, at Dogen 
Zenji skrev sine første vers Fukukan zazengi - Man Zazen Tilråder. I 1230 
flyttet Dogen til Fukakusa, og det falleferdige klosteret Anyoin. I tre år 
praktiserte han zazen, skrev og underviste. Koshoji hadde vært under 
konstruksjon en stund, og når zazenhallen stod ferdig flyttet han dit. 
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Koshoji skulle bli det første zenklosteret i Japan. Det var her at Ejo ble 
disippel av Dogen Zenji. Ejo skulle vise seg å bli en verdifull assistent i 
Dogens litterære arbeid og er i dag betraktet som den andre patriark av 
den Japanske Soto Zen Orden. Etter 16 år i utkanten av Kyoto var tiden 
inne for Dogen å følge sin mesters oppfordring om å etablere seg dypt 
inne i fjellene. Han bestemte seg for et område nær en landsby i 
provinsen Echizen. Området var en gave fra en lokal adelsmann og 
trofast tilhenger ved navn Hatano Yoshishige.  
I 1244 stod klosteret ferdig oppført og fikk navnet Kichijozan Eiheiji. Det 
var her strenge rutiner og praksis for zenmunker og klosterlivet ble 
opprettet, og som den dag i dag holdes i hevd ved våre Soto Zen 
klostre. Daihonzan betyr «Det store hovedtempel». Eiheiji betyr «Den 
evige freds tempel» og ligger i dag ved den lille landsbyen Shibitani i 
Fukui kommune. Eiheiji består av totalt 11 bygninger, hvor en av disse 
Butsuden (Buddhahall) med sitt eiendommelige steingulv og dobbelt 
tak er en kopi av Tendoji, der Dogen Zenji studerte under sin mester 
Nyo-jo i Kina. Selv i dag blir Dogen Zenjis praksis nøye fulgt, spesielt ved 
Eiheiji. Munker fra hele Japan bruker flere år av sitt liv i Eiheiji, som til 
enhver tid huser ca 150 munker. Dogen la grunnsteinen for den religiøse 
og spirituelle praksis. Denne føres videre i Japan ved 33 klostere, tre er 
for kvinner. I vesten finnes et tjuetalls templer, men kun få klostre.  
Soto Zen kan sees på som to boliger under samme tak. På den ene siden 
finnes en religiøs praksis som får sin form gjennom ulike seremonier, 
ritualer og sin særegne liturgi. På den andre siden praktiseres Zazen, 
eller sittende meditasjon. Zenmeditasjon er i seg selv doktrineløs, og er 
en spirituell øvelse praktisert av den historiske Shakyamuni Buddha. 
Den ærverdige Dogen sa om zenbuddhismen;  
 

Å studere Zenbuddhisme er å studere seg selv, å studere seg selv 
er å sette seg selv til side, å sette seg selv til side er å bli opplyst av 
alle ting. Ved opplysning av alle ting, opphører grensene som 
skiller kropp og sinn i oss selv med alle andre. 

 

Dogen Zenji fortsatte sin zazen, skrev og underviste helt til sin død. Eijo 
overtok Dogen Zenjis høysete som den rettmessige arvtaker og var da 
to år eldre enn sin mester. Da Dogen Zenji var 5l år gammel ble han 
tilbudt en purpur kappe i gave fra den tidligere Keiser Gosaga. Han 
takket høflig nei takk flere ganger, helt til flere av hans nærmeste, rådet 
ham til å ta i mot kappen for ikke å fornærme keiseren. Det sies at han 
aldri bar kappen en eneste gang.  
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Sotozen blir en buddhistisk trosretning for det japanske folk. 
 

Det var først tidlig på 1300-tallet at zenmester 
Jokin Keizan gjorde ordenen kjent under navnet 
Soto. En av arbeidsoppgavene ble etter hvert å 
ta seg av de mange besøkende. En abbed ved 
Honzan (hovedtempel) er en høyt beæret 
posisjon og varer i dag, som den gang, livet ut. 
Den ærverdig Keizan Jokin (1268- 1325) vokste 
opp i en svært religiøs familie. Hans mor, som i 
lang tid ikke kunne bli med barn, ofret røkelse og 
resiterte Kannon sutra hver dag framfor 

hjemmealteret. Den 21. november 1268 ble en gutt født i familien Urui, i 
landsbyen Tane i Echizen kommune.  
Han fikk navnet Josai og var allerede som seksåring uvanlig skarpsindig 
og stilte vanskelige spørsmål om det meste. Hans mor hadde i mange år 
fortalt ham historier om den buddhistiske Bodhisattvaen Kannon, noe 
som gjorde at den unge Jokin etter hvert bestemte seg for å bli 
buddhistprest. Siden han var familiens eneste arving var det først etter 
mange avslag at foreldrene til sist gav ham tillatelse til å gå i kloster. 
Den unge Jokin var åtte år gammel da han ble akseptert, og studerte i 
seks år under Gikai Tettsu som var erkebiskop ved Eiheiji.  
Våren han fylte 13 år ble han offisielt munkeordinert og allerede som 19-
åring ble han innsatt som abbed ved Hokyoji kloster. Som Dogen før 
ham, reiste også Keizai for å studere under noen av de fremste 
skriftlærde av Tendai sekten. Høsten 1288 returnerte han til Gikai Zenji 
der han ble i mange år og fortsatte sine studier. En dag, mens han satt 
og studerte, fikk han en uvanlig sterk opplevelse. Han leste ordene: 
«Med øyne gitt av våre foreldre kan man se hinsides 3000 ord». Han gikk 
straks til erkebiskopens værelse og meddelte sitt visdoms glimt og sa: 
«Selvet er i seg selv skapelsen og skapelsen er ei annet en selvet». Han 
fortsatte: «Den forfriskende svale bris og lyset fra månen er som de 
alltid har vært». Mesteren holdt tilbake sin begeistring, isteden beordret 
han den unge og tilsynelatende klarsynte Keizan tilbake til studiene. 
Dette lyset av innsikt inspirerte Kezan, som viet all sin tid til zazen og 
spirituell praksis. I mange år fortsatte han sine strenge studier under sin 
lærer og som 27-åring ble han såkalt opplyst.  
En tidlig morgen den 20. desember 1294 ble han kalt inn til sin mester. 
Han forlangte en tolkning av uttalelsen til den legendariske kinesiske 
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zen-mesteren Joshu fra Tang dynastiet som sa: «Vårt daglige liv er ei 
annet enn veien i seg selv». Keizan svarte øyeblikkelig: «Jeg forstår!» 
Mesteren spurte hva han egentlig hadde forstått og Keizan svarte: «Den 
sorte kule skyter av sted i nattens mørke». Mesteren var snar med å 
spørre på ny for å kontrollere om Keizan virkelig hadde nådd 
erkjennelsen og Keizan svarte like spontant: «Når jeg drikker te, drikker 
jeg te, når jeg spiser, så spiser jeg». Mesteren smilte og anerkjente 
Keizan en sann mester av Eiheis lære. Den 14. januar året etter, mottok 
Keizan en spesiell kappe som et symbol på sin visdom.  
Årene gikk med til studier og besøk hos mestere i andre templer. Den 12. 
januar 1299 tok han over undervisningen ved Daijoji. Her ble Keizans 53 
forelesninger nedskrevet og kalt Denko-roku. De finnes godt bevart den 
dag i dag. Da Keizan var 35 år, var Gikai Zenji blitt for gammel til å utføre 
sitt embete. Ved en seremoni den 8. desember i 1302 ble Keizan utnevnt 
til assisterende erkebiskop. I 1309 hadde Gikai rundet 91 og etter en tid 
med sykdom gikk han bort den 14. desember. Årene gikk og Keizan Zenji 
hadde blitt viden kjent og det var mange som oppsøkte han og lyttet til 
hans prekener. Av noen av sine tilhengere ble han tildelt et usedvanlig 
vakkert stykke land i Sakaiho. Området ble gradvis utbygd og tempelet 
fikk navnet Tokoku-zan Yokoji og ble et sted der Soto Zen ble gjort 
forståelig for folk flest. Tempelet fikk tilnavnet «folk av det ærverdige 
tempel, skog av innsikt.» I april 1321, da Keizan var 54 år gammel, ble han 
spurt om å ta stillingen som erkebiskop ved Shigakuji i provinsen Noto. 
Keizan takket ja og inntok sitt nye embete.  
Tempelet døpte han om til Shogaku-zan Sojiji, «Det totalt omfattende 
tempel». Det skulle få status som et keiserlig tempel. Det var i SojiJi at 
Keizan Zenji over det ganske land ble kjent som en stor zenmester. I 
august samme år ble han invitert til Keiser Godaigo som hadde en rekke 
spørsmål vedrørende zen og zenbuddhismen. Keiseren ble så 
overveldet over mesterens innsikt og visdom at han den 28. august 
sendte Keizan Zenji en keiserlig kunngjøring som lød: «Shogakuzan Sojiji 
kloster er en verdifull institusjon med dype røtter i vår kulturhistorie. 
Enestående for sin kultivering og til fremme av Soto Zen Buddhismen. 
Og fra denne dag skal alle erkebiskoper bære en purpurfarget kappe». 
Ved en høytidelig seremoni i mars 1324 innførte Keizan Zenji en standard 
for Sotozen Ordenen, som skulle bli fulgt av alle hans etterkommere.  
I begynnelsen av august 1325 ble Keizan Zenji syk og trakk seg tilbake. 
Meiho Sotetsu tok over som abbed. Keizan Zenji viste seg etter dette 
kun ved et par anledninger, før han en dag lot klokkene kime og kalte 
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sine elever til seg for sin siste imperativ. Han sluttet med følgende 
avskjedsord.  
 

Jeg har pløyd mine jorder, og dyrket min mark, alltid ferske da de 
er blitt solgt og kjøpt igjen og igjen, mangt et korn har vokst og 
båret frukter. Nå ser jeg en mann som setter bort sitt grev.  
 

Dette markerte slutten på Keizan Zenjis liv. I 58 år hadde han viet sitt liv 
til religiøs praksis. I 1893 brant hovedtempelet ned til grunnen og 
Ishikawa Sodo Zenji besluttet å flytte hele klosteret til en mer sentral 
beliggenhet, på en høyde med utsikt over Yokokama havn. Her ble det 
oppført som det hadde stått under Keizan Zenjis tid.  
Ved å flytte klosteret nær hovedstaden Tokyo, åpnet det for at 
alminnelige mennesker kunne besøke klosteret regelmessig. 
Studiegrupper for lekfolk og noviser ble etablert for fordypning i 
Zenbuddhistisk doktrine og religiøs praksis. Keisan Zenji, som hadde fått 
sin opplæring ved Eihie-ji, var nummer fire i rekken av Dogen Zenjis 
arvtakere. Keisan Zenjis innsikt i den buddhistiske doktrine og ikke minst 
i Dogen Zenjis lære, førte til en kolossal spredning av zenbuddhismen. I 
dag er Dogen Zenji betraktet som Sotozen Ordenens «far», og Keisan 
Zenji Ordenens «mor». Klostrene Eiheiji og Sojiji kalles ryozan «Begge (to) 
templer» og er levende symboler på en praktfull zenbuddhistisk 
kulturtradisjon. Etter 800 år i Japan, og før det, over tusen år i Kina, kan 
vi finne veien tilbake til India og selve opphavet. Til den historiske 
Shakyamuni Buddha. Selv om Sojiji ligger nær metropolen Tokyo, 
fortoner hverdagen seg for klostrets 150 munker i dag ikke ulik 
føydaltidens praksis. I dag er pilegrimsturer til Eiheiji og Sojiji klostrene 
svært populære. Hver dag ankommer flere busser med besøkende. Selv 
om kostnader til drift og vedlikehold av så ærverdige klostre til en viss 
grad er avhengig av turisme, foregår livet innefor klostermurene som i 
våre store forfedre Dogen og Keizans tid. 

 
ORDENENS TO HOVEDKLOSTRE 

DAIHONZAN EIHEIJI  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Klosteret ble grunnlagt i 1244 av zen-mester Eihei Dogen (1200-
1253) og ligger i Fukui kommune i en liten landsby ved navn 
Shibitani. Daglig lever og studerer 130-150 munker ved 
klosteret. Dogen Zenji regnes som far av Sotozen ordenen. 
Zenji er en tittel brukt på abbedene ved ordenens to 
hovedklostre.  
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                              Eiheiji kloster i Fukui                                        Rituelt måltid i zazenhallen 

 
 
DAIHONZAN SOJIJI  
 

Klosterer ble grunnlagt i 1321 av zenmester Keizan Jokin 
(1268-1325), og lå opprinnelig i Ishikawa kommune. Etter 
en brann i 1893 ble klosteret flyttet til Tsurumi med 
utsikt over Yokohama havn hvor et 150-talls munker 
lever og studerer. Keizan Zenji gjorde zen og 

zenbuddhismen tilgjengelig for den menige mann og kvinne og bidro i 
stor grad til at zenbuddhismen ble en folkereligion i Japan. Han satte en 
standard for ordenens doktriner og ritualer som praktiseres den dag i 
dag, og blir kalt sotozenordenens far. 
 

 
         Dharma-hallen i Sojiji kloster, Yokohama                           Meditasjon i zazenhallen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Eiheiji31n4592.jpg
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EN INTERNASJONAL ORDEN 
Spredningen av sotozenorden til vestlige land startet med Hawaii i 1885. 
Etter at en arbeidsavtale for japanske immigranter ble undertegnet av 
lokale styresmakter og den japanske regjering, startet byggingen av 
templer. Templene og prestene var ment å støtte den japanske 
befolkningen som levde under vanskelige kår. I 1903 startet en 
kampanje for å etablere templer på alle øyene, og i 1903 ble en stor 
seremoni avholdt for å markere hovedtemplet Shoboji på Honolulu.   

              

           Shoboji – Honolulu                                  Bushinji – Brasil                          Sokoji – San Francisco                       
 

I 1908 ankom et passasjerskip med japanske arbeidere Santos i Brasil. 
Bushinji ble bygget i Sao Paulo i 1959.  I San Francisco ble Sokoji bygget i 
1934. I Los Angeles ble Zenshuji bygget i 1937. Det første klostret 
utenfor Japan er Tassajara Zen Mountain Center, bygget i 1966 i Los 
Padres Nasjonalpark. 
 

Et stort internasjonaliseringsprosjekt startet i 1967 da zenmester Taizen 
Deshimaru Roshi introduserte zen-buddhisme for et europeisk 
publikum.  

I 1980 ble en stor eiendom kjøpt utenfor Paris, 
og La Gendronniere Zen Tempel ble etablert. 
Ordenen spredde seg til Tyskland, Italia, Holland 
og Spania. I juni 2002 ble Europakontoret 
etablert og zen-mester Harada Sekkei Roshi ble 
innsatt som den første biskopen i Europa.  

 

    La Gendronniere - Paris 
 

I dag har sotozenorden et omfattende internasjonalt nettverk av zen-
sentre, templer og klostre. Ordenens munker og nonner utdannes ved 
ulike program, delvis ved templer/klostre utenfor Japan, og ved ordenes 
klostre i Japan. Vigsling av prester foregår foreløpig kun i Japan.   

 
TITLER OG BENEVNELSER 
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Sotozen er opprinnelig en Japansk orden og vil derfor, mest sannsynlig, 
alltid vil ha sitt hovedsenter i Japan. Da er det naturlig at alle titler og 
benevnelser har rot i det japanske språket. Da mange japanere migrerte 
til Amerika på 1800-tallet ble det etter hvert behov for prestlige 
tjenester. Munker fra ulike buddhistiske ordener ble sendt ut for å 
etablere templer på Hawaii og i San Francisco. Det som i begynnelsen 
var en tjeneste for japanske immigranter skulle vise seg å fange 
interesse blant deler av den etniske befolkningen. Det var spesielt zen-
praksis som opptok mange amerikanere, og siden skulle det dannes 
flere buddhistiske fellesskap. De første grupperingene kjøpte nedlagte 
kirker og synagoger, der benker og orgler ble overtatt og etter hvert ble 
en naturlig del av fellesskapet. Noen av disse templene ble kalt Buddhist 
Chuch.   
De japanske munkene måtte lære seg engelsk, og tekster, seremonier, 
ritualer og prosedyrer ble oversatt for et amerikansk publikum. Ord og 
uttrykk som: Monk, nun, priest, bishop, archbishop, liturgy etc. ble 
alminnelig tale. I Norge ville det på samme vis være unaturlig ikke å 
bruke vårt eget språk i innføring og etablering av en zen-buddhistisk 
kultur. Dette er uvant for mange, og noen vil sågar hevde at 
benevnelser som prest og biskop tilhører en kristen kultur. I 
utarbeidelse og presentasjon av sotozenorden er vi bevisste vårt språk 
og vil på ingen måte kopiere kirkens uttrykk. Mange norske ord er det 
naturlig å bruke i fellesskap, samtidig som det finnes ord som det er 
naturlig forblir innenfor kirkens domene.  
 
VERDIEN AV KONTEMPLATIV PRAKIS 
Zazen, alene og noen ganger sammen med andre, er viktig i seg selv. 
For å mestre noe kreves repetisjon. Praksis betyr å gjøre noe regel-
messig, noen ganger alene, andre ganger sammen med andre.   

 
Et flakkende og upålitelig sinn er vanskelig å styre, men som en pilmaker 
retter sin pil, retter den vise sitt sinn.                               Dhammapada v. 33   
                                                                                         

SØKEN ETTER HVEM VI ER 
Selvinnsikt, selvrefleksivitet og visdom kan vi ikke oppnå ved studier 
eller foredrag. Zazen gjør oss i stand til å betrakte oss selv i stillhet, 
gjennom en intimitet med vårt opprinnelige selv som går hinsides 
intellektet, hinsides tanken. 
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Om skjønt noen skulle nedkjempe tusener av menn i kamp, er han visselig 
den største seierherre, som overvinner seg selv.         Dhammapada v. 103   

                                                                                                                  

DISIPLIN 
Det finnes knapt noe mer krevende enn å våkne til vår egen buddha-
natur. I idrettens verden kan vi finne en lang liste av verdensmestere og 
olympiske mestere, og mange nye er garantert å komme til. Det er langt 
sjeldnere at verden får en ny Buddha. Det stilles krav til disiplin. Ingen 
lærer noe eller blir til noe uten disiplin. Bare det å være et godt 
menneske krever for de fleste av oss at vi utviser disiplin. 
 

Den som er ung og sterk, men ikke anstrenger seg når han burde, isteden 
henfaller til dovenskap og sviver omkring uten en formåls tanke, han 
finner aldri veien til visdom.                                              Dhammapada v. 280 

 
BUDDHAS 4 MEDITASJONER 
 

1. RETT OPPMERKSOMHET 
Buddhas lære oppsummeres gjerne i den edle åttedelte vei. Den 8. 
delen kalles «rett oppmerksomhet».  
 

Der finnes ingen konsentrasjon for den som mangler visdom, ei heller 
finnes visdom for den som mangler konsentrasjon. For den som har både 
konsentrasjon og visdom, er virkelig nær ett opplyst sinn.                                                                                             

                                                                                                                   Dhammapada v. 372  

2. FREDFULL    
En sentral buddhistisk verdi er fred, både den fred vi slutter med andre, 
og den fredfullhet vi opplever i vårt indre.  
 

Den som har ro i kropp og sinn, og som snakker med ro, som tar seg i akt 
og gir opp verdslige ting, han kan i sannhet kalles den fredfulle.                                                                            
                                                                                                       Dhammapada v. 378 
 

        3.  TILFREDS 
Det er ikke rikdom som fører til tilfredshet, men opplevelsen av 
tilfredshet. Ta vare på din kropp og ditt sinn, dine venner, og søk i deg 
selv den visdom som er tilfreds med det du har, og hvem du er. 
 

Helse er den største vinning, tilfredshet den største rikdom, den som du 
kan stole på din beste følgesvenn, visdom er den største lykke.                                                                                
                                                                                                       Dhammapada v. 204  
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4. FORUTEN BEKYMRINGER 
Mennesket har en forunderlig mulighet til å bekymre seg. Vi bekymrer 
oss om alt mulig, og som regel viser den seg grunnløs og bortkastet. Og 
verre blir det om bekymringen går over i angst. Zazen er en øvelse i 
oppmerksomt nærvær, å være her-og-nå, øyeblikk for øyeblikk tilstede. 
Når det er ro i kropp og sinn fordi man er opptatt av kun å være tilstede, 
er det ikke lenger rom for bekymring. Når tilstedeværelsen avbrytes av 
tanker som følge av følelser eller sanseinntrykk, opphører ekvilibriet og 
gir rom for bekymringer. Visdom er å vite hvilke bekymringer vi skal 
bekymre oss over og hvilke vi skal slippe taket på.   

 
HVA ER ZEN? 
På indisk ble det kalt Dhyana, på kinesisk Chan og på japansk Zen. Dette 
uttrykket blir oftest oversatt med oppmerksomt nærvær eller en form 
for åndsnærværelse. Zen er et fenomen som ikke knyttes til et subjekt, 
objekt, ideologi eller tro. Zen er din egen opplevelse av en mental og 
fysisk tilstedeværelse her-og-nå, før den har gått igjennom en 
intellektuell prosess. Når vi fornemmer tingene slik som de er, uten å 
tillegge dem egne tanker, erfaringer, holdninger eller verdi er dette zen.  

 
HVA ER ZAZEN? 
Zazen er hentet fra japansk buddhisme. Za betyr å sitte og zen betyr 
tilstedeværelse. I Sotozen orden kalles metoden for Shikantaza 
(japansk.) som betyr «Kun å sitte». Zazen er en stille, objektløs 
meditasjonsform, som betyr at det ikke benyttes musikk eller mantra 
mens man sitter. Under meditasjonen tenkes ikke på noe konkret eller 
abstrakt, eller at oppmerksomheten rettes mot et spesielt objekt. En 
«Ens-rettet-bevissthet» er å være i ett med det som til enhver tid «er». 

 
HVA ER HENSIKTEN MED ZAZEN? 
Det er mange gode grunner til å praktisere zenmeditasjon. Det var 
denne metoden som Buddha oppdaget og som ledet ham til 
oppvåknelse.   
 

Der finnes ingen konsentrasjon for den som mangler visdom, ei heller 
finnes visdom for den som mangler konsentrasjon. For den som har både 
konsentrasjon og visdom, virkelig er nær ett opplyst sinn.  

                                                                                                                     Dhammapadap. v. 372 
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HVORFOR ANBEFALES ZAZEN? 

For å våkne til og selv bli en Buddha. 
Å praktisere zazen er å følge Shakyamuni 
Buddhas vei, for selv å våkne opp og bli en 
Buddha. Buddha betyr: Den som har våknet, og 
ser alle ting slik de er.  
 

Den kommende Buddha satt med hvilende 
hender og med føttene i full lotus. Ved foten av 
Bodhi-treeet var han fast bestemt på å bli 
sittende til han hadde erkjent den sanne og 
opprinnelige natur. I stillhet og i dyp 
åndsnærværelse satt han slik. Det var her, 
under dette Bodhi-treet i Magada, at den 
ærverdige Sidharta Gotama åpenbarte i seg den 

absolutte og opplyste åndsnærværelse. Fra den dagen skulle en hel 
verden kjenne ham som en sann Buddha. Han løftet sine hender mot 
stjernehimmelen og sa:  
 

Hvor vidunderlig, hvor vidunderlig, et unders under, for jeg har i denne 
stund, med alle levende, erkjent det opplyste sinn. For det er ved dette 
opplyste sinn at det i sannhet finnes en vei som fører ut av lidelsen og av 
fødselens og dødens kretsløp. 

 

HVA ER BUDDHA-NATUR 
Munker, nonner, og som den alminnelige mann og kvinne, er vi 
likeverdige i vår buddhanatur. Derfor er ingen mer «hellig» eller står 
nærmere Buddha, hverken i legeme eller ånd. Munker og nonner er 
direkte etterfølgere og bærer en arv. Dharma, Buddhas lære, og hans 
praksis er vår arv. Ved ordinasjon og med løfter forplikter hver broder 
og hver søster seg til å videreføre vår historie og vår tradisjon. Som et 
symbol på denne arv, barberer vi vårt hode og ikler oss kåpe og kappe, 
Buddhas kledebon. Måtte vi, med alle mennesker, oppfylle våre løfter.  
 

Alltid årvåkne er de av Buddhas disipler, som natt og dag betrakter 
Buddhas egenskaper.  
 

Alltid årvåkne er de av Buddhas disipler, som natt og dag betrakter 
Dharmas egenskaper. 
 

Alltid årvåkne er de av Buddhas disipler, som natt og dag betrakter 
Sanghas egenskapen.  
                                                                                  Dhammapada v. 296-298 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

55 

 

RO I KROPP OG SINN  
I en hektisk hverdag med krav til fysisk mobilitet, forventninger til 
intellektuelle prosesser, måloppnåelse og resultater, har kropp og sinn 
behov for å finne ro. Det er ikke nok med hvile og fritid, kroppen 
trenger ro. Zazen starter med å finne et rolig sted, og sette seg slik at 
kroppen kan finne sitt ekvilibrium. Rett-opp-og-ned, balansert og 
uanstrengt. Først når kroppen finner ro er det lettere å finne sinnsro.    
 
ZAZEN: EN METODE 
Meditasjon kan være så mangt. I Sotozen 
orden er Zazen en metode, og inngår i 
ordenens fem søyler. Zazen som metode har 
munker og nonner praktisert siden 
Shakyamuni Buddhas tid. Metoden er like mye 
en fysisk som mental disiplin, og handler i 
første omgang om å sitte, og sitte «rett» som i 
betydningen «balanse», og «riktig» som i 
betydningen «korrekt».  
 
HVORDAN KAN DU BEGYNNE?  
Vi benytter for det meste en zafu, som er en 
rund pute som plasseres på gulvet eller på 
en forhøyning. Puten kan plasseres enten 
rett på gulvet eller på en firkantmatte som 
for mange er noe mer behagelig.  I Sotozen 
orden sitter vi i regel med nesen vendt inn mot veggen. Det er fordi det 
blir færre elementer som tar oppmerksomheten bort fra her-og-nå. Ved 
å sitte vendt inn mot veggen defineres vår plass, for oss selv, men i 
fellesskap med andre. Detaljert om metoden finner du senere i 
kapittelet. 

 
ZAZENHALL 
Alle klostre har en egen zazenhall. Interiørmessig er disse ganske like, 
men kan variere i størrelse. Manerer, praksis og ritualene er stort sett 
like alle steder, og følger ordenens ritualhåndbok. Det er ikke vanlig å 
finne en separat zazenhall i et lokalt tempel. Unntaket finner vi ved 
større templer, ellers er det vanlig å praktisere zazen i tempelhallen.                  
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                                                Abbedens  / Abbedissens sete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
                                                Prior / Priorinnens sete                                  Mestersete 
 

Zazenhallen deles i innerpalt og ytterpalt. En palt er selve forhøyningen 
som munker og nonner sitter på. Den ytterste delen av palten kalles 
bordplaten.  

 
ALTERET I ZAZENHALLEN 
Øverst på alteret sitter Manjusri Bodhisattva, 
visdommens Buddha.   
 
OFFICIENTEN 
Når alle har tatt sete i 
zazenhallen stiger 
officienten inn i hallen, 

ofrer røkelse og prostrerer tre ganger på 
lovmatten framfor alteret.  
 
PALTSTAV 

En mindre stav som benyttes av mesteren eller 
officienten som leder zen-meditasjonen. 
 
PALT 
Forhøyningen som man sitter på i zazenhallen kalles 
en palt. Munker og nonner har en fast plass, sete som 
markeres med en navnebrikke. Det er ikke uvanlig å 
finne en hylle der spisebollene plasseres. Munker og 
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nonner har sin egen zafu, sittepute. Putene er markert med eierens 
navn. Er man ny blir man henvist et sted å sitte.  
 
PALTSKO 
Sandalene som benyttes av munker og nonner kalles 
paltsko. I haller med kalde steingulv blir det benyttet 
sandaler. Disse stilles pent opp etter at man har satt 
seg på palten.   
 
HONNØRGANG 
Etter å ha ofret røkelse og prostrert tre 
ganger framfor alteret i zazen-hallen, går 
mesteren honnørgang. Opp og ned langs 
radene med paltstaven i samlede hender 
og fremoverbøyd, hilser de hverandre. 
Når mesteren stiller seg ved enden av 
palten, samler de sittende sine hender, og 
først når mesteren har nådd enden av 
palten hilser de ved å bøye overkroppen 
fremover. Dernest dreier de mot høyre, 
med nesen inn mot veggen.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ABBEDENS/  ABBEDISSENS SETE 
Denne stolen kalles høysetet, og er noen 
få centimeter høyere en palten.  
 
PRIOR / PRIORINNE 
Tittelen på den munk eller nonne, i lære, som assisterer abbeden / 
abbedissen. Setet er derfor like til høyre for høysete. Etter abbeden / 
abbedissen er prior / priorinnen den som forlater zazenhallen. 
 
MESTERSETE 
Zazenhallens fire innerhjørner er reservert 
mesterene. Her vil det være plassert en 
firkantmatte under sitteputen.  

 
Dersom alle har firkantmatter er disse som regel sorte, mens mestersetene er 
markert med brune puter. Private puter står det navn på. 
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HALLPOST 
I klostrene eller større templer er det 
vanlig å ha en munk eller nonne på 
hallpost. Oppgaven er å holde oppsyn, 
og sørge for at det er ro i rekkene. 
Nødvendige beskjeder går via denne.  
Hallposten skal også være til hjelp for de 
som sitter, og går langsomt opp og ned 
langs rekkene og retter på de som måtte 
sitte skjevt. Hallposten bærer en ca. 90 

cm lang stav som er smal i den ene enden.  
 
 
VÅKNESTAV 
Staven brukes for å hjelpe de 
som holder på å sovne, eller har problemer med å konsentrere seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Når man hører hallposten nærme seg, kan man samle hendene og få 
hjelp. Hallposten hilser, og legger staven på venstre skulder. Mottaker 
hilser, bøyer seg fremover og legger hodet tilsiden. Mottaker får et 
kontrollert «rapp» med staven som frigjør forstyrrende spenninger i 
kroppen, og gjør det lettere å sitte avslappet og konsentrert. Begge 
hilser hverandre, og sittingen fortsetter. 

 

Å gi eller motta våknestaven, er på ingen måte noen form for avstraffelse. For 
at staven skal være til hjelp, er det viktig at pallposten er godt trent og bruker 
staven nennsomt, men effektivt. Staven skal ramme rett sted og kraften på 
slaget skal stå i forhold til mottakers alder og fysikk. 

 
BEVEGELSE I ZAZENHALLEN 
Når du stiger inn i zazenhallen, samler du hendene og hilser. Bevegelse 
til og fra sitteplassen foregår uten å snakke, og i fredfulle hender. 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

59 

 

Plasser venstre hånd ved brystbeinet og knytt 
hånden rundt tommelen. Høyre hånd plasseres 
på venstre håndbak, parallelt med venstre arm. 
Bildet illustrerer fredfulle hender sett ovenfra. 

 
Å HILSE 
Når du står framfor setet hilser du med samlede hender. 
Dette er både som en takk for å få lov til å sitte, men også 
en hilsen til de som sitter på samme rekke. De som sitter 
nærmest på hver side svarer med å hilse med samlede 
hender.  
Vend rundt (med klokken) og hils med samlede hender til 
de som sitter på motsatt side. Det er kun den som sitter 
på sete rett overfor som besvarer med en hilsen. Vend så 
(med klokken) inn mot puten, grip den med begge 
hender og sett den på høykant. 
 
FØR DU SETTER DEG 
Med tommel, pekefinger og langemann (Buddha, 
Dharma, Sangha) trykk puten 5 – 6 ganger ned mot 

underlaget mens den roteres en runde mot høyre (med 
klokken). Plasser puten på underlaget med navnelappen 
ifra deg. Plasser baken på puta, og med begge hender 
på underlaget ak deg inn på palten samtidig som du 
trekker inn beinene. Dersom du sitter på gulvet og ikke 
på en palt, er det bare å sette seg rett ned på puten.  

 
FORBEREDELSER 

 

Når du har satt deg på (den fremste halvdelen av) puten, plasser 
hendene på knærne og strekk kroppen fremover samtidig med et dypt 
utpust. Dernest sving kroppen frem og tilbake, først stort, så mindre og 
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mindre til du sitter helt rett. Magen godt frem med naturlig svai i 
ryggen. Sitter du riktig bruker kroppen ingen unødige krefter på å sitte. 

 
ZAZEN-MUDRA  

Mudra (sanskrit) er et symbol, en ytring, 
gest eller fakte med bruk av en eller 
begge hender. Hokkaijoin (japansk) kalles 
ofte et zazen-mudra og betyr direkte 

oversatt: Buddhas-Verden-Segl.  
 
Plasser venstre hånd i høyre hånd med 
tomlene horisontale og i lett berøring 
med hverandre. På norsk kaller vi dette 
hvilende hender da de ligger lett hvilende i 
fanget. Øynene holdes lett åpne og 

blikket plasseres i ca 45° ned på et punkt i veggen eller gulvet. Lukker du 
øynene er det lett å miste balansen og det er fare for at du kan falle i 
søvn. For ordenens munker og nonner er zazen en av pilarene i 
ordenens praksis. Som en regel sittes det alltid med kappe. Under 
morgen-zazen sittes det uten kappe. Den tas på, ved signal, når 
sitteperioden er over. Når sittingen er over samler hallposten sine 
hender og sier: «Ta imot kappen». De som bærer kappe eller krage 
plasserer den oppå hodet mens kappeverset resiteres.  
 
TA IMOT KAPPEN 

 
KAPPEVERS 

Dai Sai Ge Dap – Puku,  Mu - So Fuku Den E 
Hi Bu  Nyo - Rai  Kyo,  Ko Do  Sho - Shu  Djo 

 

O  uforlignelige frelsens kappe. 
Formløs som hav av visdom. 
I oss den sanne lære åpenbare.  
Med alle mennesker all lidelse forgå. 
 

KRAGEN  
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For lekfolk som benytter krage, eller ved spesielle anledninger for 
munker og nonner, plasseres den på hodet. Kappeverset resiteres med 
samlede hender, to ganger på sino-japansk og en gang på norsk. Med 
mindre man sitter på zen-puten, er det 
alminnelig å knele under resitasjonen og videre 
til man har ikledd seg kappen eller kragen. 

 
ULIKE MÅTER Å SITTE PÅ 
FULL LOTUS 
Full lotus krever som regel øvelse. Er du ikke 
naturlig myk eller trent, anbefales ikke å tvinge 
beina i posisjon. Plasser høyre fot på venstre lår, 
og venstre fot på høyre lår.  
 
HALV LOTUS 
Ved halv lotus plasseres kun den ene foten på 
motsatt lår. Du kan gjerne variere mellom 
høyre og venstre fot. Dersom det er mulig bør 
du kunne sitte hele perioden uten å bytte fot. 
Må du bytte fot under sittingen, gjør det så 
stille som mulig.  
 
SKREDDERSTILLING 
Det kan være lurt å starte med skredderstilling 
også kalt Burmesisk. Plasser den ene foten godt 
inntil puten og parallelt med underlaget. Den 
andre foten plasseres inntil.  

 
SKREVSOVER 
Huk ned over puten med et kne på hver side. 
Dette avlaster presset på knærne noe, og 
anbefales for de som har dårlige knær.   
 
KRAKK 
De som ikke tåler særlig belastning på knærne, 
kan benytte en spesiell lav krakk.  

 
STOL 
Har du store utfordringer med hofter, knær og 
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ankler, anbefales å benytte en stol. Stolen skal ikke være for høy eller 
for lav. Dette kan justeres ved å enten sitte på en pute eller legge noe 
under fotsålene, for eksempel et sammenbrettet teppe. 
 
SIGNAL 

Zazen innleder med tre runder av fem slag 
på trommen og ett slag på klokken. Dernest 
starter zazen ved tre slag på klokken. På det 
tredje slaget hils med samlede hender. Når 
det sittes i to perioder med zengang i 
mellom hver sitting, signaliseres dette med 
to slag på klokken.  
                                                                   
ZENGANG  
Zengang er en kort periode med gående 
zen. På klokkens andre slag, hils med 
samlede hender og stig ned av palten eller 
reis deg fra puten. Still på rekke, klar til å gå 
mot venstre, (med klokken). Med samlede 
bein starter du med høyre fot. Med en halv 

fotlengde plasseres foten langsomt fram sammen med 
et langsomt inn- og utpust. Dernest flyttes venstre fot 
frem på samme vis med et langsomt inn- og utpust. På 
denne måten beveger du deg langsomt rundt i hallen. 
Hendene plasseres framfor kroppen i fredfulle hender. 
Etter tre minutter markeres slutt på zengang med ett 
slag på klokken. Med samlede bein, hils i fredfulle 
hender, og i vanlig tempo går du til sitteputen. Før du 
setter deg igjen, reis opp sitteputen og klem den igjen 5 
– 6 ganger ned mot underlaget mens den roteres en 
runde mot venstre (mot klokken). Plasser puten på 
underlaget med navnelappen ifra deg, og sett deg.  
Når andre sittingen avsluttes med tre runder av fem 
slag på trommen og to slag på klokken. Hils med 
samlede hender og stig ned av palten eller reis deg opp 
fra puten. Den nedsatte puten trykkes sammen igjen og 

plasseres med navnelappen ut, klar for neste mann eller neste gang. Hils 
mot puten med samlede hender og i fredfulle hender forlat salen på 
rekke. Før du trer ut av hallen, vend inn mot hallen og hils med samlede 
hender. 
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UNDER MEDITASJON 
Forsøk å sitte så naturlig, ubevegelig og stille som mulig. Om mulig 
unngå å endre stilling eller klø deg om en slik følelse skulle melde seg. 
Unngå å lage lyder som kan forstyrre andre, slik som overdreven inn- og 
utpust, smatting og kremting. Må du hoste eller nyse, dekk munnen 
med albuekroken og vær så diskre som mulig. Om du må på toalettet 
eller føler deg uvell, forlat setet så rolig som mulig. 

  
PUSTEN 
Før klokken slår kan du innlede med to-tre kraftige inn-og utpust. 
Dernest overlat pusten til kroppen, den vet best hvor lite eller mye 
oksygen den trenger og hvor hyppig den skal puste inn og ut. Det beste 
er når du sitter uten å være oppmerksom på pusten.   

 
SANSENE 
Øynene - Det du ser i synsfeltet lar du komme og gå, uten å tenke eller 
reflektere omkring det. Ørene - Det du hører av lyder lar du komme og 
gå, uten å tenke eller reflektere omkring det. Nesen - Det du fornemmer 
av lukt i nesen lar du komme og gå, uten å tenke eller reflektere 
omkring det. Munnen - Det du fornemmer av smak i munnen lar du 
komme og gå, uten å tenke eller reflektere omkring det. Kroppen – Det 
du fornemmer av kaldt, varmt eller andre følelser på kroppen lar du 
komme og gå, uten å tenke eller reflektere omkring det. 

 
TANKENE 
Tankene lar seg ikke stoppe eller skru av, og når en tanke stiger opp og 
registreres i din bevissthet, la den komme og la den gå, uten å engasjere 
deg i den. Zazen er ingen tenke-øvelse, men dypmeditasjon hinsides 
tanken. Bruk tanken og tenk: Nå skal jeg sitte ved å gjøre slik og slik. Når 
du så har gjort slik og slik, la tankene få hvile ved å være bevist og totalt 
tilstede her og nå, øyeblikk for øyeblikk. Zazen er å sitte uten formål 
eller forventninger, som kun forstyrrer og hindrer oss i å finne oss selv i 
likevekt.  

 
VANSKELIGHETER MED KONSENTRASJONEN? 
Er det impulser som forstyrrer likevekt, ro i kropp og sinn, er det bare å 
starte forfra og prøve en av disse tre metodene: 
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A) Trekk pusten rolig, plasser blikket og trekk ryggen og kronen (toppen 
av hodet) opp mot taket. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du 
må starte forfra.  
B) Du kan også følge pusten, ved å bevisst følge og inn- og utpust noen 
få ganger. Etter noen få ganger slutter du å følge pusten. Zazen er ingen 
pusteøvelse. 
C) Tell til ti. Tell og visualiser et tall for hver inn og utpust. Når du 
kommer til ti slutter du å telle. Zazen er ingen telleøvelse.   

 
INGEN DAGER ER LIKE 
Du behøver ikke å ergre eller engste deg om du noen ganger dupper av, 
tenker for mye, opplever ubehag i kroppen, eller av andre årsaker ikke 
klarer å finne roen. Aksepter at ingen dager (ingen sittinger) er like. Det 
er kun ved å la være å sitte at du ikke blir flinkere.   

 
EN SITTEPERIODE 
En standard sitteperiode er 45 minutter. I tiden før klokken brukte de en 
stavrøkelse. Da den var nedbrent var sittingen over. 45 minutter 
tilsvarer en skoletime, og regnes som den tiden vi kan sitte stille og 
opprettholde oppmerksomhet og konsentrasjon før vi trenger en 
pause.   
 
HVA ER HENSIKTEN MED Å SITTE I LOTUS? 
Å sitte med korslagte ben kalles padmasana (sanskrit) og betyr Lotus-
trone. Denne måten å sitte på har form som bladene på en lotusblomst 
og stammer fra indisk hinduyoga. Shakyamuni Buddha brukte denne 
sittestillingen som ble en metode innenfor buddhistisk meditativ 
praksis. Formålet med denne måten å sitte på er å gjøre kroppen stabil. 
Når overkroppen sitter «rett» (riktig og rett-opp-og-ned) vil pusten og 
tankene falle til ro. Når kroppen finner ro og balanse er det lettere å 
finne ro i sinnet. Klostrene, i dag som før i tiden, brukte ikke unødig 
brensel for oppvarming. Det kunne mange steder bli svært kalt om 
vinteren. Lotus-posisjonen bidrar til at energien sirkulerer rundt i 
kroppen, øker temperaturen i kroppen og holder den varm.  
Aldri tving benene i posisjon, men gjør tøyningsøvelser for lagsom 
tilvending. Lotus-posisjonen anbefales ikke for de som har plager med 
hofter, kne eller ankel. Det anbefaleset å øve med forsiktighet og mann 
bør man bruke en sittekrakk eller stol (uten ryggstø).   
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INNSIKT OG SELVREFLEKSJON? 
Zazen kaller vi gjerne for stille, dyp meditasjon. Stille; fordi vi ikke 
benytter ytre stimuli som lyd, eller indre stimuli som et mantra som 
gjentas. Dyp; betyr at den går hinsides eller dypere, i kroppen eller 
bevisstheten, enn den intellektuelle, tenkende/reflektive delen av 
hjernen. Zazen kalles også innsiktsmeditasjon. Ved metoden her 
beskrevet, gir den innsikt i vår egen natur - hvem vi egentlig er, Ikke 
hvem vi tror eller forestiller oss at vi er. Vår opprinnelige natur (buddha-
natur) kan vi ikke tenke oss til, men oppdage ved å vende øynene 
innover og betraKte oss selv, og ved å vende ørene innover og lytte til 
oss selv. Denne innsikten som ligger i oss og venter på å bli oppdaget, 
gir oss evne til selvrefleksjon, filosofere omkring hva og hvem vi er, og 
hvorfor vi er slik. Når vi kjenner oss selv, kjenner vi andre. Subjekt og 
objekt er ikke lenger to men ett. Dette åpner opp for empati og innsikt i 
og å leve som et helt menneske, for og sammen med andre.   
 
DIREKTE OVERLEVERT FRA EN ZEN-MESTER 

Zenmester Eihei Dogen (1200-1253), en av de mest 
betydningsfulle personligheter i vår zenbuddhistiske historie. 
Hele hans liv bar preg av å få svar på sentrale spørsmål i 
doktrinen. Han var opptatt av søken, og henga seg til en praksis 
få kan gjøre ham etter. Hans evne til analyse og kritisk tenkning, 
førte til en samling uvurderlige nedtegnelser kalt Sho-bo-gen-zo 
(Det Sanne Dharma-øyes Skattkammer). I disse samlede verker 
finner vi Fukan-zazen-gi (Man zazen tilråder) som Dogen Zenji 
skrev i 1227. Denne teksten resiteres hver kveld etter kvelds-
zazen, i våre klostre.      

 
MAN ZAZEN TILRÅDER   
1. Når vi nå i søken etter veiens opphav ser at den er absolutt, 
behøves ei å skille opplysthet og øvelse. Om vi nå i den fullkomne 
lære er fri, hvorfor oss umake til erkjennelse å oppvåkne?  
2. Dersom Buddhas vei er i oss selv og fri fra illusjoner, absolutt og i 
fullkommenhet til stede, hvorfor må vi den erkjenne for våre 
bedrag å utslette?  
3. Dersom den minste ulikhet i mellom oss og veien finnes, vil til 
sist det lede til et avvik større enn fra himmel og til jord. Om den 
minste delte tanke stiger opp i vår bevissthet, vil vår Buddha 
åndsnærværelse fortapes.  
4. Noen mennesker er av sin kunnskap stolt, og tror at de er svøpt 
i Buddhas visdom og den sanne vei har åpenbart. Vandrende 
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omkring de tror at de er skjenket visdom og guddommelige evner, 
skjønt de i sannhet nærmest veien helt av syne mistet har. For se, 
hinsides opplysthet den sanne veien finnes.  
5. Kom så i hu at Shakyamuni Buddha i seks år til fulle zazen 
praktiserte. Likeledes Bodhidharma ved Shaolin Zazen praktiserte i 
ni år til ende, for således livets lys å erkjenne. Når så disse våre 
fordums mestere henga seg til bestrebelser, hvordan kan da et 
menneske av vår tid tro de ei Zazen behøver.  
6. Oppgi derfor søken etter ord, i stillhet ta et steg tilbake så ditt 
indre visdommens lys erkjennes. For ved slik en øvelse oppdager 
man at man i frihet både legeme og ånd gjenløse kan, og på vårt 
opphav skue. Den som Buddhas visdom søke, han i dette øyeblikk 
begynne.  
7. Når vi nå zazen innleder velg et fredfullt sted, vis måtehold med 
mat og drikke. Sett så alt til side og ei tenk på godt ei heller ondt, 
ei heller rett og galt, om sannhet eller løgn, ei heller om det ene 
eller andre mene. Så til sist forkast selv tanken på å bli en Buddha.  
8. Med sittepute rund på firkant matte, sitt i lotus enten hel eller 
halv. Ved hel lotus anbring høyre fot på venstre lår, og så den 
venstre fot på høyre lår, ved halv lotus kun den ene fot på motsatt 
lår.  
9. Bær rene løse klær som sømmelig redes. Dernest venstre hand i 
høyre, begge tomler sammen i fanget, rett i ryggen, verken len 
mot høyre, venstre, fram eller tilbake, øre i linje med skulder, 
nesen i linje med navlen, tungen lett mot ganen, munnen lukkes 
lett, øyne lett naturlig åpne, rolig ånde inn igjennom nesen, for så 
langsomt ånde ut.  
10. Når du så til sist har regulert din kropp og sinn, med to, tre 
dype åndedrag til begge sider kroppen svinge, stort så mindre for 
så ubevegelig som klippen, stille sitte. Kun å sitte helt foruten 
egen tanke. Hva slags tenkende er det når man på intet tenker?  
11. Zazen er således. En enkel praksis av en Buddha, en Dharma 
port av glede og tilfredshet, som man med selv all verdens kløkt ei 
sanne. Når den således i deg oppstiger, tvil og illusjon må vike. De 
som av visdommens kilde øse kan, til sin opprinnelige natur har 
funnet hjem.  
12. Når man så zazen avslutter, kroppen svinge langsomt først til 
høyre så til venstre for så langsomt å stå opp. Om man til daglig 
zazen praktiserer kan man skille mellom hellig og alminnelig, deri 
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ligger den forstand at når som helst man rede er til å forlate dette 
livet.  
13. Med et sinn av i det ene eller andre, ei forstås kan hvordan de 
mange Buddha eller Patriarker med en finger, stav, en klubbe, 
kunne kjernen i zazen formidle. Likeså hvorledes opplysthet fra 
mester til elev kan overføres ved en stav med dusk, en hånd, en 
stokk eller et skrik. Ei heller ved mirakuløse evner kan man dette 
noensinne fatte, dersom man opplysthet i lys av dualismen skue.  
14. Zazen er derfor øvelse hinsides verden av subjekt, objekt, 
hinsides dualistisk tanke. Skill ei derfor visdom og enfoldighet. 
Veien, om den praktiseres i åndsnærværelse, er i seg selv Nirvana.  
15. Ei heller skilles må fullkommenhet og øvelse, ei heller daglig 
virke og zazen. Alle Buddha og patriarker før, som nå, i India, i Kina 
som i Japan har ved sin zazen bevart oss denne Buddhas innsikt. 
Derfor vær hengiven i din praktisering av zazen.  
16. Skjønt det sies at en rekke veier leder oss til Buddhas visdom, 
gjør zazen til senter i ditt liv. Ei forlat din zafu for på leting fare 
nært og fjernt. For om det første steget feil plasseres forfall ei 
forhindres kan. For så velsignet er vårt liv at ei det leves må i 
meningsløshet.  
17. Alle som i sannhet Shakyamuni Buddhas lære har erkjent, ei 
lenger rystes de av syn av drager, eller famlende en elefant på 
magen gnugger. Vårt legeme, som morgendugg i gress, livet som 
en gnist som på et øyeblikk forgår. Således vi ærer de som sine liv 
til zen har viet.  
18. Søk som disse den vei som leder like fram til ditt opprinnelige 
selv, for således i ett med den uendelige Buddhas visdom og før 
den videre i de ærverdige patriarkers rekker. Den som påtar seg 
den møye, vil til sist se lyset, og de himmelske porter åpnes, og se 
alt oppfylles i fullkommenhet. 

 
HVA ER KOAN SOM BENYTTES AV NOEN ZENMESTERE? 
I studiene ved klostrene, og i den personlige utvikling hos den enkelte 
munk og nonne benyttes koan som en metode. Denne metoden finner 
vi i flere mahayana-tradisjoner, bl.a. i Kina (gong`an), Korea (kong`an), 
Vietnam (cong an), og den ble senere introdusert til Vesten gjennom 
Japansk zenbuddhisme og uttales kå-an. Det diskuteres i hvilken grad 
bruk av koan er viktig, og metoden brukes i større eller mindre grad 
avhengig av den enkelte mester. Metoden kan være svært krevende og 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

68 

 

benyttes gjerne for å teste elevene, for å se om de har forstått eller 
erkjent selve prinsippet i zen-buddhistisk tenkning. Denne erkjennelsen 
ligger hinsides individets evne til å tenke, reflektere eller analysere. For 
eksempel kan vi ikke «tenke eller reflektere» omkring fenomenet 
«forelskelse» og av den grunn bli «forelsket». Vi kan snakke eller lese om 
det, men det kan aldri føre til faktiske «forelskelse». Fordi vi mener å vite 
så mye om det (fenomemet) kan vi lett bli forledet til å tro at vi «er» 
forelsket, mens i virkeligheten er det kanskje ingenting «å vite».  
 

Et eksempel på et kjent koan er spørsmålet: Hva er lyden av en hånd som klapper? 
 

Forståelsen av koan bygger på erfaring og erkjennelse. En slik 
«virkelighet» kan være svært vanskelig å sette ord på. Det krever en viss 
forståelse av språk, og ikke minst grunnleggende kunnskap om zen-
buddhistisk-filosofisk tenkning. Når en mester skal teste sin elev foregår 
dette ofte i enerom (dokusan). I en spontandialog stiller mesteren 
spørsmål og eleven må rope ut svaret, bestemt og overbevisende. Nøler 
eleven, ringer mesteren i en liten håndbjelle, og seansen er over.  
Bruk av koan som metode går langt tilbake i vår buddhistiske historie. 
Buddhismen som kom til Japan via Kina og Korea hadde lang tradisjon 
for bruk av koan. En samling av hundre kinesiske gongàn kan vi lese i 
den klassiske samlingen Pi Yen Lu (The Blue Cliff Record).  
I Sotozen orden ser vi at ordenens to grunnleggere som Eihei Dogen og 
Jokin Keizan som systematiserte og publiserte en rekke av disse. I zen-
mester Dogens verk: Shobogenzo finner vi 300 koan. Zen-mester Keizan 
utga en samling kalt Denkoroku. Denne samlingen bygger på hans egne 
forelesninger over 53 patriarker i Sotozen-linjen.  
 

Eksempel fra en spontandialog hentet fra Denkoroku kapittel 32. Fremfor den 30. 
patriark og zen-mester Kanchi Sosan sitter hans elev Daii Doshin og spør: 
 

Jeg ber deg ærverdige mester, med all din medfølelse fortell meg så hvordan jeg 
kan stige inn igjennom Dharmas-port til frelsen. Kanchi sa: Hvem er det som 
hindrer deg i å stige inn? Doshin svarte: Det er ingen som hindrer meg.  Mesteren 
sa: Så hvorfor kommer du da til meg for å søke veien til frelse? Med disse ordene 
åpenbarte Doshin en dyp erkjennelse av sitt sanne selv. 

 
Koan er ikke en logisk, matematisk øvelse! 
Selv om de mange koan, med spørsmål og svar inngår i studier og finnes 
i en rekke bokutgivelser, hjelper det lite å overlevere et svar fra fasit. 
Dersom mesteren har mistanke om at kandidaten ikke har funnet svaret 
på egenhånd, blir det stilt nye spørsmål. Det hjelper lite med rett svar 
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dersom kandidaten ikke selv kan stå for utregningen. Det aller første 
koan som stilles er: «Hvem er du?»   

 
HVA ER PROSTRASJON?  
Prostrasjon er en manifestasjon av 
takksigelse og lovprisning. Det er 
mest alminnelig å foreta tre 
prostrasjoner, ni ganger gjøres kun 
ved spesielle anledninger. Etter at 
man har gjort en hilsen med samlede hender, huker man seg ned med 
samlede knær, for så å sette knærne i gulvet. Det etterstrebes å unngå å 
lage lyd når knærne settes i gulvet. Bøy så overkroppen, med samlede 
hender, ned mot gulvet. Plasser hendene noe ut til siden lett lukket, og 
plasser pannen i gulvet. Med albuene i gulvet løftes hendene opp på 
hver sin side av hodet, der de åpnes og håndflatene peker opp. Når man 
skal reise seg reverseres denne prosessen.  Det etterstrebes å reise seg 
uten å støtte seg på hendene. 
 

Jo eldre man blir, der knær og hofter blir skrøpelige, jo mindre forventes det at 
man prostrerer eller at prostrasjonene kan utføres med smidighet og eleganse. 
Som regel er det bare munker og nonner som utfører prostrasjoner. Resten av 
sangha hilser med samlede hender der de sitter, på stoler, benker eller på 
gulvet. Lekfolk som er innviet og som ønsker, kan utføre prostrasjoner dersom 
det er plass til det.  
 

Prostrasjonsvers  
- I stillhet, vi priser vår forgjengelige natur. 
- Ett er ånd og legeme, vår neste som oss selv. 
- For således, den ærverdige Buddhas vei, i oss med alle mennesker   
   åpenbare. 
 

For hver prostrasjon leses en linje av prostrasjonsverset inni seg.  

 
NÅR UTFØRES PROSTRASJONER? 
Daglige messer som morgen-, middags- og kveldsmesse starter med 
prosesjon. Når officienten har ofret røkelse ved framalteret slås signal 
for prostrasjoner. Munker og nonner vender seg mot alteret og sprer 
sine lovtøy. Til signal fra en håndbjelle utføres tre prostrasjoner.  Under 
messen utfører officienten flere prostrasjoner på bestemte tider og 
steder i liturgien. 
Andre anledninger der prostrasjon anvendes er: Morgen- og 
kveldsklokken - officienten prostrerer før zazen; før man går i badet; på 
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kjøkkenet før maten serveres; ved ulike sammenhenger framfor 
høyalteret - ved anledninger framfor lærere - når man besøker et annet 
tempel - ved spesielle seremonier som grunnleggers messe og 
minnemesser for avdøde abbeder / abbedisser.  
 
ER DET NØDVENDIG Å ÆRE BUDDHA FOR Å BLI OPPLYST? 
Buddha betyr å være våken. Et menneske behøver ikke ære noen for å 
våkne. Vi ærer heller ikke Buddha for å bli et opplyst menneske. Vi ærer 
buddha fordi han fant en vei ut av lidelsen , og ved hans lære Dharma 
kan vi finne den samme vei. 
 

HVA BETYR DET Å VÆRE OPPLYST? 
På japansk benyttes uttrykket satori. Sa betyr grense eller stengsel, og 
Tori betyr å ta bort. Når vi oppdager at det i vårt sinn ikke finnes noe 
som skiller subjekt/objekt, oss selv og andre, og når grådighet, hat og 
forvirring opphører kalles denne tilstanden for opplyst.  
 

HVA ER KARMA? 
Buddha trakk et skarpt skille mellom intensjon og handling. Han mente 
intensjonen var det som skapte karma (om det går deg godt eller ei) og 
gav eksempel på at en handling ikke skaper god karma dersom 
handlingen har et annet underliggende motiv. For eksempel om man 
donerer for å framstå som god, i andres øyne. Mens de som gjør godt 
for godskapens egen skyld generer en god karma. Vi er det vi gjør oss 
til. På den måten bidrar vi selv til å skape våre liv, vår vei og livet 
heretter. 
 

HVA ER REINKARNASJON? 
 

EN FELLES BUDDHISTISK TRO 
Buddhistiske kulturer har alle til felles en tro på reinkarnasjon, en 
gjenfødelse. Etter livets slutt tror vi på et nytt liv i en annen form, et 
annet sted, og i en annen tid. Om stedet er her eller der er kun ord i et 
forsøk på å gjøre det uforståelige forståelig. Gjenfødelsen henger 
sammen med samsara, et kretsløp av fødsel og død, som igjen må sees i 
sammenheng med karma. 
 
FORSKJELLER I TOLKNING OG KULTURELL ARV 
Det er mange ting som skiller buddhistiske kulturer fra hverandre, bl.a. 
den konkrete troen på gjenfødelse. I noen tradisjoner tror man at 
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mennesket gjenfødes som menneske, insekt, plante, dyr, osv. som en 
konsekvens av det livet eller livene vi har levd. Andre tradisjoner tenker 
at vi gjenfødes som menneske, men hva slags liv vi vil få som menneske 
er avhengig av det livet eller livene vi har levd. Noen steder mener man 
at reinkarnasjonen tar 49 dager, andre steder at prosessen starter 
umiddelbart.  
Det fortelles at Buddha mente å vite om både tidligere og kommende 
liv, men advarte om å spekulere i dette da det ikke førte noe nyttig med 
seg. Angsten for å få dårligere vilkår eller higen etter et bedre liv tar 
bare oppmerksomheten bort fra det som er vesentlig, nemlig hva vi 
foretar oss her og nå, i dette livet. 
 

Mattagu spør Buddha: Fortell oss hvorledes den forstandige krysser 
floden av fødsel og alderdom, ulykksalighet og lidelse?  Buddha svarte 
så: Jeg skal vise deg Dhamma – her og nå, uten et ord – vit at ved å leve i 
tilstedeværelse vil du krysse hinsides de besværligheter som finnes i 
denne veden.  

Buddha Snp 5.5 Mettagu-manava-puccha 

  
Dharma lærer oss at alt er forgjengelig, og at døden er like naturlig som 
livet. Like lite som vi behøver å uroes ved livets slutt, skal vi frykte 
inngangen til et nytt liv. I motsetning til Nirvana er Parinirvana 
betegnelsen på en tilstand etter døden, for de som først har oppnådd 
Nirvana. 
 
I Sotozen orden 
I Handlingens Kriterium – 1. passus Innstiftelse, [Shushogi Dai isssho] 
skriver Dogen Zenji: 

1-2.   Se dette er uforlignelig i menneskets natur. For som et 
unders under fødes vi, og likeså, vi lærer Buddhas visdom å 
kjenne. Som vi i fortid har gjort godt i tanker, ord og gjerninger 
og vendt tilbake til menneskets natur får nå ta del i den 
barmhjertige Buddhas visdom. Endeløs er fødselens og dødens 
kretsløp.  
1-3. Se vårt edle legeme, et unders underverk. Så spre ei dette 
edle liv for forgjengelighets vind, da vi ei kan forlate oss på alt 
som uavbrutt forandres. Vi vet verken når eller hvor vårt 
forgjengelige liv vil ende. Maktesløse leves vi i livets vold som 
verken kjenner tid ei heller sted, ei heller har begynnelse og 
ende.  
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1-4. Vårt barnlige ansikt eldes og forsvinner uten spor, som 
tiden. Det som tapes, fås ei tilbake. Når vi så omsider brått på 
dødens marker skuer, står selv konger, statsmenn, slekt og 
rikdom maktesløse igjen. 
1-5. Vi alene med vår karma, god og ond vil stige inn i dødens 
rike. For så lenge vi i denne verden leves unnvik de som ei 
bekjenner universets lov om gjengjeldelse for vår karma, som er 
klar, og som ei skiller fattige og rike.  
1-6. Alle som i ondskap lever vil fortapes, dog alle som rettsindig 
lever vil forbli til tiders ende. Om det ei var slik så ville de mange 
Buddha aldri veien til oss funnet, Bodhidharma ville ei ha reist 
fra vest til øst.  
1-7. Den karmiske gjengjeldelse på godt og ondt finner oss i 
dette liv, vårt neste liv, som i de mange kommende liv heretter. 
Dette de som følger Buddhas vei erkjenne må for å veien ei av 
syne miste, og i en verden full av lidelse og ondskap falle.  
1-8. Se så at i dette livet, er dette livet alt vi kjenner og således 
smerter det å leve i meningsløshet. For den kosmiske lov om 
gjengjeldelse for våre ugjerninger ingen kan unnslippe ved å 
skylde på uvitenhet. For vi alene med forstand har ansvar for å 
skille rett fra det som urett er. 
 

DEN KARMISKE GJENGJELDELSE 
Det er ingen, verken guder eller Buddha, som setter seg til doms over 
vår gjenfødelse. Den karmiske gjengjeldelse er en universell lov som 
bygger på prinsippet om årsak og virkning. Som du roper i skogen får du 
svar. Som man reder så ligger man. Selv om ingen ser oss er vi ikke fritatt 
for konsekvenser av våre handlinger.  

 
ET NYTT LIV – ER ET LIV PÅ NYTT 
Gjengjeldelse er verken straff eller belønning for noe vi har gjort eller 
unnlatt å gjøre, men det vi har gjort eller unnlatt å gjøre har fått følger, 
positive og negative. 

En tyv som fortsetter å stjele vil en dag bli tatt, tyveriene vil få negative 
konsekvenser. Det er ikke straffen tyven får som er dårlig karma, men 
selve handlingen. Selv om en tyv slutter å stjele vil tyveriene for alltid 
være begått. Men dersom den tidligere tyven viser oppriktig anger, 
bekjenner sine ugjerninger, og velger å handle godt, vil dette gi god 
karma og få positive konsekvenser.  
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VERKEN STRAFF ELLER BELØNNING 
Vi straffes ikke i dette livet for noe vi kan ha gjort i et, muligens, tidligere 
liv. Likeledes belønnes vi heller ikke i dette livet for noe vi kan ha gjort i 
et, muligens, tidligere liv. Livet skapes ikke av rettferd, men av en 
myriade av omstendigheter som til sammen gir grunnlag for liv. 
Omstendighetene omkring unnfangelse, fødsel og død er relative. Om 
de var absolutte ville alle ting ha klart seg på egenhånd, og barn ville ha 
kommet til verden uten hjelp av en mor og en far.  
 
DÅRLIG KARMA GÅR IKKE I ARV  
Vi arver ikke eventuelle ugjerninger gjort i, eventuelle andre liv. Selv om 
en lotusblomst er uten kjennskap til sitt opphav, og tar næring fra en 
uren dam, vil den vokse opp og fremstå i all sin prakt. Den uroer seg ikke 
over hvor den kommer fra eller omstendighetene den vokser opp i.  
Mange av oss får barn, andre gjør det ikke. Noen ser sine barn vokse 
opp og få egne barn, andre gjør det ikke. Noen blir født i velstand og 
overflod, andre i endeløs fattigdom og nød. Hvem eller hva skulle kunne 
ha en slik makt, eller ønske om å straffe eller belønne hvert liv på jorden 
til liv i velstand eller fattigdom og død? 
Vi arver ikke våre forfedres gode eller dårlige karma, vi arver heller ikke 
god eller dårlig karma som skyldes ugjerninger vi selv har begått i 
tidligere liv. I menneskets arv ligger myriader av muligheter for hvert 
individ til å skape sitt eget liv og sin egen karma. Ved selvinnsikt og 
visdom må vi vite at det er vår plikt å kunne skille godt fra ondt, og ved 
våre evner fatte de valg som fører gode ting med seg. 
 

Se at den som med gode gjerninger gjør opp for alle ugjerninger begått, 
vil lyse opp denne verden som månen lyser klar og skyfri. 
                                                                                                   Dhammapada v. 173 

 
I Handlingens Kriterium – 2. passus Gjenløselsen, [Shushogi Dai Nisho] 
skriver Dogen Zenji: 
2-1. Vi bøyer oss for de mange buddha og patriarker som har miskunnet 
seg over oss og åpnet kjærlighetens og medlidenhetens port og som 
leder alle levende og døde til oppvåknelse.  
2-2. Da den karmiske gjengjeldelse på godt og ondt finner oss i dette 
liv, vårt neste liv som i de mange kommende liv.  
2-3. For den som sine ugjerninger erkjenner og i forlatelse sitt hode 
bøyer, måtte den kosmiske gjengjeldelse være nådig og i sinnet oss 
befrie. Således i åsyn av den uforlignelige Buddha i oppriktighet 
tilkjennegi vår udåd.  
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2-4. Som vi ved Buddhas føtter finner gjenløselse og for renhet i oss 
åpner. Erkjennelse av den sanne vei gjør oss oppriktige i tanker, ord og 
gjerninger.  
2-5. Når vi derfor møter sannhetens ord hvis magiske kraft forandrer 
alle de som vandrer på dens vei, og således vil gagne alle i ens nærvær 
levende som døde.  
2-6. For se at de som i sannhet viser anger, selv om ugjerninger fra alle 
tidligere liv har blitt et mektig hinder for vår vei, om vi bønnfaller de 
ærverdige Buddha og patriarker om å fri oss fra den kosmiske 
gjengjeldelse og slette alt som skygger for vår vei, og skjenke oss av 
deres nåde.  
2-7. For av denne nåde deres dyd og visdom universet fylles, de mange 
Buddha og Patriarker var som oss alminnelige mennesker, hvor også vi 
en dag som en Buddha skal leve. 
2-8.  Alle våre ugjerninger er vi oss selv ansvarlig. Av endeløs grådighet, 
hat og forvirring. Forårsaket av våre tanker, ord og gjerninger. For 
dette vi nå bekjenner og bøyer oss i forlatelse.  
2-9. Når vi i oppriktighet vår anger bekjenner, de mange Buddha og 
Patriarker vil forbarme seg over oss og gi oss styrke.  
2-10. Så forglem ei disse ord og lev hvert øyeblikk som i seg selv er 
opplysthet. For den som i forlatelse seg bøyer vil få styrke, se med ett 
at våre ugjerninger lik morgendugg for sol forsvinner. 

 
HVA ER NIRVANA?  
Nirvana er beskrevet med ord som: himmel på jord, frihet, glede, klarhet, 
visdom, medfølelse, opplysthet, osv. Nirvana er et uttrykk for en tilstand 
i dette livet. En tilstand som er et resultat av oppvåkning, og som betyr 
at grådighet, hat og forvirring har opphørt (har brent ut, eller har 
slukket). Det buddhistiske begrepet Nirvana uttrykker brudd på 
livshjulet samsara, med andre ord å fødes på ny eller gjenfødes. Når et 
menneske våkner og blir en Buddha blir mennesket i ett med 
Shakyamuni Buddha og de mange buddha som har kommet etter ham.  
 
I Handlingens Kriterium – 5. passus Vårt virkes glede, [Shushogi Dai 
Gosho] skriver Dogen Zenji: 

5-16. Når de mange fortids, nutids og all framtids Buddha i 
Nirvana stiger inn, så med ett i ett de blir med Shakyamuni 
Buddha. 
 

HVA ER PARINIRVANA 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

75 

 

Parinirvana er en tilstand et opplyst menneske, en Buddha, stiger inn i 
ved sin død. I legeme som i ånd befris fra et livsløp som menneske, fri 
fra karma og gjenfødelse. Parinirvana betegnes som et evig liv parallelt, 
men hinsidig livet og dødens kretsløp slik vi kjenner det.  
 
MIDDELVEIEN 
I menneskets søken etter en vei ut av lidelsen framholder Buddha den 
gylne middelvei som ett av idealene. Å leve et balansert liv der man er, 
gjennom å kultivere en innsikt som ikke søker seg i ekstreme retninger 
verken den ene eller andre ytterligheten. Å kjenne tingene som de 
virkelig er, her og nå. Buddhas gylne middelvei handler verken om å 
tylles inn i et liv av nytelse og gleder eller en eksistens av ekstrem 
askese eller fornektelse av verden. Oppskriften til et ballansert liv gir 
Buddha i den edle åttedelte vei allerede i sin første tale. Buddha hadde 
forsøkt å finne selvet, men kommet til erkjennelsen av at selvet (atman) 
er tomhet eller ikke-eksisterende. I stedet presenterte han mennesket 
som bestående av 5 elementer (skandha) jfr. Hjertesutraen. Disse fem 
elementene som til sammen utgjør opplevelsen av å være et menneske 
er: 1) Legeme og det materielle, 2) sansefornemmelser av det 
materielle, 3) forestillinger knyttet til sanseinntrykkene, 4) vilje, det vil si 
impulser som er en reaksjon på sanseinntrykkene 5) bevissthet, som 
oppstår momentant i forbindelse med fornemmelser, forestillinger og 
vilje.  
Vi har alle Buddha-natur, men det er ikke nok å ha noe, vi må vite hva vi 
har før vi kan gjøre oss nytte av det. Erkjennelsen av vår Buddhanatur 
står sentralt i forestillingen om oppvåkning. For å bli en Buddha og 
bryte ut av fødselens og dødens kretsløp må vi få klarhet i dette. En av 
flere veier til denne erkjennelsen forklarer Sotozens grunnlegger Eihei 
Dogen når han sier: 
 

Å studere buddhismen er å studere seg selv, å studere seg selv er å 
glemme seg selv, å glemme seg selv er å bli opplyst av alle ting. Ved 
opplysning av alle ting, opphører grensene som skiller kropp og sinn, i oss 
selv, med alle andre.                                                                 Eihei Dogen Zenji 

 
SYNET PÅ HOMOFILI OG HOMOFILT SAMLIV 
Shakyamuni Buddha avstod fra å dele menneskene inn etter etnisitet, 
hudfarge, sosial klasse eller seksuell legning. Likeverd er et grunn-
leggende prinsipp i det han kalte buddhanatur. Vi finner ikke noe sted, i 
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verken pali-kanon eller kanoniske sanskrittekster, uttrykk for at 
kjærlighet mellom to mennesker er forbeholdt mann og kvinne.  
 

I Japan har spørsmål om homofili aldri vært et tema. Sotozen ordenens vigsels-
liturgi har så langt vi kan se, vær kjønnsnøytral. Japan har heller ikke hatt 
religiøse tradisjoner som har vært rådende for et nasjonalt lovverk. 

 
Det norske folks holdninger har endret seg. Fra å kategorisere homofile 
som sinnssyke og kriminelle har vi erkjent at seksualitet mellom to 
voksne mennesker er en del av vår natur, videre har vi rett til samliv og 
ektestand. I Norge ble det av Stortinget 17. juni 2008 vedtatt endringer i 
ekteskapsloven. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2009.  
Vår orden har i Liturgihåndbok av 2008 en kjønnsnøytral vigselsliturgi, 
og ordenens prester benytter denne ved vigsler i Norge. 
 

HVORDAN SER BUDDHISMEN PÅ ALLE TINGS TILBLIVELSE? 
Kosmogoni (læren om eller fortellingen om verdens opprinnelse) stod 
sterkt i det hinduistiske verdensbilde på Buddhas tid. Historien forteller 
om en rekke skapelseshistorier, bl.a om at det midt i verden fantes et 
gyllent fjell der gudene bodde, og at den hellige Ganga kom ned fra 
himmelen og delte seg i fire elver.    
Sentralt i Buddhas lære er at verden og universet er et kretsløp som 
rommer flere himmelverdener, og at disse verken har en konkret 
begynnelse eller ende. Buddha var i sterk opposisjon til de religioner 
som forfektet at jorden og universet var gudeskapt. Buddha mente at 
alle ting oppstår, endres og forsvinner i et uendelig antall 
verdenssykluser. 
 

HVORDAN BETRAKTES GUD I BUDDHISMEN? 
Både i palikanon og i de kanoniske sanskrittekstene refererer Buddha til 
guder og devaer (guddommelige skikkelser), uten at disse hadde en 
lære å overbringe menneskeheten. Buddha mente det var langt 
viktigere å «våkne» for så å se oss selv og verden slik den virkelig er,  
enn å skape seg forestillinger om gud og guddommeligheter og å ofre 
til disse. 
  

Langt bedre er det, om kun for ett øyeblikk du hedrer en som har 
foredlet seg selv, enn måned etter måned ofre tusener av offergaver. 
 

Langt bedre er det, om kun for ett øyeblikk du hedrer en som har 
foredlet seg selv, enn hundre år med offerritualer. 
                                                                                    Dhammapada v. 106 og 107 
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2. DEL - DEN ANTESECCORALE LINJE / BLOTSLINJEN 
 
Antecessor (latin) betyr forgjenger, og er rekken av Buddha-forgjengere 
fra vår opprinnelige lærer, herre og mester Shakyamuni Buddha og frem 
til i dag. Den antecessorale linjen kan variere i lengde beroende på 
hvilken gren eller linje man tilhører. Denne linjen eller rekken av 
forgjengere kalles også for den patriarkalske eller matriarkalske linje 
eller blotslinje da det kun er disse som får anerkjennelse som såkalte 
Buddha-forgjengere. For at en munk eller nonne skal tre inn i denne 
rekken kreves kunnskap, visdom og at man har egne elever som har 
nådd langt på veien. Tidligere var linjene for menn og kvinner adskilt. 
Menn studerte og ble ordinert av en mann (ordensfar) og kvinner 
studerte og ble ordinert av en kvinne (ordensmor). I moderne tid er det 
ikke uvanlig at en mann har kvinnelige elever, noe som resulterer i at 
den antecessorale linjen vil kunne inneholde både patriarker og 
matriarker. Denne linjen er så viktig at alle navnene i linjen resiteres hver 
dag under morgenmessen. Alle munker og nonner skal kunne den den 
patriarkalske linjen blodslinjen utenat. 

 
HVA ER EN MATRIARK ELLER PATRIARK? 
Matriarker og patriarker er nonner og munker som har utmerket seg i 
studie, praksis og i virke, og i stor grad bidratt med å spre Buddhas lære 
(Dharma).  

 
HVORDAN BLIR MAN EN PATRIARK ELLER MATRIARK? 
Alle ordinerte og registrerte munker og nonner i Sotozen ordenen kan 
bli en matriark eller patriark. For å henhøre under matriarkene eller 
patriarkene må man først være ordinert munk eller nonne, og registrert 
i ordensregistret og i Den Hellige Freds Kollegium. Dernest må 
klosterskolen fullføres med avlagt og bestått profesjonseksamen. Så er 
det påkrevd at munken eller nonnen prestevigsles. Nå kan presten 
formelt anta elever (nye ordinerte munker og nonner) med ansvar for å 
undervise disse. Tidligst 1 år, etter ordinasjon – senest 20 år, kan en av 
disse unge munker og nonner avlegge en muntlig eksamen kalt Dharma-
strid. Ved bestått eksamen stiger vedkomnes lærer fra Osho til Daiosho.  
 
BLODSLINJEN SOM BENYTTES I NORGE 
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Opprinnelig gikk nonnene i lære hos andre 
nonner, og munkene hos andre munker. I nyere 
tid er det ikke uvanlig at disse linjer krysses. 
Begrepene matriarkalske og patriarkalske linjer 
kan opphøre i fremtiden, da linjene inneholder 
navn på både menn og kvinner. De vil da kunne 
kalles: Den antecessorale linje. Antecessor (latin) 
betyr forgjenger. Da Såzen Osho er ordinert av 
den 83. patriarken (erkebiskop Kan Getsu Shiki 
Shin Zenju Unkai Koshu Daiosho) følger ordenen i 

Norge den patriarkalske linjen. Dersom Såzen skulle bli patriark 
(Daiosho), og hans elev, en nonne bli matriark (Daiosho) vil hun henhøre 
under ham i den gjeldende linje. Linjen bytter da navn til: Den 
antecessorale linje.  
 
DEN MATRIARKALSKE LINJE   
Matriarkalsk (latin) mater «mor» – moderlig. Denne linjen navngir 
samtlige kvinnelige Buddha-etterkommere. Den første var Buddhas 
tante og fostermor Mahapajapati.  
 

Vi gjør oppmerksom på at det i alle navnene, både i denne matriarkalske og den 
partiarkalske linjen nedenfor, ikke er bruk diakritiske tegn. Dette gjør det rent fonetisk 
noe enklere, og i samsvar med ordenens liturgiske fonetikk. Vi har i denne Observans 
også valgt å ikke presentere de indiske navnene på indisk eller de kinesiske og japanske 
navnene på sine respektive skriftsspråk. 

DE ÆRVERDIGE MATRIARKER  

 

        Shakamunibutsu Daiosho 
 

 
Opphavet til buddhismen.  

            Maha Maya  Daiosho Buddhas mor døde bare en uke etter at 
Buddha ble født.  i Buddhismen betraktes 
hun som en helgen og visdommens 
guddommelighet. 

            Ratnavati  Daiosho En kvinne beskrevet i Sjø-Drage-Konge-Sutra 
der hun utfordrer Makakasyapata i ordstrid 
om hvorvidt en kvinne kan bli fullt opplyst. 
Hun overbeviser ham om at det ikke er 
forskjell på menn og kvinner. 

            Shrimala  Daiosho Hun var en lek-bodhisattva som levde på 
Buddhas tid, og er beskrevet i Løvebrølet av 
Dronning Shrimala. Hun var et enestående 
eksempel på en opplyst legpersons.  
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1 
 

Maha Pajapati  Daiosho 
 

Hun var Buddhas  fostermor og tante.  Den 
første kvinnen som ble ordinert nonne, og 
Den første i den matriakalske rekken av 
indiske mestere. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Khema  Daiosho 
Patacara  Daiosho 
Uttama  Daiosho 
Bhadda  Daiosho 
Dhammadinna  Daiosho 
Kisagotami  Daiosho 
Dhamma  Daiosho 
Sukka  Daiosho 
Ubbiri  Daiosho 
Uppalavanna  Daiosho 
Sumana  Daiosho 
Punnika  Daiosho 
Subha  Daiosho 
Utpalavarna  Daiosho 

 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Zong Chi  Daiosho 
Shiji  Daiosho 
Ling Xing-po  Daiosho 
Lingzhao  Daiosho 
Liu Tiemo  Daiosho 
Moshan Liaoran  Daiosho 
Miaoxin  Daiosho 
Wujin Cang  Daiosho 
Daoshen  Daiosho 
Huiguang  Daiosho 
Gongshi Daoren  Daiosho 
Yu Daopo  Daiosho 
Huiwen  Daiosho 
Fadeng  Daiosho 
Wenzhao  Daiosho 
Miaodao  Daiosho 

Den kinesiske rekken av matriarker. 
 
 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

Zenshin  Daiosho 
Zenzo  Daiosho 
Ezen  Daiosho 
Komyo  Daiosho 
Eshin  Daiosho 
Shogaku  Daiosho 

Den japanske rekken av matriarker.  
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Ryonen  Daiosho 
Egi  Daiosho 
Joa  Daiosho 
Mugai Nyodai  Daiosho 
Ekan  Daiosho 
Eni  Daiosho 
Shido  Daiosho 
Yodo  Daiosho 
Shozen  Daiosho  
Mokufu Sonin  Daiosho 
Ekyu  Daiosho 
Myosho Enkan  Daiosho 
Soitsu  Daiosho 
Shotaku  Daiosho 
Bunchi Jo  Daiosho 
Eshun  Daiosho 
Ryonen Gensho  Daiosho  
Teijitsu  Daiosho 
Satsu  Daiosho 
Ohashi  Daiosho 
Jorin  Daiosho 
Mitsu-jo  Daiosho 
Ko-kan  Daiosho 
Dokai  Daiosho 
Sozen  Daiosho 
Kendo  Daiosho 
Eshun  Daiosho 

 
 
 
 
 

65 Sasaki  Daiosho Matriarker fra Vesten : 
Hun var amerikansk (1893-1967), og den 
første vestlige (munk/nonne) som studerte 
i Japan.  

66 Soshin  Daiosho Fra Boston, USA (1955-1982), studerte i 
Japan.  

67 Myoon  Daiosho Elev av Yasutani og Soen Nakagawa. 
Ordinert av Eido Shimano. Hun var leder av 
Cambridge Buddhist Society i mange år. 

68 Gesshin  Daiosho Født i Tyskland, men studerte i USA under 
Sasaki Roshi og Hirata Roshi. Hun var 
grunnlegger av International Zen Institute 
of America and Europe. 

69 Houn Jiyu  Daiosho (1924-1996) var den første nonne, og en av 
de aller første vestlige, som studerte ved 
Daihonzan Sojiji kloster i Japan. Ordinert av 
Sojijis abbed Keido Chisan Zenji. Hun reiste 
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til USA på 1960-tallet og grunnla Shasta 
abbey og Dharma Rain Center. 

 
DEN PATRIARKALSKE LINJE 

Patriarkalsk (gresk) patria «slekt» – faderlig. Denne linjen navngir 
samtlige mannlige Buddha-etterkommere. Den første var Makakasho 
(japansk uttale) og siden skulle det i vår linje følge til sammen 28 menn i 
den indiske rekken, etterfulgt av 22 menn i den kinesiske rekken og 
videre 33 menn i den japanske rekken. Den siste, nr 83 i rekken, er 
foreløpig den japanske patriark og erkebiskop Unkai Koshu (Daiosho). 
Itabashi (familienavn) er Kanun Såzens ordensfar og han kan bli den 
som viderefører linjen i Norge. 

DE ÆRVERDIGE PATRIARKER    

            Bibashibutsu  Daiosho 
            Shikibutsu  Daiosho   
            Bishafubutsu Daiosho   
            Kurusonbutsu  Daiosho     
            Kunagonmunibutsu  Daiosho   
            Kashobutsu  Daiosho 

Shakyamuni Buddha hadde flere lærere som 
han viste stor respekt. Disse seks store 
mestere inngår ikke i den patriarkalske rekken 
men nevnes allikevel hver dag i forbindelse 
med morgenmessen. 

 

      Shakamunibutsu Daiosho 
 

 
Opphavet til buddhismen.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Makakasho Daiosho 
Ananda Daiosho 
Shonawashu  Daiosho 
Ubakikuta  Daiosho 
Daitaka  Daiosho 
Mishaka  Daiosho 
Bashumitsu  Daiosho  
Butsudanandai  Daiosho 
Fudamitta  Daiosho 
Barishiba  Daiosho 
Funayasha  Daiosho 
Anabotei  Daiosho 
Kabimora  Daiosho 
Nagyaharajuna  Daiosho 
Kanadaiba  Daiosho  
Ragorata  Daiosho  
Sogyanandai  Daiosho 

Makakasho var den første som våknet og 
erkjente Buddhas lære. Dharma ble overlevert 
og dermed videreført av indiske mestere. 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Kayashata  Daiosho 
Kumorata  Daiosho 
Shayata  Daiosho 
Bashubanzu  Daiosho  
Manura  Daiosho  
Kakurokuna  Daiosho 
Shishibodai  Daiosho 
Bashashita  Daiosho 
Funyomitta  Daiosho 
Hannyatara  Daiosho 
Bodaidaruma  Daiosho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodaidaruma er kalt zen-buddhismens far. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Taiso Eka  Daiosho 
Kanchi Sosan  Daiosho   
Daii Doshin  Daiosho  
Daiman Konin  Daiosho   
Daikan Eno  Daiosho   
Seigen Gyoshi  Daiosho   
Sekito Kisen  Daiosho   
Yakusan Igen  Daiosho   
Ungan Donjo  Daiosho 
Tozan Ryokai  Daiosho   
Ungo Dojo  Daiosho   
Doan Dohi  Daiosho   
Doan Kanshi  Daiosho   
Ryozan Enkan  Daiosho   
Taiyo Kyogen  Daiosho   
Toshi Gisei  Daiosho   
Fuyo Dokai  Daiosho   
Tanka Shijun  Daiosho   
Choro Seiryo  Daiosho   
Tendo Sokaku  Daiosho   
Setcho Chiukan  Daiosho   
Tendo Nyojo  Daiosho   

Den patriarkalske linjen i Kina startet med Taiso 
Eka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dogen Zenjis kinesiske læremester. 

51 Eihei Dogen  Daiosho Den første japanske patriark, og grunnlegger 
av Sotozen orden. Kalt Sotozen ordenens far. 

52 
52 

Koun Ejo  Daiosho   
Tettsu Gikai  Daiosho   

 

54 Keizan Jokin  Daiosho Han gjorde ordenen tilgjengelig for folket, og 
ble kalt Sotozen ordenens mor. 

55 Meiho Sotetsu  Daiosho  
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HVA SLAGS KRANSER BENYTTES? 
I Sotozen orden benyttes ulike kranser (jusu), men ingen av kransene 
har kuler som hver for seg representerer en bønn eller læresetning.  
 
 

 Dharmakrans er et kulekjede, stort eller lite (inneholder ikke et 
spesielt antall kuler) og bæres som et smykke rundt håndleddet. 
Broder Dåshu har gitt dette kjedet navnet «dharmakrans».  

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Syugan Dochin  Daiosho   
Tessan Shikaku  Daiosho   
Keigan Eisho  Daiosho 
Chuzan Ryoun  Daiosho   
Gisan Donin  Daiosho   
Syogaku Kenryu  Daiosho   
Kinen Horyu  Daiosho 
Taishitsu Chisen  Daiosho   
Kokei Shojun  Daiosho  
Sesso Yuho  Daiosho   
Kaiten Genshu  Daiosho   
Syuzan Sjunsho  Daiosho   
Chozan Ginetsu  Daiosho   
Fukushu Kochi  Daiosho   
Meido Yuton  Daiosho   
Hakuho Genteki  Daiosho   
Gesshu Soko  Daiosho   
Manzan Dohaku  Daiosho   
Chito Syogen  Daiosho   
Itsunyu Kakumon  Daiosho   
Donzui Zenmyo  Daiosho   
Bukkai Tenryu  Daiosho   
Tengen Donryu  Daiosho   
Kozan Garyu  Daiosho   
Gettan Syunryu  Daiosho   
Hongyo Gensyu  Daiosho   
Sogetsu Ryutan  Daiosho   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 

Unkai Koshu  Daiosho 
 

Erkebiskop og abbed ved Gotanjoji kloster som 
ligger i Fukui kommune (Japan). Nordmannen 
Såzen Larsen ble ordinert av denne patriarken 
den 28. juni 1998, i Sojiji kloster. 
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 Bønnekrans er et kulekjede med 108 perler. Buddha mente at 
mennesket har 108 dårlige egenskaper. Bønnekransen er en 
standard krans som officienten benytter ved spesielle ritualer 
eller seremonier.  

 Antecessorkrans er en benevnelse på 
den kransen som benyttes av munker, 
nonner og legfolk i ordenen i Norge og  
som inneholder 84 kuler. Det kan tenkes 
at det finnes munker og nonner i andre 
linjer som har tenkt på det samme, men opphavet til navnet 
antecessorkrans kommer, så langt vi vet fra broder Såzen.  
   

3. DEL – ORDINASJON 
 
HVA ER ORDINASJON? 
Ved ordinasjon tilkjennegir man først og fremst ønske om å etterleve 
Buddhas ord, som munk eller nonne, i det treenige følge. Et fellesskap i 
og med Shakyamuni Buddha, de mange matriarker og patriarker av den 
hellige freds orden. Ved det hellige ritual avlegges løftene i fellesskapets 
ånd, i et broderskap og søsterskap for kunnskap, visdom og for fred.  
 
HVEM KAN BLI MUNK ELLER NONNE? 
I utgangspunktet kan de som ønsker det bli ordinert munk eller nonne. 
Det er den respektive ordensfar eller ordensmor som foretar en slik 
ordinasjon og det er ham eller henne som kan fremsette eventuelle krav 
eller forutsetninger mht. ordinasjon. Dette kan være krav om egnethet, 
helse, alder osv. Det kan være under forutsetning om deltakelse, studier 
osv. Hovedordenskontoret krever at ordinand skal være minst 8 år. 
Under 20 år kreves samtykke av foreldre eller verge. Et alminnelig krav 
er at man forplikter seg til studier og praksis og at en individuell 
studieplan bestemmes. I Norge er det bestemt at man må være medlem 
av ordenen og dernest innviet for å kunne søke om ordinasjon. 

 
HVORDAN BLIR MAN MUNK ELLER NONNE? 
En munke- eller nonneordinasjon foretas ikke av ordenen, men er et 
ritual utført av en munk eller nonne med ordinasjonsmyndighet fra 
hovedordenskontoret. Ordinasjon bygger på en personlig relasjon 
mellom ordensfar/ordensmor og ordinand (mester og elev). I Norge er 
det i konvent besluttet at munke- og nonneordinasjon kun kan utføres 
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etter ett års postulat (prøvetid) og kandidaten skal være medlem av 
trossamfunnet og ha mottatt innvielsen. Ordinasjon foregår på 
bakgrunn av Søknad om ordinasjon. Søknaden er et konfidensielt 
dokument der ordinand blant annet signerer en taushetsærklæring. Blir 
søknaden tatt til følge forkynnes ordinasjon for kollegiet. Dersom ingen 
i kollegiet kommer med innsigelse besluttes en ordinasjonsdato og det 
nødvendige tøy og utstyr bestilles fra Japan. Både munker og nonner 
barberer sitt hode regelmessig og ifølge ordinans. På ordinasjonsdagen 
er ordinand nybadet og iført hvit kjortel. Ordensfar eller ordensmor har 
barbert ordinandens hode. Under ritualet avlegges løfter og klær 
incenseres (renses over røkelse) før ordinand ikler seg dette. Ordinand 
får et nytt navn i tillegg til det han eller hun fikk ved innvielsen. Dharma-
navnets for- og etternavn består av til sammen fire skrifttegn, hvorav 
minimum ett skal stamme fra dharma-navnet til ordensfar eller 
ordensmor. Det er også disse som velger navn. Kopi av et 
ordinasjonsdokument sendes hovedordenskontoret sammen med et 
foto for registrering. Ved ordinasjon skal både menn og kvinner barbere 

sitt hode.  

 
RITUAL FOR ORDINASJON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                          
 
                              

  
 Munkeordinasjon i Bugakuji zentempel i Kristiansand 
 
Ordinasjonsritualet bærer mange av de samme elementene som for 
innvielse. Det er i hovedsak de samme 16 forskrifter som gjelder for 
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både supplikant og ordinand. Under ordinasjonen foreta en rituell 
barbering av ordinands hode, og i motsetning til en innvielse utføres en 
rekke prostrasjoner. Ved ordinasjon følger forpliktelser jf. ordinans. 
 
HVORFOR MÅ MUNKER OG NONNER BARBERE SITT HODE? 
Barbering av hodet er en tradisjon som skriver seg helt tilbake til 
Buddhas tid. Når det gjelder barbering er det store forskjeller mellom de 
ulike kulturene. I vår orden er det på faste dager som vi kaller 4-9 dager. 
Dager med 4 og 9 i datoen; den 4. 9. 14. 29. osv. Buddha selv barberte 
ikke sitt hode, men hans disipler gjorde det av flere årsaker.  
 

 Som et symbol på tilhørighet. 

 Som en rituell handling. På faste dager barberes hodet sammen 
med en forkortet fornyelse av løftene i bønn. Bekjennelsen leses 
og det barberte hodet symboliserer en ny begynnelse. 

 Som et ytre tegn på forsakelse og ønske om å frigjøre seg fra all 
forfengelighet. 

 På Buddhas tid kan vi anta at barberingen også bar et element 
renslighet.  
 

RAKEVERS:    
 

Når jeg nå raker mitt hode, måtte jeg med alle 
levende, til evig tid befris fra all begjær, for således 
stige inn i  Nirvana, den uforlignelige visdom. 

En rakekniv benyttes ved en symbolsk handling under ordinasjonen. 
 

Siddharta Gothama (den kommende Buddha) var 29 år gammel, og 
hadde nylig fått en sønn, da han gav avkall på et liv i sitt fars slott. 
Gudene hadde ikke anmodet ham om å la seg tilbakeføde som et 
menneske for å leve i luksus som en prins i kongeriket Shakya. Han 
oppga sitt liv som prins for å finne en vei ut av lidelsen og frelse, ikke for 
sin egen del, men for menneskehetens skyld. Forsakelsen i buddhismen 
går tilbake til Buddhas tid. Munker og nonner oppga sine verdslige liv 
for å leve med Buddha. Etter Buddhas død fortsatte munker og nonner 
og å leve slik Buddha hadde gjort, ved hans innstiftelse og etter hans 
ord, ord i brorskap og søsterskap. I dag er det kun noen ortodokse 
grupper som praktiserer, mer eller mindre, på samme måte som da 
Buddha levde. Buddhismen er utbredt over hele Asia og har fått 
rotfeste i mange vestlige kulturer. Spesielt innenfor Mahayana-
tradisjonene varierer reglene for munker og nonner fra orden til orden.   
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HVA MÅ MUNKER OG NONNER FORSAKE? 
I Sotozen Orden blir ordet forsakelse brukt i to ulike sammenhenger. 
 

1) Noe vi skal: a) Avholde oss fra.  
                                      b) Avstå fra.  
                                      c) Gi avkall på.  
 
Munker og nonner av Sotozen orden og Det hellige freds kollegium  
 
skal: Avholde seg fra:  

- Atferd, privat eller i offentlig sammenheng, som bryter med de 
løfter avlagt ved ordinasjon, eller de forskrifter disse måtte 
omfattes av under norsk lov. 

- Selskap med de som mot bedre viten lever i dualismens mørke. 
Buddha rådet oss til heller å gå i ensomhet og stødig på vår vei, 
for de tåpelige er dårlig selskap. (Dhp. v.16) 
 

Avstå fra:  
- Arbeid eller arbeidsoppgaver som direkte eller indirekte, 

produserer produkter, helt eller delvis, som er ment å benyttes 
til å skade eller drepe andre mennesker. 

- Deltakelse i voldelige demonstrasjoner eller markeringer som 
ikke respekterer landets lover, grupper eller enkeltmenneskers 
rettigheter. 

- Deltakelse i sammenkomster som foregår i det offentlige rom, 
og hvor det nytes (lovlige) rusmidler i en slik grad at det kan 
stilles spørsmål ved ordensmedlemmets verdighet og dannelse. 

- Bruk av smykker eller kostbare motebriller, designerklær og 
designersko. Unntatt fra dette er ordinær giftering. 

- Bruk av sminke, lakkerte negler og parfyme. Unntatt fra dette er 
en nøytral deodorant.  

- Spill med verdier eller penger, eller deltakelse i spill om penger 
som ikke er godkjent av norske myndigheter.  

- Spekulasjon som ved kjøp og salg av eiendom eller annet, som 
ene og alene har økonomisk avkastning som sitt formål. 

- Tatoveringer som er synlig når kåpe og kappe bæres. 
Tatoveringer som er foretatt før ordinasjon, og som er synlig når 
kåpe og kappe bæres skal fjernes. Dette gjelder også piercing. 

Gi avkall på:  
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- Hår på hodet. Ordenens munker og nonner skal barbere sitt 
hode, jf. ordinans. Vi barberer vi vårt hode som et symbol på 
innvielse og ordinasjon i den hellige freds orden, innstiftet av vår 
Herre og mester Shakyamuni Buddha, etterfulgt av de mange 
Buddha og patriarker / matriarker. Vi gir avkall på alt verdslig 
begjær for så å tjene alle levende. Hår på hodet omfatter hår og 
skjegg, øyenbryn er unntatt. 

- Vårt ego, som leder oss bort fra den vi er, våre løfter om å leve 
et liv i Buddhas tjeneste, for oss selv og for andre, i fred med 
hverandre. 

- Aktive styreverv i politiske partier og organisasjoner som ikke 
har direkte tilknytning til buddhistisk virke.  

- Kostbare biler og båter som åpenbart overstiger behov. 
 

2) Noe vi skal fornekte eller ta avstand fra. 

Munker og nonner av Sotozen orden og Det hellige freds kollegium skal 
fornekte:  

- Den vei som er villedende og falsk. 

«Opplysning forutsetter kun en ting, at man i oppriktighet søker den. 
Det er uvesentlig om du bor i et kloster eller i den sekulære verden». 
                                                  Sotozenordenens grunnlegger Eihei Dogen 
 

Ta avstand fra: 
- De ideologier, politiske systemer, livsanskuelser eller 

enkelthandlinger som ikke respekterer landets lover og som 
bryter med verdenserklæringen om menneskerettighetene.  
 

ORDENENS MUNKER OG NONNER I NORGE 
Munker og nonner i Norge er, som alle andre som kan delta i 
arbeidslivet, nødt til å arbeide, enten i full eller i redusert stilling. Det er i 
Sotozen orden ingen motsetning mellom sekulært arbeid og ordinasjon. 
Munker og nonner i sekulært arbeid skal følge de normer som gjelder 
for den enkelte bedrift med hensyn til sivil bekledning eller 
uniformering. Når arbeidssituasjonen, familiesituasjonen eller helsen 
fordrer spesiell oppmerksomhet, og dette gjør det vanskelig å følge de 
krav og pålegg som ligger i ordinasjon, skal det søkes om fritak – Interim 
permisjon. 
 

INTERIM PERMISJON - Midlertidig fritak fra officium  
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Dersom et medlem av kollegiet av årsaker som sykdom, arbeid, studie, 
familie eller annet, ønsker eller på annen måte har behov for tjenestefri 
kan dette innvilges ved søknad. Det er ordensfar eventuelt ordensmor 
som innvilger permisjonen og meddeler kollegiet. Det fastsettes en 
interimperiode. Det kan søkes om forlengelse. Under permisjonen 
beholder bror/søster sitt sete i zazenhallen og fortsatt henhører under 
kollegiet, med rett til deltakelse, uttalelse, men er ikke 
stemmeberettiget i konvent. Under permisjonen følger fritak for 
barbering av hodet og bekledning i henhold til ordinans. Bekledning 
under permisjonen er enten sivilt med krage og/eller arbeidsklær med 
krage. I permisjonstiden skal det ved forespørsel om formelle 
ordenstjenester og tilhørende liturgi og ritualer (officium), som regel 
henvises til aktive medlemmer av kollegiet.  
 
KAN MAN SLUTTE SOM MUNK ELLER NONNE? 
Det er forbudt ved norsk lov, samt brudd på menneskerettighetene for 
en organisasjon å kreve livslang tilhørighet. Dersom en munk eller 
nonne ikke lenger ønsker å være en del av fellesskapet skal det søkes 
om fratredelse. Fratredelsen skal kunngjøres for konventet og en 
fratredelsesseremoni skal avholdes. Den fratredende munk eller nonne 
leverer tilbake blodslinjen/kåpen/kappen og kragen, samt liturgihånd-
boken og vender tilbake til et sekulært liv i navn som i virke. Fratredelse 
meldes inn for hovedordenskontoret i Tokyo. 

 
MÅ MUNKER OG NONNER LEVE I SØLIBAT? 
Ordenens munker og nonner må ikke være sølibatære. Sølibatet for 
munker opphørte i 1872, og for nonner i 1873. Dette er også i tråd med 
verdenserklæringen om menneskerettighetene Art. 12 og 16.  

 
KAN MUNKER OG NONNER NYTE ALKOHOL? 
Det forventes måtehold, ikke avholdenhet i Sotozen orden.  
 

I India for 2500 år siden var Shakyamuni Buddha tydelig på at alkohol var roten 
til mye elendighet, og mente at alkohol ikke førte noe godt med seg. Det står 
som en universell sannhet. Vi skal her være klar over at India ikke bare var styrt 
av menn, men menn som forfektet et kvinnesyn som nærmest mangler 
sidestykke i menneskets historie. Her ble kvinnens verdi sammenlignet og 
funnet mindre verdt enn et husdyr, og der kvinnens liv lå i hendene på 
mannen. Alkohol bidro bare i større grad til denne elendigheten.  
Japan har lang tradisjon for nytelse av alkohol i ulike sammenheng, enten det 
er i glede eller sorg. I vigselsritualene, til både shintoismen og buddhismen, 
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finner vi en skikk kalt san san ku do. Her nipper brud og brudgom tre ganher tre 
ganger, til det samme glass med risvin.  
 

Dersom Buddha mente vi skulle være spørrende, sågar kritisk til hans 
lære, bør vi etter 2500 år kunne forvente noen mindre justeringer. I det 
femte av De ti edle bud, finner vi et eksempel på slik endring. Den ble 
foreslått av munken Nagarjuna i det første århundre evt.  
 

Fra -  For det femte lover jeg å aldri nyte alkohol. 
Til   -  For det femte lover jeg å aldri i beruselse mitt sinn fornedre. 

 

Her mener kollegiet at:  
Den som viser moderasjon og kan nyte alkohol uten å fornedre sitt sinn, 
kan (om ønskelig, og på rett sted) gjøre det. Med andre ord under 
forutsetning av at; dette ikke i negativ grad, endrer hans holdning, 
atferd, syn, dømmekraft eller personlighet.  

 

Det er av liten verdi at noe er i nedfelt i fellesskapets løfter eller 
forankret i et lands lovverk, dersom det er en kollektiv enighet om ikke 
å overholde det.  

 

4. DEL – UTDANNINGSLØPET I ET KLOSTER? 
 
Utdanningen er lik for alle, men utdanningsløpet er individuelt. Det er 
munk/nonne sammen med ordensfar/mor som bestemmer et slikt løp. 
Det bestemmes for hvilket kloster det skal studeres i og om studiet skal 
være på heltid, deltid eller kombineres med skole utenfor klostret. 
Sotozen orden har studieplasser ved 31 klostre for munker og 3 klostre 
for nonner. Klosterskolen er gratis, men den enkelte novise må selv 
betale skolebøker og de klær og utstyr som kreves for oppholdet. Det 
er inntak (ango) sommer og vinter og tilsøkning foregår gjennom 
hovedordenskontoret i Tokyo. Ved søknad om opptak kreves en 
minimumstid på tre mnd. Det finnes ingen maksimumstid. Ved alle 
inntak avholdes kinzoku. Dette er en svært krevende periode som varer i 
100 dager. Dette er en tid med fullstendig telefon-, brev- og 
besøksforbud. Det kan forventes ingen eller få permisjoner de 
resterende 9 månedene.  
 
GRUNNSTUDIUM 
Et grunnstudium går over ett år, og er likt ved alle klostrene. Et kloster 
er delt inn i fire studieavdelinger. Hver avdeling ledes av en mester 
(roshi). Det kreves høyere utdanning (innen ordenen) for å bli mester 
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ved et av klostrene. Nye munker og nonner skal det første året gjennom 
fire avdelinger som starter med de første hundre dagene i Tangaryo. 
Uten først å fullføre denne perioden blir man ikke antatt som elev ved 
klostret. Etter 100 dager i isolatet skal de gjennom: 1) Avdeling for 
allmennheten, Shuryo 2) Avdeling for tekst og liturgi, Dennanryo 3) 
Avdelig for service og tjenester, Shikaryo 4) Avdelig for mat og 
servering, Tenzo ryo. Skriftlige og muntlige prøver må bestås for å 
komme videre til neste avdeling. Samtlige prøver må være bestått for å 
få grunnstudiet godkjent.  
 
PROFESJONSSTUDIUM   

Japanske munker og nonner går alle profesjonsstudiet og blir prester. Det er 
fordi prestevigslet gjør dem i stand til å få arbeid som prest, og eventuelt 
overta et tempel når en slik posisjon byr seg. 

 

Utenfor Japan er det derimot ikke så mange templer å overta, og for mange 
munker og nonner blir det viktigere med en spesialisert utdanning. 
Spesialiseringen går på fordypningsemner som historie, liturgi og lovsang, 
zazenpraksis osv. De som formelt skal føre linjen og tradisjonen videre og 
ordinere nye munker og nonner, må ha ordinasjonsmyndighet. Det er da 
påkrevet prestevigsel.  
 

PROFESJONSEKSAMEN  
Denne eksamenen er en hovedoppgave eller masterstudie hvor 
studenten selv kan velge tema eller problemstilling. Ved bestått 
eksamen kan man vigsles til prest. I tillegg til teoretiske og praktiske 
studier er det vanlig med hospitering i ett eller flere templer utenfor 
klostret. Ved å assistere en lokal prest, eller flere, skaffer studentene 
seg den nødvendige erfaring knyttet til prestlige tjenester og bruk av 
tjenesteliturgien.   
 
SPESIALISERING / MESTER 
Mange velger å fordype seg i ett eller flere fagemner de synes er av 
særlig interesse. I fag som seremonier og ritualer innenfor den 
monastiske liturgi er det også vanlig å hospitere.  
 
VITNEMÅL OG BEKREFTELSER 
Ved bestått eksamen utstedes formell sertefisering.  

I Japan brukes tittelen Kaikyoshi om prester med tillatelse til å undervise 
utenfor Japan. Såzen Larsen er sertifisert, med virke i Europa. Kaikyo betyr 
misjon og Shi betyr lærer eller mester. Alle vitnemål og bekreftelser skrives ut 
både på japansk og engelsk.  
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HOVEDKLOSTRENE 
I hovedklostrene Eiheiji og Sojiji er det til enhver tid en kontingent på ca. 
150 munker. Her er tempoet høyt og rutinene strenge, noe som krever 
at munkene er relativt unge og ved god fysisk og mental helse. Studiene 
ved disse klostrene har tradisjonelt hatt «høy status», og har tidligere 
vært påkrevet ved abbedsinnsettelse i visse templer eller til fremtidige 
stillinger som biskop eller erkebiskop. Gevinstene ved studier i et av 
hovedklostrene er atmosfæren i de storslåtte bygningene, klosterets 
historie, og den skikk og bruk som disse institusjonene er viktige 
tradisjonsbærere av. Det er stor aktivitet, med tusenvis av besøkende 
hvert år. Ulempene er for eksempel, at det for den enkelte novise kan 
gå langt imellom hver gang man får slå på en klokke eller har ansvar for 
håndtering et liturgisk instrument. Det kan også være vanskelig å skape 
gode personlige relasjoner da munkene er mange og egentiden, om i 
det hele tatt, er ytterst minimal. Kosten er vegetarbassert og kan etter 
hvert føles noe ensformig.  
 
ANDRE KLOSTRE 
Ved disse klostrene varierer antall noviser fra 35 til 100. Fordelene kan 
være at tempoet er betydelig langsommere, noe som passer bedre for 
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en som ordineres i moden og godt moden alder. På grunn av antallet 
noviser, rullerer oppgavene hurtigere og det læres bedre ved aktiv 
deltakelse.  Med færre noviser er det enklere å utvikle bekjentskap og 
vennskap i klosterskolens første år. Kosten kan ha en tendens til å bli 
mer smakfull, men forutsetter kokekunnskap blant novisene.   
 
KLOSTRE FOR KVINNER 
I Japan finnes tre kvinneklostre kalt (Ni-sodo). I Vesten ser vi at dette 
ikke er særlig praktisk og tradisjonen er derfor ikke opprettholdt. 
 
ULIKE MÅTER Å STUDERE PÅ 
HELTID 
De aller fleste tar utdanningen på heltid. I hvor mange år beror på 
hvilken studieretning man velger, tidligere skolegang og hvor raskt man 
lærer. Mht. sistnevnte skal det avlegges en rekke prøver, og noen 
trenger lenger tid, som er uproblematisk, men forlenger studietiden. 
 
DELTID 
For noen er et deltidsstudium en god løsning. Etter hundre dagers- 
perioden avtales regelmessige eller uregelmessige opphold ved det 
aktuelle kloster. Noen velger denne formen da de kanskje har familie og 
er deltakende i husholdningen. Andre arbeider lengre turnuser og 
kombinerer sekulært arbeid med klosterskolen.  
 
KLOSTER OG SKOLE 
Det er ikke uvanlig at noen kombinerer skole eller universitetsstudier og 
kloster. Om man er 12 år eller 26 år, er det tradisjon for (unntatt ved 
hovedklostrene) å bo i et kloster for å samtidig gå på skole. Dagen 
starter sammen med alle andre som samles til morgenzazen, 
morgenmesse og frokost, for så å bruke resten av dagen til skolen eller 
universitet. Etter endt skoledag er det tilbake i klosteret igjen.   
 
KLOSTERSKOLEN I MODULER 
Spesielt tilrettelagt for munker og nonner utenfor Japan arrangeres tre 
måneders studiemoduler. Dette er et studietilbud for de som ikke har 
mulighet til å delta i utdanningsløpe nevnt ovenfor. Dette er ikke et 
permanent studietuilbud og det tas forbehold om endringer når det for 
eksempel er for liten tilsøkning til studiene. 
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STUDIER PÅ ENGELSK 
Sotozen er en internasjonal orden. De aller fleste munker og nonner 
utenfor Japan hverken snakker eller skriver japansk godt nok til å 
studere ved et kloster der det akademiske språket er japansk. Det er 
derfor nødvendig med klostre hvor undervisningen foregår på engelsk.  
 
ET KOMPETANSEVURDERT UTDANNIGSLØP  
Det er urettferdig å behandle alle likt. Individuelle hensyn og tilpasning 
ligger til grunn i utdanningsløpet. Har man tredve år i arbeidslivet og en 
mastergrad fra universitetet, er utdanningsløpet betydelig kortere enn 
om man kun har grunnskole eller videregående skole. I begge tilfeller er 
grunnstudiet ved klosterskolen nøyaktig det samme. 
 
HVORDAN VIGSLES BUDDHISTISKE PRESTER? 
Etter påkrevde studier og bestått eksamener i ett eller flere av ordenens 
35 klostre blir man kontaktet av hovedordenskontoret. Bror eller søster 
får tilsendt søknadspapirer for vigsel. Prestevigsler foregår daglig i 
begge hovedklostrene Eiheiji og Sojiji hvor mellom en og fem 
munker/nonner vigsles av gangen. Munker og nonner må altså besøke 
begge disse klostrene for vigselsprosedyre og ritualet er ikke helt det 
samme. Vigslingen som foregår over to dager innebærer ulike ritual. Det 
siste i forbindelse med vigslingen er selve vigslingsmessen. Dette 
foregår i forlengelsen av morgenmessen, ofte med familie og ordensfar 
eller ordensmor til stede. Den eller de nye prestene avslutter ved å 
officiere (forrette) ved denne messen.   
 

5. DEL - ORGANISASJONEN SENTRALT 
 
HOVEDORDENSKONTORET I TOKYO  

Shumucho, som hovedkontoret kalles, er en del av 
Tokyo Grand Hotel. Bygningen er på 15 etasjer, og 
ligger i bydelen Minato i Tokyo, og eies av Sotozen 
orden. Visse etasjer danner hovedordenskontoret 
som er inndelt i ulike seksjoner; nasjonal avd. 
Inter-nasjonal avd., økonomi,  utdanning osv. 
Hotellet har møte- og konferansesaler som har 
stor praktisk betydning når munker og nonner 
møtes fra inn- og utland. Hotellet kan også 
benyttes av reisende og gjester utenfor ordenen.    
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KOMAZAWA BUDDHIST UNIVERSITY  
Universitetet ble etablert i 1592, og 
ligger i Setagaya i Tokyo. Dette er et 
av de eldste universitetene i Japan, og 
eies av Sotozen orden. Her er 8 
fakulteter, 22 avdelinger med ca. 
16000 studenter. I tillegg finnes det 
syv institutter for forskning, samt et 
museum for zenbuddhistisk kultur. 

 
6. DEL – HVORDAN ER ORDEN I NORGE OPPBYGD? 

 
Den Norske Sotozen Buddhistorden er et registrert trossamfunn. I 
styret sitter representanter for sangha (legfolk) og kollegiet (munker og 
nonner). Sotozen Stiftelsen er en ideell stiftelse, med et styre, som også 
består av sangha og kollegiet. Det Hellige Freds Kollegium (munker og 
nonner) forvalter ingen kapital, men tar seg av de oppgaver og plikter 
som ligger til deres virke. Kollegiets dekanus svarer til Europakontoret 
og hovedkontoret i Japan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedkontoret i Tokyo kan ikke kreve av ordenen i Norge eller av 
fellesskapets medlemmer i Norge noe som strider mot norsk lov. Noe 
de heller ikke gjør. Ordenen i Norge er i stor grad autonom, men det 
påkreves en årlig rapport over alle aktiviteter. Disse skal dokumenteres 
med tekst og bilder. 
I årsrapport og regnskap til den norske stat via Fylkesmannen er vi bl.a. 
pålagt oversikt over våre aktiviteter samt revisormelding. 
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ORDENENS VERDIPLATTFORM 
Sotozenordens verdier er forankret i Buddhas ord: Karaniyamettasutta 
 
VENNLIGHET 

For den som ønsker å gå fredens vei og gjøre det som er godt, bør 
gå fram på dette viset: Vis er den som er sannferdig, rettskaffen 
og vennlig i sin tale. La vennligheten lyse over verden, opp i skyene 
og ned i jordens indre. For grenseløs er den vennlighet som er fri 
fra ondskap og av hat.  

 
SINNSRO 

I hvert et våkent øyeblikk, om dere står eller går, sitter eller ligger, 
se i klarhet og bevar i dere denne sinnsro. For jeg sier dere, så edel 
er denne forskrift.  

 
TOLERANSE 

Ikke vær selvgod, men ydmyk, tilfreds og forsonlig. Ikke la plikter 
bli til byrde, men vær sparsommelig og vis måtehold. Med et sinn 
av fred og ro, ikke forlangende og grådig. Ikke skal noen forråde 
eller bedra en annen, ikke skal noen legges for hat. For ingen skal i 
sinne eller med ondt for øye, ønske en annen lidelse og smerte.  

 
AKTVERDIGHET 

Ikke gjør noe som de forstandige vil kunne kritisere, men med 
tanke for det som gir trygghet og glede. Måtte alle mennesker leve 
i harmoni og i lykksalighet. 

 
LIKEVERD 

Ikke la noe liv eller noe menneske være glemt, om de er sterke 
eller svake, høye, middels høye eller lave, tykke eller tynne. 
Om de kan sees eller ikke, bor nær oss eller langt i fra, om de lever 
eller om de venter på å fødes, måtte fred være i og med dem alle.   

 
ANSVAR 

Slik som en mor er villig til å risikere livet for å beskytte sitt eneste 
barn, slik bør dere med et uendelig hjerterom, vise glede for alt 
som lever. Se at de som følger den edle forskrift, som er rene i sitt 
hjerte og ser tingene slik som de er. For de er fri fra alt begjær, og 
skal ikke lenger gjenfødes i denne verden.  
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EN HIERARKISK ORDEN 
Hierarki betyr «rangordning», fra gresk Hierarkhia. I motsetning til et 
makthierarki, hvor de som står lavest på rangstigen har minst innflytelse 
på beslutninger, er Sotozen orden et systemhierarki hvor hver enkelt 
rang har en betegnelse og et klart definert ansvarsområde. Både 
organisasjonen i Japan og i Norge er bygget på en demokratisk 
styreform hvor alle har ansvar og forpliktelser, der de er. Som munker 
og nonner er det viktig å respektere og ta lærdom av de som går foran, 
(eldre bror eller søster) og inspirere og rettlede de som kommer etter 
(yngre bror eller søster).  
 

I Japan er bruk av korrekt tittel generelt viktig. Den første oppgaven i et 
kloster er å lære seg (utenat) abbedens / abbedessens fulle navn (med tittel), 
og samtlige av klostrets mestere, deres embetspost (navnet på distriktet og 
templet hvor de er innsatt som abbed / abbedisse) og deres titler og grader. I 
noen klostre benyttes familienavn + tittel, andre steder Dharmanavn + tittel.  
 

I Vesten er det ulik praksis. Noen steder benyttes begrepet munk om både 
munker og nonner. Fødenavnet benyttes noen steder i større grad enn 
Dharmanavnet som ble mottatt ved ordinasjonen.  
 

I Norge betrakter vi oss som ordensbrødre- og søstre, og har innført 
begrepene broder og søster. I dag er det broder Såzen og søster Anjun som har 
den formelle japanske tittelen (Osho) prest. I Norge har vi gått bort fra å 
titulere personer av gitt rang eller embete. I ordenens kollegium benyttes 
broder og søster forran Dharmanavnene. Den enkelte, lek eller lærd, står fritt 
til å registrere sitt Dharmanavn i folkeregisteret eller la vær.  

 
 

LIKEVERD - ET MENNESKESYN 
Likeverd betyr ikke at alle er like, eller skal behandles likt. Likeverd er et 
grunnleggende menneskesyn, som ikke skiller mennesker etter rase, 
kjønn eller evner. Likeverdet kommer til uttrykk gjennom etikken 
(hvordan vi behandler hverandre), ikke at alle skal behandles likt eller 

gjøre de samme tingene på samme måte. 
 
FRA MUNK ELLER NONNE TIL ERKEBISKOP 
Organisasjonens øverste leder kalles Kancho. Ordenen har til enhver tid 
minimum to erkebiskoper. Disse er abbedene Zenji ved de to 
hovedklostrene Eiheiji og Sojiji, begge i Japan. Stillingen som kancho 
rullerer mellom disse, og sitter to år av gangen. En erkebiskop sitter i 
stillingen livet ut. Fratredelse kan innvilges og tittelen bæres livet ut. 
Erkebiskoper velges av og blant biskopene.  
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Ansvarsomr%C3%A5de
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NONNER OG EMBETSROLLEN 
Det er likestilling i den grad at munker og nonner har de samme plikter 
og rettigheter. De har også lik utdanning, og begge kjønn vigsles til 
prester og biskoper. Da erkebiskopene, som nevnt ovenfor, er 
abbedene ved ordenens to hovedklostre, er det til nå ingen tradisjon for 
kvinnelige erkebiskoper. Årsaken er altså ikke at nonnene er mindre 
verdig eller ukvalifisert. På dette punktet er det ennå rom for utvikling. 
En endring av denne praksis er ikke å vente med det første, men vi 
imøteser en endring av nevnte praksis. 

 
7. DEL – BEKLEDNING 
 
HVA SLAGS KLÆR BRUKES AV MUNKER OG NONNER? 
Ordenens munker og nonner har lik bekledning. Tøyet sys i Japan ved 
private bedrifter. For å kunne bestille denne type tøy er systua pålagt å 
spørre etter identifikasjon. Dette tøyet er kun for registrerte ordinerte 
munker og nonner. Tøyet kommer i ulike stoffer og kvaliteter. I områder 
der det er kaldt om vinteren brukes et eget vintertøy. Munker og 
nonners tøy i Sotozen orden kan deles inn i følgende:  
 

ARBEIDSTØY 
Sort jakke og bukse med strikk i erme- og bukselinning. Dette tøyet 
brukes ved grovarbeid, forefallende arbeid eller rengjøring, både ute og 
inne. Ved utearbeid benyttes hvite bomullshansker, ofte med et hvitt 
handklede på hodet. 

 

ARBEIDSTØY OG KRAGE 
Kragen gjør antrekket noe mer formelt, og benyttes ved 
andre daglige arbeidsoppgaver som  forefallende arbei, 
resepsjonsarbeid osv.  
 

LANGT ARBEIDSTØY /  NAKKEVESKE OG  
 
FOLDEHATT 
Reglene for arbeidstøy er ikke 
absolutte. Veske, hatt og krage 

benyttes etter behov. 
 

 
LANGT ARBEIDSTØY  / KRAGE OG SKULDERVESKE 
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Kragen anvendes ved noe mer formelle 
anledninger eller når man skal vise hvilken 
orden som representeres. 
 
FOLDEHATT 
Dette hodeplagget kalles foldehatt fordi 
toppen er foldet åtte ganger, og 
symboliserer Buddhas lære; Den edle 
åttedelte vei. Sløret beskytter nakken for sol 
om sommeren og kulden om vinteren. 
 
KJORTEL MED STRIKKLIV 
Kjortelen er fotsid og brukes i tre farger. Hvit: Ved 
formelle anledninger som høymesser og i tjeneste. Grå: 
kjortel benyttes fra 1. mai til 30. september. Brun kjortel 
benyttes fra 1. oktober til 30. april. Kjortelen betraktes 
som undertøy og brukes aldri alene. Under kjortelen 
benyttes en kjortel-underskjorte. Nedentil benyttes et 
hvitt lendeklede eller alminnelig undertøy. 
      
KJORTELKÅPE MED KRAGE 
I formelle møtesammenheng eller på tjenestereiser 
benyttes en kjortelkåpe og krage. Kåpen kalles 
kjortelkåpe fordi den brukes utenpå kjortelen. Ermene på 
kåpen og kjortelen er annerledes enn på arbeidstøyet 
som har strikk eller mansjett i ermelinningen. I tjeneste 
tas med det som trengs av klær og utstyr. Dette er 
avhengig av tjenestens art.  
 
KÅPE MED LIV 
Kåpen er sort med sort liv. 
Etter graden Osho (prestevigsel) kan det benyttes 
ensfargede kåper i safran eller brunt. Ved anledninger 
som vigsel og begravelser benyttes gjerne burgunder. 
En abbed / abbedisse bruker rød kåpe ved nevnte 
tjenester, mens en biskops kåpe vil være gul. 
        
LIV 
Livet er av tau og danner en sirkel. Livet vikles to ganger 
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rundt hoften og knyttes med tre knuter; først senter, så høyre og 
venstre hofte. Knutene representerer Den treenige helligdom (Buddha, 
Dharma, Sangha). Livet danner fire parallelle tau som representerer De 
fire hellige løfter. 
 
KÅPE OG KRAGE 
Kåpe og krage er betegnelsen på den bekledning som 
brukes oftest. Kjortel og kåpe gjør antrekket pent, men 
ikke helt formelt. Kragen, som er en praktisk variant av 
den formelle kappen, behandles som kappen og forteller 
blant annet noe om rang.  
 

På kragens bakside skrives, med sirlig penn, navnet på 
ordensfar eller -mor, eget navn og navnet på templet man 
representerer. De første kragene fås gjerne i gave. 
 

KRAGE OG LIV 
Ved høyere grader skifter disse to farger, fra sort (som 
brukes av noviser), og dernest safrangul eller fage av eget 
valg. Når legfolk innvies er det i Norge bestemt å benytte 
en mørkeblå krage. Les mer under INNVIELSE. 
 

KRAGENS FIRE DELER 
Bånd: fire ender representerer De fire edle sannheter.  
 

NAKKELAPP  
Alltid sydd med grønn tråd, symboliserer dette nålen på et 
furutre. Furua vokser seg stor med mange grener og 
solide røtter. Den er grønn hele året. 
 

RING 
Symboliserer form og tomhet – I buddhismen tenker vi at 
eksistensen er sirkulær, uten en konkret begynnelse eller 
ende. Krageringen er ofte av tre. 

 

REKTANGEL 
Den formelle kappen i miniatyr. 
Sort krage - noviser under grunnstudium. 
Safrangul krage - bestått eksamen, mottatt 
transmisjonen.  Andre farger kan også benyttes. 
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Brokadekrage – abbed / abbedisse. 
 

Symboler på kragen indikerer at man er prestevigslet.  
 
KÅPE OG KAPPE 

I India på Buddhas tid (dette skjer fremdeles i de ortodokse tradisjonene) ble 
kappen akslet direkte på huden. Da buddhismen fant veien til Tibet, Kina, 
Korea og Japan ble det, av klimatiske grunner, alminnelig med kåpe under 
kappen.   

 
Novise munker og nonner benytter sort kåpe og sort kappe.  
Formelt antrukket vil alltid være hvit kjortel, sort kåpe og sort eller 
safrangul kappe.  
 
I Sotozen orden benyttes tre hovedtyper av kapper. 

5-raders kappe (Gojo-e, japansk. Antravasa Indisk) benyttes i kragen. 
7-raders kappe (Shichijo-e,japansk. Uttatrasanga, indisk) alminnelig brukt, både 
for novise munker og nonner og ved høyere rang. 
9-raders kappe (Kujo-e, japansk. Sanghati, Indisk ) Benyttes av abbedder / 
abedisses (officienter) ved svært formelle seremonier. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kappen aksles på to ulike måter. Kappen til venstre blir brukt i Sojiji 
kloster. Snorene knyttes og de tre løkkene (Buddha-Dharma-Sangha) 
henger ned, med hjørnet av kappen hengende delvis over venstre 
skulder. Kappen til høyre viser hvordan den knyttes i Eiheiji kloster. 
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Snorene knyttes på samme vis, men hjørnet av kappen brettes i tre  
(Buddha-Dharma-Sangha) og brettes inn og ned bak kappens fold som 
går diagonalt over brystet. Når tiden i kloster er ferdig er det alminnelig 
praksis, men ingen regel, at man ærer sin ordensfar eller -mor ved å 
aksle kappen på samme vis.  
 
TRANSMISJON 
Etter transmisjonen søkes om formelt bytte til (mokuran) safrangul 
kappe, krage og liv. 
 

BROKADEKAPPE OG HØYHATT 
En abbed / abbedisse eller vigslede prester som 
officierer ved viktige seremonier, høymesser eller ved 
vigsel og begravelse, benytter gjerne en penere 
kappe. Det er til dette vanlig å bruke et hodeplagg kalt 
høyhatt. Brokaden på hatt og kappe kan variere. Det 
er poppulært med motiver som blomster, fugler, 
lotusblomster, drager eller ordenens to symboler. Til 
dette, aller mest formelle, kledebon brukes bessu   (en 
slags hvite sokker) og en viftestav. 
 

SOKKER 
I hovedklostrene benyttes alltid en spesiell type hvite 
sokker - bessu i dharmahallen, hvor de fleste messene 
holdes. Andre steder går munker og nonner barbeint 
eller med sandaler.   
 
PALTSKO 
I et kloster eller tempel brukes en spesiell type 
sandaler – tanzori, med sort såle og hvite kryssbånd. 
Sandalene brukes i korridorer og områder utenfor rom 
som er mattelagte. Det finnes andre typer sandaler til    

                                  bruk utendørs.  
 
TJENESTESKO 
En sort pensko som benyttes i 
tjeneste. 

 
LOVTØY 
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Samtlige munker og nonner bruker et lovtøy, inkludert officienten. 
Lovtøyet er et spesielt sydd, og brettes slik at det kan bæres i 
kåpeermet. I tidligere tider satt munkene og nonnene 
på et lovtøy for ikke å skitne til kåpen og kappen.   
 
ERMEFOLD 
Når lovtøyet ikke er i bruk henger det på venstre arm. 
Dette foldes på et spesielt vis inn i kåpeermet, og kalles 
en ermefold. 
 
HELSPREDT 
Kun ved helt spesielle anledninger legges lovtøyet helt 
spredt. Officienten utfører dette ved bl.a. høymesse. 
Munker og nonner utfører helspredt med tre 
prostrasjoner når de tildeles sete i zazen-hallen.  
 
HALVSPREDT 
Lovtøyet foldes slik at det tar mindre plass. Munker og 
nonner sitter oppå lovtøyet under messe og ulike ritual. De 
fire kvadratene representerer fire verdenshjørner.  

 
8. DEL – HVORDAN LEVER DE? 

 
HVA LEVER DE AV? 
I Sotozen orden lever vi etter prinsippet: En dag uten arbeid er en dag 
uten mat. Vi skiller ikke på sekulært og geistelig arbeid. Ordenens 
grunnlegger, Dogen Zenji advarte mot å skille mellom lek og lærd, i den 
forstand at arbeid skulle overlates til de av lavere stand. Han mente at 
arbeid (samu) ikke bare var en samfunnsplikt, men at det også skulle 
betraktes som en av pilarene i vår praksis. De fem pilarene er:  
 
1) Zazen (meditasjon) 
2) Gyoji (messer, riter og prestlige tjenester) 
3) Gakka (studier)  
4) Takuhatsu (almissevandring)  
5) Samu (arbeid)  
 

I Japan har munker og nonner lang tradisjon for sekulært arbeid. 
Mange av templene lå i distrikter med lite eller spredt befolkning, og 
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der var det ikke nok arbeid i templene til å leve av. Fordi munker og 
nonner var skolerte fikk de gjerne arbeid i distriktets kommunale 
administrasjon. De templene som lå sentralt i distriktet fungerte også 
som et folkeregister. Var det noen som kjente distriktet, menneskene 
og hvem som ble født eller døde, så var det naturlig nok prestene. 

 
I den Vestlige verden er det få av ordenens munker og nonner som kan 
leve av sine tjenester. I Vesten har det til nå vært liten eller ingen 
tradisjon for å se på munker og nonners utdanning som en profesjon. 
De fleste munker og nonner, både i og utenfor Japan, har som oftest 
utdanning og lang arbeidserfaring før de ble ordinert. Siden sølibatet 
opphørte i 1872 for munker og 1873 for nonner, er det naturlig at mange 
har familie når de velger et eventuelt karrierebytte. Selv om 
klosterskolen er gratis, er det viktig at familien har til livets opphold i 
studietiden. Studiet er strengt og det innvilges få permisjoner.  
 
FORPLIKTELSER 
Et kloster er ikke et sted man kan stenge seg inne og gjemme seg bort. I 
et kloster lærer man å utføre sine plikter og ta ansvar, både for seg selv 
og egen læring og for andre. Studiet kan være hardt og dagene lange. 
Et kloster er ikke et sted for egentid, vi skal lære å tjene andre. 
 
I dag har vi en norsk munk og nonne fra holland som har formell 
utdanning, og prestevigsel fra ordenens klosterskole i Japan. Det legges 
til rette for formell utdanning for flere munker og nonner i Norge. 
Utdanningsløpet for munker og nonner ordinert i Norge er et samarbeid 
mellom ordenen i Norge og hovedordenskontoret i Tokyo. Subsidiert 
utdanning beror på ordenens og stiftelsens økonomi.  
 
HVORDAN BOR DE? 
 
I NORGE 
Munker og nonner i Norge bor i dag på sine hjemsteder. Ordenen 
arbeider med planer for et tempel/kloster hvor munker og nonner kan 
bo, enten på heltid eller i studie- og praksisperioder. 
 
I JAPAN 
I Japan er de aller fleste klostrene studiesteder på full tid. Man forplikter 
seg til studier for ett år av gangen, selv om studieløpet og utdanningen 
tar flere år. Buddhismen kom til Japan fra Kina og Korea tidlig på 600-



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

105 

 

tallet. Flere store tradisjoner (ordener) etablerte seg og bidro sterkt til 
den kultur og tradisjon vi finner i det moderne Japan. Sotozen orden ble 
etablert i 1227 og er i dag en av Japans største institusjoner for 
utdanning av munker og nonner. Ordenen forvalter 35 klostre, 15-16000 
templer og et universitet (Komazawa Buddhist University).  Ordenens 
virksomhet er fritatt for skatt, men mottar heller ingen støtte fra staten.  
 
TEMPLENE I JAPAN 
Templene eies av ordenen, men driftes og forvaltes av 
abbeden/abbedissen som formelt innsettes i embetet. I templene finnes 
en prestebolig der prestens familie kan bo. Abbeden eller abbedissen 
lever i hovedsak på prestelige tjenester og donasjoner. Er det mye å 
gjøre er det vanlig å engasjere andre prester eller munker og nonner 
med adekvat utdanning. De engasjerte munkene/nonnene kan enten bo 
i templet eller reise dit som til en alminnelig arbeidsplass. Mange av 
templene har også ansvar for hospitanter (munker og nonner i lære) fra 
nærliggende klostre. Hvert tempel betaler en årlig tempelskatt, en viss 
prosent av årsinntekten, til hovedordenskontoret. Disse midlene går 
blant annet til administrasjon, drift og vedlikehold av klostrene.  
 
KLOSTERNE I JAPAN 
Klostrene er utdanningsinstitusjoner (skoler) for munker og nonner.  
Munker og nonner er segregert i 32 klostre for munker (sodo) og tre 
klostre for nonner (nisodo). Klostrene utfører også prestlige tjenester 
som inngår i studiene av tjenesteliturgien, og mottar i tillegg donasjoner 
og testamentale gaver. 
 
KLOSTRNE I VESTEN 
Til tross for mange tiår med klostre i blant annet Nord-Amerika og 
Europa, er det ingen av disse som ennå har status som skole. Årsaken 
ligger i de høye kravene til lærere i alle teoretiske og praktiske fag. I 
klostrene utenfor Japan er det alminnelig å ha både munker og nonner. 
De sover riktignok i separate avdelinger.   
 
MAT OG MÅLTIDER 
Ingen kan leve uten mat og drikke. I vår ordens praksis har vi noen 
arbeidsoppgaver som kan være fysisk krevende, og andre som stiller 
krav til konsentrasjon og tilstedeværelse. Kunnskap om tilberedelse av 
enkel, god og næringsrik mat er viktig. Det er viktig å respektere både 
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maten vi spiser, men likeså ha tanke for hvordan den har kommet til oss. 
Å vise måtehold er viktigere enn å tilfredsstille sansenes begjær.  

 
Mennesker gir i samsvar med sin tro og sin giverglede. Den som ikke er 
tilfreds med den mat og drikke som de får, vil verken om dagen eller 
natten finne fred.                                                                 Dhammapada v. 249 
 
Sinne, arroganse, stahet, fiendskap, illusjoner, misunnelse, stormanns-
galskap, innbilskhet, overlegenhet og dårlige venner – det er av dette du 
blir uren, ikke av å spise kjøtt.                                                             Udana 245 
                                                                    

Sotozen Orden fremholder ikke vegetarmat som et ideal. Verken i 
Japansk kultur generelt eller i buddhistkulturene i den japanske 
middelalder  spesielt, var det tradisjon for å spise kjøtt fra dyr. Fugl og 
særlig fisk var alminnelig kosthold. I Ordenens klostre har det av rent 
praktiske, og kanskje økonomiske,  årsaker vært lite eller ingen tradisjon 
for annet enn vegetarkost.  

I 1237 skrev Dogen Zenji, Tenzo Kyoun – instruks til kokken: 

Når du koker grønnsakene eller andre 
småretter til morgenvellingen, skal du 
forberede tallerkener, og kar til tilberedelse av 
ris og suppe, med utstyret og råvarer som du 
skal bruke til lunsj. Vask disse så de er helt rene 
for så og henge dem opp, de som skal henge, 
og legge bort som skal legges bort. Du skal 
behandle all redskap som sleiver og øser, og 
likeledes alle ingredienser med lik respekt. Når 
du bruker disse, løft dem opp, og legg dem ned 
med den største åndsnærværelse.                                                 

 
I vår ordens klosterpraksis deler vi måltidene inn i ordinære og rituelle 
måltider. Ordinære måltider inntas ved bord, i spisesalen. Det benyttes 
felles dekketøy, og maten plasseres gjerne på bordet slik at man kan 
forsyne hverandre. Det er flest dager der måltidene spises på denne 
måten, og bordverset er kort. Rituelle måltider inntas i zazenhallen 
(sodo) hvor munker og nonner bruker sine private spiseboller (ooryoki). 
Ved rituelle måltider blir maten servert av servitører (jonin).   

Såzen på kjøkkenet i Saiyuji 
kloster - Yokohama 
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BORDVERS ORDINERT  

Før maten: 
Vi mottar dette måltid, i takknemlighet og glede. 
Av utallig arbeid er den brakt til oss i dag. 
Vi tar imot og bøyer vårt hode. 
 

Etter maten: 
Vi har inntatt dette måltid, for visdom, velbehag og fred. 
For således den ærverdige Buddhas vei, i oss med alle mennesker 
åpenbare. Takk for maten. 
 
BORDVERS RITUELT 
 
LOVTALE 
Buddha født i Kapilavatsu,  
Opplyst i Magadha, 
Underviste i Varanasi, 
Steg inn i Nirvana i Kuchinagara, 
 
KLARGJØR SPISEBOLLE 
Ved denne Tata-gatha, Buddhas spisebolle, med alle mennesker i form 
og formløshet, de som giver, vi som får, og denne føde. 
 
DE TI ÆRVERDIGE 
 
[leder] 
For således Den Treenige   
Helligdom med alle levende vi minnes: 
 
[alle] 
Den edle Dharmakaya Buddha, 
Den fullstendige Sambhogakaya Buddha, 
Den uforlignelige Nirmanakaya Shakyamuni 
Buddha, 
Den framtidige Maitreya Buddha, 
Den vise Manjushri Bodhisattva,  
Den vitale Samantabhadra Bodhisattva, 
Den miskunnelige Avalokitesvara Bodhisattva. 
Ti retninger, Tre verdener, Alle Buddha,  
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Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva, 
Hinsidige Visdom Prannya Paramita. 

OFFERVERS  (frokost) [leses av leder] 

Ved dette første måltid gi oss styrke i ånd som i legeme.  
Å se i oss oppstige et hav av velbehag og glede. 

OFFERVERS  (lunsj) [leses av leder] 

Vi vier denne føde Shakyamuni Buddha og Den Hellige Freds Orden, 
for likeså i bønn for alle mennesker all nød og lidelse opphøre. 
 
LOVVERS 
For det første har utallig arbeid brakt oss denne føde, vi bøyer oss i 
takknemlighet. 
For det andre når vi mottar denne føde, er vår dyd og handling dette 
verdig. 
For det tredje fra begjærlighet befris må, således i sinnet frihet finne. 
For det fjerde, for vårt liv som menneske behøve, vårt edle legeme 
ernære. 
For det femte, for den hellige opplysthet åpenbare, vi mottar denne føde. 

VERS FOR ÅNDERS OFFER  (lunsj)  

Ti retninger, tre verdener, de mange ånder, vokt således over oss og vær 
oss nådig. 

VERS FOR HEVET BOLLE 

Denne føde vi ofrer Buddha, Dharma, Sangha, vårt land, 
familie og våre lærere, seks verdener med alle levende. 
Jeg lover for det første å ende all ondskap. 
Jeg lover for det andre å leve i rettskaffenhet. 
Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende. 
For således Buddhas Visdom åpenbare. 
 
VERS FOR OFFERVANN 

Det rene vann vi skyller denne bolle, de mange ånder av ambrosia behage, 
vær oss nådig. 
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VERS FOR RENSELSE   

[leses av leder] 

Som en gyllen lotus stiger opp av mudder i den forgjengelige Dharmas 
verden. Hinsides, den rene åndsnærværelse. Vi bøyer oss for Buddha. 
[Alle] Takk for maten. 
 

9. DEL – TEMPLENE OG DERES VIRKE 
 
HVA ER ET TEMPEL? 
Et buddhisttempel er et hellig bygg som skal tjene den lokale 
befolkningen. Et sted der munker og nonner bor, arbeider, tjener, 
underviser og praktiserer Buddhas vei.  
 
EIE, FORVALTNING OG ARV 

I Japan er våre 15.000 templer i ordenens eie. Hvert tempel forvaltes 
av den abbed eller abbedisse som, til enhver tid, er formelt innsatt i 
tjenesten. Noen av templene har vært forvaltet av den samme familien 
i mange generasjoner. Når en abbed eller abbedisse blir for gammel 
eller syk til å bestyre templet, må andre yngre prester overta. For at 
den forhenværende fremdeles skal kunne ha sin bopel i templet må et 
medlem av familien overta. Det er oftest en av sønnene eller, i noen få 
tilfeller, en datter som må ta klosterskolen og prestevigsles for å 
kunne overta. Dersom et av barna ikke ønsker denne rollen, er 
alternativet å gifte seg med en prest. Om heller ikke det blir løsningen 
må den avtroppende prest forlate templets prestebolig og finne bopel 
utenfor templet. I spesielle tilfeller vil templets nye prest la den gamle 
bli boende. Tempelene er regnskapspliktige, men betaler ingen skatt til 
staten. Av templets inntekter skal det betales for drift og vedlikehold. I 
tillegg betales en viss andel av inntekten til ordenskontoret sentralt. 
Dette går blant annet til administrasjon og drift av ordenens 35 klostre. 
Tempelets prest må selv sørge for å legge til side for pensjon. 

 
Utenfor Japan er templene eid av privatpersoner, organisasjoner 
og/eller stiftelser i sameie. Templer utenfor Japan får ingen tilskudd fra 
ordenen sentralt i Japan.  
 
I Norge er Den Norske Sotozen Buddhistorden et registrert 
trossamfunn som mottar refusjon av kirkeskatten for sine medlemmer. 
Trossamfunnet betaler ingen skatt til staten, men er regnskapspliktig og 
har revisor. Et tempel i Norge vil trolig starte som et sameie mellom 
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abbeden, Ordenen og stiftelsen. En nødvendig avtale er utarbeidet av 
advokat.    

 

AKITEKTUR 
I ordenen ligger ingen bestemte føringer for arkitektur eller for det ytre. 
For at et tempel skal godkjennes, og en ny prest innsettes, må det eies. 
Når det gjelder interiør må et tempel ha en dharmahall (hatto), der 
daglige messer, riter og prestelige tjenester kan utføres. 
 
ET TYPISK JAPANSK  SOTOZEN TEMPEL  
Rent eksteriørmesig er det er nesten umulig å skille mellom et tempel 
tilhørende Sotozen orden, og en av de andre store tradisjonene. 
Sotozen har mellom 15 og 16000 templer i Japan, og mange av disse er 
gamle og bygget i tradisjonell stil. 
Noen som er bygget opp etter krig og naturkatastrofer kan ha en 
moderne arkitektur. Du vil som regel finne en port, hage, hovedhall, 
resepsjon og boenhet i de fleste templer. Ved mange av templene, 
særlig ved de gamle finnes svært ofte en gravplass. Japanere besøker 
sine graver på samme måte som vi i Norge. Dersom familien ønsker en 
munk eller nonne til å utføre en liten minneseremoni ved graven, koster 
det en liten donasjon. Hvert år kaller templet hver familie inn til 
minnemesse. En gang i året, i 30 år, samles familien og det holdes 
minnemesse over de avdøde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Store tempelvoktere (Nio) ved inngangen til et tempel. Et karakteristika er at den ene 
har åpen munn (a) som symboliserer et nyfødt liv, den andre har lukket munn (un) som 
symboliserer livets siste åndedrag. Ikke mange templer har så store voktere ved porten. 
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BUDDHISTISK GRAVLUND 
Det finnes ingen felles buddhistisk 
gravferdsordning, verken inhumasjon 
(kistebegravelse) eller urnenedsettelse 
(kremasjon). Ved sistnevnte settes 
asken i bakken. Det finnes heller ingen 
felles ordning for hvordan den avdøde 
skal behandles mht. vask, stell osv. 
I Norge kan man søke Fylkesmannen om å 
få spre asken over jord eller hav. Det finnes 
klare regler for når og hvor dette kan 
gjøres. Jf. gravferdsloven. 
 

 
 
 
Saifukiji er et lokalt tempel i 
Yokohama – Japan.  
 
Abbeden heter Nishiumi Roshi. 
 
I Japan er det mest alminnelig å 
finne templer i tradisjonell stil, 
ofte i brunt og hvitt, omgitt av 
en hage med velklipte trær og 
steinlykter.  
 
 
 
Utvidelser til resepsjon og 
avdeling for gjester utføres 
gjerne i  moderne stil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En typisk japansk gravlund  med 
ulike typer gravmonumenter. 
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Svalegangen med trappene opp til Dharmahallen. De fleste templer har en port. Over 
inngangen står navnet på templet.  
 

 

Abbed Shuko Nishiumi Roshi                  En del av ineriøret i dharmahallen 

 
 
Et besøk i 2006. 
Fra venstre - 
broder Dåshu, 
broder Såzen,  
abbed Nishiumi  
og helt til høyre 
en av hans 
ansatte som vi 
dessverre har 
glemt navnet 
på. 
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INTERIØR    
                 Dharmahallen (hatto) 
 
                    Søylehall                     Høyalter              Framalter 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Sangha                  Prest     Kantor   Liturg 
 

En Dharmahall kan variere i størrelse, farger og dekor, men områdene 
som vist nedenfor er standard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Messingang                   F) Søylehall 
B) Fargekappe                   G) Lovmatte 
C) Tverrkappe                    H) Venstre sidealter 
D) Søylekappe                     I) Høyre sidealter 
E) Altergang 
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SØYLEHALL 
Det rektangulære området i senter av tempelhallen kalles en søylehall 
fordi den er omkranset av søyler. Et lite tempel kan ha fire søyler, mens 
et stort tempel kan ha 8 - 10 søyler. Dette området er forbeholdt 
munker og nonner. De fremste radene, på hver side av lovmatten, er 
forbeholdt liturg og munker og nonner av høyere rang. Får ikke alle 
plass i søylehallen brukes sideområdet. 
 
HØYALTER  
I Sotozen orden er det alminnelig praksis å ha 
Shakyamuni Buddha, i form av et ikon, øverst 
på høyalteret. I de ulike avsatsene plasseres 
offer som lys, og lykter. I senter av alteret 
står et offersett som inneholder søtt vann, 
søt te og mat i form av kjeks eller søte saker. 
Ved spesielle anledninger plasseres friske 
blomster her. I forkant av høyalteret er det 
mange som benytter et antependium med 
ordenens symboler 
 
FRAMALTER 
Dette alteret står lenger «framme» og brukes 
av presten eller den officierende munk eller 
nonne. På dette alteret står lys, blomster og 
røkelse. Ved messer vil officienten, på faste 
steder, gå fram til dette alteret og ofre bønn 
og røkelse.   

 
MINNETAKKER 
Minnetakker er plater med navnene på personer 
som har gått bort og som man ønsker å minnes.  
 
HØYRE SIDEALTER 
Øverst på dette alteret står minnetakken til 
tempelets grunnlegger. Takken er laget i tre, 
og belagt med gull. I midten står navnet på 
tempelets grunnlegger. Til side for grunn-
leggers takke står takkene til tempelets 
tidligere abbeder eller abbedisser. Under står 
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minnetakkene til tempelets munker og nonner. 
 
VENSTRE SIDEALTER 

På dette alteret står minnetakker med navnene 
over medlemmer av sangha som har gått bort. 
Disse takkene er sorte. På begge disse altrene 
er det vanlig å finne en vase med blomster og 
en røkelsesbolle. Her ofres røkelse hver dag 
under morgenmessen. 
 

 

FORRETTERS BORD 
Selv om mange av de rutinerte prestene 
kjenner liturgien utenat, er det vanlig å bruke 
et mindre bord som passer fremst på 
lovmatten. I tilfeller hvor officienten ønsker å 
ofre røkelse, plasseres røkelse og 
røkelsesbollen på dette bordet. Noen ganger 
foretrekkes et tekstbord, der liturgihåndboken 
plasseres. 

 
TEKSTBORD 
Det er liturgen og kantoren som til vanlig benytter et tekstbord. Det 
finnes lave bord som man sitter ved, og høye bord som benyttes når 
liturgen eller andre står. Ved spesielle anledninger legges et 
antependium på tekstbordet. Dette kan ha ulike farger, mønstre eller 
symboler.  
 
GULV, STOLER ELLER BENKER 

I Japan har de lang tradisjon for å sitte på gulvet, men mange templer har etter 
hvert begynt å tilby sanghaen (menigheten) stoler å sitte på. Blant munker og 
nonner er det mange som fremdeles foretrekker å sitte på gulvet.  
 

I Vesten er det vanlig å finne stoler eller benker i templene. Når sanghaen sitter 
på stoler, må munker og nonner enten sitte på en forhøyning (scene) og/eller 
benytte seg av stoler eller benker. Dette for å bli sett.  

 
I mindre templer er det vanlig at abbeden eller abbedissen alene 
besørger daglige messer og seremonier som begravelse og 
minnemesser. I et større tempel vil presten officiere (lede messen) 
assistert av en liturg og en kantor.                 
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ULIKE OPPGAVER 
PREST / OFFICIENT 
Som regel er det presten, som sitter eller står 
på lovmatten i senter av søylehallen, som leder 
messen. Munker og nonner med adekvat 
praksis veksler på å officiere. En eldre abbed 
eller abbedisse overlater gjerne rollen til de 
yngre munkene og nonnene. Er presten alene 
sitter han eller hun på lovmatten og handterer 
de liturgiske instrumentene selv. 
 
KANTOR OG LITURG 
Av de mange viktige posisjoner spiller liturgen 
og kantoren svært sentrale roller. Er man flere 
deles disse oppgavene. Liturgen er ansvarlig 
for det meste som skal resiteres av tekster, 
sutra, mantra, eller dedikasjoner. Liturgen 
starter resitasjonen og setter tone og tempo. 
Kantoren er ansvarlig for instrumentene 
under en messe eller et ritual, og dette krever 
kjennskap til tekstene, og bevegelsene til 
officienten.  
 
MENIGHETEN: EN SANGHA 
Den menige mann og kvinne sitter utenfor 
søylehallen, enten på hver side eller i området 
framfor. I seremonier der sangha ofrer røkelse 
blir de ledet gjennom søylehallen og fram til 
alteret. Når man beveger seg innenfor 
søylehallen er det vanlig å holde hendene 
samlet.  
 
LOVMATTE 
Det er kun officienten som benytter en 
lovmatte. Denne ligger som regel midt i 
søylehallen, zazenhallen, eller plasseres 
framfor det alteret som det skal forrettes ved.  
 
LOVPUTE 
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Kun ved spesielle anledninger som høymesser og lovmesser bruker 
officienten en lovpute. Lovputen plasseres på lovmatten. 

 
LITURGISKE INSTRUMENTER 
 

TEMPELKLOKKE 
Tempelklokkene henger sentralt i Dharmahallen. 
Klokkeren må kunne se aktiviteten i søylehallen slik at 
slagene kommer til riktig tid og sted. Klokkene varierer 
i størrelse, og en trehammer brukes til å slå med. 
Klokken markerer begynnelse og slutt, i tillegg må 
klokkeren kjenne til en rekke ulike sekvenser, som 
innslag, oppslag og venteslag. Styrken på slagene deles 
inn i tunge, middels og lette slag. 
 

   HÅNDBJELLE 
En eller begge ministrantene bruker en håndbjelle som 
sitter på toppen av to puter. Et slør skjuler bjelleskaftet 
og hånden. Bjellen slås på med en liten rundstav av tre. 
Håndbjellen brukes ved de aller fleste anledninger og 
går først i prosesjoner. Bjellen markerer starten på 
ulike handlinger, under messe eller ritual. Den benyttes 
ofte i et samspill med en eller flere andre instrumenter. 
 

  STOR GONG og LITEN GONG 
Disse er klangboller som benyttes bl.a. ved alle messer. 
Storgongen markerer starten på liturgien, og på 
bestemte steder i sutra eller tekst markeres det når 
officienten hilser, går frem til alteret, og/eller ofrer 
røkelse. Dette instrumentet betjenes av en kantor, som    

    i mange tilfeller samtidig betjener kulefisken. En kantor 
må ha god kjennskap til både liturgien og til 
officientens bevegelser under messe. 
 
KULEFISK                                                                                                                 
Dette er et kuleformet, uthulet trestykke som brukes til 
å markere takten under resitasjonen av sutra og 

mantra. Ved tekstresitasjon benyttes den ikke.  Resonansåpningen på 
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toppen av kulen kan minne om munnen på en fisk, 
derav navnet «kulefisk».  
 
BLOKK 
En kraftig treplate løftes ut fra veggen og slås på 
med en trehammer. Styrken på slagene deles (som 
håndbjellen) inn i tunge, middels og lette slag, og 
markerer at en aktivitet som måltid, forelesning eller 
lignende snart begyner. 
 
SKY 
En tung, skyformet metallplate som slås på med en 
trehammer. Styrken på slagene deles (som blokka) 
inn i tunge, middels og lette slag, og markerer at det 
er en viss tid til start, måltider osv.  

 
HÅNDTROMME 
Som bjellen, blokken og skyen deles også denne inn i 
tunge, middels og lette slag. I prosesjon ved for 
eksempel vigsel, brukes denne i samspill med 
håndbjellen.  
 
SYMBALER 

Disse benyttes ved flere anledninger. Ved noen 
seremonier handteres disse av to personer disse, men 
som oftest brukes symbalen i samspill med en 
håndbjelle og en håndtromme. Dette samspillet åpner 
og avslutter, blant annet, vår Ordens 
begravelsesseremoni.  

 
STORTROMME 
En stortromme finne vi flere steder. I zazenhallen 
benyttes den sammen med klokken for å signalisere 
start og slutt på meditasjonen. Den benyttes også ved 
rituelle måltider. I Dharmahallen brukes den ved ulike 
seremonier og ritualer. Den signaliserer også start og 
slutt på den daglige timen for rengjøring og 
vedlikehold. Trommen kan signalisere på svært mange 
måter. 
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LANGFISK 
Denne henger i den ytre delen av zazenhallen. 
Slag på langfisken brukes ved zazen og 
markerer starten på det rituelle måltid.  

 
 
ANDRE GJENSTANDER BENYTTET I LITURGIEN  

 
 

 
                                   
  
        
 
 
 
        A                         B          C             D            E              F                  G 
 
A) LANGBOLLE 

En messingbolle med lokk og langt håndtak. Når lokket åpnes 
plasseres en liten rund tredåse med strørøkelse på denne. En 
langbolle kan enten stå på bordet eller håndholdes av officienten 
under et ritual. 

 
B) BORDBJELLE 

En liten bjelle som brukes ved ulike anledninger. Munker og nonner 
benytter denne på sine almissevandringer, og ringer på ulike steder i 
teksten som resiteres. Ved spesielle ritualer benyttes denne av 
officienten. Ved studier i enerom (dokusan) vil mesteren benytte en 
slik bjelle for å invitere inn i værelset, eller når eleven må forlate 
værelset. 
 

C) KLAPPSTAVER 
To staver av hardt tre som slås mot hverandre. Disse benyttes som 
oftest av leder ved måltider, eller av officienten ved ritualer som 
innvielse, ordinasjon og ved gravferd. 
 

D) SEREMONIVIFTE 
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Denne blir benyttet av gjestende munker og nonner av høyere rang, 
eller av munker og nonner ved helt spesielle ritualer. 

 
E) KRUMSTAV 

Munker og nonner mottar en slik ved transmisjonen. Denne 
symboliserer en lotusblomst som er ved å springe ut, og benyttes av 
officient ved seremonier og riter. 
  

F) VIFTESTAV 
På et håndtak i tre er det tradisjonelt festet lange hår av hest eller 
jak. I dag kan hårene være syntetiske. På Buddhas tid ble en slik stav 
benyttet av eldre munker og nonner for å vifte bort fluer og 
insekter. I dag benyttes denne staven av en biskop, 
abbed/abbedisse eller prester, ved seremonier som barnesigne, 
vigsel og begravelse, eller ved helt spesielle riter.  
 

G) LOTUSSTAV 
Dette er en lengre stav der lotusblomsten står i blomst. Denne 
benyttes av prester og abbedder/abbedisser ved messer og 
spesielle riter.  

 
 
OBJEKTER BRUKT VED OFFER 
I Sotozen Ordenr er det vanlig å finne ulike typer 
røkelsesboller. Likeledes finnes det ulike typer røkelse.  
 

 
 
 
 
                                              A                               B                            C 
 

A) FIRKANTBOLLE 
Den rektangulær røkelsesbolle med et kammer for strørøkelse 
og et annet med aske og glødende kull. Denne benyttes som 
regel av legfolk, der en liten klype røkelse strøs over kullet. 
 

B) RUNDBOLLE  
En røkelsesbolle for den officierende munk eller nonne. 
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C) TRIPPELFOTBOLLE 
Denne bollen er som regel større og står i senter av et framalter. 
Denne er det officienten som benytter og i denne plasseres 
stavrøkelse. Denne type røkelse kommer i tre ulike størrelser 
avhengig av seremoni eller rite. 

 
BØYLESTOL 

Denne stolen har sitt navn etter den det bueformede 
ryggstykket. Ved spesielle seremonier sitter 
abbeden/abeddissen eller officierende munk eller 
nonne. Stolen plasseres på lovmatten i søylehallen. Den 
benyttes ved begravelser eller når det ved høymesse 
holdes en dharmatale. 

 
 
JUVELBORD 

Juvelene refererer til De tre juveler 
(Buddha-Dharma-Sangha). Bordet 
har en løs topplate og tre 
dråpeformede hull. Uten topp-plate 
blir denne benyttet til å frakte 

liturgiske skrifter til og fra liturg eller andre fremtredende munker og 
nonner under messer eller riter. Juvelbordet kan også dekkes med en 
duk som holdes på plass under topp-platen. Fra enkle ensfargede duker 
til brokadeduker med dusker i hjørnene.  
 
STETTSKÅLER  
 
 
Stettskåler finner du oftest på et alter eller lignende. På et rektangulært 
stykke brettet hvitt papir, plasseres offer på skålen. Alt som får plass på 
en stettskål kan ofres, det alminnelige er frukt eller søte saker.    
 
 
ANNET I FORBINDELSE MED ET TEMPEL 
RELIKVIEVÆRELSE 

Japanske templer har svært ofte et eget 
relikvieværelse. Her oppbevares urnene til de som 
ikke har blitt satt i jorden. I Japan er det vanlig å 
kjøpe et familiegravsted med gravminne. Dette er 
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   Ko           Shu         Zan 

for noen forbundet med for store kostnader. Mot en liten årlig avgift kan 
urnen oppbevares i tempelets relikvieværelse.  
 

I Norge reguleres dette i gravferdsloven. Urnen kan oppbevares i maksimalt 6 
måneder før det må foretas en askespredning eller urnenedsettelse. Våre 
templer i Norge vil etter all sannsynlighet ikke ha et eget relikvieværelse. 

 
SANGHASAL 
Et oppholdsrom der besøkende og familier kan sitte mens de eventuelt 
venter på den årlige minnemessen.   
 
RESEPSJON OG KONTOR 
I et tempel vil du finne en resepsjon i forbindelse med et kontor. 
Templets prest, munker og nonner har kontorarbeid blant mange 
oppgaver i et tempel. Ønsker du å besøke templets dharmahall, er det 
fint å først henvende seg i resepsjonen. 
 
PRESTEBOLIG 
I et tempel i Sotozen orden er det vanlig med en prestebolig eller 
abbedens /abbedissens kvarter. Dette er en privat del der presten bor 
med en eventuell familie.   
 
GRAVLUND 
Ordenen ønsker ikke å kreve egen gravlund for våre medlemmer, men 
benytter kommunale gravlunder. Begravelse vil foregå i et tempel eller 
et lokalt religionsnøytralt kapell.     
 

HVORDAN FÅR TEMPLENE SINE NAVN? 
Alle registrerte templer i Sotozen orden har to 
navn, et for- og et etternavn. Det nye templets 
byggherre dedikerer dette til sin lærer ved å 

oppkalle det etter sin ordensfar eller -mor. 
Dermed har templet fått et fornavn.  
 
I Norge er det erkebiskop Itabashi (japansk 
familienavn) Zenji som er Såzen Larsens 
ordensfar. Erkebiskopens dharmanavn er Un-
Kai Ko-Shu. Ko Shu Zan er fornavnet på vårt 
tempel i Norge.  Zan er et synonym for Ji som 
betyr tempel. Koshus tempel: Ko betyr  
å løfte opp eller fram, Shu betyr opprinnelig eller sannhet. 

Tempelets navn er mesterlig 
ført i penselen av Itabashi Zenji. 
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Tempelets etternavn bestemmes gjerne av den som bygger det. I 
Sotozen orden er det Såzen som har gitt 
tempelet etternavnet: Bu Gaku Zen Ji. Bugaku 
Zentempel. Bu betyr kamp og Gaku betyr 
oppvåkning. Kampen det her refereres til er 
vår egen indre kamp om å finne vår 
opprinnelige, sanne selv. 
 
Utenfor Japan er det i tillegg til denne 
navnetradisjonen, alminnelig praksis å benytte 
et lokalt stedsnavn i forbindelse med et 

tempel.  

 
HVA ER ET KLOSTER? 
Et kloster er selvsagt også et tempel, men først og fremst en skole for 
munker og nonner. Det karakteristiske for et kloster er at det er 
betydelig større enn et tempel og kan huse fra 10 til 150 munker og 
nonner. For å få et tempel godkjent som kloster stilles i tillegg krav til 
faglærere, også krav til følgende bygg og avdelinger: 

 
DHARMAHALL 
Dharmahallen er selve hjertet i et tempel eller kloster. I denne hallen, 
enten den er stor eller liten, foregår det meste av messer og ritualer. 
    
 
                                    Gjester av høy rang            Abbedens / Abbedissens sete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                   Sangha                   Officient  Ministranter Liturg  Kantor 

Ved grunnleggers bortgang 
plasseres ofte en byste på høyre 
sidealter i Dharmahallen.  
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Dharmahallen i et kloster har den samme oppbygning som et mindre 
tempel.  

I Japan studerer munker og nonner hver for seg. Ordenen har 32 klostre for 
munker og fire for nonner.  I Vesten studerer munker og nonner av praktiske 
årsaker sammen i et kloster. Naturlig nok lever og sover de i separate fløyer. 

 

BUDDHAHALL 
I et kloster finnes et eget bygg eller hall kalt «Buddhahall». Den 1. og den 
15. i hver måned utføres høyoffer, prostrasjoner og resitasjon av 
Hjertesutraen før prosesjon til Dharmahallen og den daglige 
morgenmessen. 
Et kloster trenger også et kjøkken, sovesaler, klasserom, toaletter og 
bad osv.  

 

10. DEL – ORDENENS LITURGI 
 
Sotozenordenens liturgi- og ritualhåndbøker finnes offisielt på japansk 
og engelsk. Utenfor Japan må munker og nonner utarbeide sine egne 
bøker på sitt eget språk. I Norge finnes liturgihåndbok og tekstbøker på 
norsk. En egen ritualhåndbok er under utarbeidelse. 
 
DEN MONASTISKE LITURGI 
Denne delen av liturgien benyttes av munker og nonner internt i et 
kloster eller tempel. Noen av disse spesielle seremoniene og ritualene er 
åpne for legfolk.  
 
TJENESTELITURGIEN 
Liturgi stammer fra det greske ordet leitourgia og betyr «offentlig 
arbeid». Begreper som liturgiske tekster og liturgiske farger er 
alminnelig brukt om det som omfatter offentligheten. Både ved 
ordinære messer og i seremonier som barnesigne, vigsel osv. tar sangha 
(menigheten) stedvis del i liturgien. 
 
DE HELLIGE SKRIFTER 
Med hellige skrifter regnes de sutra, mantra og tekster som utgjør 
Ordenens liturgi.  
 
HVA ER FORSKJELLEN PÅ SUTRA, MANTRA OG TEKSTER? 
SUTRA 
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Ordet «sutra» stammer fra det indoeuropeiske språket Sanskrit, og 
betyr «tråd». Dette begrepet benyttes om den såkalte sutralitteraturen i 
den buddhistiske Palikanon (Tipitaka). Her finner vi bl.a. sutta pitaka, 
som inneholder Buddhas taler og prekener.  
 
MANTRA 
Ordet «mantra» er også fra sanskrit og er et viktig språk i vår 
buddhistiske arv. Et mantra er korte fraser som leses etter hverandre, 
eller den samme frasen som repeteres flere ganger. Et mantra er som 
regel kortere enn en sutra som kan gå over flere kapitler. Det hevdes at 
mantra verbalisert på den riktige måten bærer i seg en magisk kraft og 
styrke. 
 
TEKSTER 
I Sotozen orden benyttes buddhistiske tekster skrevet av zenmestere 
både i den kinesiske og japanske antecessorale linje.  

 
11. DEL – SEREMONIER OG RITUALER 
 
HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN SEREMONI OG ET RITUAL? 
 
SEREMONI 
Ordert «seremoni» stammer fra det latinske caerimonia som betyr 
respekt og ærbødighet. Formålet med seremonien er å skape en ramme 
rundt en gitt handling. Ved seremonier er det ofte mennesker til stede, 
gjerne for å kunne bevitne at handlingen er utført. Ved en 
vigselsseremoni er det viktig med familie og venner tilstede, og norsk 
ekteskapslov krever likeså to forlovere som bekrefter den utførte 
handling med signering av vigselsbok. En seremoni kan antyde at noe 
avsluttes eller at det er noe som starter.  
 
ALMINNELIGE BUDDHISTISKE SEREMONIER  
For Ordenens munker og nonner kan nevnes: ordinasjon, dharmastrid, 
prestevigsel, insettelse av abbed/abeddisse, biskop osv. For menigmann 
er det vanlig med seremonier som innvielse, barnesigne, konfirmasjon, 
vigsel, fornyelse av ekteskapsløftene, begravelse og minnemesse. 
Begravelser og minnemesser gjelder naturlig nok også for munker og 
nonner som for menigmann, skjønt seremoniene kan variere noe i 
utførelse.  
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Utførelsen av daglige eller årlige messer på spesielle dager har et 
seremonielt og rituelt preg. Mange av disse har blitt utført uforandret 
gjennom hundrevis av år, mens formen i noen tilfeller endres for å 
bedre tilpasses en ny kultur og sedvane.  
 
ET RITUAL 
Ordet «ritual» stammar frå det latinske ritus eller ritualis, som betyr 
«bruk». Et ritual er mer eller mindre fastlagt og utføres på samme vis 
hver gang, der ritualets innhold ikke nødvendigvis er fornuftsbasert, 
men gir mening for utøveren. Et ritual kan være noe så enkelt som å 
samle hendene eller ofre røkelse. Et ritual kan sees som en symbolsk 
forlengelse av et kontinuerende møte med det hellige. Ordenens 
ritualbok inneholder bestemmelser for de hellige handlinger og de 
bestemte liturgiske tekster og eventuelle instrumenter som følger med 
disse.  

 
DAGLIGE MESSER 
MORGENMESSE  
Fellesskapet samles til morgenbønn 

1. Del – Prosesjon og prostrasjon 
Messen åpnes med klokkeslag og prosesjon. Den offisieres av 
en prest eller munk / nonne med adekvat praksis. Munker og 
nonner utfører tre prostrasjoner. En liturg foretar innlesningen 
(tittelen på en sutra eller tekst) samt resiterer dedikasjonene. En 
dedikasjon er i bønn et uttrykk for en sak, person eller personer 
som en bestemt sutra eller tekste vies til. I Sotozen orden kan 
alle som ønsker delta i skriftresitasjon. 

 
2. Del – Ordensbønn 

Morgenmessens andre del kan variere noe i lengde. Den lengre 
versjonen starter med vers av  

 Diamantsutra  
 Lotussutra [ett kapittel] 

Det er ikke uvanelig at messen starter med  
 Hjertesutra 
 De ærverdige fires dedikasjon [leses av liturg] 
 De tre juveler 

I denne dedikasjon æres Shakyamuni Buddha, Bodhidharma og  
den japanske Ordens grunnleggere, de høyt ærverdige Eihei 
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Dogen og Keisan Jokin. Å holde fast ved de liturgiske skrifter er 
å helligholde den levende overlevering av ordet og av vår 
religiøse, kontemplative og meditative praksis. Slik er stifters 
dedikasjon en bønn om å holde fast ved den uendelig praktfulle 
visdommens Buddhas verden. Bønnen er en påkallelse av 
Buddhas mektige styrke, for å se til oss, for å lede oss, sammen 
med alle levende vesener. Måtte vi i oss åpenbare den hellige 
visdom og kunnskap som fører mennesket ut av lidelse. 

 
De tre juveler 
Alle dedikasjoner avsluttes ved en kollektiv resitasjon av De tre juveler, en 
lovprisning av 1. De mange Buddha til alle tider, alle steder. 2. De ærverdige 
Bodhisattva og Mahasattva, de som har og som i dag vier sitt liv til spredning 
av Dharma, renhetens lære. 3. Den hinsidige visdom pranya paramita. 

 
3. Del - Bønn til ære for patriarkene/matriarkene 

Denne delen starter med: 
 Relativ og absolutt like [pardager] eller 
 Juvelspeilets åndsnærværelse [oddetallsdager] 

etterfulgt av  
 Patriarkenes dedikasjon 1. del [leses av liturg]  

 De ærverdige patriarker 

 [navnene på 84 patriarker i vår blodslinje] 

 Patriarkenes dedikasjon 2. del [leses av liturg] 
 De tre juveler 

I vår orden er patriarkene og matriarkene munker og nonner 
som har videreført læren og ordenens praksis, og som i særlig 
grad har bidratt til ordenens spredning og utvikling.  

 
I Sotozen orden kalles en patriark / matriark for Daiosho. Direkte oversatt betyr 
dette en som er fredfull og høyst ærverdig. Med samlede hender resiterer 
fellesskapet navnene på alle patriarkene i vår linje, som innledes med navnene 
på seks av de opplyste mestere Siddharta Gotama studerte med før han ble en 
Buddha. Under resitasjonen av alle navnene utfører offisienten ni 
prostrasjoner. 
Fra den uforlignelige Shakyamuni Buddha finnes 28 indiske patriarker. Den 28. 
er Bodhidharma (Bodaidarma) som førte zenbuddhismen fra India til Kina 
tidlig på 500 tallet e.v.t. Han betraktes som zenbuddhismens far. 
Bodhidharma har en spesiell plass på venstre sidealter, enten i form av ikon, 
veggrull eller ved navn påskrevet en minnetakke. I denne delen av messen 
æres patriarkene med ofring av røkelse. Sammen med den hellige skrift og 
dedikasjonen er dette en takksigelsens bønn. Etterfulgt av 28 indiske 
patriarker følger 22 kinesiske. 
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Vår ordens grunnlegger og første patriark i Japan, var den høyt ærverdige 
Eihei Dogen. Han etterfølges av 33 patriarker i Japan. Ordenen er ført til 
Norge, der linjen i framtiden kan bli markert med en patriark eller matriark.  
 

4. Del - Bønn for tempelets/klosterets grunnlegger 

Denne delen starter med: 
 Daihi Shin Dharani [medlidenhets Dharani] 
 Patriarkenes dedikasjon 3. del [leses av liturg] 
 De tre juveler [messen kan avsluttes her] ved fortsettelse: 

Grunnlegger har en spesiell plass på høyre sidealter, enten i 
form av en byste eller et ikon med navn påskrevet en 
grunnleggers minnetakke. Ved den delen av morgenmessen 
æres grunnlegger med ofring av røkelse, sammen med den 
hellige skrift og dedikasjon i bønn for takksigelse.  
 

5. Del – Bønn til minne 

 Lotussutra [ett kapittel] 
 Tempelgrunnleggers dedikasjon [leses av liturg] 
 De tre juveler 

Til sist holdes bønn for tempelets eller klosterets avdøde 
abbeder / abbedisser, munker, nonner og medlemmer av 
fellesskapet. Offisienten prostrerer under dedikasjonen, en 
bønn i høyaktelse, takksigelse og lovprisning. Dersom tempelets 
grunnlegger lever, står officienten oppreist ved lovmatten. Etter 
grunnleggers død vil officienten prostrere og legge pannen mot 
lovtøyet. Kveldsmessen avsluttes med De tre juveler, tre 
prostrasjoner og prosesjon ut. 

 
MIDDAGSMESSE 
Fellesskapet samles til bønn midt på dagen. 

1. Del – Prosesjon og prostrasjon 
2. Del – Bønn for seierskronen 

 Den seiredes krone Dharani [Butcho soncho Dharani] 
 Fast dedikasjon [leses av liturg] 
 De tre juveler 

Det avsluttes på samme vis som morgenmessen. 
 
KVELDSMESSE 
Fellesskapet samles til kveldsbønn. Tidspunktet kan variere fra tempel 
til tempel, men åpnes på samme vis som morgenmessen. 
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1. Del – Prosesjon og prostrasjon 
Del – Bønn for nåde og medlidenhet  
Denne delen av kveldsliturgien starter med en Sutra for åndenes 
kraft av grenseløs nåde og medlidenhet.  

 Daihi Shin Dharani  
2. Del – Bønn for daglige brød og frelse 

Dernest resiteres: 
 Den Søte Nektars Port  

Dette er en takksigelse for vårt daglige brød. Teksten er også et 
offer til de grådige ånder (de som har gått bort men i åndens 
nærværelse holder fast ved denne verden). Måtte vår bønn og 
vårt offer tilfredsstille også disse. Kveldsmessen er likeså en 
takksigelsens bønn, for vårt legeme, vår familie og vårt 
samfunn. Til sist resiteres: 

 Fast dedikasjon [leses av liturg] 
 De tre juveler 

Det avsluttes på samme vis som morgen- og middagsmessen. 
 
HØYMESSER 
TREFOLDIGHETSMESSE  
Av høymessene er trefoldighetsmessen den mest sentrale. Messen 
avholdes tre ganger hvert år og er: 1)Blomstermessen som markerer 
Buddhas fødsel. 2)Lysmessen som markerer Buddhas oppvåkning og 3.) 
Vår frelsers messe som markerer Buddhas død.  Trefoldighetsmessene 
har en felles liturgi med noen forskjeller i dedikasjonen.  

I Japan er det alminnelig at et lovkor synger messen inn med et preludium og 
likeledes avslutter med et postludium. De tre messene har egne lovsanger. 

 
BLOMSTERMESSE  

Fering av Buddhas fødsel. 
I Sotozen-tradisjonen feires Siddharta 
Gotamas fødselsdag hvert år den 8. april. 
Denne feiringen kalles blomstermesse fordi i 
Lumbiniparken i Kapilavatsu, der Buddha ble 
født, var alle blomstene sprunget ut.  
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Høyoffer med søt te, søtt vann og søte saker incenseres og plasseres på høyalteret. Mens det leses 
fra skriften, ofrer sangha røkelse, bøyer seg og bader Buddhabarnet med tre øser av lunken søt te.  

 
Messen starter med klokkeslag og prosesjon. Den officierende munk 
eller nonne leser en fortale (noen få linjer, et haiku, som sier noe om 
dagens tema) for så å gå til framaltret og ofre røkelse. Munker og 
nonner utfører tre prostrasjoner. I liturgien for blomstermessen 
resiteres:  

 Hjertesutra  
Under Hjertesutra går munker og nonner først, deretter sangha, til 
alteret for å ofre røkelse og bade Buddhabarnet. Dernest resiteres: 

 Relativ og absolutt like og  
 Juvelspeilets åndsnærværelse.  

Under resitasjon av desse to tekstene utfører munker og nonner 
lovgang  (langsom gange, i et spesielt mønster, rundt i søylehallen).  

 Tale 
En bøylestol og lesevord bæres frem for en 
prest eller munk/nonne som holder dagens 
tale. Når dagens tale er ferdig leses: 

 Trefoldighetsdedikasjon [leses av liturg] 

 Tre juveler 
På signal fra en minestrant med en håndbjelle 
utfører munker og  nonner  tre prostrasjoner 
før de forlater dharmahallen i prosesjon. 
 
LYSMESSE – Buddhas oppvåkning 
I vår tradisjon markeres dette den 8. 
desember. Fra 1. desember holdes sesshin 
(retreat) der munker og nonner sammen med 
andre deltakere praktiserer zazen, og 
forbereder høymessen den 8. desember.   

En lysglobe er 
benyttet mange 

steder i vesten, og  
symboliserer den 

universelle Buddhas 
lære.  
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Lysmessen kalles også for Fornyelse av løftene-seremoni. Dagen før, eller 
på formiddagen før selve høymessen, er det mange steder vanlig å 
avholde innvielse. Ved innvielsen avlegges løftene eller forskrifter (se 
innvielse) og supplikanten mottar et dharmanavn og blir et medlem av 
det buddhistiske fellesskapet - sangha. 
 

Lysmessen ærer Siddharta Gotama som våknet og ble en Buddha for 
hele verden. Messen starter som blomstermessen, med klokkeslag og 
prosesjon. Liturgien er i hovedsak den samme som blomstermessen. 
Under resitasjon av Hjertesutra inviteres sangha til alteret for å ofre 
røkelse og sette lys i en eller flere lysglober. Messen er en tid for 
refleksjon og ettertanke om hvordan vi i vår daglige praksis kan 
erkjenne vår egen Buddhanatur, for dermed å være et lys av visdom og 
glede for oss selv og for verden. Etter tekstresitasjon leses:  

 Beretningen om Buddhas oppvåknelse   
Den leses av et sangha-medlem eller av en munke eller nonne.  

 Tale 
Dagens tale foregår på samme måte som under blomstermessen. Etter 
dagens tale leses: 

 Trefoldighetsdedikasjon [leses av liturg] 

 Tre juveler 
På signal fra en minestrant med en håndbjelle, utfører munker og  
nonner  tre prostrasjoner før de forlater dharmahallen i prosesjon. 
 
VÅR FRELSERS MESSE – Minne om Buddhas død 
 

Fra 9. februar forbereder templene denne 
høymessen. I Dharmahallens høyre sidealter 
settes frem et ekstra alter med blomster, 
røkelse og lys på hvit alterduk. Bak denne settes 
opp en veggrull med temaet avskjed. Hver dag 
etter morgenmessen (frem mot 15. februar) tar 
munker og nonner plass framfor avskjeds-
alteret, utfører prostrasjoner og resiterer 1-3 
vers av teksten Frelsers siste tale. Denne er på til 

sammen 19 vers. Den 15. februar holdes Vår frelsers messe, som 
markerer den siste av trefoldighetsmessene. Den innleder akkurat som 
de andre høymessene, men den første teksten er:  

 Shari Raimon – Vers for lovprisning av Buddhas relikvium.  
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Under denne sutra inviteres sangha til alteret for å ofre røkelse. Dette 
er en kort sutra som resiteres langsomt, om og om igjen til alle har ofret 
røkelse.  

 Relativ og absolutt like, og  
 Juvelspeilets åndsnærværelse.  

Under resitasjon av disse to tekstene utfører munker og nonner lovgang  
(langsom gange, i et spesielt mønster, rundt i søylehallen).  

 Tale 
Som ved alle høymesser holdes tale fra bøylestol og lesebord. Messen 
avsluttes som de to foregående messene med:  

 Trefoldighetsdedikasjon [leses av liturg] 

 Tre juveler 
På signal fra en minestrant med en håndbjelle, utfører munker og  
nonner  tre prostrasjoner før de forlater dharmahallen i prosesjon. 

Avskjed med Shakyamuni Buddha. Ukjent kunstner. Veggrull med blekk, farger og gull på silke. 

 
ÅRLIGE MESSER 
I årskalenderen for Sotozen orden nevner vi: 

Grunnleggers messe – [Dogen zenji og Keizan Zenji] 
Den 28. partiark Bodhidharmas messe 
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Tempelgrunnleggers messe  [etter hans / hennes død] 

Abbedens /abeddissens messe  [avdøde] 

Nyttårsmesse 
Midtsommermesse 
Vår-takke- og høst-takkemesse 
Allehelgenmesse 
 

OFFRING AV RØKELSE 
Ofring av røkelse, på et tempelalter eller privat, symboliserer menneskets 
innstendige lengsel etter å sanne, oppløfte og ære. En lovprisning av de 
som dette vårt private eller fellesskaplige offer er en heder verdig. Et 
røkelsesoffer er å tilkjennegi vår takknemlighet og glede med ønske, tro 
og håp om at røkelsens vellukt aktes av de tilstedeværende, om de er med 
oss i form eller i formløshet. Både før og etter et røkelsesoffer bøyer vi 
vårt hode, og med samlede hender anskueliggjør vi den hellige handling. 
 

 12. DEL – VÅRT BUDDHISTISKE SKRIFTEMÅL  

 
For vestlige med bakgrunn i kristen praksis er 
skriftemål synonymt med kirken, og kanskje 
spesielt den katolske kirke. I Japan kalles dette 
ritualet fusatsu og har lang tradisjon. For legfolk er 
det å gå til skrifte eller delta i skriftemål ingen plikt, 
men en mulighet for de som har et slikt ønske eller 
behov. For munker og nonner inngår dette i deres 
ritualer og utføres den 15. dagen hver måned. 

 
1. DET PRIVATE SKRIFTEMÅL 
Dette er en privat samtale med munk eller nonne hvor et menneske har 
behov for å snakke om ting som de bærer på. Det er viktig at noen lytter 
og kan gi råd. 
 
2. DET PERSONLIGE SKRIFTEMÅL 
Dette kan enten foregå i et tempel eller foran et hjemmealter. Det tennes 
lys og ofres røkelse. Man sitter eller kneler med samlede hender og bøyer 
sitt hode eller prostrerer. Et personlig skrifte mellom personen og hans 
eller hennes Buddha. Man kan tenkes å lese bekjennelsen, de fire hellige 
løfter og de tre juveler. 
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3. DET RITUELLE SKRIFTEMÅL 
Dette er et kollektivt, rituelt skriftemål som foregår hver måned i et 
tempel/kloster. Tre prostrasjoner er alminnelig praksis (Buddha – Dharma - 
Sangha). Sammen med hver av prostrasjonene leser man inni seg et av 
disse versene. 
 
PROSTRASJONSVERS  
«I stillhet, vi priser vår forgjengelige natur.  
I ett er ånd og legeme, vår neste som oss selv. 
For således den ærverdige Buddhas vei, i oss med alle mennesker 
åpenbare».  
 
I det første verset ligger troen på forgjengeligheten - alt som har en 
begynnelse må ta slutt. Ikke i linjær forstand, men sirkulært, med andre 
ord en slutt er starten på noe nytt. Selve prostrasjonen er et fysisk ritual, 
et synlig symbol på lovprisning og takksigelse. Med pannen mot gulvet 
(lenger ned kommer vi ikke) løftes og åpnes begge hendene for å ta imot 
Buddhas lære, velsignelse og nåde. 
 

13. DEL – HELLIGE SKRIFTER 
 
KANONISKE SKRIFTER 
PALI KANON 
Tipitaka er en omfattende samling kanonisk Pali litteratur. Pali er en 
Indoarisk dialekt, tilhørende den indoeuropeiske språkfamilien, som var 
utbredt i India, Myanmar og Sri Lanka på Buddhas tid. Direkte oversatt 
betyr Tipitaka «de tre kurver». En autentisk gjengivelse av Buddhas ord 
ble organisert og klassifisert i «tre kurver». Metaforen «kurv» er ikke 
nødvendigvis en fysisk kurv som ting bæres eller oppbevares i, men i 
billedlig betydning, noe som leveres videre fra en person til en annen. 
Ordet kanon er et låneord fra gresk, med opprinnelse fra de semittiske 
språkene. Den opprinnelige betydningen var: et stivt sivrør, som blant 
andre ting kunne brukes som målestokk eller linjal. Fra denne helt 
konkrete betydningen kommer den mer overførte: målestokk, rettesnor 
og norm. I Aluvihara på ceylon (i dag Sri Lanka) ca. 83 før vanlig 
tidsregning ble Buddhas lære for første gang i historien nedskrevet og 
delt i tre «kurver».  
 
DE TRE KURVENE 
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1 Vinaya Pitaka – Disiplinens kurv. Denne forteller om Buddhas liv og 
lære, hvordan munkeordenen ble etablert, og om reglene for disiplin 
innenfor klostrene både for munker og nonner.  

I Teravadatradisjonene er det mer vanlig å følge denne praksis, selv om det 
varierer noe kulturene imellom. I Mahayanatradisjonene har de gått bort fra 
mange av disse reglene for ordenens munker og nonner og deres liv i og 
utenfor kloster. Nevner eksemplvis: regelen om kun å eie 7 ting, løfte om 
sølibat, og ikke å spise eller klokken tolv. 

 
Vinaya Pitaka er en samling av 5 bøker 

1. Parajika Pali (Store overtredelser) 
2. Pacittiya Pali (Mindre overtredelser) 
3. Mahavagga Pali (Det større avsnittet) 
4. Cullavagga Pali (Det mindre avsnittet) 
5. Parivara (Et sammendrag av Vinaya) 

 
2 Sutta Pitaka – Talenes kurv. Denne gjenforteller Buddhas mange 
prekener, dialoger og samtaler. Denne kurven kan sies å inneholde 
Dharma, Buddhas lære, og er selve fundamentet i Buddhismen som alle 
buddhistiske kulturer og tradisjoner holder hellig.  
Sutta Pitaka består av 5 Nikayas (Samleverk)  

1. Digha Nikaya (En samling av de lange talene) 
2. Majjhima Nikaya (En samling av de middels lange talene) 
3. Samyutta Nikaya (En samling av beslektede ytringer)  
4. Anguttara Nikaya (En samling gradvise ytringer) 
5. Khuddaka Nikaya (Mindre samlinger) 

Denne 5. samlingen er igjen delt inn i 15 bøker 
1. Khuddaka Patha (Kortere tekster) 
2. Dhammapada (Den sanne vei) 
3. Udana (Lyrikk om glede) 
4. Itivuttaka (Talene «Slik er det fortalt») 
5. Sutta Nipata (En samling taler) 
6. Vimana Vatthu (Fortellinger om himmelske boliger) 
7. Peta Vatthu (Fortellinger om Peta) 
8. Theragatha (Brødrenes salmer) 
9. Therigatha (Søstrenes salmer) 
10. Jataka (Fortellinger om Bodhisattvas fødsel) 
11. Niddesa (Forklaringer) 
12. Patisambhida (Bok om analytisk kunnskap)  
13. Apadana (Arahantenes liv) 
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14. Buddhavamsa (Historien om Buddha) 
15. Carita Pitaka (Moralske retningslinjer) 

  
3 Abhidhamma Pitaka – Den høyere læres kurv. Denne gir innsikt i 
buddhismes grunnleggende filosofi, og omtales ofte som selve essensen i 
Buddhas lære. Her finner du buddhismes psykologi som tar for seg sinnet, 
tanker, tankeprosesser og mentale egenskaper. Mange mener at innsikt i 
Abhidhamma er selve nøkkelen som gir oss tilgang til Buddhas læres 
mysterium. Abhidhamma deles in i 7 elementer: 

1. Dhammasangani (Inndeling av Dharma, læren) 
2. Vibhanga (Inndelinger) 
3. Dhatukatha (Tale om elementene) 
4. Puggala Pannatti (Boken om individene) 
5. Kathavatthu (Ting som det er uenighet omkring)  
6. Yamaka (Bønneboken) 
7. Patthana (Boken om kausale relasjoner) 

 
SANSKRITTEKSTENE 
I Mahayana-tradisjonen (i motsetning til teravada-tradisjonen) er de 
kanoniske sanskrittekstene av like stor betydning som palikanon. Av 
sentrale sanskrittekster kan nevnes:  

Visdomslitteraturen - Prajna paramita 
Hjertesutraen - Prajnaparamita Hrdaya  
Lotussutraen – Saddharma Pundarika Sutra 
Diamantsutraen - Vajracchedika Prajnaparamita Sutra 
Blomstersmykkesutraen - Avatamsaka Sutra 

 
TEKSTER FORFATTET AV ANDRE 
KINESISKE TEKSTER 
I Sotozen orden har mange tekster forfattet av kinesiske mestere fått 
plass i den hellige liturgi. Av kinesiske tekster kan nevnes: 

Relativ og absolutt like av Shotou Xiqian (700-790)  
Juvelspeilets åndsnærværelse av Dongshan Liangjie (807-869),  
Troens bevissthet av Seng-Tsàn (?- 606)  
Oppvåkningens hymne av Yung-Chia Ta-Shih (665-713).  

 
JAPANSKE TEKSTER  
Sotozen grunnlegger Eihei Dogen Zenji har naturlig nok en sentral plass i 
Ordenens liturgi. Vi nevner tekster som:  
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Man zazen tilråder,  
Handlingens kriterium – 

1. passus Innstiftelse, 
2. passus Gjenløselse,  
3. passus Innvielse,  
4. passus Det ærverdige løfte og 
5. passus Vårt virkes glede.  

Et populært verk med mange av Dogens tekster er Shobo Genso. 
 

14. DEL - BUDDHISTISK LOVSANG 
 

Buddhistisk lovsang er en tusen år gammel 
tradisjon i Japan. Det var pilegrimene som først 
brukte disse sangene eller hymnene, på sine 
vandringer til hellige steder rundt i øyriket. På 
japansk brukes ofte begrepet Goeika om 
buddhistisk lovsang, som formelt kalles Eisanka. 
Lovsangene deles inn i Goeika (korte vers) og 
Wasan (lengre vers). Omkring 1921 var det Shingon 
Ordenen som først samlet og systematiserte disse 

sangene som i dag går under fellesbetegnelsen Goeika. Lovsangskoler finner vi i alle de 
store ordenene i Japan. Sotozen orden hentet inspirasjon fra Shingon Ordenen som er 
tusen år eldre enn Sotozen Ordenen.  

 
Sotozen ordenen besluttet i 1952, på 700-årsdagen til minne om 
ordenens grunnlegger Eihei Dogen, å opprette sin egen lovsangskole. 
Skolen ble formalisert og fikk sitt særpreg i toner, klang og med enkel 
instrumentering. Ordenens lovsang fikk navnet Baika Ryu Eisanka. Bai-ka 
betyr plommeblomst og ryu betyr skole eller retning.  
 

Et lovkor er klar til å opptre, utenfor søylehallen i et lokalt tempel. I Japan er lovsang populært, 
særlig blant kvinner. Baika Ryu er delt inn i klasser og ulike nivåer, fra nybegynner til stormester. 
Korene har ulike drakter som de bruker når de opptrer. 
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I Sotozen orden finnes 6400 registrerte lovsangkor. Disse utgjør til 
sammen ca. 175 000 mennesker. Mange av lovsanggruppene har en 
naturlig tilknytning til ordenens templer og klostre. Lovsang er også et 
eget fag i klostrene for munker og nonner i lære. Klosterets liturgi-
mester (ino-roshi) er ofte den som også underviser i lovsang. 
 
I februar 2014 etablerte ordenen et lovsangkor. I 2017 publiserte vi en 
lovsangbok med ti norske tekster og tonesetting som passer vår egen 
kultur og tradisjon. 

 
Lovsangboken inneholder sangene: 
 
1   Hver dag vi priser herren Buddha  

  2   Å se i dag en Buddha fødes   
  3   O hellig er din visdoms lys   

4   Vår far en Buddha stille vandre   
  5   Se ham den nådige Avalokitesvara   
  6   I zenmester Bodhidharmas minne   
  7   Den høyt ærverdige zenmester Dogens vei   
  8   Høyt ærverdig er zenmester Keizans vei   
  9   Ved Herren er en glede stor  
10   Fredfull, fredfull   

 
 

 
Et eksempel fra lovsangboken. Sangen O hellig er ditt visdoms lys, handler om Sidhartha Gotamas 
oppvåknelse under Bodhi-treet i Magadha. Alle sanger er på tre vers, enkel notasjon og symboler 
som markerer bruk av lovbjellen.  
 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

139 

 

15. DEL - PRESTELIGE TJENESTER OG     
                 TJENESTELITURGIEN 
                  
HVA FINNER VI I TJENESTELITURGIEN? 

 
De mest alminnelige tjenestene er: 

- BARNESIGNE 
- KONFIRMASJON 
- INNVIELSE 
- VIGSEL OG FORNYELSE AV EKTESKAPSLØFTENE 
- BØNN VED REISE OG SYKDOM 
- VIGSLING AV IKON, VERGETAKKE OG JORD 
- GRAVFERD 
- ÅRLIG MINNEMESSE 

 
 

VELSIGNELSE AV BARN KALLES BARNESIGNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROSESJON 
Seremonien starter til klokkeslag. Familie og venner reiser seg og tar 
imot den forrettende prest som ledes av ministrant(er).  
 

Presten hilser forsamlingen med inngangsord: 
 

På denne dag, i åsyn av den uforlignelige Shakyamuni Buddha, 
således for signing av dette barnet, i lys av kjærlighetens Dharma, i 
legeme som i ånd. 
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Innledende sutra - Den hinsidige visdoms hjertesutra  
 

[Herrens dedikasjon] 
 

Bekjennelsen 
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. Av endeløs 
grådighet, hat og forvirring. Forårsaket av mine tanker, ord og 
gjerninger. For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse. 
 

[Presten] 
Vi samler våre hender og sammen leser bekjennelsen, og gjenta 
etter meg. 
 

Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. 
Forårsaket av endeløs grådighet, hat og forvirring.  
All min unåde forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger. 
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse. 

 

[Presten ofrer røkelse og sier] 
I åsyn av de tre helligdommer spør jeg dere, (foreldres/foresattes 
navn,) ønsker dere at (barnets navn) skal vokse opp i en verden 
der vi kan leve med hverandre i trygghet, med respekt, forståelse 
og kjærlighet for hverandre, ønsker dere at (barnets navn) styrkes 
i ånd som i legeme for således å søke den visdom som forener 
mennesker i glede og i fred? Så svar meg «ja». (foreldrene svarer). 
 
I åsyn av de tre helligdommer, lover dere å etter beste evne bidra 
til at (barnets navn) blir sterk i ånd som i legeme for således å søke 
den visdom som forener mennesker i glede og i fred, i en verden vi 
kan leve med hverandre i trygghet, med respekt, forståelse og 
kjærlighet for hverandre, så svar meg «ja». (foreldrene svarer). 

  

[Presten ofrer røkelse] 
I åsyn av de tre helligdommer spør jeg også dere, familie, slekt og 
venner. Ønsker dere å etter beste evne bidra til at (barnets navn) 
blir sterk i ånd som i legeme, for så å kunne vokse opp i en verden 
der vi kan leve med hverandre i trygghet, med respekt, forståelse 
og kjærlighet for hverandre, så svar meg «ja». (foreldrene svarer). 

 

[Presten ofrer røkelse] 
For således i kraft av de tre helligdommer, med den hinsidige 
visdom Prannya Paramita. 
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[Hellig vann insenseres og skvettes i sentrum til høyre og til venstre] 
 

Ære være Shakyamuni Buddha den ærverdige og uforlignelige Mester, 
Ære være Dharma ærverdige renhetens lære, 
Ære være Sangha den hellige freds orden. 
 

Barnet føres til alter. 
 

[Presten] 
Med dette hellige vann, et visdommens og medlidenhetens symbol 
jeg deg velsigner.  

 

 [hellig vann tre ganger på barnets hode] 
 

I legeme-  
Form er ei, ei er form.  
I ånd-       
Det som har form er ei, det som ei er har form. 
I bevissthet- 
Som er fri og all lidelse opphøre.  

        

Vi ber om at dette barnet, den ærverdige Shakyamuni Buddhas 
åndsnærværelse og den hinsidige visdom åpenbare, oppstå som et 
sannhetens lys, til alle tider alle steder, for således lede alle 
mennesker til den fullkommende frihet.  
 

Presten tegner sanskrittegnet for Buddha 
bakku  på barnets panne med pekefinger. 
Foreldre med barn setter seg. 
 
[Presten leser: Fastdedikasjon] 
 
I fullkommenhet den hinsidige visdom, for således den ærverdige 
vei, i oss med alle mennesker åpenbare.. 
[Alle] 
Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 

 
Til slag på håndbjellen leder ministranten presten i prosesjon, etterfulgt 
av foreldre med barn, familie og venner. Presten hilser alle til lykke med 
dagen. 
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INNVIELSE  
HVA ER EN INNVIELSE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innvielsen startet for over 2500 år siden ved Shakyamuni Buddha. En 
innvielse er et ritual der man avlegger løfter og får et buddhistisk navn 
(dharmanavn). Munken eller nonnen som foretar innvielsen kalles en 
minister, og den som blir innviet og avlegger løftene kalles supplikant. 

 
HVEM KAN FORETA INNVIELSE? 
I Sotozen orden kan alle munker og nonner med ordinasjonsmyndighet 
(prester) foreta innvielse. (Også munker og nonner med nødvendig 
myndighet). I Norge er krav til minister minimum to år fra ordinasjon 
samt å oppfylle Ordenens krav som bl.a. innebefatter kjennskap til 
tekster og tilhørende ritualer.  
 
HVEM KAN BLI INNVIET? 
Før en innvielse kan finne sted må supplikanten være et registrert 
medlem av Den Norske Sotozen Buddhist orden. For å kunne meldes inn 
i ordenen må du vise til skriftlig utmelding fra det trossamfunn du sist 
tilhørte. Begjæring om utmeldelse gjøres ved henvendelse til tros-eller 
livssynssamfunnet som bekrefter dette ved en utmeldingsattest. 
Innmelding av barn under 15 år krever samtykke fra foreldre eller 
foresatte. 
 

Inn- og utmelding av registrerte trossamfunn foregår i henhold 
til norsk lov. Man kan ikke stå registrert i mer enn et 
trossamfunn.  
 

Barn kan innvies fra fylte 7 år, da en innvielse forutsetter at 
supplikanten har grunnleggende kunnskap om den buddhistiske lære, 
likeså kjennskap til ordenen og ordenens praksis. Ved innvielse blir man 
ikke bare elev av Buddha og et medlem av buddhistfellesskapet, men 
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ved ritualet inngås også en personlig relasjon mellom minister og 
supplikant.  
Det kreves på ingen måte en innvielse for å ta del i de aktiviteter som er 
åpne for lekfolk, så som daglig meditasjon, messer, buddhistiske 
høytider, retreater osv. Her er alle velkommen uavhengig av tilhørighet 
og innvielse. 
De som ønsker en innvielse retter en forespørsel til den munk eller 
nonne de ønsker å bli innviet av, og blir enige om et tidspunkt. 
Innvielsen koster ingenting. 
 
HVA ER ET DHARMANAVN? 
Et dharmanavn i vår tradisjon bestemmes av den munk eller nonne som 
foretar innvielsen. Navnet som skrives med to sino-japanske skrifttegn 
har, naturlig nok, en betydning. Om vi ikke klarer å oppfylle vårt dharma-
navn er det noe vi kan reflektere over og forsøke å strekke oss etter.  
 

RITUAL FOR INNVIELSE 
Ritualet starter med resitasjon av Hjertesutraen. Denne leses av alle. 
 

[Minister påkaller de tre helligdommer]  
 

Ved denne innvielsen er du i ett med Buddha, Dharma, Sangha, de 
høyt ærverdige Bodaidaruma, Eihei Dogen og Jokin Keizan. Når du 
i dag mottar disse forskrifter, la oss resitere bekjennelsen som har 
fulgt i rekken av de mange Buddha, matriarker og patriarker.  

 

[Vers for vers repeteres etter minister] 
 

Bekjennelsen  
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig.  
Av endeløs grådighet, hat og forvirring.  

Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger.  
For dette jeg nå bekjenner, og bøyer meg i forlatelse. 

 

Minister insenserer begeret med hellig vann over røkelsen, og med en 
spesiell pensel med furunåler eller med et blad, sprinkles vann til høyre, 
venstre og sentrum. 

 

Den Trefoldige Verge  [gjenta etter minister] 

Ære være Buddha 
Ære være Dharma 
Ære være Sangha 
I ett med Buddha, den ærverdige og uforlignelige Mester. 
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I ett med Dharma, den ærverdige renhetens Lære 
I ett med Sangha, den ærverdige Hellige Freds Orden 
Nådige Buddha 
Nådige Dharma 
Nådige Sangha 
 

[Minister] 
For således er Buddha, Dharma og Den hellige freds Orden, fra denne 
stund Tathagata Buddha, den fullstendige visdom, din store lærer og 
mester. Lov med dette å vokte deg vel for den vei som er villedende 
og falsk og for de som lever i dualismens mørke. Lovet være 
Tathagata Buddha, han som viser nåde og medlidenhet til alt levende, 
for det er ved ham du således erkjenne kan, Den Treenige Helligdom. 
For så du lover, lover ei?  
 

 Supplikanten svarer «lover» og ofrer røkelse. 
 

Dernest avlegges De tre edle løfter og De ti edle bud 
 

De Tre Edle Løfter 
Jeg lover for det første å ende all ondskap.                                                              
Jeg lover for det andre å leve i rettskaffenhet.                                                       
Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende.  
 

[Minister] For så du lover, lover ei?  
 Supplikanten svarer «lover» og ofrer røkelse. 

 

De Ti Edle Bud  

For det første lover jeg å aldri drepe.  
For det andre lover jeg å aldri stjele 
For det tredje lover jeg å aldri tale usant. 
For det fjerde lover jeg å aldri være utro. 
For det femte lover jeg å aldri i beruselse mitt sinn fornedre. 
For det sjette lover jeg å aldri tale nedsettende om andre. 
For det syvende lover jeg å aldri meg opphøye og på andre legge skyld. 
For det åttende lover jeg å aldri fare i begjærlighet. 
For det niende lover jeg å aldri ledes av vrede og av hat.  
For det tiende lover jeg å aldri ringeakte den treenige helligdom. 
 

[Minister]  
For kun ved dette ditt legeme og ved din ånd den sanne Dharma kan 
bevitne, og for hele verden gjenløselsen erkjenne. Som en elv vender 
tilbake til sitt hav, således vender den ærverdige tilbake til den 
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fullkomne oppvåknelse. For så du lover, lover ei? 
  

 Supplikanten svarer «lover» og ofrer røkelse. 
 

[Minister]  
Således er de 16 forskrifter gitt oss av den uforlignelige Shakyamuni 
Buddha, nå på denne dag oss atter overbrakt. Fra den ærverdige 
Shakyamuni Buddha gjennom 84 generasjoner av Buddha-forfedre er 
de kommet til meg. I dag de føres videre til deg. Etterlev og oppfyll 
disse. For så du lover, lover ei? 
  

 Supplikanten svarer «lover» og ofrer røkelse. 
 

Ministeren ofrer røkelse og beger med hellig vann, og blad incenseres over 
røkelsen. Bladet dyppes og føres til pannen tre ganger (Buddha, Dharma, 
Sangha), for så å dyppes og føres tre ganger til supplikantens hode. 
 

Dersom en krage overleveres, insenseres den før supplikanten plasserer 
den på hodet. Kappeverset leses.  
 

Kappevers 
Dai Sai Ge Dap - Puku 
Mu - So   Fuku  Den  E  
Hi   Bu  Nyo - Rai  Kyo 
Ko  Do  Sho - Shu   Djo 
 

O - uforlignelige frelsens kappe. 
Formløs som hav av visdom. 
I oss den sanne lære åpenbare. 
Med alle mennesker all lidelse forgå. 
 

Dharmanavnet leses opp og blodslinjen overrekkes med en liten tale. 
Innvielsen avsluttes med resitasjon av De fire hellige løfter. 
De Fire Hellige Løfter  
Uansett menneskehetens mangfold, jeg lover å redde dem alle, 
Uansett hvor utrettelige mine vrangforestillinger, jeg lover å slette dem alle, 

Uansett hvor omfattende Dharmas lære, jeg lover å mestre dem alle, 
Uansett hvor endeløs Buddhas vei, jeg lover å følge den. 
 

[Prest eller liturg leser: Fastdedikasjon] 
I fullkommenhet den hinsidige visdom, for således den ærverdige vei, 
i oss med alle mennesker åpenbare. 
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Tre juveler 
[Alle] 
Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 

 

De som ønsker kan bære en krage som symboliserer Buddhas kledebon. 
Kragen brukes, om man ønsker det, når man er i templet for besøk, 
praksis, messe osv. Hodet barberes ikke ved innvielse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blodslinjen brettes og legges i en spesiell konvolutt 

 
KONFIRMASJON 
ET OVERGANGSRITE FRA UNGDOM TIL NESTEN-VOKSEN 
Konfirmasjonstradisjonen i Norge startet med den kristne konfirmasjonen 
og fikk siden et borgerlig ritual i regi av Humanetisk Forbund. Siden Norge 
også er et buddhistisk land er det naturlig at vi også tilbyr en slik tjeneste. 
For å bli en konfirmant forutsetter det at man er et registrert medlem av 
vårt trossamfunn. Ved konfirmasjonen bekreftes et ønske om å fortsette 
å fordype seg i Buddhas lære og vår zenbuddhistiske praksis.  
I forberedelsene vil konfirmanten bl.a. gjennomgå studier, delta i messe 
og zenmeditasjon. 
 
HVA SKAL KONFIRMANTEN LÆRE? 

I løpet av fem samlinger vil konfirmanten bli undervist i: 
- Buddhas liv.  
- Vår buddhistiske troslære. 
- Høytider og merkedager. 
- Buddhistisk filosofi og etikk. 
- Buddhistiske verdier. 
- Vår buddhistiske lovsang. 
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- Hver samling avslutter med kveldsmesse og meditasjon 
 

HVORDAN FOREGÅR SELVE RITUALET? 
Konfirmasjonsmessen foregår i vårt tempel, med familie til stede. 
Konfirmanten bærer en safrangul krage, et symbol på Buddhas 
kledebon. 
Messen innledes med klokkeslag og ofring av røkelse. 
Sang: Ved Herren er en glede stor. 
Inngangsord ved presten. 
Åpningssutra: Hannya Shingyo, Herrens dedikasjon og prestens 
tale til konfirmanten. 
Den trefoldige gjenløselse resiteres 
Konfirmanten kneler, samler sine hender og avlegger De tre edle 
løfter og De ti edle bud. 
Konfirmanten ofrer røkelse og mottar velsignelsen.  
Sang: Fredfull, fredfull 
 

   Studieheftet   -  Thea fra Kristiansand var vår første konfirmant april 2016. 

 
VIGSEL I SOTOZEN ORDEN 

VIGSEL OG FORNYELSE AV EKTESKAPSLØFTENE 
Sotozen orden har prest med vigselsmyndighet i Norge. Det er ikke 
uvanlig med flere vigsler i året. Alle som ønsker å vies, uavhengig av 
religion eller livssyn, må først kontakte sitt lokale folkeregister. Det er i dag 
ikke prestene, men folkeregisteret som er prøvingsmyndighet. Når 
brudeparet oppfyller de juridiske krav til vigsel i Norge, utstedes en 
prøvingsattest/melding om vigsel. Dette dokumentet skal undertegnes av 
brud og brudgom eller partnere sammen med to forlovere (vitner) før 
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vigsel. Presten sørger for at dokumentet med signatur og vigslers stempel 
returneres prøvingsmyndigheten. Presten i Sotozen Orden utsteder en 
egen vigselsattest.    
 

Så langt vi kjenner til er Sotozen Orden det eneste buddhistiske 
trossamfunn i Norge med vigselsmyndighet. (Vi håper ikke det er riktig) 
Det betyr at om det ønskes velsignelse av munker og nonner i andre 
tradisjoner, må brudefolkene først vies av tjenestemenn ved domstolen 
(byfogden). Vi oppfordrer derfor alle registrerte buddhistiske 
trossamfunn i Norge om å søke vigselsmyndighet. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
PROSESJON 
Seremonien starter til klokkeslag. Brudefølge reiser seg og tar imot den 
forrettende prest som ledes av ministrant(er).  
 

[Brudens far følger bruden til alteret] 
[Brud og brudgom kommer sammen ned midtgangen] 
 

Presten hilser brudeparet og brudefølget og sier: 
 

På denne dag, i åsyn av den uforliknelige Shakyamuni Buddha, 
således for denne vigsel i lys av kjærlighetens Dharma, i legeme 
som i ånd. 

Forsamlingen setter seg. Presten hilser og går fram og stiller seg bak 
alter, hilser og ofrer røkelse. 
 

Påkallelse av den treenige Helligdom 
 

[Presten] 
Ære være Buddha, 
Den ærverdige og uforliknelige Mester. 
Ære være Dharma, 
Den ærverdige renhetens lære. 
Ære være sangha, 
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Den ærverdige hellige freds orden. 
Presten går fram og holder vigselsinnledning 
 

Vi bøyer oss i lovprisning, og måtte vi ledes inn i den miskunnelige 
Shakyamuni Buddhas skinnende visdom. Vi er samlet her i dag, for 
å lyse velsignelse over __ og __ som i dag inngår ekteskap. Ære 
være den hinsidige visdom, og måtte fred være med oss alle. 

 

Presten taler til brudeparet, hilser menigheten og tar plass bak alteret.  

 

Resitasjon av: Den Hinsidige Visdoms Hjertesutra etterfulgt av Herrens 
Dedikasjon som leses av presten. 

 

Den trefoldige gjenløselse 
[Presten] 
Gjenløselsens Buddha 
[Alle]  
med alle levende, legemliggjøre den edle vei, den uforliknelige 
oppvåknelse. 
[Presten] 
Gjenløselsens Dharma  
[Alle] 
med alle levende, i oss de ærverdige skrifte, et hav av miskunnelig visdom. 
[Presten] 
Gjenløselsens Sangha 
[Alle] 
med alle levende, av nåde og lykksalighet all lidelse opphøre. 

 

Presten kaller brudeparet og forlovere til alteret. Forlovere gir presten 
ringene og setter seg. Brudeparet samler sine hender. 
 

[Presten] 
For således i kraft av de tre helligdommer, den hinsidige visdom 
Pranya Paramita og den trefoldige gjenløselse.  Med dette hellige 
vann, et symbol på visdom, renhet og medlidenhet velsigner jeg 
dere i legeme som i ånd. 

 

Hellig vann renses over røkelsen og skvettes til høyre, venstre og i 
sentrum. Brudeparet bøyer seg framover og med samlede hender får 
hellig vann på sine hoder med disse ord: 
 

Ære være Buddha, den ærverdige og uforlignelige Mester, 
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Ære være Dharma, den ærverdige renhetens lære, 
Ære være Sangha, den ærverdige hellige freds Orden. 
 

Ekteskapsinngåelse 
 

[Presten] 
I åsyn av de tre helligdommer spør jeg dere: __ og __ i gode som 
på utfordrende dager, i glede som i sorg, lover dere å elske og ære 
hverandre, leve med hverandre i respekt og forståelse? 

 

[brudeparet svarer sammen - Ja!]   
 

[Presten] 
For som de vakreste blomster vil således dette vårt legeme eldes 
og forgå, lover dere å vise omsorg for hverandre ved sykdom som 
ved helse? 

 

[brudeparet svarer sammen - Ja!] 
 

[Presten] 
Lover dere likeledes, i ånd som i legemets styrke, å søke den 
visdom som forener mennesker i glede og i fred? 

 

[brudeparet svarer sammen - Ja!] 
 

[Presten ofrer røkelse og sier] 
I åsyn av de tre helligdommer spør jeg også dere familie, slekt og 
venner, lover dere etter beste evne å støtte ___og  __ 
 

på deres vei, i glede som i sorg og vise dem kjærlighet og omsorg 
ved sykdom som ved helse, for likeså ved deres visdom, bidra til å 
forene mennesker i glede og i fred?  

 

[Brudefølget svarer sammen - Ja!]  Presten ofrer røkelse,  
ringene insenseres over røkelsen. 
 

[Presten renser ringene over røkelse og overrekker ringene til 
brudeparet, et symbol på de mange buddha og patriarker, og på læren 
om universets visdom som i årsak og virkning henger sammen som 
perler på et kjede.] 
 

Ringpåsettelse 
 

[Presten] 
Ta så disse ringer, som et symbol på fødsel, død og gjenfødelse. Et 
symbol på kjærligheten som verken kjenner begynnelse ei heller 
ende. Alt som kommer til oss må en dag forgå. Som vi i livet 
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gledes, følger sorg. For som vi som mennesker fødes, skal vi alle en 
dag forlate dette vårt forgjengelige legeme. Vokt det vel, for fra i 
dag er det deres. 
 

Så gi hverandre hånden. 
 

For således i kraft av den ærverdige Shakyamuni Buddha og de fire 
visdommer, og rekken av de mange Patriarker. Fra denne dag 
erklærer jeg dere nå for rette ektefolk. 

 

[Brudeparet må gjerne kysse hverandre, og setter seg sammen]  
 

[Presten] 
La oss sammen lese bekjennelsen 

 

Bekjennelsen 
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. Av endeløs grådighet, 
hat og forvirring. Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger. For 
dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse. 
 

[Presten leser: Fastdedikasjon] 
I fullkommenhet den hinsidige visdom, for således den ærverdige 
vei, i oss med alle mennesker åpenbare.. 
 
[Alle] 
Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 

 
Til slag på håndbjellen leder ministranten presten i prosesjon, etterfulgt 
av brudeparet, familie og venner. Presten hilser alle til lykke med dagen. 
 
FORNYING AV EKTESKAPSLØFTENE 
Vigselsliturgien og ritualet er i hovedsak den samme som ved vigsel, 
men i stedet for «inngår ekteskap» sier prest eller tjenesteforstander: 
«fornyer sine ekteskapsløfter». Når eller hvor ofte en slik seremoni 
ønskes bestemmer ekteparet selv.   
 
BØNN VED REISE OG SYKDOM 
 
BØNN VED REISE 
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Reiser i dag kan vel sies å være noe tryggere enn før i tiden. Like fullt, i 
åsyn av den uforlignelige Shakyamuni Buddha, bøyer vi oss i bønn, og 
måtte de mange buddha og patriarker, med åndens mektige styrke stå 
[ham/henne/de] bi i luften, over land og hav. Ved et slikt ritual leses 
Daihi Shin Dharani [Medlidenhetens Dharani] og Shosaimyo Kichiji 
Dharani [Dharni for å forhindre ulykke].   
 

Dharani er spesielle sutra som sies å ha en særlig kraft ved seg. Noen er lange, 
andre korte. De korte repeteres gjerne tre ganger. Munker og nonner legger 
særlig styrke i resitasjonen, og det er vanlig å benytte håndtromme og 
stortromme ved slike anledninger.    

 
BØNN VED SYKDOM 
Sotozen orden er for bønn, også ved sykdom, men skeptiske til en tro 
på eller forventninger om at bønn i seg selv har helbredelsens evne. Vi 
bøyer oss i bønn, og måtte de mange buddha og patriarker, med 
åndens mektige styrke stå ved den sykes side. For med et sinn i fred og 
håpets kraft, måtte all lidelse opphøre. Ved dette ritualet leses de 
samme Dharani som i Bønn ved reise.   
 
VIGSLING AV IKON, VERGETAKKE OG JORD 
VIGSLING AV IKON 
Et buddhistisk ikon kan være i form av et bilde eller en statue. Vigslingen 
kan foretas i hjemmet der de ønskes plassert, eller etter avtale og der 
de tas med til templet. Ikonet insenseres med røkelse, en lovprisning av 
de fire visdommer, og bønn om å få ta del i Buddhas uforlignelige 
visdom, hans lære og hans fellesskap. Ved dette ritualet leses 
Hjertesutraen.    
 
VIGSLING AV VERGETAKKE 

Hvert år lages nye vergetakker. Disse tilvirkes i kartong og 
papir, ca. 24x10 cm. og påskrives familiens navn. Disse 
vigsles seremonielt, insenseres over røkelse med bønn om 
at de mange Buddha og patriarker, med åndens mektige 
styrke, måtte vokte over oss og trygge oss fra uhederlige, 
skadeild, vind og vann. Ved dette ritualet leses Hjerte-
sutraen. Vergetakken plasseres så i hjemmet, gjerne på 
husalteret, om et slikt finnes. Ved inngangen til et nytt år, 
brennes den gamle (ikke kastes i søpla) og den nye 

vergetakken settes frem.   
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Vergetakken har påskriften:  
 

Velsign vår mat og grøde, for glede i vårt hjem, all sorg og lidelse 
opphøre, i fred på jord. 
I midten ovenfra og ned på sanskrit: No maku san man da bota nan 
baku – Ære være Shakyamuni Buddha. 

 
VIGSLING AV JORD  
Før et nytt hus oppføres kan byggherren ønske å få tomten sin vigslet. 
Et enkelt alter med lys, røkelse og blomster plasseres midt på tomten. 
Vigselsritualet er i første rekke en takksigelsens handling. Landet eller 
tomten som vi nå forvalter har eksistert i lang tid, og vært et sted som 
mange kan ha hatt nær tilknytning til. Ved vigslingen bøyer vi vårt hode i 
takknemlighet og glede. Tre munker/nonner vandrer i ring rundt alteret 
(rundt hele tomten eller landområdet kan bli for langt å gå) samtidig 
som de ofrer hellig vann, røkelse og blomster til jorden. De resiterer: 
Vers for renselse. 

 
[Liturgen innleder]   
Med disse blomster rene 
I ti retninger 
 
[Alle] 
O-treenige helligdom  
På denne jorden 
Ved denne blomstergave 
I ti retninger 
All urenhet forvise 
Sannhetens Buddha 

 
Så resiteres Hjertesutraen, og det lyses ro og glede over stedet.  
 
GRAVFERD 
I TEMPEL ELLER I LOKALT RELIGIONSNØYTRALT KAPELL 
Gravferdsritualet starter med prosesjon og syv slag på klokke og 
håndbjelle samt ofring av røkelse. 

[Presten leser: Inngangsord]  
På denne dag, i åsyn av den uforlignelige Shakyamuni Buddha tar 
vi avskjed men [ ___ den avdødes navn] i legeme som i ånd. 
 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

154 

 

 Inngangssutra – Daihi Shin Dharani 
 [Presten eller liturgen leser: Sannhetens ord dedikasjon] 

Når vi således betrakter livets begynnelse og livets ende, se at liv 
og død er uadskillelig som dagens lys og nattens mørke. Fra denne 
dag vil [ ___ den avdødes navn]vandre hinsides dette liv i blant oss 
levende, for se en verden finnes, med de mange som har vandret. 
For se i sannhet, den som vår natur erkjenner, der finnes ei 
begynnelse ei heller ende. I fred kan du nå fare her i fra, og til de 
mange Buddha du oppstige skal med: 
De ti ærverdige 

Den edle Dharmakaya Buddha 
Den fullstendige Sambhogakaya Buddha 
Den uforlignelige Nirmanakaya Shakyamuni Buddha 
Den fremtidige Maitreya Buddha 
Den vise Manjushri Bodhisattva 
Den vitale Samantabhadra Bodhisattva 
Den miskunnelige Avalokitesvara Bodhisattva 
Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 
 

 [Presten eller liturgen leser: Nirvana dedikasjon] 
Vi har med dette båret ditt legeme fram for den nådige og 
forstandige Shakyamuni Buddha. Således har vi æret de mange 
Buddha som ved din side står. Måtte de lede deg på din vei til den 
skinnende Buddhas verden. 
 

 Dai Horo Kaku Dharani 
Dharani som påkaller ånden og leder den til Nirvana 
tre runder med håndbjelle, håndtromme og symbaler i samklang. 
Dersom det kun er prest til stede benyttes bare håndbjelle. 

 Minneord 
Presten holder en kort tale om den avdøde.  
Opplesning av hilsninger og minneord fra famile og pårørende. 
Her følger opplesing, innslag av musikk osv. om det ønskes. 
 

 [Presten fremfører et Dharma-ord, etterfulgt av: Reinkarnasjon 
dedikasjon] 
For således i denne stund, vi følger den lov som berører oss i 
gjensidighet. I stillhet vi ledes mot ditt rike, og med den 
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uforlignelige Shakyamuni Buddha vi følger [ ___ den avdødes 
navn]til hvile. Som du har vært i blant oss ved ditt legemes form, 
skal du i formløshet nå finne fred. For ved din lysende ånds styrke 
skal du igjen gjenfødes. 
 

 [Presten holder en kort dharmatale, etterfulgt av den nærmeste 
familien som legger ned blomster. Dette kan eventuelt gjøres 
ved graven.  

 
 [Presten fremfører: Farvel dedikasjon] 

Vi lovpriser den uforlignelige herre og mester Shakyamuni 
Buddha, for ved ditt sannhetens ord finnes styrke der det er 
usikkerhet og trøst der det råder fortvilelse og sorg. Med disse 
våre tanker og vårt offer du nå fare. 

Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 
 

Tre runder med håndbjelle, håndtromme og symbaler i samklang. 

Kisten bæres ut til graven eller bårebil. 

VED GRAVEN 
 [Presten fremfører: Den Trefoldige Verge] 

Ærevære Buddha 
Ærevære Dharma 
Ærevære Sangha 
Gjenløselsens Buddha, den uforlignelige mester 
Gjenløselsens Dharma, den miskunnelige lære 
Gjenløselsens Sangha, den hellige freds orden 
Nådige Buddha 
Nådige Dharma  
Nådige Sangha 

Kisten blir stående eller senkes helt eller delvis. 
 
[Presten fremfører: Skriftord og velsignelse] 

Ved troen på herrens ord bøyer vi oss i forlatelse og ber den 
uforlignelige Buddhas verden om å være oss nådig. For i åsyn av 
den miskunnelige Shakyamuni Buddha og den trefoldige verge, 
skal [ ___ den avdødes navn] finne fred og gjenløselse. Velsign oss 
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med din visdom, din nåde og la ditt sannhetens lys vise oss vei. 
Ære være Shakyamuni Buddha. 
Ord til sist   
Presten eller liturgen takker på vegne av den avdøde og familien 
for tilstedeværelse og støtte. Alt vel. 

 
VED URNENEDSETTELSE 

Urnenedsettelse kan foretas uten prest, munk eller nonne tilstede. Er 

tilstedeværelse ønskelig foregår det på dette viset: 
Samlet framfor graven innleder presten med: 

På denne dag, i åsyn av den uforlignelige Shakyamuni Buddha vil vi 
legge [ ___ den avdødes navn] aske i jorden. Fred over din hvile. 

 
 Shari Raimon 

[Vers for lovprisning av Buddhas relikvie] 
 Den Trefoldige Verge 
 [Presten fremfører: Hellige Skrift Dedikasjon] 

For den uendelig prektige Buddhas visdom og den hellige 
visdommens verden. Med disse offer har vi resitert Shari Raimon 
og Den Trefoldige Gjenløselse, og vier disse hellige skrifter [ ___ 
den avdødes navn]for således vi senker ditt legemes aske i jorden. 
Vi bøyer oss i lovprisning og måtte du ledes inn i Shakyamuni 
Buddhas skinnende visdoms lys og finne hvile. Ved din hinsidige 
visdoms kraft igjen tilbakefødes, for fred på jord, all lidelse 
opphøre:   

Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 

 

En håndbjelle markerer avslutning. 

VED ASKESPREDNING 
Askespredning kan foretas uten prest, munk eller nonne til stede. Er 
tilstedeværelse ønskelig foregår det stort sett på samme vis som ved 
urnenedsettelse. Asken spres for vinden og plasseres ikke i jorden. 

 

Ønsker man å spre asken for vinden må man søke fylkesmannen om 
tillatelse. Det er viktig at retningslinjer for dette blir fulgt. Et PDF 
søknadsskjema finnes på nett. Søk: Søknad om askespredning.  
 
ÅRLIG MINNEMESSE 
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På en god dag i nærheten av dødsdagen, ofte på en lørdag eller søndag 
formiddag, holdes en årlig minnemesse. Det kan være i et tempel, i 
hjemmet eller et lokalt forsamlingslokale. Dersom det er ønskelig 
plasseres et bilde av den avdøde på høyalteret. I tillegg til lys og røkelse 
kan det bringes frem et offer som for eksempel frukt. Når alle er samlet 
holder presten eller officienten en kort «samlingstale» om hvem som 
skal minnes og betydningen av minnet. 
 
Presten leser et kort «inngangsord»  
 

På denne dag, i åsyn av den uforlignelige Shakyamuni Buddha vi 
minnes [ _____navnet på den som minnes] i legeme som i ånd. 

 
Presten hilser, går frem til alteret og ofrer røkelse. Har presten en 
assistent slås et signal på storgongen og den første teksten resiteres: 
Hjertesutraen –  
Det er utdelt en tekstbok, og alle som ønsker det kan delta i teksten. 
Etter Hjertesutraen leser presten eller liturgen. 
 

 [Prest eller liturg leser: Herrens dedikasjon] 
I lovprisning vi resiterer den hinsidige visdoms Hjertesutra, og vier 
denne visdom den uforlignelige herre og mester Shakyamuni Buddha, 
de høyt ærverdige Bodaidharuma, Eiheo Dogen og Jokin Keizan. Måtte 
vi i ånd som i legeme ledes inn i den miskunnelige Buddhas skinnende 
visdom. I kraft av den treenige helligdom all sorg og lidelse opphøre. 
 
 [Prest eller liturg leser: Nådens offer dedikasjon] 
For således med disse blomster, lys og røkelse vi minnes [ ___navnet 
på den som minnes]. For likeså for din familie ber vi om at himmelens 
og jordens porter åpnes, for fred med alle mennesker, av nåde og 
lykksalighet, den uforlignelige oppvåknelse. 
 

Tekstene som leses ved minnemesse er Handlingens Kriterium - fem 
kapitler basert på Dogens skrifter. Ved 1. minnemesse resiteres 1. 
passus, 2. året 2. passus, og det 6. året starter man igjen på 1. passus. 

1. passus – Innstiftelse 
2. passus – Gjenløselse 
3. passus – Innvielse 
4. passus – Det ærverdige løfte 
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5. passus – Vårt virkes glede 
Daihi Shin Dharani [Melidenhetens Dharani] resiteres. 
Under denne sutra inviteres sangha til alteret for å ofre røkelse.  
 

[Presten eller liturgen leser: Hellige skrifters dedikasjon] 
For den uendelig prektige og hellige verden av Buddhas visdom. Med 
disse våre offer har vi resitert Den hinsidige visdoms Hjertesutra, 
Handlingens kriterium __. passus - ________, Daihi Shin Dharani – og 
vier disse skrifter [ ___navnet på den som minnes] og ber om at disse 
måtte lede deg på din vei. For således med din visdoms styrke se i glede 
til dine som i dag lyser fred over ditt minne. 
 

 [Prest eller liturg leser: Fastdedikasjon] 
I fullkommenhet den hinsidige visdom, for således den ærverdige vei, 
i oss med alle mennesker åpenbare.. 

 
 De tre juveler 
[Alle] 
Ti retninger, tre verdener, alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
Hinsidige visdom, Prannya Paramita 

 
RENSELSE 
LAND, HUS/ROM ELLER GJENSTANDER 
Der hvor hus bygges på gammel gravplass, eller at man vet/fornemmer 
fenomener i et hus/rom som ikke er naturlige eller ønskelige å ha der, 
kan en renselse foretas. Også gjenstander fra krig eller gjenstander som 
har hatt stor verdi for noen som har gått bort, kan renses. Ved renselse 
opphører de bånd, i form som i  formløshet, som knytter dette livet og 
det hinsidige. Ved dette ritualet, som ikke er ulikt vigsling av land, 
resiteres Vers for renselse og Hjertesutraen.    
 
RENSELSE AV PERSONER 
 Vi presiserer at det her ikke snakkes om noen form for eksorsisme. Ved 
svært, svært sjeldne anledninger, som for eksempel etter besøk på 
gravlund,  kan et menneske oppleve et plutselig og uforklarlig ubehag. 
Fra migrene som ikke går over, eller en fysisk smerte som kan minne om 
et hekseskudd. Noen ånder, ved sjeldne tilfeller, vet ikke helt hvilken 
verden de tilhører, og trenger litt hjelp for å vandre videre. De fleste 
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samfunn har vel hatt, og fremdeles har, noen mennesker som kjenner 
disse fenomenene og ritualene. 

I Japan følger alltid en liten plastikkpose med en klype salt med ved begravelse 
eller kremasjon. Når man forlater plassen strøs saltet over skuldrene for 
renselse 
Men det er ingen grunn til engstelse. Vi oppfordrer folk til å gå i begravelser og 
på gravlunder som normalt er, uten den aller minste bekymring. 
 

Med mindre man har spesiell kompetanse som prest, munk, nonne eller 
tilsvarende, skal man ikke engasjere seg eller på noen måte fordype seg i ritualene 
for renselse. Det er heller ikke vanlig blant prester, munker og nonner.  

 

16. DEL – VÅRT BUDDHISTISKE TROSBEGREP 
 
TRO ELLER TILLIT? 
I Kalamasutta sier Buddha: 
 

Det er rett av dere å tvile, det er rett av dere å være usikre, for tvil og 
usikkerhet kommer av at et emne er uvisst. Men hør! Ikke avvis noe bare 
fordi det er skikk og bruk eller tradisjon, eller bare fordi noen har sagt 
det, heller ikke fordi det står skrevet i hellige skrifter. Men, heller ikke 
godta noe bare fordi det er skikk og bruk eller tradisjon, eller bare fordi 
noen har sagt det, heller ikke fordi det står skrevet i hellige skrifter. 
 

 

Buddha nøyde seg ikke med dette. Han henstilte til sine disipler å 
granske Tathagata - Buddha selv, for på den måten finne ut om den 
mesteren de fulgte virkelig var oppvåknet eller ei.  
 
Begrepet «tro» er altså ikke noe som Buddha la videre vekt på i 
prosessen mot det «å se», med andre ord selve erkjennelsen. På den 
annen side er trosbegrepet viktig i vårt forhold til selve forkynnelsen av 
Buddhas ord og troslæren. Det er først når man har tro på at noe er av 
det gode og at det er godt for oss, at det omsettes til handling. Tro 
alene fører verken til erkjennelse eller visdom. Først når man handler i 
tråd med noe man tror på, kan man oppdage dets verdi. 
 
Buddha ble møtt med mennesker som spurte ham: Om vi ikke skal tro på 
en Gud, så må vi vel ha noe å tro på? Buddha svarte:  
 

Den som ikke er lettroende, men som ved selvinnsikt forstår det uskapte, 
den som har frigjort seg fra alle bånd om alt begjær, han er i sannhet den 
største blant mennesker.                                                      Dhammapada v.97                                                                                                                                                               
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Det er ikke enkelt å være den største blant mennesker, noe som 
Buddha bekrefter i dette verset: 

 
Det er enestående å bli født som menneske. Å leve som udødelig er heller 
ikke enkelt. Det er ikke enkelt å høre den sanne lære, enestående er den 
som våkner til en Buddhas åndsnærværelse.                 Dhammapada v. 182 

                                                                                                              

TRO ELLER TILLIT? 
I mange buddhistiske tekster finner vi ordet sraddha (sanskrit) som 
vanligvis oversettes med «tro». Men sraddha betyr ikke «tro» som i 
alminnelig teologisk betydning, men snarere en ”berettiget tillit” som 
bygger på overbevisning. Det er riktignok slik at begrepet sraddha i 
mange buddhistiske kulturer kan sammenfalles med et rendyrket 
trosbegrep, samtidig som det henspeiler på den respekt og høyaktelse 
som vises den treenige helligdom: Buddha, læren og fellesskapet.  
 

17. DEL - VÅR BUDDHISTISKE SOTOISKE TROSLÆRE 
 
HVA INNEBÆRER TROEN I SOTOZEN ORDEN? 
Fra himmelen ble en Buddha sendt oss. 
Ifølge historien anmodet gudene (ikke én men flere) Buddha om å la 
seg tilbakeføde som et menneske på jorden. For å lede mennesker ut av 
lidelsen, til opplysning og frelse. Vi samles om den treenige helligdom – 
Buddha, Dharma, Sangha. 

 
VI TROR PÅ BUDDHA 
Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft.  
Mester over lidelse og død. Visdommens og medlidenhetens far.  
Vår frelser. En sann lærer. 
 
VI TROR PÅ DHARMA 
Buddhas lære, den sanne læres ord. En praktfull og uforlignelig lære, 
sjeldent å møte selv i flerfoldige evigheter. Vi tror at de som følger hans 
lære vil få det godt, i dette livet som i det neste. 
 
VI TROR PÅ SANGHA 
Et fellesskap i Buddha og de mange matriarker og patriarker, munker og 
nonner av Det Hellige Freds Kollegium. Et fellesskap som bygger på 
likeverd, felles ansvar og felles plikter. 
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Vi tror på Dharma - Den sanne læres ord. 
 
Vi praktiserer meditasjon slik Buddha lærte oss. 
 
Vi tror på samsara – for vi fødes, eldes og til sist dør vi. En sirkel av fødsel 
og død, uten begynnelse eller ende. Buddha oppdaget en vei ut av 
denne sirkelen av gjenfødelser. 
 
Vi tror på gjenfødelse – at vi dør og at vårt legeme forgår, mens vår ånd 
forblir og fødes på ny som menneske.    
 
Vi tror på karma – at alle mennesker er ansvarlige for egne handlinger, 
og at disse kan ha positiv og negativ innvirkning på egne og andres liv, i 
dette som i det neste. Et menneskets liv er ikke forutbestemt. Den 
enkelte kan påvirke sitt liv. 
 
Vi tror på vår Buddhanatur - at alt levende med alle mennesker har 
mulighet til å bli en Buddha. 
 
Vi tror på Nirvana – en menneskelig tilstand av våkenhet og opplysning, i 
dette livet, en Buddha. 
 
Vi tror på Parinirvana – en Buddha bryter ut av fødselens og dødens 
kretsløp, og blir ikke gjenfødt, men befinner seg i Buddhas himmelrike. 
 
Vi tror på èn verden – en samhørighet mellom det som har vært, det 
som er og det som skal bli.  
 
Vi tror at det i fremtiden vil fødes en ny Buddha. 

    
DE TRE JUVELER 
Dette er et kort vers som ofte går igjen i ordenens liturgi. Når en tekst, 
sutra eller mantra leses i forbindelse med en messe eller et ritual, har 
det alltid et formål. Når teksten er ferdig, leses en dedikasjon. 
Dedikasjonen forteller de tilstedeværende hva eller hvem teksten 
dedikeres til. Etter dedikasjonen avsluttes det alltid med De tre juveler:  
 

Ti tretninger – tre verdener – alle Buddha 
Ærverdige Bodhisattva, Mahasattva 
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Den hinsidige visdom – Pranja Paramitta 
 
Ti retninger – alle fire himmelretninger og der imellom samt opp og 
ned. Med andre ord, alle steder. De tre verdener er: fortid, nåtid og 
fremtid. Alle Buddha betyr at det ikke kun er èn Buddha (opplyst) men 
flere (i de tre verdener). Vi ærer også de mange Bodhisattva – 
Bodhisattva er et viktig begrep i Mahayana-buddhismen og betyr En 
som har våknet, Det blir brukt om en som vier sin egen oppvåkning til å 
hjelpe alle andre levende vesener med å oppnå det samme. Mahasattva: 
Et høyverdig menneske som er på god vei til oppvåknelse. Også en 
mahasattva vier sin tid til å hjelpe andre til en Buddha-åndsnærværelse. 
Den hinsidige visdom (Prannya Paramita) er en Buddhas innsikt. 
Hinsidig betyr at den er bakenfor tanken. Vi kan ikke tenke oss til en slik 
innsikt. Som oftest er det kun gjennom anstrengelser et menneske 
våkner til en slik innsikt eller visdom. 
 
DEN TREENIGE HELLIGDOM 
I Sotozen orden er Den treenige helligdom et uttrykk for: 
 
BUDDHA – Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft. 
Mester over lidelse og død. Visdommens og medlidenhetens far. Vår 
frelser. En sann lærer. 
 
DHARMA – Buddhas lære. En praktfull og uforlignelig lære, sjeldent 
møtt selv i flerfoldige evigheter. 
 
SANGHA -- Et fellesskap i Buddha. Det Hellige Freds Kollegium 

 
Den som trues av farer søker trygghet mangt et sted: I fjell og skog, i 
parker, trær og helligdommer. 
Men slike steder er det ikke trygt, ikke den beste trygghet. For den som 
søker trygghet slike steder finner ingen frelse fra den lidelse som livet 
bringer. 

 
Den som søker gjenløselse ved Buddha, Dharma, Sangha, vil i sannhet se, 
de fire edle sannheter:  
 
Sannheten om lidelsen og hva som forårsaker den. Om hvordan den kan 
overvinnes og utslettes, ved den edle åttedelte vei. 
 
Dette er i sannhet et trygt sted. Dette er vitterlig det tryggeste sted. For 
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den som søker seg til slikt et sted, finner gjenløselse og all lidelse vil 
opphøre.                                                                         Dhammapada v. 188-192 

                                                                
I troen på Buddhas ord finner vi velsignelsen, nåden, lykken og frelsen. 
 
Gjenløselse – Befri eller frelse 

 
Gjenløselsens Buddha 
Gjenløselsens Dharma 
Gjenløselsens Sangha 
 
DEN TREENIGE HELLIGDOM 
Ære være Buddha, den ærverdige og uforliknelige Mester. 
Ære være Dharma, den ærverdige Renhetens Lære. 
Ære være Sangha, den ærverdige Hellige Freds Orden. 

 
BEKJENNELSEN  
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. 
Av endeløs grådighet, hat og forvirring. 
Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger. 
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse. 

 
DE TRE EDLE LØFTER 
Jeg lover for det første å ende all ondskap. 
Jeg lover for det andre å leve i rettskaffenhet. 
Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende. 

 
DE FIRE EDLE SANNHETER 

Lidelse 
Lidelsens årsak 
Lidelsens utslettelse 
Den edle åttedelte vei 
 
DEN EDLE ÅTTEDELTE VEI 
Rett syn 
Rett tanke 
Rett tale 
Rett handling 
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Rett levevei 
Rett bestrebelse 
Rett holdning 
Rett oppmerksomhet 

 
DE TI EDLE BUD 
For det 1. lover jeg å aldri drepe. 
For det 2. lover jeg å aldri stjele. 
For det 3. lover jeg å aldri tale usant. 
For det 4. lover jeg å aldri være utro. 
For det 5. lover jeg å aldri i beruselse mitt sinn fornedre. 
For det 6. lover jeg å aldri tale nedsettende om andre. 
For det 7. lover jeg å aldri meg opphøye og på andre legge skyld. 
For det 8. lover jeg å aldri falle i begjærlighet. 
For det 9. lover jeg å aldri ledes av  vrede og av hat. 
For det 10. lover jeg å aldri ringeakte den treenige helligdom. 
 
DEN TREFOLDIGE GJENLØSELSE 
Gjenløselsens Buddha - med alle levende, legemliggjøre den edle vei, den 
uforlignelige oppvåknelse. 
Gjenløselsens Dharma - med alle levende, i oss de ærverdige skrifter, et 
hav av miskunnelig visdom. 
Gjenløselsens Sangha - med alle levende, av nåde og lykksalighet, all lidelse 
opphøre. 
 
HVA INNEBÆRER VÅR BUDDHISTISKE TRO? 
I troen finner vi trygghet for at vi alle har Buddhanatur og at vi ved 
Buddhas lære kan finne denne i oss selv. For en buddhist er det viktig  å  
lese Buddhas lære, for så gjennom vår buddhistiske praksis søke å 
erkjenne det som ikke kan forstås med ord alene. Uten Buddhas lære 
Dharma eller fortellingene om Buddha, finnes ikke noe grunnlag for 
verken troen eller forstanden.  Hvordan vi skal tro på Buddha er bygget 
på den enkeltes frihet til å handle. Troen på Buddha, Dharma og Sangha 
er en personlig handling. Mange av lignelsene om Buddha skildrer en 
Buddha med en grunnleggende og uforlignelig erkjennelse som ikke kan 
fattes ved fornuften. I Diamantsutraen beskriver Buddha betydningen 
av at troen ikke skal befestes ved gitte ord eller faste formuleringer. 
Den som ikke har tro på Buddhas ord, kan vanskelig kalle seg buddhist. 
Som buddhist ønsker vi å oppfylle troen. Når tro blir handlig og vi ser at 
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handlingen er god og at den gjør godt, er vi et barn av Buddha eller en 
Buddhas disippel. Noen vil gjennom å leve en slik tro «se Buddha» for så 
å selv bli en Buddha. For den som blir en Buddha transcenderer denne 
verden, men forblir i denne verden som en manifestasjon av troens 
betydning.   
 
Denne observans er ment å vise hvordan  vi som buddhister kan 
uttrykke troen,  og hvordan vi kan utøve troen.   
 
HVA BETYR DET Å VÆRE KRITISK TIL TROEN? 
I Kalamasutta sier Buddha: 
 

Det er rett av dere å tvile, det er rett av dere å være usikre, for tvil og 
usikkerhet kommer av at et emne er uvisst. Men hør! Ikke avvis noe bare 
fordi det er skikk og bruk eller tradisjon, eller bare fordi noen har sagt 
det, heller ikke fordi det står skrevet i hellige skrifter. Men, heller ikke 
godta noe bare fordi det er skikk og bruk eller tradisjon, eller bare fordi 
noen har sagt det, heller ikke fordi det står skrevet i hellige skrifter. 

 
 

Buddha nøyde seg ikke med dette. Han henstilte til sine disipler om å 
granske Tathagata Buddha selv, for at de på den måten kunne finne ut 
om den mesteren de fulgte virkelig var oppvåknet eller ei.  
 
Begrepet «tro» er altså ikke noe som Buddha la videre vekt på i 
prosessen mot det «å se» - med andre ord, selve erkjennelsen. På den 
annen side er trosbegrepet viktig i vårt forhold til selve forkynnelsen av 
Buddhas ord og lære. Det er først når man har tro på at noe er av det 
gode og at det er godt for oss, at det omsettes til handling. Tro alene 
fører verken til erkjennelse eller visdom. Først når man handler i tråd 
med noe man tror på, kan man oppdage dets verdi. 
 
Da Buddha ble møtt med mennesker som spurte: «Om vi ikke skal tro på 
en Gud, så må vi vel ha noe å tro på»? Buddha svarte:  
 

Den som ikke er lettroende, men som ved selvinnsikt forstår det uskapte, 
den som har frigjort seg fra alle bånd om alt begjær, han er i sannhet den 
største blant mennesker.                                                     Dhammapada v.97 

 
Det er ikke enkelt å være den største blant mennesker, noe som Buddha 
bekrefter: 
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Det er enestående å bli født som menneske. Å leve som udødelig er heller 
ikke enkelt. Det er ikke enkelt å høre den sanne lære, enestående er den 
som våkner til en Buddhas åndsnærværelse.                 Dhammapada v. 182                                                                                     
 

Mange steder i de buddhistiske tekster finner vi ordet sraddha (sanskrit) 
som vanligvis oversettes med «tro». Men sraddha betyr ikke «tro» som i 
alminnelig teologisk betydning, men snarere en «berettiget tillit» som 
bygger på overbevisning. Det er riktignok slik at begrepet sraddha i 
mange buddhistiske kulturer kan sammenfalles med et rendyrket 
trosbegrep, samtidig som det henspeiler på den respekt og høyaktelse 
som vises den treenige helligdom: Buddha, læren og fellesskapet.  
 
HVA LIGGER I TROEN? 
Å tro innebærer at man tar den høyst ærverdige Shakyamuni Buddhas 
ord til følge, at Buddhas ord er sant, og at den som følger dette 
sannhetens ord vil få det godt. For Buddhas ord var, er, og vil til alle 
tider være av det gode. 
 
Å tro er en tilslutning til den sannhet som Buddha åpenbarte i Maghada. 
Buddha sa:  
 

Hvor vidunderlig, hvor vidunderlig, for jeg har i denne stund med alle 
levende erkjent det opplyste sinn, for det er ved dette opplyste sinn at 
der i sannhet finnes en vei som fører ut av lidelsen og fødselens og 
dødens kretsløp.                                                                                      Itivuttaka 92  

 
Å tro er å se at den som ikke søker det sanne ord, ikke leder til det 
opplyste sinn, som i seg selv er den sanne vei. For det er denne vei som 
frelser mennesket fra lidelse og leder til fred i oss selv og med andre. 
 
Å tro er å høre Buddhas ord, de ord som har fulgt i rekken av Buddhas 
herkomst, de ærverdige patriarker, munker og nonner som talte, taler, 
og som vil til alle tider tale Buddhas ord. 
 
Å tro er å gi sin tilslutning til den høyst ærverdige Shakyamuni Buddha 
som mange så og hørte da han vandret på jorden, som i dag som den 
gang er med oss i den hellige skrift og den treenige helligdom. For det 
er gjennom dette ordet og ved åndens styrke og de mange disipler at vi 
kan lære ham å kjenne. 
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Å tro er å sette vår lit til den treenige helligdom 
  
Å tro er å følge den edle åttedelte vei. For det er denne edle åttedelte 
vei som er Buddhas lære.  
 
Å tro er å praktisere den edle åttedelte vei, for det er i kraft av våre tanker, 
ord og gjerninger at vi vil finne frelsen. 
 
Å tro er å søke etter erkjennelse. For det er erkjennelsen som er den sanne 
bekreftelse på troen. Mennesket er ikke tomme kar som skal fylles med 
forstand, men fulle kar som skal forstås ved erkjennelsen. 
 
Å tro er å gi sin tilslutning til bekjennelsen. 
 
Å tro er å se at vi har vendt tilbake til menneskets natur og således får ta 
del i den uforlignelige Buddhas visdom. 
 
Å tro er troen på universets lov om gjengjeldelse for vår karma, våre 
handlinger i tidligere liv, i dette livet, som i de mange fremtidige liv. 
 
Å tro er å bøye seg i forlatelse og be den kosmiske gjengjeldelse om å 
være oss nådig. I åsyn av den uforlignelige Buddha i oppriktighet å 
tilkjennegi våre ugjerninger. For det er ved den trefoldige verge vi finner 
gjenløselse. 
 
Å tro er å se at de  mange Buddha alle vandret den sanne vei. For å se at 
vår bevissthet i seg selv er Buddha, og at Buddha er å være fullkommen i 
vår menneskelighet. Buddha er den trefoldige gjenløselse. 
 
Å tro er å følge de ti edle bud. 
Å tro er å betrakte de fire edle sannheter. 
Å tro er å overholde de tre edle løfter. 
Å tro er å oppfylle de fire hellige løfter 
 
Å tro er å søke klarhet i betydningen fødsel og død. For den opplyste 
Buddha dveler mellom fødsel og død, mellom visdom og illusjon. For ved 
den uforlignelige Buddhas kraft skal vi ei foruroliges av døden ei heller 
lengtes etter paradis og evig liv. For som et unders under fødes vi som 
menneske og som menneske skal vi forgå, for likeså vil vi igjen gjenfødes 
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som menneske i Buddhanatur. 

 
VELSIGNELSEN  
 

SLIK ER DET OSS FORTALT: 
I Maha Mangala Sutta fortelles det om en anledning der Herren oppholdt 
seg i Jetavana klosteret i Savatthi. Sent på natt kom en gudeskikkelse 
(devata) som med et veldig lys gjorde natt til dag i hele Jetavana. Den 
himmelske guden steg fram for Buddha, bøyet seg for ham og sa:  
 

Av både guder og mennesker finnes det mange som i lengsel etter 
lykksalighet undres over velsignelsen. O opplyste mester, fortell meg så, hva 
er den største velsignelse?   
Den høyst ærverdige Shakyamuni Buddha svarte således: 

 
Å unngå omgang med uvettige folk, men omgås de som er fornuftige, og vis 
ære til dem som æres bør.  
Det er den største velsignelsen. 
 
Å ha bopel på et passende sted, vit at du har gjort mange gode gjerninger, 
og at du vandrer på den rette vei.  
Det er den største velsignelsen. 
 
Å utvikle sine evner og skaffe seg kunnskap. Utvikle sin egendisiplin og 
kunne føre et anstendig språk.  
Det er den største velsignelsen. 
 
Å vise omsorg for sin mor og far, vise kjærlighet til kone og barn, og ha et 
arbeid som ikke volder noen skade.  
Det er den største velsignelsen.  
 
Å være sjenerøs og føre et sannferdig liv med omtanke for slektninger.  
Å gjøre det som er sannferdig og godt.  
Det er den største velsignelsen. 
 
Å avstå fra å handle i ondskap, vær måtelig med sterke drikker. Å gjøre slike 
ting som er rett og riktig.  
Det er den største velsignelsen. 
 
Å vise aktelse og ydmykhet. Være tilfreds og vise takknemlighet.  
Og ta litt tid til å lytte til Herrens ord.  
Det er den største velsignelsen. 
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Å være lydig og tålmodig, og ta litt tid til å snakke med munkene om 
Dharma, den ærverdige renhetens lære. 
Det er den største velsignelsen. 
 
Å være iherdig og vise måtehold. Å søke innsikt i de fire edle sannheter og 
veien til Nirvana, frelsen for seg selv og for andre. 
Det er den største velsignelsen 
 
Å erkjenne den bevissthet som ei rokkes over endringer i livet, men har ro i 
sinnet og er trygg og sorgløs.  
Det er den største velsignelsen. 

 
For se at de som har etterlevd og oppfylt dette skal finne lykke på sin vei. 
For uansett hvor enn de vandrer vil de seire.                     
                                                                                            

For således er disse de største velsignelser. 
 
VELSIGNELSENS KRYBBE 
Da gudene anmodet den kommende Buddha om å tilbakefødes for å vise 
menneskene en vei til frelse, tiltalte gudene ham som «den velsignede». 
Den unge prinsen Siddharta Gotama var velsignet med evnen og sinnets 
styrke, nødvendig for å finne en vei ut av lidelsen. At den kommende 
Buddha våknet og ble en Buddha, og således viste den sanne vei for de 
mange kommende Buddhaer, bærer i seg velsignelsen og frelsens kraft. 
Erkjennelsen av betydningen av fødsel og død, og hvordan vi fra fødselens 
og dødens lenker kan settes fri, er velsignelse. Det rene menneskesinn 
som er fritt og uten grense, og som ikke lar seg uroe, er velsignelsens 
åpenbaring.  
Den uforlignelige Buddhas visdom er en velsignelse for alle mennesker - av 
tidligere liv, i dette som i de mange kommende liv heretter. Velsignelse er 
en del av det kosmiske kretsløp av årsak og virkning, og av den hinsidige 
visdom (Prajnaparamita). 
 
HVORDAN MOTTAR VI VELSIGNELSEN? 

Å bli tilbakefødt som menneske, som er et unders underverk.  
Veien til frelsen er i seg selv en velsignelse. Av alle velsignelser er 
frelsen den aller største. 
 
Å være velsignet er den som har nådd frem til sin opprinnelige 
Buddhanatur, vist oss av Buddha den uforlignelige Herre og 
Mester, anskueliggjort ved Dharma, den ærverdige renhetens 
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lære. Som, til denne dag er bibragt oss av munker og nonner av 
den Hellige Freds Orden.  

 
VELSIGNELSE VED HANDLING 
En munk eller nonne er innviet i Den hellige freds orden, i ett med den 
ærverdige Buddha. Munker og nonner er disipler av Herren og blir ved 
ordinasjon velsignet ved hans visdom i hans nåde. I dag har buddhistiske 
prester, i tempeler og klostre verden over som en av mange oppgaver å 
føre velsignelsen videre gjennom et handlingens ritual, til alle som ber om 
det. Å velsigne er en handling som gir liv, der selve livet er opphavet.  
 
Velsignelse av små barn 
Velsignelse ved voksendåp 
Velsignelse ved vigsel 
Velsignelse ved død  
Velsignelse ved giverglede  
 
LIDELSEN 
Buddha kalte livet for «lidelse» ikke for å være en ulykkesprofet, men for å 
peke på det som forhindrer mennesket i å finne tilfredshet og frelse. 
Erkjennelsen av at alderdom, sykdom og død er en nødvendig del av livet, 
og at grådighet, hat og forvirring kan opphøre ved praktisering og 
oppvåkning til den edle åttedelte vei.   
 
NÅDEN 
Buddha sa:  

Den som med gode gjerninger gjør opp for det han har gjort av vondt, han 
lyser opp denne verden som månen lyser fra en skyfri himmel.                                                                                     
                                                                                                           Dhammapada v. 173 
                                                                                                                                                                  

Nåden får et menneske: 
- ved å være empatisk og ha medlidenhet med alle levende.  
- gjennom bekjennelsen. Først når vi bekjenner våre ugjerninger vil 

vi bli vist nåde. 
- som streber etter å etterleve de fire hellige løfter.  
- som lovpriser den treenige helligdom. 
- som streber etter å oppfylle de tre edle løfter. 
- som søker de fire edle sannheter 
- som vandrer den edle åttedelte vei. 
- som følger de ti edle bud. 
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Vi kan gjemme oss for vår egen karma like lite som vi kan skille oss fra vår 
egen skygge. 
 
FRELSEN 
Begrepet frelse brukes i buddhismen om å bli forløst fra gjenfødelsens 
eller «lidelsens» sirkel. Buddha het opprinnelig Siddharta som betyr 
«den fullbragte» eller «han som har fullendt det han satte seg fore». 
Siddhartas livsgjerning var å finne en vei ut av lidelsen, først for seg selv 
og så for andre. I 45 år vandret han rundt og spredte den sanne lære. 
Frelsen får mennesket ved innsikt. Buddha snakker om en «visdommens 
port» som fører frem til frelsen ved å fremstå som en Buddha. Når en 
Buddha dør og stiger inn i Parinirvana, opphører gjenfødelsens sirkel.  
 

Du er din egen frelser, for hvilken annen frelser finnes vel? For den som 
helt og fullt har temmet seg selv, har funnet en frelse som er vanskelig å 
få tak i.                                                                                         Dhammapada v. 160  

 
Også jeg er denne verdens far, og vil frelse alle som lider og som lever i 
smerte. Til alle dere mennesker som lever i dyp tvil og rådløshet. For 
skjønt jeg lever, sier jeg dere at jeg har vandret hinsides dette livet. 
 
For uavbrutt jeg undres hvorledes jeg best kan lede menneskeheten 
gjennom den uforlignelige visdommens port, og like frem til erkjennelsen 
lik den av en Buddha.                                          Lotussutraen Kap. 16. v. 22, 25 
  

Det var uaktuelt for Buddha å gi noen forklaring på en Buddhas verden 
eller eksistens etter døden, men svarte «den ville være hinsides et være 
og et ikke-være.» Med andre ord, det er uransakelig for oss. 
 

18. DEL – BØNNENS PLASS I BUDDHISTISK PRAKSIS 
 
Bønn kommer til uttrykk på mange ulike vis i vår buddhistiske praksis. 
Felles for alle buddhistkulturer er at vi samler våre hender og bøyer 
våres hoder. De samlede hender og det å bøye våre hoder gjenspeiler 
Dharma den levende lære og knyttes til trosbegrepet, et sannhetens 
ord og om en sann vei som leder til erkjennelsen. For mennesket er i seg 
selv en Buddha, Buddha er mennesket i all sin natur. Når vi samler våre 
hender føres den ene og den andre sammen uten hinder eller grenser. 
Oss selv og andre, subjekt og objekt, relativ og absolutt møtes i 
gjensidighet, for respekt og fred. Vi bøyer våre hoder for den høyst 
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ærverdige Shakyamuni Buddhas lære, den gyldne middelvei som er fri 
fra den dualistiske tanke, forløst fra menneskesinnet som er 
stigmatiserende og fordomsfullt. 
 
Bønn er menneskets innerste ønske om å oppfylle troen. Ved bønn 
manifesteres vår intensjon om oppriktighet og rettskaffenhet. I bønnen 
kommer våre håp og ønsker for både oss selv og for andre til uttrykk. 
Ved bønn viser vi vår ydmykhet og vår takknemlighet. Vår bønn speiler 
den miskunnelige lære for at alt levende, til alle tider, måtte disse finne 
den nådige gjenløselse.   
 
Gjennom bønnens mysterium og troens kraft styrkes vi i håp der det er 
usikkerhet, trøst der det råder fortvilelse, glede der det oppleves sorg 
og nåde der hvor ugjerninger er begått. Bønn er en vei til erkjennelsen, 
vårt legeme er et erkjennelsens tempel. Bønn er forening av form og 
formløshet, av legeme som ånd, av denne verden som den hinsidige, 
den forgjengelige som den til evig tid.  
 
I bønn knyttes bånd mellom denne verden av fysisk form og den av 
formløshet. I bønn forenes de tre verdener, av fortid, nåtid og av 
fremtid. Bønnens kraft kjenner verken tid eller sted. Bønnen fører vårt 
fysiske legeme, vår ånds intensjon og den opplyste formløse Buddhas 
verden sammen. Den formløse Buddhas vei er den verden av levende 
vesener og av mennesker som har vært, som er og som en gang vil bli 
tilbakefødt som menneske.  
 
Bønnen er rettet til Buddha - det rene, opplyste menneskesinnet. Til 
Buddha, vår opprinnelige natur som manifesteres i alle ting, alle steder. 
Til Buddha, den høyst ærverdige og uforlignelige mester. Buddhas 
verden er en verden av uendelig visdom, i form som i formløshet. 
Buddhas verden er den våknes verden, den som ved opplysningens 
kraft kjenner fødselens og dødens kretsløp. De mange Buddha som har 
vandret på jorden og gitt oss den fullkomne sannhet. Ved en Buddhas 
åndsnærværelse kan hvert menneske se at vi fra lidelsens lenker løses. 
Ved en Buddhas visdom oppdage at vi kan befris fra grådighet, hat og 
forvirring. Bønnen er rettet til Dharma, den ærverdige renhetens lære. 
For det er ved denne lære vi lærer den ærverdige Shakyamuni Buddhas 
visdom å kjenne, kjærlighetens og medlidenhetens visdom. Bønnen er 
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rettet til Sangha, den ærverdige hellige freds orden. Et fellesskap 
forankret i respekt for individet og for verden.    
 
For den som i bønn, med ord, i handling som i stillhet, samler sine 
hender og bøyer sitt hode, ber den kosmiske gjengjeldelse om nåde. For 
det er ved den ærverdige Buddhas føtter vi finner gjenløselsen som 
åpner i oss den sanne vei og gjør oss oppriktige i tanker, ord og 
gjerninger. For det er bønnens og den ufattelige gjenløselsens kraft 
som forandrer alle som vandrer Buddhas vei og er til gagn i nærvær av 
alle levende vesener, levende som døde. 
 
ULIKE UTTRYKK FOR BØNN 
BØNN I DE HELLIGE SKRIFTER 
Vår ordens buddhistiske liturgi, i skriften og i det talte ord, er i seg selv 
bønn.  
 
BØNN, ET HANDLINGENS RITUAL 
VED Å SAMLE VÅRE HENDER 
De samlede hender er et uttrykk for Dharma - renhetens lære, troen, 
bekjennelsen og erkjennelsen. En symbolsk handling for gjensidig 
respekt og fred. 
 
VED HVILENDE HENDER 
De hvilende hender er et uttrykk for Dharma - renhetens lære, troen, 
bekjennelsen og erkjennelsen. En symbolsk handling for gjensidig 
respekt og fred. 
 
VED FREDFULLE HENDER 
De fredfulle hender er et uttrykk for Dharma - renhetens lære, troen, 
bekjennelsen og erkjennelsen. En symbolsk handling for gjensidig 
respekt og fred. 
 
VED Å SETTE FREM OFFER  
På et buddhistisk alter, i et tempel, kloster eller i hjemmet, settes fram 
daglige offer. Offergaver er i seg selv takksigelsens og lovprisningens 
bønn.  
Lys tennes i hjemmet som ved templer ved alle typer messe og ved ulike 
seremonier, fra vugge til grav. Lyset er symbol på håpet, en lanterne i 
vårt indres mørke. Lyset er det opplyste sinn. I lyset ser vi tingene slik de 
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er, vår egen opprinnelige natur slik den er. Dette er takksigelsens og 
lovprisningens bønn. 
Røkelse ofres i hjemmet som i templer ved alle typer messe og ved ulike 
seremonier, fra vugge til grav. Stavrøkelse eller strørøkelse er et symbol 
på form og formløshet i enhet. Røkelsen avgir en aroma som skaper ro i 
sinnet. Dette er takksigelsens og lovprisningens bønn. 
Blomster ofres i hjemmet som i templer, ved alle typer messe og ved 
ulike seremonier, fra vugge til grav. Blomster er en fryd for øyet. For 
blomster står alltid i all sin prakt uavhengig av hvilken type andre 
blomster de plasseres sammen med. Dette er takksigelsens og 
lovprisningens bønn. 
 
STEMMEN ER LITURGIENS FREMSTE INSTRUMENT 
Vår røst gir ordet form. Den hellige skrift er en lovprisning av Buddha, 
Dharma, Sangha. Liturgen leder liturgien og fellesskapet og sammen 
med munker og nonner resiterer den hellige skrift. Dette er 
takksigelsens og lovprisningens bønn. 
 
ANDRE LITURGISKE INSTRUMENTER 
I vår orden benyttes mange ulike instrumenter. En kantor har ansvaret 
for de liturgiske instrumentene som er et redskap som støtter og 
forsterker bønnen, enten i et handlingens ritual, i resitasjon av den 
hellige skrift eller i meditasjonen. De ulike instrumentene har en sentral 
funksjon som anfører tempelets eller klosterets virke og signaliserer når 
noe begynner eller avsluttes. Dette er takksigelsens og lovprisningens 
bønn. 
 
KLOKKENS BØNN 
I tempelets eller klosterets dharmahall finnes en hovedklokke. Denne 
kimer ved alle messer og ved ulike seremonier. Det er ved klokken 
bønnen innledes.  
 
MORGENKLOKKE 
En ny dag markeres med hovedklokken. En munk eller nonne sprer sitt 
lovtøy på lovmatten. Til sammen atten slag med to minutters intervall. 
Til hvert klokkeslag utføres en prostrasjon og resitasjon av Klokkens 
vers. Klokkens vers er en bønn for alle levende, om forløselse fra lidelse 
og ulykke. 
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KVELDSKLOKKE 
En dag avsluttes og markeres med hovedklokken. En munk eller nonne 
sprer sitt lovtøy på lovmatten. Til sammen ni slag med tretti sekunders 
intervall. Til hvert klokkeslag utføres en prostrasjon og resitasjon av 
Klokkens vers. Klokkens vers er en bønn for alle levende, om forløselse 
fra lidelse og ulykke. 
 
SIGNAL FOR MÅLTID 
Ved kjøkkenet henger en Blokk og en Sky. En Blokk er en tykk 
sekskantet treblokk, og skyen er en kraftig skyformet jernplate som 
begge slås på med en trehammer. Det er ved blokkens og skyens signal 
at munker og nonner samles til måltid. 
 
BORDBØNN 
Måltider er tid for takksigelsens bønn. Før et måltid forlater kjøkkenet 
har en munk eller nonne som oppgave å utføre ni prostrasjoner, enten 
et egnet sted på kjøkkenet eller i området utenfor. Føde er livsviktig 
organisk liv, som gir oss styrke i ånd som i legeme, for styrke, velbehag 
og glede. De mange levende vesener med utallig arbeid bringer oss vår 
daglige føde. Våre liv og vår søken etter det opplyste sinn forutsetter 
føde og den er derfor gjenstand for takksigelsens bønn.  
 
ORDINÆRE MÅLTIDER 
Et ordinært måltid har et kortere bordvers før og etter. Ved disse 
måltidene som oftest foregår i stillhet benyttes et alminnelig dekketøy. 
Bordverset er en takksigelsens bønn. 
 
RITUELLE MÅLTIDER 
Ved spesielle anledninger inntas måltidene rituelt og i stillhet. Munker 
og nonner benytter et sett personlige spiseboller. Vers for løftet bolle 
resiteres med hovedbollen hvilende på tre fingre på hver hånd, løftet i 
høyde med pannen. Bordverset er en takksigelsens bønn. 
 
VED GIVERGLEDE  
Donasjon og offer til en god sak og for trengende, er en viktig del av vår 
buddhistiske kultur og vår tradisjons arv. Det uselviske, barmhjertige og 
gavmilde mennesket bærer i seg av nåden og velsignelsen. Gavmildhet 
er en av buddhismens seks visdommer. Donasjon og offer er i seg selv 
en bønn, i takksigelse, til hjelp, for håp og for glede. Som vi gir, skal vi 
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selv motta. Som vi hjelper andre skal vi selv få hjelp. For således er den 
ærverdige Buddhas vei, i glede og for fred.  
  
VED Å BØYE VÅRT HODE 
I oppriktighet bøyer vi vårt hode, i takksigelse og i lovprisning. For å 
bøye vårt hode med hvilende hender eller samlede hender viser vi vår 
takknemlighet og ærefrykt. For dette er i alminnelighet takksigelsens og 
lovprisningens bønn.  
 
VED Å KNELE 
I oppriktighet kneler vi, i takksigelse og i lovprisning. For å knele med 
samlede hender er å vise takknemlighet og ærefrykt. For dette er i 
ærbødighet takksigelsens og lovprisningens bønn. 
 
VED Å PROSTRERE 
I oppriktighet prostrerer vi, i takksigelse og i lovprisning. Å falle på kne, 
tre eller ni ganger, med løftede hender er å vise takknemlighet og 
ærefrykt. For dette er i høyaktelse takksigelsens og lovprisningens 
bønn. 
 
BØNN VED MORGENMESSE 
Fellesskapet samles til morgenbønn. Morgenmessen åpnes med 
klokkeslag og ledes eller officieres av forrettende prest, munk eller 
nonne med formell kompetanse eller adekvat praksis. Liturgen foretar 
innlesningen (tittelen på en sutra eller tekst) og resiterer 
dedikasjonene. En dedikasjon er i bønn et uttrykk for en sak, person 
eller personer som en sutra eller tekstene vies. Sutra, mantra og 
tekstene resiteres av alle.  
 
ORDENSBØNN 
Vår ordens liturgiske tradisjon er en lovsang til lovprisning av 
tradisjonens stifter, visdommens og medlidenhetens far, Shakyamuni 
Buddha. Morgenmessens første del innledes med Hjertesutra og 
avsluttes med at liturgen resiterer stifters dedikasjon. I stifters 
dedikasjon æres også den japanske ordens grunnleggere, de høyt 
ærverdige Eihei Dogen og Keizan Jokin. Å holde fast ved de liturgiske 
skrifter er å helligholde den levende overlevering av ordet og av vår 
religiøse, kontemplative og meditative praksis. Slik er dedikasjon til 
stifter en bønn om å holde fast ved den uendelig prektige visdommens 
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Buddhas verden. Bønnen er en påkallelse av åndens mektige styrke, for 
å se til oss, for å lede oss, sammen med alle levende vesener, til den 
hellige kunnskap som fører mennesket ut av lidelse.  
 
DE TRE JUVELER 
Alle dedikasjoner avsluttes ved en kollektiv resitasjon av De tre juveler - 
en lovprisning av 1. de mange Buddha til alle tider, alle steder. 2. de 
ærverdige Bodhisattva og Mahasattva, de som har og som i dag vier sitt 
liv til spredning av Dharma, renhetens lære. 3. den hinsidige visdom 
pranya paramita. 
 
BØNN FOR PATRIARKENE 
I vår orden er patriarkene munker og nonner som har videreført læren 
og ordenens praksis og som i særlig grad har bidratt til ordenens 
spredning og utvikling. Ved den daglige morgenmessens andre del æres 
patriarkene. En patriark kalles i vår orden en Daiosho (en som er fredfull 
og høyt ærverdig). Med samlede hender resiteres navnene på alle 
patriarkene i vår linje, som innledes med navnene på seks av de 
opplyste mestere Siddharta Gotama studerte sammen med før han ble 
en Buddha. Under resitasjonen av alle navnene utfører den forrettende 
prest (officienten) ni prostrasjoner.  
Fra den uforlignelige Shakyamuni Buddha finnes 28 indiske patriarker. 
Den 28. er Bodhidharma (Bodaidaruma) som førte zenbuddhismen fra 
India til Kina tidlig på 500- tallet e.v.t. og betraktes som 
zenbuddhismens far. Bodhidharma har en spesiell plass til venstre for 
høyalteret enten i form av en figur og/eller ved navn på en minnetakke. 
Ved den daglige morgenmessens andre del æres patriarkene med ofring 
av røkelse, sammen med den hellige skrift og dedikasjonen er dette 
bønn for takksigelse. 15. oktober holdes høymesse for denne patriarken 
med lovprisning og bønnens liturgi. Etterfulgt av 28 indiske patriarker 
følger 22 kinesiske.  
Vår ordens grunnlegger og første patriark i Japan var den høyt 
ærverdige Eihei Dogen som følges av 33 patriarker i Japan. Ordenen er 
ført til vårt land Norge der linjen i framtiden kan bli markert med en 
patriark.  
 
BØNN FOR TEMPELETS/KLOSTERETS GRUNNLEGGER 
Et tempel eller kloster har et navn. Et offisielt navn registreres med to 
navn (for- og hovednavn). Fornavnet er navnet på grunnleggeren og 
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hovednavnet bestemmes ofte ut fra beliggenhet eller intensjon. En 
grunnlegger er byggherren eller den som leder bruksendringen og skal 
settes inn som abbed eller abedisse. Dett er tempelets eller klosterets 
egentlige grunnlegger, men i vår orden viser grunnlegger ydmykhet og 
respekt for sin ordensfar eller ordensmor (den som foretok munke- eller 
nonne ordinasjonen) og navngir tempelet eller klosteret med hans eller 
hennes navn. Grunnlegger har en spesiell plass til høyre for høyalteret 
enten i form av en figur og/eller ved navn påskrevet en grunnleggers 
minnetakke. Ved den daglige morgenmessens tredje del æres 
grunnlegger med ofring av røkelse og sammen med den hellige skrift og 
dedikasjonen til bønn for takksigelse, mens den forrettende prest 
(officienten) står oppreist ved lovmatten mens han/hun i de samlede 
hender holder kromstaven eller lotusstaven.  
Ved grunnleggers bortgang holdes messe på en bestemt dag i året med 
lovprisning og bønnens liturgi. Til sist bes det for tempelets eller 
klosterets avdøde abbeder, abedisser, munker, nonner og medlemmer 
av menigheten. Officienten prostrerer under dedikasjonen, i høyaktelse, 
takksigelsens og lovprisningens bønn. 
 
BØNN VED KVELDSMESSE 
Fellesskapet samles til kveldsbønn. Kveldsmessen åpnes med 
klokkeslag og officieres av forrettende prest, munk eller nonne med 
formell kompetanse eller adekvat praksis. Denne messen starter med 
resitasjon av Daihi Shin Dharani, en Sutra for åndenes kraft av grenseløs 
nåde og medlidenhet. Dernest resiteres Den Søte Nektar Port, en 
takksigelse for vårt daglige brød. Teksten er også et offer av føde rettet 
de grådige ånder, de som har gått bort men i åndens nærværelse holder 
fast ved denne verden. Måtte vår bønn og vårt offer tilfredsstille også 
dem. Denne kveldsmesse er likeså en takksigelsens bønn for vårt 
legeme, vår familie og vårt samfunn.  
 
BØNN I STILLHET 
Den bønn som verken er oss overført ved de hellige skrifter eller 
gjengitt ved det talte ord, er bønn i ånd. Våre åndsevner taler taust om 
vårt hjertes dypeste hensikt.  
 
TEMPELBØNN 
Et tempel er en helligdom som bygges på vigslet grunn. Dersom en 
bygning på en eiendom bruksendres til et tempel eller kloster foretas en 
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vigsling. Bønnen er selve vigslingsritualet, en påkallelse av den treenige 
helligdom, et ritual for renselse som utføres med røkelse, hellig vann og 
blomster. Med dette skal all urenhet forvises og den hinsidige visdoms 
ånd ta bolig i tempelet.  
 
BØNN FOR BESKYTTELSE  
Den buddhistiske lære er beskyttet av himmelske voktere. Et tempel har 
sine voktere som oftest står på hver side av tempelporten. På kjøkkenet 
finnes en vokter av ild og vann og ved badet en vokter av badets vann. 
Ved toalettene finnes en vokter av alt urent. En vokter er også å finne 
ved abbedens kvarter. Ved offer og bønn til de himmelske voktere ber 
vi at de ser i nåde til oss og beskytter oss mot ulykker og uhederlige.  
 
VERGETAKKE 
I vår tradisjon finner man vanligvis en vergetakke i hvert hjem. Som en 
del av nyttårsforberedelsene lager templet eller klostret takker for det 
nye året. Vergetakkene velsignes med bønn om verge for familien og 
deres hjem. Dette er en bønn om glede og for fred i hjemmet. 
 
BØNN FOR RENSELSE  
Renselse brukes ved flere anledninger. En hustomt vigsles før huset 
bygges. For gjenstander som har vær benyttet i krig og som skal pryde 
et museum eller et privat hjem utføres ofte en renselse. I et tempel 
utføres et renselsesritual ved ulike anledninger som f.eks. ved 
innsettelse av ny abbed/abedisse. Renselse er en bønn som lyser 
velsignelse og setter fri de grådige ånder som oppholder seg i en verden 
av formløshet. En visdom av åndens kraft, med røkelse, blomster og 
med hellig vann forvise all urenhet. 
 
BØNN FOR VELSIGNELSE  
Når et menneske kommer til verden og når det forlater den lyses 
velsignelse over det. Ved konfirmasjon, vigsel, innvielse og ordinasjon 
påkalles den treenige helligdom og den trefoldige gjenløselsens kraft. 
For dette er en bønn om glede og fred, og måtte all lidelse opphøre.   

 
BØNN OM NÅDE  
For de som ser til oss, i denne verden som den hinsidige verden av 
formløshet, om våre gode handlinger vil stå oss bi. For som vi vår anger 
bekjenner for de ugjerninger vi har begått i dette livet som i tidligere liv. 
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Vi ber om gjenløselsens nåde når vi bøyer våre hoder. Med samlede 
hender, bøyet nakke, stående eller knelende, dette er i ærefrykt en 
bønn om nåden.  
 
BØNN FOR KRAGEN 
Den uformelle kragen bæres både av ordinerte munker og nonner, samt 
av noviser som har mottatt innvielsen eller dåpen. Kragen betraktes 
som Buddhas kledebon og symbol på Buddhas lære. Før kragen tas på 
plasseres den sammenfoldet på hodet, knelende med samlede hender 
resiteres Kappeverset. Med kragen på hodet leses verset tre ganger, en 
for Buddha, en for Dharma og en for Sangha. En bønn om åpenbaring 
av den sanne lære som kan frelse alle mennesker fra lidelsen. Også når 
kragen tas av skal man knele, for dette er i ærbødighet takksigelsens og 
lovprisningens bønn. 
 
BØNN FOR KAPPEN. 
Den formelle kappen bæres kun av ordinerte munker og nonner. 
Kappen er Buddhas kledebon og symbol på Buddhas lære og vår 
buddhistiske praksis. Før kappen tas på plasseres den sammenfoldet på 
hodet, knelende med samlede hender resiteres Kappeverset. Med 
kappen på hodet leses verset tre ganger, en for Buddha, en for Dharma 
og en for Sangha. En bønn om åpenbaring av den sanne lære som kan 
frelse alle mennesker fra lidelsen. Også når kappen tas av skal man 
knele, for dette er i ærbødighet takksigelsens og lovprisningens bønn. 
Til morgenmeditasjon er det kun abbeden og officienten, den som ofrer 
røkelse og prostrerer ved innledning av zazen, har kappen på. Ved 
morgenmeditasjon sitter munker og nonner uten kappe, noviser sitter 
uten krage. Meditasjonen avsluttes med klokkeslag og en 
ansvarshavende samler sine hender og sier «ta imot kappen». Kappen 
eller kragen plasseres på hodet og med samlede hender resiteres 
kappe- verset. Kappen tas på, for dette er i ærbødighet takksigelsens og 
lovprisningens bønn. 
 
BØNN VED SKRIFTEMÅL 
Skriftemål er et ritual som munker og nonner utfører en gang hver 
måned. Ritualet er også åpent for lekfolk og novise. Ved skriftemål 
tilkjennegir vi vår feilbarlighet. Med samlede hender kneler vi og bøyer 
våre hoder i forlatelsens bønn, og erkjennelsens bønn. Likeså er ritualet 
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en fornyelse av De fire hellige løfter, og en bekreftelse av troen ved Den 
trefoldige gjenløselse. Dette er høyaktelsens og erkjennelsens bønn. 
 
BØNN FOR BAD 
Før munker og nonner eller besøkende går i badet i et tempel eller 
kloster utføres tre prostrasjoner. Ved inngangen til badet finnes et 
veggalter der vi finner, i form av avbilding eller som figur en vokter av 
vannet og badet.  
Bønn for bad:  

Når jeg nå vasker dette legene, måtte likeså alle mennesker i 
sinnet som i legeme, innenfra som utenpå av renhet lyse.  

For dette er aktelsens bønn. 
 
VED MORGENSTELL 

Når jeg nå vasker dette ansikt, lover jeg med alle levende å stige 
inn igjennom sannhetens port, for således til evig tid i renhet leve.  

For dette er aktelsens bønn. 
 

Når jeg nå pusser disse tenner, og tar vare på dem for således med 
alle mennesker å bite over sykdom, sorg og smerte.  

For dette er aktelsens bønn.   
 
BØNN VED LIVETS SISTE DAGER  
Når livet forteller oss at det går mot en ny begynnelse kan det være 
godt å få støtte. Den døende kan trenge hjelp til å forlate denne verden 
mot en ny begynnelse, akkurat som de pårørende kan trenge hjelp til å 
si farvel. Det er oftest en buddhistprest, ofte kalt osho som betyr 
fredfull og ærverdig, som enten i hjemmet eller på sykestuen samtaler 
med den døende og familien. Det er ofte ønske om å høre fra skriften. 
Sammen med ofring av røkelse er Den hinsidige visdoms hjertesutra og 
Frelsers siste tale er liturgiens bønn, om ei lenger å foruroliges av 
døden, men ved gjenløselsens kraft igjen oppdage at fødsel og død er i 
seg selv Nirvana. Dette er nåden og velsignelsens bønn.   
 

BØNN VED LIVETS SLUTT  
Ved nylig bortgang holdes våke. Enten i hjemmet eller på sykestuen 
ofres lys, røkelse og friske blomster. Den hinsidige visdoms hjertesutra 
og Frelsers siste tale er liturgiens bønn, som lyser fred til evig tid, med 
alle levende som døde. Før bisettelsen er en hvit minnetakke gjort klar 
med navn og år for fødsel og død. Presten utfører åndsfeste og 
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minnetakken oppbevares i tempelets relikvieværelse i tolv måneder til 
den første minnemesse. Dette er nåden og velsignelsens bønn.   
 

BØNN TIL MINNE (ved alter i tempel, hjemme, eller grav) 
I vår buddhistiske tradisjon minnes de som har gått bort. En gang i året 
holdes en minnemesse enten i tempelet eller ved familiens 
hjemmealter. Ved et bilde av den som minnes ofres lys, røkelse og friske 
blomster. Før minnemessen er en sort minnetakke gjort klar med navn 
og år for fødsel og død. Presten utfører åndsfeste og minnetakken kan 
oppbevares i tempelets relikvieværelse om det er ønskelig, vanligvis 
hører den hjemme på familiens hjemmealter. En minnemesse i tempelet 
eller i hjemmet kombineres ofte med besøk til graven. Dersom familien 
ønsker det kan en munk eller nonne følge med. Dette er nåden og 
velsignelsens bønn.   
 
BØNN FOR UFØDTE OG DØDE BARN  
I vår buddhistiske tradisjon finnes en egen vokter for ufødte og døde 
barn. En gang i året plasseres en minnetakke i senter av tempelets 
høyalter eller på familiens hjemmealter der barnet minnes med lys, 
røkelse og friske blomster. Dette er nåden og velsignelsens bønn.  
All bønn er bønn for fred, i verden, i oss selv og med hverandre. Dette er 
i sannhet den største velsignelse. 
For noen vil stillhet være knyttet til bønn, for andre kun stillhet. 
 

BØNN I STILLHET  
Ved å overvære messe og lytte til Buddhas ord og patriarkenes visdom.  
 
SITTENDE  
Å sitte i stillhet, visdomsmeditasjon, i åndsnærværelse og fri fra den 
forstyrrende tanke. De samlede hender, fredfulle hender og de hvilende 
hender er i sannhet et uttrykk for bønn. For ved å sitte alene eller i 
fellesskap, holdes fast på den sannhet Shakyamuni Buddha åpenbarte 
under Bodhitreet i Magada. 
 
GÅENDE  
Med hvilende hender eller samlede hender. I stillhet steg for steg, hvert 
innpust og hvert utpust, fri for den forstyrrende tanke. Dette er et 
uttrykk for bønn.  
STÅENDE  
Stillhet i legeme som i tanke. Med hvilende hender eller samlede 
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hender.  
 

19. DEL – MISJONSANMODNINGEN 

 
Buddhacharitas beskrivelse av Buddhas oppfordring til misjon og 
forkynnelse. 
 

Ærverdige munker, dere har nådd hinsides lidelse og har fullendt deres 
store oppgave. Nå er tiden kommet til at dere må hjelpe andre som lider. Gå 
derfor ut, over den ganske jord og meddel den sanne Dharma, min lære, til 
alle mennesker, i medfølelse med deres smerte.   

 
Mesteren vendte seg til munkene og sa:   
 

Jeg er fri fra alle lenker, både himmelske og menneskelige. Slik er også dere 
frie munker, både av de himmelske og menneskelige. Gå ut, munker! Vis 
medfølelse med verden og gå ut på vandring til glede og til nytte for mange 
mennesker, til glede, nytte og hjelp for guder som for mennesker. Dit hvor 
en av dere går skal ikke to andre gå. Gi undervisning i læren som er god på 
begynnelsen, god på midten og god på slutten, og forklar både 
hovedinnholdet og detaljene! Forklar hvordan vi kan leve et rent og 
fullkomment liv! Det finnes noen som bare har litt støv på øynene, men som 
kommer til å gå til grunne dersom de ikke får høre læren. Noen kommer til å 
forstå!                                                                                                       Maha 1,20  
 

20. DEL – DET BUDDHISTISKE VERDENSBILDE 
 

Det buddhistiske verdensbilde og menneskesyn har sitt utspring i 
hinduistisk tradisjon der det legges vekt på innsikt og meditasjon 
gjennom riter og plikter, samtidig som det sentrale punkt ligger i 
kjærlighet og gudstilbedelse. I denne hinduistiske kultur vokser 
Shakyamuni Buddha opp, men bryter med offer- og tilbedelses-
tradisjonen knyttet til de mange gudene. Buddha forsto virkeligheten 
som et indre og et ytre univers, en natur som går sin gang etter loven 
om årsak og virkning, og som ikke bygget på en eksistens av gud/guder 
eller en skaper.  
 
I Visuddhimagga sier Buddha:  

For verdenskretsløpet er ikke skapt av noen gud eller ånd. Tomme går 
fenomenene sin gang betinget av årsakskonstellasjonene. 
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Buddhismen slik vi kjenner den og praktiserer den i vår orden, har 
utviklet seg gjennom en rekke ulike kulturer og tradisjoner. Det snakkes 
om en vifte av ulike retninger (nikaya) og filosofiske skoler (vada) som 
alle tar utgangspunkt i Buddhas lære.  
 
Alle ting er i konstant endring – alt er forgjengelig 
 
En av grunntankene i buddhismen startet i India med kongssønnen 
Siddharta Gotama som ønsket å finne svar på hvordan mennesket kan 
unnslippe lidelsen og bli lykkelige og tilfredse mennesker. Kosmos, 
universet, jorden og alt levende blir til og forsvinner syklisk og 
sekvensielt. Syklisk betyr at fenomener kommer og går. Sekvensielt 
betyr i kortere eller lengre tidsperioder. Buddha mente at ingenting er 
statisk og konstant, men snarere enzymisk og i uavbrutt forandring. Alt 
sees på som et kretsløp av fødsel og død (samsara), som kommer og 
går i lange perioder av evigheter (kalpas).                         Lotussutra kap. 9  
 

21. DEL - BUDDHISTISK  ETIKK 

 
BUDDHISTISK ETIKK 
Buddhistisk etikk er den etiske læren etter Buddha. Og akkurat som 
Buddha var en god mann, er Buddhas morallære en god lære. Men hva 
handler buddhistisk etikk om, og hva skiller den fra andre morallærer? 
 
FILOSOFISK PLASSERING 
Buddhistisk etikk er det vi kaller sinnelagsetikk, altså en moralsk lære der 
det grunnleggende er hva som er motivet for en handling. Hvorfor gjør 
vi som vi gjør? Dette er ofte satt opp mot konsekvensetikk og pliktetikk. 
Hvordan kan vi illustrere forskjellen på disse?  
 
Skillet mellom sinnelagsetikk og pliktetikk er kanskje enklest, for 
pliktetikk krever bare at du gjør – at du handler ut fra et ytre bud uten 
hensyn til din egen følelse for eller vurdering av, budene. Pliktetikken 
har gjerne som forutsetning at du – alltid, eller i den gitte situasjonen – 
ikke selv kan vurdere hva som er rett og galt, og derfor bør følge budet 
eller påbudet akkurat slik det står skrevet, uten å stille spørsmål. 
I konsekvensetikk helliger målet middelet. Med dette følger et 
instrumentelt verdisyn, der noe har verdi fordi, i motsetning til å ha en 
egenverdi. Konsekvensetikken er kanskje best kjent gjennom sin 
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politiske ytring, utilitarismen, som hevder at det riktige er det som 
maksimerer lykken for flest mulig.  

 
I sin ytterste konsekvens betyr dette at dersom to syke barn kunne reddes ved 
å få hver sin nyre fra et friskt barn, så ville det være etisk riktig å ofre livet til 
dette ene friske barnet for å redde de to syke. 

  
Sinnelagsetikk ville ikke tillate et slikt offer eller bytte, fordi en slik 
handling ville ha bygget på et feilaktig sinnelag, og en helt feilaktig 
forståelse av andre menneskers verdi. Den som legger sinnelagsetikken 
til grunn for sine handlinger må kunne se i øynene alle de han gjør etiske 
valg med eller imot. 
 
BUDDHISTISK SINNELAGSETIKK 
Buddhistisk etikk er det vi kaller sinnelagsetikk. Dette finner vi uttrykt 
slik i begynnelsen av Dhammapada: 

 
Sinnet går forut for alle ting, de ledes av sinnet, de skapes av sinnet. Som 
kjerrehjulet følger oksens hov vil lidelse alltid følge den som er ondsinnet i ord og 
i gjerninger. 
 
Sinnet går forut for alle ting, de ledes av sinnet, de skapes av sinnet. Som skyggen 
følger trofast med vil lykken alltid følge den som er ren til sinns i ord og i 
gjerninger.                                                                                        Dhammapada v. 1 og 2 
 

I Dhammapada går Buddha litt lenger enn bare å si at vi skal ha gode 
motiver og formål med det vi gjør. Han sier også at konsekvensen i det 
lange løp vil være avhengig av motivet – avhengig av sinnstilstanden 
som lå under for selve handlingen. 
 
Derfor er det viktigste i buddhistisk etisk praksis å utvikle nettopp de 
riktige og gode sinnstilstandene. Dette kan være vanskelig å erkjenne 
alene ved en intellektuell tilnærming, derfor lærte Buddha oss å 
meditere. Gjennom regelmessig og riktig meditasjon kan vi forstå 
bevegelsene i sinnet, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å foreta 
riktige og kloke valg, og i sin tur føre til riktige og gode handlinger.  
 
Det er neppe nok i seg selv å praktisere meditasjon, men meditasjonen 
danner grunnlag for all annen etisk atferd, akkurat som det å så korn på 
engen er grunnlaget for all jordbruk. På samme måte som en bonde sår 
med kunnskap og innsikt for å legge best grunnlag for å høste sin avling, 
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vil meditasjonen gi deg en ro og innsikt som lar deg høste av visdom og 
god atferd. 
 
Vi sier at Buddhistisk etisk praksis består av tre utviklinger: utvikling av 
visdom, utvikling av etisk handling og utvikling av meditativ 
konsentrasjon. Buddha delte dette opp i åtte punkter kalte Den edle 
åttedelte vei: 
 

1. Visdom 
a. Rett syn 
b. Rett intensjon 

 
2. Moral og Etikk 

a. Rett tale  
b. Rett handling 
c. Rett levesett 

 
3. Meditasjon / Det høyere sinn 

a. Rett anstrengelse 
b. Rett oppmerksomhet 
c. Rett konsentrasjon 

 
Den edle åttedelte vei er det handlingsorienterte elementet i  
De fire edle sannheter: 

1. Lidelsen 
2. Lidelsens opphav 
3. Lidelsens opphør 
4. Den edle åttedelte vei 

 
Forståelsen av begrepet lidelse er sentralt for å forstå buddhistisk etikk, 
og Buddha knytter ofte lidelse til uvitenhet. Hvordan uvitenhet er 
lidelsens rot skal vi gå nærmere inn på i delen om buddhistisk filosofi, og 
avslutte med å slå fast at det er nettopp uvitenhet som er kilden til all 
lidelse, til alt ondt, og at veien ut, til frelse, er visdommen som finnes i 
den edle åttedelte vei. 
MAHAYANA OM ETIKK OG MORAL 
Mahayana, den største grenen av buddhismen, har gjerne en annen 
vinkling for å belyse dette, og snakker om de seks fullkommenheter. 
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Disse fullkommenhetene deles inn i samme grupperinger som de åtte 
sannhetene, og er: 
 

1. Moral og Etikk 
a. Fullkommen gavmildhet (dana paramita ) 
b. Moralsk atferd (sila paramita ) 
c. Tålmodighet (ksanti paramita ) 

2. Meditasjon / det høyere sinn 
a. Fullkommen meditasjon (dhyana paramita  

3. Visdom 
a. Fullkommen visdom (prajna paramita ) 

 
Underliggende for alle er den sjette fullkommenhet, en fullkommen iver 
etter å følge den buddhistiske vei. Disse fullkommenheter eller idealer 
blir legemliggjort i en av mahayana-buddhismens store religiøse 
forbilder: bodhisattvaen. En bodhisattva kjennetegnes ved 
fullkommenhet i meditasjon. Meditasjonen er både et mål i seg selv, og 
et middel til å kultivere fullkommen moralsk atferd og fullkommen 
visdom. 
Bodhisattvaens fullkomne visdom viser seg ved hans eller hennes 
innsikt i sunyata, alle tings tomhet, mens det er medfølelse som 
kjennetegner bodhisattvaens moral og atferd. Den fremste 
bodhisattvaen som legemliggjør disse idealene er Avalokitesvara. Han 
har en fremtredende rolle i buddhistisk historie, noe vi kan lese i de to 
sentrale buddhistiske tekstene:   

 Hjertesutraen, som handler om innsikt i tomheten. 

 Avalokitesvara-kapittelet fra Lotussutraen, som handler 
om Avalokitesvaras grenseløse medfølelse for 
menneskene. 

 
ETIKK SOM PSYKOLOGISK FENOMEN 
Den buddhistiske sinnelagsetikken er ikke bare interessant i forhold til å 
ønske det beste med de handlingene vi gjør, men også fordi den går 
videre inn i sinnet, inn i psykologiens verden og kanskje forbi.  
Vi snakker i buddhismen gjerne om en slags tilværelsens atomer, 
dharma. De omfatter både fysiske og psykiske tilstander, og vår 
oppmerksomhet er på strømmen av Dharma.  

 
Vi kjenner loven om årsak og virkning: 
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En ting henger sammen med og gir opphav til en neste. En stein som kastes mot 
ei glassrute kan føre til at den knuses, som videre kan føre til at noen skader seg 
på glasskårene, huseieren blir sint, erstatningskrav oppstår, krav om ansvar 
fremsettes osv.  

 
Strømmen av Dharma er som denne historien om steinen og den knuste 
ruta, men med langt flere faktorer som vever seg inn i hverandre. Her 
leder dharma over på det mer kjente ordet karma. De henger sammen. 
Karma er gode og dårlige konsekvenser av tanker, ord og gjerninger 
som rammer opphavsmannen selv. Karma er ikke som det ofte er 
populært fremstilt, en ren speiling av hva du har gjort, men Buddha 
lærer oss at loven om årsak og virkning gjør at en handling alltid virker 
tilbake på oss selv. Som vi gjør andre vondt eller urett, vil vi selv oppleve 
vondt og urett.  
En del av dharma-strømmen opptar oss mer enn de andre, nemlig 
hvordan våre egne sinnstilstander i ett øyeblikk former sinnstilstanden i 
neste øyeblikk. Den buddhistiske etikken har ikke bare handlingene eller 
sinnelaget i hvert øyeblikk for øye - den ser snarere på hvordan alle 
disse øyeblikkene henger sammen. Buddhistisk etikk ser på hvilke etiske 
vaner vi skaper for oss selv. 
 
GRÅDIGHET, HAT OG FORVIRRING 
Vi deler gjerne opp elementene i dharma-strømmen i sunne og usunne 
kvaliteter. Vi kan se på Buddhas vei mot opplysning som å rense denne 
strømmen for usunne kvaliteter. Disse usunne kvalitetene er 
sinnstilstandene preget av de tre onde røttene: Grådighet, hat og 
forvirring (vrangforestilling). Hva enn en grådig, hatefull og forvirret 
person gavner gjennom handling, ord og i gjerning – er et usunt gavn. 
Samme hva slags lidelse en person forårsaker når hans tanker er 
overmannet av grådighet og styrt av hat og forvirring, er også usunn. 
 
GAVMILDHET, VENNSKAP OG VISDOM 
Men heldigvis: Som ved alt i buddhismen, har de tre onde røttene 
motstykker: Gavmildhet, vennskap og visdom. Ved å dyrke og styrke 
disse, svekker vi samtidig til de tre onde røtters innflytelse. 
Buddha deler Dharma inn de objektive størrelsene godt og ondt. Han 
sier dermed også at godt og ondt ikke bare er spørsmål om å mene, ha 
inntrykk av, kultur eller smak og behag, men at godt og ondt snarere er 
objektive størrelser.  
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RELATIV ELLER ABSOLUTT 
Buddhas morallære har dermed en klar avgrensning mot den 
moralfilosofiske relativismen. I relativismen er grådighet, hat og 
forvirring onde bare dersom du selv eller din kultur forkaster slik atferd. 
Buddha, derimot, påpeker at hva dette gjør med sinnet – sunt og usunt 
– er faktisk, objektivt og tidløst. Da blir også hva som er godt og ondt 
absolutt og tidløst. Det blir det uavhengig av ønsker, tanker, følelser, 
hvem du er og tror du er, og av kultur og tradisjon. 
 
ÅNDELIGHET ELLER GODHET 
Selv om etikkens formål er klar i buddhismen, er det likevel rom for å 
komme på avveie. Det skumleste er kanskje om du kommer på avveie 
samtidig som du overbeviser deg selv om at du følger Buddhas gylne 
middelvei. Dette kan skje om du lar din egen åndelige utvikling bli det 
endelige formålet. Da kultiverer du den gode vilje i et vakuum. Du har 
alle gode intensjoner om hva du vil gjøre, men setter det ikke ut i livet. 
Du praktiserer og «utvikler deg selv til en medfølende person», men går 
aldri ut i livet selv med medfølelse. Du «utvikler visdom», men gjør aldri 
det som er vist. Den som lever slik gjør en stor feil, og han vil aldri oppnå 
målet han søker.  
 
Du blir ikke vis ved bare å bestemme at du selv skal bli vis. Du blir vis ved 
gjentatte ganger å ville og handle for visdommens egen skyld. Du blir 
ikke medfølende ved bare å ha fokus på å «utvikle deg selv til en 
medfølende person». Du blir en medfølende person ved gjentatte 
ganger å ville og utvise medfølelse for andre. Dette er det gode: den 
villede gode handlingen, enten det er handler om visdom eller 
medfølelse. Utviklingen følger etter som en positiv ekstra konsekvens, 
men bare dersom denne utviklingen ikke selv er målet. 
 
Buddha advarte sine disipler om at hvis formålet med deres gode 
handlinger bare var for å så god karma, så ville de ikke høste noe. Den 
villede, gode handling er en handling du utfører for godhetens egen 
skyld, ikke for hva du vil høste av den.  
Derfor er også den gode meditasjon, grunnen for all visdom, god vilje 
og medfølelse, en meditasjon du utfører for meditasjonens egen skyld, 
ikke en meditasjon du utfører for at du skal «bli vis» for bare deg selv. 
Mahayana-buddhismens etiske ideal, bodhisattvaen, uttrykkes 
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ettertrykkelig i bodhisattva-løftet om ikke selv å gå inn i nirvana før man 
har hjulpet alle andre bevisste vesener til å nå like langt. 

 
ANSVAR OG HØYE IDEALER 
Buddhas lære setter høye idealer. Kanskje idealer som virker helt 
uoppnåelige. For hvem av oss, slik vi er, kan si at vi vil handle som slike 
etisk høyverdige mennesker uten samtidig å ville høste den minste 
egenutvikling eller anerkjennelse til gjengjeld for arbeidet? Det er viktig 
å erkjenne hvor vanskelig det å klare alt dette, og det er likeledes viktig 
å erkjenne at ansvaret like fullt er der. For selve erkjennelsen er til hjelp, 
noe som kommer til uttrykk i bekjennelsen og i de fire hellige løfter. Disse 
inngår bl.a. i Sotozen ordenens innvielsesseremoni. 
 

Bekjennelsen 
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig 
Av endeløs grådighet, hat og forvirring  
Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger 
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse 
 
De fire hellige løfter 
Uansett menneskehetens mangfold jeg lover å redde dem alle 
Uansett hvor utrettelige mine vrangforestillinger jeg lover å slette dem alle 
Uansett hvor omfattende dharmas lære jeg lover å mestre dem alle 
Uansett hvor endeløs Buddhas vei jeg lover å følge den 

 
VEIEN TIL MÅLET ER VEIEN 
Ansvaret for lidelsen, ansvaret for å gjøre noe med lidelsen, ligger ikke i 
en bestemt troslære eller i en ukontrollerbar verden der ute. Det ligger 
her inne i oss selv, inne i hver enkelt av oss. Uten at vi selv tar ansvar, er 
det begrenset hvor mye vi kan hjelpe andre. Frir vi oss ikke fra de 
vrangforestillinger som ligger til grunn vår egen lidelse, hvordan kan vi 
da hjelpe andre til å oppnå deres frihet? Det er ikke mulig å hjelpe andre 
på veien, om vi ikke går den selv. For målet finnes ikke der veien slutter, 
men er selve veien. Den som kun er opptatt av målet mister veien av 
syne. Her og nå, steg for steg, øyeblikk for øyeblikk, følger vi Buddha i 
våre bestrebelser på å gjøre godt. 

 
ZENBUDDHISME OG HUMANETIKK 
La oss se på noen begreper. 
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Humanisme er et begrep som brukes om mange ulike tankesett og 
ideer.  
 
Humanistisk tar utgangspunkt i det som har med mennesket å gjøre.  
 
Humanismen bygger på en sterk tillit til den menneskelige fornuft.  
 
Å være humanist kan bety flere ting. Ofte er en humanist en som 
bekjenner seg til et humanistisk livssyn, og setter mennesket i sentrum 
for etisk tenkning uten at det knyttes til en religiøs tro.  
 
En buddhist er en som bekjenner seg til Buddhas lære, og som gjennom 
meditasjon og buddhistisk praksis søker i seg den visdom som leder til 
fred og frelse, for seg selv og for andre.  
 

Etikk er betraktninger om en allmenngyldig oppfatning om hva 
som er rett og galt.  

 
Humanistisk Buddhisme vil være buddhistiske tradisjoner eller samfunn 
som tolker Buddhas lære i lys av respekten for mennesket likhet og 
frihet.  
 
Buddhistisk humanisme finner vi igjen i flere av lignelsene om Buddha. 
Buddha snakket om likeverd mellom mann og kvinne, munker og 
nonner. I lignelsen om Buddha og Ananda som pleiet en munk med 
dysenteri, fremkommer tydelige idealer som nestekjærlighet og 
barmhjertelighet. 
  
Buddhisme er også humanetikk.   
Humanetikk er ikke buddhisme. 

 
22. DEL - BUDDHISTISK FILOSOFI 
 
BUDDHISTISK FILOSOFI 
I buddhistisk filosofi er begrepet tomhet sentralt: alt som er, er tomt. 
Hva menes så med tomhet? Jo, at en ting er tom i den forstand at den 
ikke eksisterer i kraft av seg selv. Alt som eksisterer er avhengig av 
andre ting for å eksistere. Denne avhengighet er både i tid, gjennom 
årsak og virkning, og i sammensetning.  
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Når en ting er satt sammen av deler, sier man at tingen har sin eksistens 
ut i fra disse delene. Det eksisterer, men ikke i kraft av seg selv - med 
andre ord det har ikke egen-eksistens. Man kan si at en av de mange 
målene buddhistisk filosofi har hatt er å undersøke om det finnes noe 
som helst som har egen-eksistens. 
Buddhistisk filosofi analyserer tomhet i konkrete sammenhenger – den 
analyserer betingelsene for at noe er slik som det er, altså årsakene og 
bestanddelene til det fenomenet som skal undersøkes.  
 
EN ÅRSAKSANALYSE: DE FIRE EDLE SANNHETER 
Hvordan analyserer en buddhistisk filosof et fenomen gjennom å se på 
årsaker? Hva er buddhistisk forståelse av årsak virkning? Jo: 

 Årsaksloven er objektiv. At noe forårsaker noe annet er en sannhet 
om verden som den er, og ikke bare en måte vi oppfatter ting på. 

 Årsaksloven er nødvendig og bestandig. Sår du et plommefrø, er det 
et plommetre du vil få til å vokse opp av jorda og ikke et annet tre. 

 Årsaksloven er betinget. Effekten får du kun dersom alle betingelser 
er til stede. For å lage brød er det ikke nok med bare mel, eller bare 
vann; du må ha begge deler. Men i buddhismen betyr ikke dette at 
årsaken må komme dersom du har betingelsene; en dårlig kokk kan 
lage noe helt uspiselig av ingrediensene til et godt brød. Så i 
buddhismen er ikke årsaksloven deterministisk. Det finnes rom for 
noe vi kanskje kan kalle «fri vilje». 

Et viktig eksempel er Buddhas analyse av lidelsen, en årsaksanalyse som 
er oppdelt i fire deler, kalt De fire edle sannheter. 

1. Lidelsen 
2. Lidelsens opphav 
3. Lidelsens slutt 
4. Den åttedelte vei 

 
1. Lidelsen 
Buddha analyserer selve lidelsen slik, at fødsel er lidelse, alderdom er 
lidelse, sykdom er lidelse, død er lidelse; samvær med det vonde er 
lidelse; fravær av det gode er lidelse … Lidelsen har altså sine spesifikke 
årsaker. Buddha deler også disse årsakene inn i tre forskjellige typer: 
Den første og enkleste er smerte, den andre er at alt, inkludert oss sjølv, 
er flyktig. Den tredje typen er tomheten selv, altså at et menneskes liv 
er avhengig av årsaker utenfor det selv.  
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2. Lidelsens opphav 
Neste steg i analysen er lidelsens opphav. Her finnes to versjoner hos 
Buddha selv. Den første er at lidelsen kommer av griskhet. Den andre er 
en logisk kjede i tolv steg fra uvitenhet via ting som begjær, død og 
alderdom som slutter i lidelsen. Uvitenhet har altså i denne analysen 
lidelsen som en logisk konklusjon.  
 
3. og 4. Lidelsens opphav og den edle åttedelte veien 
Buddha fortsetter nå analysen, ikke med å gå dypere inn i videre årsaker 
og detaljer, men ved å bruke utkommet av analysen til å finne ut 
hvordan vi kan få lidelsen til å opphøre. For når vi vet en tings årsak, kan 
vi også finne ut hvordan vi kan slutte å forårsake den. Dette har Buddha 
gitt oss helt konkret i en praktisk oppsummering ved den edle åttedelte 
veien. 
 
EN SAMMENSETNINGSANALYSE: VOGNA 
I buddhistisk filosofisk analyse skiller vi mellom det som er virkelig, og 
det som kun har konvensjonell virkelighet. Sammensatte objekter – 
forkortet «aggregater» er av den siste typen; de har kun konvensjonell 
virkelighet, altså en virkelighet som kun avhenger av hvordan vi ser på 
saken. 
 
Et bilde på denne analysen finner vi i historien Milindapanha, der 
munken Nagasena analyserer en vogn for kong Milinda: 
 

Nagasena spør kongen hvordan han ankom, og får til svar 
at kongen ankom i ei vogn. Nagasena spør så om vogna er 
akselen, om den er karmen, om den er åket og så videre. 
For hvert spørsmål må kongen svare nei. Nagasena spør 
så om akselen, karmen, åket osv til sammen er vogna, og 
kongen svarer igjen nei. Kong Milinda kjenner altså til at 
aggregater ikke er å regne som virkelige.  

 
Det er heller ikke nok å ha alle delene, og henviser til delene til sammen 
som tingen. For sprer du akselen, karmen og åket utover en gårdsplass 
og peker på dem, så kan du ikke kalle samlingen en vogn. Delene sitter 
sammen på et bestemt vis som samsvarer med det som er vognas 
praktiske nytte: for å kalles «vogn», må det sammensatte objektet 
kunne brukes til å ferdes i. 
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Så vogna har ikke noen egeneksistens som «vogn» uavhengig av vårt 
praktiske synspunkt. Men ordet som refererer til vogna er likevel ikke 
bare en tom lyd; i Milindapanha sier Nagasena at ordet «vogn» er en 
praktisk referanse, en språklig konvensjon for å referere til et bestemt 
sett av objekter satt sammen på en bestemt måte. 
 
Argumentet er da at selv om vi har et ord for en samling objekter, så gir 
ikke det samlingen i seg selv noen egen-eksistens. Navngivningen 
betegner en betinget, praktisk sannhet, ikke en fundamental 
virkelighet, og i buddhismen er vi ute etter de fundamentale 
sannhetene. 
 

Buddha i dialog med munken Subhuti: 
Subhuti, si meg kva du tenker: Vil du si det finnes mange små partikler, i 
tre tusen verdener, som fylt av ord? Den ærede Subhuti svarte så: 
Ufattelig mange, O høyst ærverdige. Og Herren fortsatte: Subhuti, disse 
partikler små som støv er ei partikler, men kun et uttrykk. For slik som 
partiklene er ingenting, er også ordene ingenting, men dog i ord vi taler.                            
                                                                                                  Diamantsutraen 13-2 

 
IKKE-SELV – anatman 
Begrepet anatman –ikke-selv-- er det viktigste skillet mellom Buddha og 
hans samtidige. For mens de religiøse lærerne som levde samtidig med 
Shakyamuni Buddha trodde på et evig, essensielt og uforanderlig selv, 
fremhevet Buddha anatman, selvets tomhet, altså motsatsen til disse.  
 
Hvordan konkluderer Buddha så med at selvet er tomt, altså at det ikke 
har noen selvstendig eksisterende substans? På denne måten: mens 
Buddha analyserte lidelsen først og fremst gjennom årsak virkning, 
analyserer han ikke-selv gjennom å se på selvets sammensetning.  
Selvet består av fem deler kalt skandha. Disse er form, følelser, forstand, 
erkjennelse og bevissthet. Disse fem skandhaene består igjen av videre 
bestanddeler. Så hvis det fantes noen evig substans vi kunne kalle 
«selv», så ville (1) denne substansen være et produkt av flere skandha, 
og (2) de involverte skandhaene måtte selv være selvstendig 
eksisterende, og altså evige.  
 
(1) Som akselen, karmen og åket er for vogna, så er skandhaene for 
mennesket. Enheten til et menneske er altså ikke en fundamental 
sannhet, men en betinget, praktisk sannhet om et begrep som ikke har 
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noen egen-eksistens utenom våre forestillinger. På den måten kan vi 
avvise det første punktet. 
 
(2) Verken form, følelser, forstand, erkjennelse eller bevissthet er evige. 
Verken de fysiske eller mentale prosessene som utgjør et menneske er 
evige. Vi vet at kroppen forandrer seg og dør, men også de mentale 
prosessene oppstår og dør med hva vi sanser, tenker og føler. 
 
Når vi snakker om et menneske, så snakker vi altså om et sakte 
forandrende aggregat: Den nyfødte menneske og det voksne menneske 
har ikke de samme følelsene, den samme kroppen osv, og er derfor ikke 
den selv-identisk samme personen. «Menneske» er et praktisk ord for å 
referere til en serie med aggregater som følger hverandre i tid og der 
det ene forårsaker det neste.  
 
I en annen illustrasjon er «Menneske» som et stearinlys som blir tent om 
morgenen og slukket om kvelden. Morgenlyset er opphavet til 
kveldslyset, men er i absolutt forstand ikke det samme lyset. Likevel er 
de for praktiske formål det samme. Denne todelingen er en praktisk, 
relativ sannhet på den ene siden, og en absolutt sannhet på den andre, 
og forekommer hyppig i buddhistisk filosofi. Vi ser også hvordan vi her 
fikk med årsaksanalysen, altså at det ikke finnes noen virkelig 
«menneske» som er selvforårsakende, men at det snarere er en sekvens 
med et menneske-til-forskjellige-tider som forårsaker den neste, men 
som vi av praktiske årsaker refererer til som om de var en og den 
samme. 
 
SAMSARA OG NIRVANA  
Nirvana og samsara er to begrep som mange buddhist-interesserte 
ønsker en god og tydelig forklaring på. Hva betyr disse egentlig?  
 
Nirvana, den endelige konsekvensen av opplysning, omtales ofte som 
utslukking. Vi kan da tenke på menneske og det brennende lyset i 
forrige avsnitt. Men det som slukkes er ikke «selvet», men grådighet, 
hat og uvitenhet, altså de selvforsterkende årsakene til lidelse. 
Samsara er et begrep knyttet til Buddhas lære om gjenfødsel. Dette 
gjelder ikke bare gjenfødselen fra liv til liv, selv om denne er den mest 
dramatiske, men også gjenfødselen fra øyeblikk til øyeblikk, der det ene 
øyeblikkets «menneske» avstedkommer den neste. Samsara har altså 
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årsakskjedene som sitt kjennetegn. Det er i motsetning til dette vi ser 
nirvana, som er fri fra slik betinging, og som altså da eksisterer 
ubetinget. 
 
ABHIDHARMA: ANALYSE AV DHARMA, TILVÆRELSENS ATOMER 
Abidharma er det navnet vi kan sette på læren som omfatter den høyere 
buddhistiske filosofien. I denne tenkningen avslører vi at en ting ikke 
har egen-eksistens ved hjelp av en dekonstruerende analyse, altså en 
analyse som prøver å løse opp tingen i deler, slik vi så «vogn» ble løst 
opp i hjul, aksling osv. Det som overlever en slik analyse vil vi da se på 
som egen-eksisterende, som udelelige komponenter eller det vi kan 
kalle en slags tilværelsens atomer. Disse kalles dharma, altså samme ord 
som for buddhas lære, men ikke med samme betydning. 
 
Den ultimate virkeligheten består av fire typer dharma: bevissthet, 
mentale faktorer, materie og nirvana. Disse typene dharma-materie kan 
videre for eksempel deles inn i jord, ild, luft eller vann.  
 
Det er viktig å merke seg at ingen av disse dharma til syvende og sist 
utgjør noen substans. De er snarere kvaliteter. Ta for eksempel te. Det 
er ingen te-substans som eier kvalitetene varme, farge, våthet, osv. For 
lar vi en kopp te stå lenge nok, så forsvinner disse kvalitetene. Men det 
er absurd å påstå at dette er fordi det er noen te-substans som sakte 
forlater koppen og tar med seg disse kvalitetene. Nei, teen er snarere et 
sammensatt objekt, der forskjellige dharma kommer sammen og skaper 
disse kvalitetene for te-drikkeren der og da. Ideen om en te-i-kopp-
substans erstattes altså av forståelsen om en stadig skiftende strøm 
med dharma der den varme tekoppen kun er et øyeblikksbilde. 
 
Akkurat som fysiske objekter er også ting fra de andre sfærene som for 
eksempel omhandler følelser og andre mentale fenomener. Bevissthet 
er alltid bevissthet om noe, og bevisstheten kommer og forsvinner med 
hver eneste ting-bevissthet, og verken sorg eller glede er konstante, 
men er reaksjoner på opplevelser der og da. 
 
SUNYATA   
Innen buddhismens Mahayana-tradisjon finner vi begrepet sunyata. Det 
introduseres i Prajnaparmita, spesielt i sutraene Diamantsutraen og 
Hjertesutraen, og er ofte oversatt med tomhet.  
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Her lærer vi at også dharma er tom, og uten egen-eksistens; de er like 
virkelege som drømmer. Dette har den drastiske konsekvensen at alle 
fenomen mangler egen-eksistens, og dharmaene selv er kun 
konvensjonelle sannheter, mens den ultimate og absolutte sannheten 
nå ikke er annet enn tomhet! 
 
Nagarjuna, en sentral figur i mahayana-buddhismen, forteller oss at 
også tomheten selv er et tomt begrep –– at selve den ultimate 
sannheten, tomheten, er tom! Da er jo spørsmålet om dette betyr at (1) 
den ultimate sannheten finnes, men ikke kan uttrykkes ved ord, eller om 
det betyr (2) at det ikke finnes noen ultimat sannhet men bare 
konvensjonelle sannheter. 
 
Dette gjør at både tomhet og betinget tilblivelse er universelle prinsipp, 
og derfor egentlig bare er to sider av samme sak. Vi når med dette 
mahayana-buddhismens kanskje mest karakteristiske utsagn, nemlig at 
Samsara er nirvana, og nirvana er samsara.  
 
Vi som vil gå veien til nirvana er da i paradokset at det er ingen vei å gå, 
for det er ingenting å nå. Når det verken finnes en vei, eller et mål å gå 
til, blir både nirvana og samsara her-og-nå.  
 
DEN SANNE LÆREN 
Men om alt er tomt, hva da med den buddhistiske læren selv? Er den en 
konvensjonell eller absolutt sannhet? Jo, la oss se hva den opplyste 
Nagarjuna sier om saken i Mulamadyakakarika  24:8-10 
 

8. Buddhadharma er bygget på to sannheter: 
På en sannhet av verdslige konvensjoner, 
og på en endelig sannhet. 
 
9. Den som ikke forstår forskjellen mellom disse to 
forstår ikke Buddhas dypsindige lære. 
10. Uten den konvensjonelle sannheten kan du ikke lære den endelige 
sannheten. Uten å forstå den endelige sannheten oppnår du ikke nirvana. 

                                                                                                          

Ifølge Nagarjuna er altså den konvensjonelle sannheten nødvendig for å 
gå Buddhas vei. Vi snakker om personer som praktiserer buddhisme, 
men sier likevel at eksistensen av personer kun er konvensjonelle 
sannheter. Vi snakker om samsara versus nirvana, men sier samtidig at 
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det i sannhet ikke finnes noe skille.   
 
Men uten de konvensjonelle begrepene og forståelsene er det vanskelig 
å nå noen forståelse for buddhas absolutte lære. Så vi kan som en 
avslutning si at de konvensjonelle sannhetene er den absolutte 
sannhetens måte å gjøre seg selv tilgjengelig på. 
 
BODHISATTVAIDEALET 
Bodhisattva og Mahasatva (sanskrit) 
 
Bodhisattva er et viktig begrep i Mahayana-buddhismen og betyr en 
kommende Buddha, en som har våknet. Det blir brukt om en som vier 
sin egen oppvåkning til å hjelpe alle andre levende vesener til å oppnå 
det samme.  
 
Mahasattva betyr: Et høyverdig menneske som er på god vei til 
oppvåknelse. Også en mahasattva vier sin tid til å hjelpe andre til en 
Buddha-åndsnærværelse. Disse to begrepene blir ofte brukt om 
hverandre og er symbolske for veien fra å være et helt alminnelig 
menneske, til å bli en Buddha. 
 

23. DEL - BUDDHISTISKE HELGENER 
 
De åtte mest kjente Bodhisattvaer er: 1) Manjusuri 2) Samantabhadra 3) 
Avalokitesvara 4) Mahasthamaprapata 5) Akasagarbha 6) Ksitigarbha 7) 
Maitreya 8) Sarvanivaranavishkambhin. 
 

Manjusri bodhisattva:  
En helgen som knyttes til en opphøyd og oversanselig visdom. Denne 
helgenen er ofte benyttet i sammenheng med meditasjon og 
kontemplasjon. En statue av Manjusuri sitter som regel i sentrum av en 
zazenhall.    
 
Samantabadra bodhisattva 
En helgen kalt den vitale bodhisattva som hadde ti løfter på sin vei til en 
Buddhas verden. 1) Respektere alle Buddha 2) Lovprise alle Buddha 3) 
Praktisere offergaver 4) Vise anger for ugjerninger 5) Fryde seg over 
andres godhet 6) Bønn til alle Buddha om å fortsette å gi oss av den 
sanne lære 7) Bønn til alle Buddha om å forbli i denne verden 8) Alltid 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%B1ju%C5%9Br%C4%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Samantabhadra
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara
http://en.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81sth%C4%81mapr%C4%81pta
http://en.wikipedia.org/wiki/Akasagarbha
http://en.wikipedia.org/wiki/K%E1%B9%A3itigarbha
http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarvanivarana-Vishkambhin
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følge Buddhas lære 9) Være til gagn for alle levende 10) Overlate all 
opparbeidet fortjenestefullhet slik at disse gagner alle levende. 
 

Avalokitesvara bodhisattva (Japansk: Kannon bosatsu) 
En helgen som bærer i seg alle buddhaers medfølelse og som miskunner 
seg over alle levende. Avalokitesvara betyr Herren som kikker ned, og 
blir ofte fremstilt med tusen hoder og armer. Avalokitesvara kan derfor 
se, høre og berøre alle som lider, og vil gi av sin medfølelse og hjelpe 
med lidelsens opphør. Denne helgenen er en mann, men ofte fremstilt 
med feminine eller kvinnelige trekk og kalt for buddhismens mor og 
kjærlighetens Buddha.  
 
Mahasthamaprapata bodhisattva (Japansk: Seishi bosatsu) 
En av buddhismens eldste helgener. Navnet betyr: Tilkomst av kraft og 
styrke og representerer visdommens styrke.  
 

Akasagarbha bodhisattva (Japansk: Kokuzo bosatsu) 
En helgen med visdom større og dypere enn (verdens)rommet. Navnet 
betyr Skattkammer av det grenseløse rommet, og er et symbol på den 
uendelige eller grenseløse gleden som følger av å hjelpe ubegrenset. 
Han fremstilles gjerne med et sverd som kan kutte bort destruktive 
følelser. 
 
Ksitigarbha bodhisattva (Japansk: Jizo bosatsu) 
En helgen som skiller seg fra andre bodhisattvaer som er svøpt i 
kongelige indiske kledebon og ornamentering. Ksitigarbha fremstilles 
som en munk i enkel kappe med barbert hode. I venstre hånd holder 
han en juvel som kan oppfylle ønsker, i høyre hånd en stav med ringler. 
Det er ikke uvanlig at han har et barn på armen. Denne helgenen er 
svært poppulær i Japan og kan sees i veikanter og ved ethvert tempel. 
Det sies at denne helgenen beskytter de som reiser (både i den 
legemlige og den åndelige verden), og er den høye beskytter av barn 
som dør før fødselen, i krybbedød, eller som barn. I moderne tid er også 
embryo og fostere som er abortert, lagt under denne bodhisattvaens 
beskyttelse. 
 
Maitreya bodhisattva  
Denne helgenen er ofte avbildet sittende på en trone i himmelen, der 
han venter sin tur. Ifølge skriften skal Maitreya, som betyr kjærlig-
vennlighet, etterfølge den historiske Shakyamuni Buddha.  
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Sarvanivaranavishkambhin bodhisattva  
En helgen som holder et hjul med edelstener. En helgen som kan fjerne 
alt som stenger eller hindrer oss i å bli en Buddha. 

 

24. DEL  BUDDHISTISK PRAKSIS I HJEMMET 
 
I et etnisk norsk hjem er det ikke uvanlig at familier er delt i tros- og 
livssynsspørsmål. Når, i første rekke, en mor eller far finner interesse for 
Buddhas lære og zenmeditasjon og konverterer til buddhismen, kan det 
oppstå spørmål i forhold til religiøs 
praksis i hjemmet.  
 
RELIGIØSE IKONER 
I Japan er det tradisjon for å ha et husalter 
(butsudan) i varierende størrelser. I byer og 
tettsteder vil et husalter være i størrelse fra 
60x60 cm. til to og tre ganger så store. Ute på 
landet er det alminnelig å finne hus med eget 
alterrom (butsuma).  
 
På et husalter sitter Shakyamuni Buddha i 
sentrum, i form av et bilde eller en statue. Ofte 
plasseres bilder av Sotozen ordenens to grunnleggere på hver side av Buddha. Små 
sorte minnetakker med navn på familiemed-lemmer som har gått bort plasseres etter 
hverandre på en hylle. Ellers er det tradisjon for blomster, lys og røkelse. I en kopp ofres 
daglig vann eller te, og i stettfatet kan det ofres frukt, småkaker eller søte saker. Ved 
det daglige offer og tanke på Buddha og de som har gått bort slås ett slag eller tre på 
klangbjellen, og med samlede hender bøyer man sitt hode. Noen leser også en tekst 
eller en sutra til minne. Husk at det som ofres av mat ikke skal stå og råtne, men spises 
når det er anledning for det.   

 
I Norge vil det for mange være unaturlig å ta til seg en slik japansk 
sedvane. Hva som er naturlig overlater vi til den enkelte. Vi vil være 
behjelpelig med råd for de som ønsker det.  
 
DU BØR GJØRE DEG NOEN TANKER 
Før du går til anskaffelse av buddhistiske ikoner, skader det ikke å gjøre 
deg noen tanker om hvorfor man gjør dette og hvilken betydning disse 
har. Plassering er likeså viktig. I Sotozen orden plasseres verken ikoner 
eller tekstbøker direkte på gulvet. Et husalter eller ikoner plasseres på 
veggen slik at disse er noe høyere enn øyehøyde når du sitter. En statue 
av Buddha, laget av en mester (busshi) er ment å betraktes i lett vinkel 
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nedenfra. Slik ærer vi Buddha som en herre og mester, og som et 
symbol på det hellige i oss selv og andre.  
 
FOR DAGLIG ZAZEN 

På et egnet sted kan du plassere en zafu på en 
firkantmatte. På en hylle på veggen over kan du ha 
en røkelsesbolle, tekstboken og en klangbolle. Før 
meditasjonen kan du tenne en stavrøkelse og 
markere begynnelsen med tre slag på klangbollen, 
samle hendene og bøye hodet. Når zazen er over 
(fra fem til maksimum 45 minutter) markeres 

slutten med ett slag på bollen. Du er fritt til å utforme dine egne ritualer. 
Om du ønsker å lese, stille eller høyt, fra skriften er det noe du 
bestemmer selv.  

 
ET ALTER FOR NORSKE HJEM 
For de som ønsker et enkelt, men vakkert ikon for sitt hjem, 
har vi satt sammen et firedelers sett. 
Buddhaikon - et virkelig flott ikon, 30 x 70 cm. Ramme i gull 
kan anbefales. Bildet av Buddha er en original statue i 
ypperlig trearbeid, dekket med gull. Denne finnes det bare en av og 
originalen står på høyalteret i Bugaku zentempel i Kristiansand. Stauen 
er fotografert av fotografmester Margretha Østerdal, og er montert på 
et utsnitt av et fotografi av en abbedskappe. Teksten nederst på ikonet:  
 
 

Shakyamuni Buddha, født i Kapilavatsu.  
Opplyst i Magadha. Underviste i Varanasi.  

Steg inn i Parinirvana i Kuchinagara. 
 

Sotozen Antependium (trekantduk i en slags silkefinish) i rødt og gull, 
47 cm bredt. Røkelsesbolle i mørkebrun bronseaktig finish, 12 x 9 cm.  
Meget god kvalitetsrøkelse fra Japan. En pakke 80 
gram. Røkelse, bolle og antependium er fra Japan. 
 
FORMIDLING AV KUNNSKAP I OPPDRAGELSE AV BARN 
Gjennom læreplanen i norsk skole får barn og ungdom undervisning i 
buddhismen. Per i dag kan vi vel si at undervisningen er noe overfladisk 
og generell og det er ikke enkelt for pedagogene å sette seg inn i de til 
dels store forskjellene buddhistiske kulturer imellom. Denne observans 
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er ment som et konkret bidrag til kunnskap om skikk og bruk i vår 
tradisjon. Vi oppfordrer andre tradisjoner til å gjøre det samme. 
 
HVA KAN FORELDRE GJØRE?  
Det er forståelig at foreldre ønsker å oppdra sine barn i egen tro eller 
livssyn. Det blir vanskelig å skulle forvente eller forlange noe annet. Vårt 
råd er derfor å følge hjertet og gjerne deres familetradisjon, men 
samtidig gi barna rom til å utforske, lære og utvikle seg til selvstendig 
reflekterende, tenkende og tilfredse mennesker.  
 
Vi har en publikasjon hvor vi presenterer 50 fortellinger fra Buddhas liv. 
Å lese for barna eller la dem lese selv, både stimulerer og utvikler 
barnets språk og barnets oppfatning av verden. Disse fortellingene og 
andre, er viktig i forståelsen av vår buddhistiske historie.   
 
Dhammapada er en sentral samling av Buddhas ord og inneholder 26 
kapitler, 423 vers og 305 ligenelser om Buddha. Vi er godt i gang med 
dette viktige oversettelsesprosjektet. Versene finnes allerede i norsk 
oversettelse og anbefales som vers for dagen og grunnlag for samtale. 
 
 
BØNN VED MÅLTIDER 
 
Enten som en stille bønn for deg selv, 
eller høytlesning med hele familien.  
 
 
 
Her er et bordvers som benyttes i vår 
tradisjon.  
 

FØR MATEN: 
Vi mottar dette måltid, i takknemlighet og glede. 
Av utallig arbeid er den brakt til oss i dag. 
Vi tar imot og bøyer vårt hode. 
 

ETTER MATEN: 

Vi har inntatt dette måltid, for visdom, velbehag og fred. 

For således den ærverdige Buddhas vei, i oss med alle mennesker 

åpenbare. Takk for maten. 
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TEMPELBESØK 
Er du medlem av en sangha (buddhistisk fellesskap) eller et tempel, vil 
tempelets munker og nonner synes det er hyggelig med besøk i ny og 
ne. Det er viktig at barn og ungdom får kjennskap til munkenes, 
nonnenes og tempelets funksjon og samfunnsrolle. På tempelets 
oppslagstavle eventuelt hjemmeside, blir det annonsert tid for 
barnesigne, innvielse, vigsel osv. Disse er åpne for almennheten, og en 
anledning for barn og unge å oppleve Sotozen-tradisjonens ritualer og 
seremonier.  
 

Feiring av høytider 

Blomstermessen - Feiring av Buddhas fødselsdag 8. april i Bugaku Zentempel. 

 
Noen sentrale markeringer 

Trefoldighetsmesse holdes: 
 
8. april - Blomstermessen – Til minne om Buddhas fødsel. 
8. desember - Lysmessen – Til minne om Buddhas opplysning. 
15. februar- Vår frelsers messe – Til minne om Buddhas død. 
 
Andre messer:  
29. september - Innstifternes messe – For grunnleggerene av   
                                 Sotozen orden.  
5. oktober - Den 28. patriarks messe – For den første zen-patriark                               
                        Bodhidharma. 

 
25. DEL - BUDDHISMENS MYSTERIUM 
 
Det er mange ting med den historiske Buddha, den gang som i dag, som 
må betraktes som et mysterium. Fra utvelgelse til reinkarnasjon, og fra 
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unnfangelse til den mystiske fødselen i Lumbini. Kongens rådgivere som 
forutså at barnet ville bli en verdens frelser. Den unge prinsen som 
oppdaget menneskets lidelse og død, og som mente at han kunne finne 
en vei ut av fødselens og dødens kretsløp.  
Hva var det egentlig prinsen, Siddharta Gotama oppdaget da han i en alder 
av 35 år våknet og ble en Buddha? Hva slags tilstand var det han gjennom 
kontemplativ praksis gikk inn i og som var kilden til Dharma, den sanne 
læres ord? Hva var mysteriet ”middelveien” som Buddha forkynte i 
Benarestalen?  
Hva inneholder legemets og sinnets likevekt som leder til erkjennelse, 
visdom og fred? I oppvåkningens mysterium ligger det at alle mennesker 
har i seg Buddha-natur, og derfor kan bli en Buddha. Mysteriet omfatter 
guder som henvendte seg til ham, og han fikk dem til å endre sine uriktige 
oppfatninger. Likeså mysteriet omkring møtene med ondskapen som 
lokket og prøvet Buddha.  
Men ondskapen lyktes ikke i å bekjempe Buddha, men den ærverdige 
seiret ved den kjærlige tankes kraft som han hadde praktisert i de mange 
tidligere liv, som en mor temmer et slemt og ondskapsfullt barn med sin 
moderlige kjærlighet. Ordinasjonens mysterium startet med ordinasjon av 
Kondanna, den første munken, og Mahapajapati den første nonnen. Da 
han sendte munker og nonner ut for å spre sin lære, var han selv eller 
andre klar over hva han hadde satt i gang ved å dreie dharmahjulet?  
Selv med en Buddhas innsikt, tenkte han noen gang på at om 2500 år vil 
hans ord studeres på skoler og universiteter over store deler av verden? I 
45 år vandret han fra sted til sted, fra kloster til kloster, og forkynte en 
lære som ikke var bygget på ære eller politisk makt, men på fred, 
tilfredshet og rettferdighet. Ikke for noen få, men for alle, fattig som for 
rik. Det er vanskelig å fatte buddhismens mange mysterier, og kanskje 
behøver vi ikke forstå alt heller.  
Viktigere er det å følge Buddhas lære, læren om de fire edle sannheter, 
den edle åttedelte vei og de ti edle bud. Disse tre kan være vanskelige nok 
å etterleve, om ikke aldeles umulige. Men ved å holde fast ved det 
treenige følg - Buddha, Dharma og Sangha i troen, i gleden og i freden, kan 
vi sammen ta del i buddhismens mysterium og få det bedre for oss selv og 
for andre. 
 
FRA HIMMELEN TIL JORDEN 
I historien fortelles det at det var gudene som anmodet den kommende 
Buddha om å forlate himmelen for å tilbakefødes i form av et menneske. 
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Fordi den kommende Buddha gjennom utallige evigheter og ett hundre 
tusen verdener hadde oppfylt de nødvendige betingelser, var hans 
forberedelser fullendt. I livet før det livet der han ble en Buddha, var han 
født blant de høyere guder som gikk under navnet Tusita i gudenes rike. 
Når det nærmet seg slutten på hans livsløp i Tusita, gudenes rike, samlet 
høytstående og lavere guder fra ti tusen verdener seg. Gudene kalte den 
kommende Buddha framfor seg og sa:  
 

Ærverdige, det var verken for gleder eller nytelse, blant guder eller 
mennesker, at De har oppfylt de ti visdommer, men fordi De skulle bli en 
opplyst og uforlignelig Buddha. For således skal De frelse verden. 
Ærverdige, det er i denne stund fra dette himmelske riket at Deres tid er 
kommet og hvor De skal virke i all Din skinnende opplyste visdoms kraft.  
Vi ber Deres Ærverdighet om således å stige ned fra det himmelske rike 
for så å bli unnfanget i en kvinnes mage i menneskets verden.  

 
Den ærverdige gjorde således. 

 
GÅTEFULL FØDSEL  
Dronning Mahamaya hadde båret den framtidige Buddha i ti måneder i 
sin mage. På en fullmånedag i måneden Vesak (mai) på veien fra 
Kapilavatsu til Devadaha stanset hun ved Lumbini-parken. Blant 
blomster under et stort Salatre strakte hun ut armen sin og tok fatt i en 
av grenene og fikk kraftige veer. Stående, med tak i en gren, fødte hun 
sitt barn ut av sin armhule, hvorpå fire Mahabramas-guder tok imot den 
kommende Buddha i et gyllent nett. De holdt barnet framfor sin mor og 
sa «gled dere, gled dere, for i dag er det født en mektig sønn».  
 
HVEM VAR BUDDHA? 
Det fortelles at Siddharta (den kommende Buddha) var født i den 
kongelige hinduistiske krigerkastefamilien Kshstriya. Da hans mor 
dronning Mahamaya gikk bort bare få dager etter at hun hadde født sin 
sønn, ble prinsen oppfostret av sin mors yngre søster, Maha Pajapati. 
Barnets far kong Suddhodana hadde mottatt profetier om at sønnen 
kunne bli en stor religiøs leder, og skjermet ham fra livet utenfor slottet. 
Da prinsen hadde fylt 16 år ble det arrangert et giftemål med Yasodhara, 
en tremening på samme alder.  
Sammen fikk de sønnen Rahula. Siddharta skal ha vært prins i Kapilavatsu i 
29 år. Han forsaket et liv som en fremtidig konge, og vandret i stedet 
rundt med asketer, og studerte meditasjon og yoga med datidens store 
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mestere. Da han var 35 år gammel oppdaget han menneskets sanne natur, 
en oppvåkning som for all fremtid skulle gi ham den høyst ærverdige 
tittelen Buddha. I 45 år viet han sitt liv til undervisning i sin lære kalt 
Dharma (Den sanne læres ord) før han i en alder av 80 år ble syk og døde. 
 
UFORKLARLIGE FENOMENER 
Etter at Siddharta forlot Kapilavatsu kom han en tidlig morgen til elven 
Anoma. Den kommende Buddha overleverte hesten til sin trofaste tjener 
Channa sammen med sine majestetiske smykker og sin pryd, og befalte 
Channa om å vende tilbake til kongeriket. Den kommende Buddha trakk 
så sitt sverd, og der på bredden av elven Anoma, kuttet han av seg sitt 
praktfulle og majestetiske hår for så å kaste det opp i luften, og sa:  
 

Dersom det er jeg som i sannhet skal bli den kommende Buddha, la det 
forbli i luften, men om jeg i sannhet ikke er den utvalgte, la det falle til 
jorden.  

 
Håret falt ikke til jorden, men ble fanget opp i et gyllent skrin og plassert 
på gudenes alter i tempelet kalt Gudenes Krone av Sakka, gudenes 
konge. Den kommende Buddha iførte seg en kappe og begynte et liv i 
askese. 
 
OVERNATURLIG INNSIKT OG EVNER 
I de mange lignelsene om Buddhas virke fortelles det om et menneske 
som hadde overnaturlige evner. Han kunne se inn i et menneskes tidligere 
liv og forklare sammenhengen mellom dårlig oppførsel gjort da og knytte 
denne til årsaken til lidelsen i dette livet. Det fortelles i flere lignelser om at 
han kunne benytte tankens kraft til å la sin stemme bli hørt eller vise seg 
for noen et helt annet sted. 

 
Fra å ha vært en, blir han til mange – fra mange blir han en. Han viser seg, 
for så å gjøre seg usynlig igjen. Han går uhindret gjennom vegger, 
forsvarsverk og fjell som om det skulle være luft. Han dykker ned og 
kommer opp igjen av jorden som om det skulle være vann. Han går på 
vannet uten å synke nedi som om han skulle ha trygg grunn under føttene. 
Sittende med beina i kors farer han gjennom luften som en fugl med sine 
vinger.                                                                                                          Dighanikaya 2 
                                                                                                                                

UTFØRTE UNDERE 
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Likeledes kan vi lese fortellinger om Buddha som både gikk på vannet og 
som lot seg sveve over bakken. Da Buddha ble oppfordret til å utføre 
undere for at folk skulle ha større tiltro til ham svarte Buddha: 
 

Jeg lærer ikke munkene mine til å gå omkring å utføre undre for folk. Når 
jeg ser ulempene ved å utføre slike undre, skammer jeg meg over dem og 
føler bare vemmelse og avsky for dem.                                         Dighanikaya 11                                                                                                                                 
                                                                                                         

DET MYSTISKE I LÆREN 
Når et menneske oppfyller læren blir det en Buddha. En lotusblomst som 
ikke stiger opp av sølevannet og blomstrer, er like fullt en lotusblomst. 
Men ingen stopper opp ved den, ingen gleder seg over dens prakt.  
Når den sanne lære gjøres tilgjengelig, på et språk som de kjenner, der 
hvor folk bor, ønsker de å ta del i det treenige følge. Ved å være 
oppmerksom og vennlig, her-og-nå kan vi oppfylle læren og oppleve at 
Buddha er nær oss og vi ham. For han er med oss slik som vi er med ham. 
Da ser han oss slik som vi ser ham. 
 

Selv om en munk holder meg i kappen og går like bak meg, ja enda går i 
mine fotspor, men higer etter sanselige nytelser, ikke styrer sine lyster, 
ondskapsfull i tankene, uoppmerksom, er ute av fatning med et sinn som 
flyver hit og dit og evner ute av kontroll, da er han langt fra meg og jeg fra 
ham. Hvorfor er det slik? Fordi han ikke ser læren. Den som ikke ser læren, 
ser ikke meg. Men selv om en munk skulle være hundre mil unna, men ikke 
higer etter sansenytelser, styrer sine lyster, er vennlig og oppmerksom, 
balansert, tilstede her-og-nå og med sine evner under kontroll, da vil han 
være nær meg og jeg ham. Hvorfor er det slik? Fordi han ser læren. Å se 
læren er å se meg.                                                                                      Itivuttaka 92  
                                                                                                                                                                    

DEN URANSAKELIGE VISDOM 

Den uforlignelige Shakyamuni Buddha startet sitt religiøse liv i askese. I 45 
år underviste Buddha sin lære, og hans disipler måtte huske hva mesteren 
hadde sagt, slik tradisjonen var for muntlig overlevering. Det startet med 
at han først forkynte læren for fem asketvenner, senere ber han 60 
munker om å gå ut og spre den for alle mennesker. I dag kan en hel verden 
ta del i hans uforlignelige visdom, hans lære er oversatt til utallige språk og 
kan studeres av både lek og lærd. I dag vier hundre tusenvis av munker og 
nonner hele eller deler av sine liv til å erkjenne den hellige visdoms lære. 
For selv om 2500 år har gått siden Buddha vandret på jorden og forkynte 
læren, er den like tidsmessig for oss i dag og kanskje viktigere en noen 
sinne. 
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BUDDHA – ET MENNESKE OG ET SYMBOL 
Den høyst ærverdige Buddha er for buddhister et symbol på menneskets 
høyeste visdom og styrke. At vi når vi tynges av uro, tvil og sorg, kan finne 
trøst og håp i ham.  Om vi skulle tvile eller miste veien helt av syne kan vi, 
alene eller i fellesskap med munker og nonner, finne ro i meditasjon, eller 
finne lindring ved å følge Buddhas vei. En vei som er nestekjærlighetens og 
medlidenhetens vei. Å rette seg mot Buddha er å strekke seg etter de 
verdier som gjør oss til et bedre menneske. Å bøye seg, knele eller 
prostrere framfor Buddha er et symbol på et ønske om å etterleve og 
oppfylle troen og løftene, og bidra til rettferdighet og fred.   
 
NOEN AV BUDDHAS FREMSTE DISIPLER 
Buddha hadde mange disipler, og spesielt var det Sariputra og Moggalana 
som sto ham svært nær. Ganske naturlig var Buddhas sønn Rahula, tross 
sin unge alder, i den indre krets. Ananda var en annen sentral disippel, 
både fordi han var Buddhas fetter og fulgte ham som en ledsager i 25 år, 
men også fordi han fikk mye av æren for at nonneordenen ble opprettet. 
Devadatta var også en fetter av Buddha. Kasyapa var disippelen som ledet 
det første rådsmøtet ikke lenge etter Buddhas død. I den antecessorale 
linjen står Kasyapa listet som den første patriark. Disippelen Upali var den 
fremste eksperten på Vinaya Pitaka reglene for munkeordenen. Det 
fortelles at han kunne dem alle på rams. Det er viktig å poengtere at 
Buddha hadde mange kvinnelige disipler. Den mest sentrale, hans 
fostermor og første ordinerte nonne, var Prajapati.  
 
EN NY BUDDHA SKAL KOMME 
Profetien om at det i fremtiden skal komme en ny Buddha deles av både 
Mahayana og Theravada-tradisjonen. Navnet er Maitreya Buddha og 
han skal være den femte i rekken av tusener av Buddha som skal 
komme. Men er det ikke nok med Shakyamuni Buddha? I følge Buddhas 
egen lære, om at alt er forgjengelig, skal også han og læren hans bli 
glemt av menneskene og på et tidspunkt forsvinne. Maitreya skal 
gjenfødes på jorden og gå den samme vei som Shakyamuni Buddha, og 
på egenhånd bli en Buddha og oppdage den sanne lære.  

 
26. DEL - HVA ER SANNHETEN?  
 
Intet har mennesker vært mer opptatt av enn «sannheten». Om hva som 
er godt for oss eller ødeleggende, oppbyggelig eller nedbrytende, om hva 
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som skaper glede eller sorg, så er vi nødt til selv å høste mange erfaringer. 
Om andre ting skal vi bruke vår fornuft og vår kunnskap, og ved den forstå 
at de og de tingene er en «sannhet». I en samtale med Bharadvaja sier 
Buddha dette:  

 

Dersom du er sterk i din tro og sier ”dette tror jeg på”, så holder du deg til 
sannheten. Men om du ennå ikke har sett den absolutte sannhet – at det 
kun er dette som er sant, alt annet er feilaktig. På denne måten Bharadvaja 
holder du deg til sannheten.                                                      Majjhimanikaya 95                                                                                 
                                                                  

 

BUDDHA – ET SANT MENNESKE 

Som buddhister tror vi at Buddha var og er et sant menneske. Sidharta 
Gotama ble gjenfødt som prins med ett formål: å finne den sanne vei ut av 
lidelsen. 30 år gammel brøt han med den asketiske tradisjon i India, og 
gikk sin egen vei. Han våknet i Magadha og ble siden kalt Shakyamuni 
Buddha, den oppvåknede av Shakya ætt. Buddha har ved oppvåkningen 
åpenbart seg ved sin visdom, medfølelse, glede og frelse.  

 

Se at den som har gått til Buddha, Dhamma og Sangha for tilflukt, vil i 
sannhet se de fire edle sannheter: 
 
Om lidelsen og årsaken til lidelsen, om hvordan seire over den, og om den 
edle åttedelte vei som leder like frem til lidelsens lindring. 
                                                                                       Dhammapada v. 190 og 91 

 
DHARMA – DEN SANNE LÆRES ORD 
Mennesket er ikke tomme kar som skal fylles med kunnskap og visdom, 
men fulle kar som skal erkjennes ved innsikt. Buddhas lære kalles  
middelveien. Den gylne middelvei er å unngå ekstremiteter eller 
ytterligheter i noen retninger. Det alminnelige sinn er Buddhas vei. Den 
edle åttedelte vei er Buddhas vei: 1) rett syn og 2) rett tanke (tilhører 
visdomsgruppen) 3) rett tale, 4) rett handling og 5) rett levevei (tilhører 
moralgruppen) 6) rett bestrebelse, 7) rett holdning og 8) rett 
konsentrasjon (tilhører oppmerksomhetsgruppen).   
 

De som synes vesentlig om ting som er uvesentlige, og det som er 
uvesentlig betrakter de som vesentlig, i slik villfarelse vil de aldri 
sannheten erkjenne. 
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Men de som synes vesentlig om det som i sannhet er vesentlig, og det 
som er uvesentlig betrakter de som uvesentlig, de vil se tingene slik de er 
og sannheten erkjenne.                                               Dhammapada v. 11 og 12                                                                         
                                                                          

SANNHETEN OM DETTE LIVET  
Uten spekulasjon om hva som har vært eller uro om livet etter dette, lever 
vi i pakt med Dharma og i visshet om at den som følger Buddhas ord vil få 
det godt, men ikke bare godt. Som vi fødes inn i dette livet må vi en dag 
forlate det. Det er fødselens og dødens kretsløp. For alt er forgjengelig, 
det som kommer til oss bringer glede, når vi en gang mister det følger 
sorg og savn. Lidelse og glede følger oss i dette livet like åpenbart som når 
vi går, den bakre fot den fremre følger. Ansvaret for livet hviler på den 
enkelte. Vi kan ikke bebreide vår slekt og våre livs omstendigheter.     

 
Hvem har innsikt i seg selv, denne verden og den guddommelige verden? 
Hvem kan velge den riktige veien, like enkelt som en gartner velger de 
riktige blomstene?  
 
Den som er hengiven i sin praksis vil kjenne seg selv, denne verden og den 
guddommelige verden. Han kan velge den riktige veien, like enkelt som 
en gartner velger de riktige blomstene.    
                                                                                        Dhammapada v. 44 og 45 

 
SANGHA – FELLESSKAPET SOM SØKER ETTER SANNHETEN 
En sangha er å skape, å gjøre noe i sammen. Et fellesskap i Dharma er en 
Sangha som støtter hverandre, oppmuntrer og trøster hverandre. Om vi 
er aldri så selvstendige og ressurssterke, vil vi alltid være avhengig av 
andre.   

Helse er den største glede, tilfredshet er den største rikdom, en trofast er 
den beste venn, og visdom er den største lykke.            
                                                                                                   Dhammapada v. 204  
 

DEN SUBJEKTIVE SANNHET 
Lytt til deg selv og ved din innsikt, se det som er sannhet for deg, uten å 
tenke at dette også gjelder alle andre.  
 
DEN OBJEKTIVE SANNHET 
Lytt til andre som ved sin innsikt har sett det som for dem er sannhet, uten 
å tenke at dette også gjelder for deg.  
 
DEN UNIVERSELLE SANNHET 
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Den universelle sannheten er èn. For til alle tider, alle steder, og for alle 
folkeslag vil fjell være fjell, og elv være elv. For mennesker er ett og deler 
den samme smerte, de samme håp og lengsler.  
 
LÆREN OM TREENIGHETEN 
Trikaya – Buddhas tre legemer 
 

Dharma-kaya (et sannhetens legeme): En manifestasjon av det 
opplyste prinsipp, som er fri fra grenser eller stengsler. Her refereres 
ofte til Siddharta Gotama, den historiske Buddhas fysiske legeme. Et 
legeme som er uten form og farge.  
Han kommer ikke og han går ikke. Slik som den blå himmelen kan sees 
av alle, er også han alle steder. Fordi han er alle ting, mangler han 
heller ikke noe. Til alle tider fyller Buddhas legeme hvert av verdens 
fire hjørner. 

 
Sambhogha-kaya (et gledens legeme): En manifestasjon av 
lykksalighet og renhetens lys. Ved dette renhetens lys og de hellige 
løfter vil de mange Bodhisattva og Mahasattva bli en Buddha.  
For en Buddha vil vise seg i form, bli født og dø og ved sitt navn for de 
som søker ham all lidelse utslette. For se at medlidenhet er dette 
legemets essens.  
 
Nirmana-kaya (det manifesterte legeme): En tilkjennegivelse av 
Buddhas legeme i tid og rom. Et legeme som transcenderer (overgår) 
former ved det fysiske og det åndelige legeme.  
Han ble født, forlot sitt hjem og fant en vei ut av lidelsen. For de som 
ser denne sannheten ser Buddha. 

 
Ved en anledning sa Buddha til Vakkali:  
Den som ser læren, ser Buddha, den som ser Buddha forstår læren. For slik 
er det at Buddha er sannheten, og at alle Buddha er ett og samme. For de 
har alle tilkjennegitt det opplyste prinsipp, sannheten er en.   

 
27. DEL - HVA BETYR HELLIG? 
 
Det hellige ligger i og rundt oss. Skal vi kunne begripe det hellige, eller 
oppleve noe som hellig, må det hellige være en del av oss. Det hellige slik 
som steder, personer, handlinger, gjenstander eller lærens ord, er 
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redskaper i en søken etter å forstå hvem vi er, og ved det hellige 
mysterium bli et helt og fullstendig menneske. For den som oppriktig og 
ærverdig skjøtter det hellige slik som; steder, personer, handlinger, 
gjenstander eller lærens ord, bringer lykke for seg selv og for andre. 
Mange lengter etter et liv i hellighet, og fanges i dualismens mørke 
mellom det sakrale og det profane. Likeledes for de som lever i troen på at 
den ordinerte munk eller nonne bærer større hellighet enn de som lever 
etter læren i et sekulært liv. Det opplyste mennesket har ved 
oppvåkningen erkjent dette, at når disse grensene og stengslene 
opphører tar vi del i den ypperste hellighet vi kaller gjenløselsen og 
frelsen.     

 
HVA ER HELLIG FOR OSS? 
 
DET HELLIGE FENOMEN 
Vi bruker hellig når vi hevder at noen eller noe skal helligholdes. Det hellige 
fenomen skiller det sakrale (hellige) fra det profane (alminnelige). Det 
hellige manifesteres i noe annet, noe mer og noe større enn det som det 
ordinære mennesket vanligvis forstår. Det ordinære mennesket har 
ekstraordinære evner. Det ekstraordinære står ikke utenfor det ordinære, 
men er en gjennomgripende del av det. Det tilhører sjeldenheten at et 
menneske enten er født ekstraordinær (en Buddha) eller plutselig blir det. 
Mennesket utvikler seg i kropp og sinn, og vinner kunnskap ved å gjøre 
ting, viten gjennom studier og visdom ved innsikt.  
 
DEN HELLIGE OPPVÅKNELSE 
Siddhartha var blitt 35 år gammel da han på den 8. dagen i den 12. 
synodiske måned, under et tre i Magada, plutselig fikk øye på en kraftig 
lysende stjerne på nattehimmelen. Endelig etter hans møysommelige 
søken hadde visdommens kilde åpenbart seg. Han løftet sine hender 
mot stjernen, og skildrer oppvåkningen slik:    
  

Vidunderlig, vidunderlig! Som et unders under er et opplyst sinn. For når 
jeg nå har vært, er, og til evig tid vil være våken vil jeg således se mitt 
sanne selv. Jeg har sagt dere og sier dere igjen, og vil til evig tid si dere 
dette: at jeg var, er, og til evig tid vil være et opplyst menneske, som for 
alltid på denne jord vil være i ett med alle mennesker. 
                                                                                                                       Itivuttaka 92                                                

DEN HELLIGE SAKYAMUNI BUDDHA 
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Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft. Mester over 
lidelse og død. Visdommens og medlidenhetens far. En sann lærer. En som 
har våknet til den hinsidige visdom og har vist vei til tilfredshet og frelse. 
En Buddha som anerkjenner de mange Buddha før ham, og som har gått 
foran slik at hvert menneske kan bli lik ham.  

 
DEN HELLIGE DHARMA   
Dharma (sanskrit) og Dhamma (pali) betyr lære eller sannhet. 
Dhammapada betyr Den sanne læres ord og er en populær samling 423 
aforismer og 305 lignelser.  
 
DEN HELLIGE SANGHA  
Legfolket er et fellesskap bygget på likeverd mellom kvinner og menn, 
gutter og jenter.  
 
DEN HELLIGE FREDS ORDEN 
Et fellesskap av alle ordinerte munker og nonner, buddhistiske brødre og 
søstre i alle kulturer og tradisjoner.  
 
DEN HELLIGE FREDS KOLLEGIUM 
Et fellesskap innenfor vår orden, et kollegium av munker og nonner som 
alle har avlagt de hellige løfter, bygget på likestilling og likeverd. Munker 
og nonner følger den samme ordinans, har de samme plikter og tjenester, 
og bærer de samme kledebon.     
 
FELLESSKAPET ANSEES SOM EN HELLIGDOM  
Det er ved fellesskapet at vi:  

 Får lytte til, og fordype oss i, Buddhas lære.  

 Styrker hverandre i vår daglige praksis.  

 Beskytter og tar vare på hverandre, i glede som i sorg. 

 Bruker våre evner i glede og tilfredshet, for oss selv og for 
hverandre. 

 
DET HELLIGE UTTRYKKER SEG GJENNOM DET ORDINÆRE   
Det helliges mangfoldighet er stort. Det vanlige mennesket med sine 
sanser kjenner det høytidelige. Det kan være vanskelig å få klarhet i og å 
uttrykke det. Det ordinære mennesket aner en tilstedeværelse av det som 
er rent, fromt og vakkert. De mange buddha, bodhisattva, mahasattva, 
matriarker og patriarker var alle ordinære mennesker.  
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Den som i begjærlighet etter å fremstå som ekstraordinær, kun er fange 
av sine egne tanker og illusjoner, vil aldri forstå den sanne Dharma. Men 
den som i oppriktighet søker i seg selv og i den sanne lære vil til sist se at 
nettopp det som er rent, fromt og vakkert er det ordinære. For han vil i 
sannhet benevnes den ærverdige, for så med rette å kalles ekstraordinær. 
Å bli en buddha er å fremstå i fullkommenhet med hele vårt vesen, vår 
enestående natur som både er ordinær og ekstraordinær. Ved å oppdage 
vår egen buddhanatur er vår søken fullendt.  
 
DET HELLIGE FINNES I ÅNDELIGHET 
Åndelighet er menneskets søken etter bekreftelse på hvem og hva vi er. 
En søken etter noe mer og noe annet enn det vi kan forestille oss ved 
troen. En bekreftelse på at jeg, med mine lyter og mine laster som 
menneske er god nok. Når et menneske foruten tanke for seg selv handler 
av rettferdighet, kjærlighet og hengivenhet er dets åndelighet å betrakte 
som hellig. Fordi alle mennesker har en ånd. Foruten en ånd er vi kun en 
sekk av bein, kjøtt og blod.   
 
DET HELLIGE FINNES I DET MATERIELLE 
Når et menneske har fått dekket de grunnleggende materielle behov kan 
det fordype seg i Dharma. Hus og klær beskytter mot regn og kulde som 
den hellige lære beskytter mot dovenskap og uvitenhet. Vis stor respekt 
for de ting som du vil finne i et tempel eller på et hjemmealter. Det 
materielle kan hjelpe oss i vår erkjennelse av det hellige.   
 
DET HELLIGE HUS 
Vårt tempel er et hellig hus. Ikke fordi det er stort og vakkert utsmykket, 
men fordi vi fordyper oss i Dharma – Buddhas lære. Tomten bygges på 
vigsles og tempelet innvies med renselse og bønn. Et tempel er et 
renhetens hus. Vi tar av skitne sko, og i vårt sinn søker vi åndelig renhet, 
glede og fred. 
I et vers fra Diamantsutraen (sanskrit: Vajracchedika Prajnaparamita 
Sutra) sier herren Buddha til Subhuti: 
 

Du skal vite at hvor enn disse [Buddhas] ord forkynnes, selv få linjer, 
at denne plassen vil bli helliggjort av guder som av mennesker og 
himmelske ånder. Og langt mer, om der finnes én som disse ord har 
fått overbrakt, holdt ved lag, har lest fra først til sist. Subhuti, se at 
slikt et menneske er gitt den uforlignelige sannhetens Dharma. Hvor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
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enn disse sannhetens ord er oppbevart, hold det hellig som om Herren 
selv og hans disipler var til stede. 
 

DET HELLIGE I DAGLIG MESSE 
Ved te, lys og blomster som et offer ærer vi vår herre og mester 
Shakyamuni Buddha. Vi ærer de mange matriarker og patriarker som har 
gått den sanne vei. Vi ærer våre læremestere og de som har gått bort av 
munker, av nonner og av lekfolk.  
 
DEN HELLIGE LITURGI 
Ordet «liturgi» betyr opprinnelig «arbeid som er til nytte i menneskers 
tjeneste». Liturgien som utøves i Sotozen orden er den monastiske liturgi 
og tjenesteliturgien. Liturgien er det som binder Buddhas ord, handlingens 
tjeneste og fellesskapet sammen. Liturgien gir mening til den rituelle 
handling, enten den er hentet fra den enkle hverdag eller feirer høytidene. 
Ordenens liturgihåndbok finnes på norsk, men omfatter også sutra og 
mantra på sino-japansk. Sino- (kinesisk) japansk er det liturgiske språket i 
Japan. Ved å bruke og dermed bevare deler av dette kan ordenes brødre 
og søstre, på tvers av kultur og språk, ta del i ordensformer representert 
ved messer og ritualer. Det stilles krav til ordenes munker og nonner om 
kyndighet i liturgiens betydning og utførelse.  
 
DE HELLIGE HANDLINGER 
Handlinger i eller utenfor det hellige rom betyr å handle som del av det 
treenige følge. Ordenens munker og nonner handler som direkte 
etterkommere av Shakyamuni Buddha, som i hans sted innvier legfolk til 
hans fellesskap. Munker og nonner som er prestevigslet ordinerer med 
ordinasjonsmyndighet fra hovedordenskontoret nye ordensbrødre og 
søstre inn i den hellige freds kollegium. Munker og nonner med myndighet 
fra den norske stat, forretter ved vigsel og behandler embetsmessige 
dokumenter. De hellige handlinger er både de synlige og de usynlige. 
Enhver handling starter med tanken. Våre handlinger er en tilkjennegivelse 
av den opprinnelige tanke. 
Den usynlige handling er sinnets tanke.  
 

Sinnet går forut for alle ting, de ledes av sinnet, de skapes av sinnet. Som 
kjerrehjulet følger oksens hov vil lidelse alltid følge den som er ondsinnet 
i ord og i gjerninger. 
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Sinnet går forut for alle ting, de ledes av sinnet, de skapes av sinnet. Som 
skyggen følger trofast med vil lykken alltid følge den som er ren til sinns i 
ord og i gjerninger.                                                          Dhammapada v. 1 og 2 

 
RØKELSE 
Ofring av røkelse, på et tempelalter eller privat, symboliserer menneskets 
innstendige lengsel etter å sanne, oppløfte og ære. En lovprisning av de 
som dette vårt private eller fellesskaplige offer er heder verdig. Et 
røkelsesoffer er å tilkjennegi vår takknemlighet og glede, med ønske, tro 
og håp om at røkelsens vellukt aktes av de tilstedeværende, om de er med 
oss i form eller i formløshet. Både før og etter et røkelsesoffer bøyer vi 
vårt hode og med samlede hender anskueliggjører vi den hellige handling. 
 
SYMBOLER 
Et tempel er ofte rikt på symboler. Disse kan du finne brodert på 
søylekapper, antependier og på spesielle kapper. På framalter og høyalter 
vil det som regel finnes flere ting som i seg selv er symbolske eller som 
bærer bestemte symboler. 
  
INSTRUMENTER 
De mange og ulike instrumenter er sentrale både for den enkelte munk 
eller nonne som håndterer dem, og for de som lytter. Instrumentene er 
markører som bygger opp under den hellige liturgi, og som signaliserer 
hva som skal foregå. Det kreves øvelse gjennom mange år for å beherske 
dem.  
   
RITUALER  
Ritualene gir handlingen form, og minner oss samtidig på betydning av 
disse. Ved å beherske ritualene åpnes det opp for en åndelig tilstede-
værelse og et samspill mellom den formløse Buddhas legeme, andre som 
er tilstede, selve handlingen og handlingens tjeneste.   

 
HELLIG VANN 
Hellig vann blir hellig ved at rent vann helles i et beger som så incenseres. 
Vannet blir et konkret og synlig symbol som representerer en forbindelse 
mellom Herren Buddha, den som utfører helligvann og handlingens 
tjeneste. Vannets symbolske betydning ved for eksempel innvielse, er et 
uttrykk for den levende strøm som har rent uavbrutt fra Buddha og til oss i 
handlingens øyeblikk. 
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DEN HELLIGE HALL 
I stillhet og dyp meditasjon kommer det hellige til uttrykk. Alene eller i 
fellesskap søker vi i oss selv en Buddhas visdom. Vi stiger inn og, med rene 
klær som sømmelig redes, tar vi sete i hallen. I hallens senter sitter 
visdommens Buddha, et symbol på et oppvåknet menneske. En likevekt i 
kropp og sinn, urokkelig og fri fra illusjon og tankenes bekymring. Frigjort 
fra dualismens makt om forestillinger om rett og galt, godt og ondt. For i 
denne hall, som alle andre steder hvor man måtte ønske å sitte i stillhet, 
opphører det som skiller subjekt fra objekt, oss selv og andre. I denne hall 
får vi ta del i Shakyamuni Buddhas praksis som leder like frem til den 
hellige oppvåknelse.     
 
DET HELLIGE KLEDEBON 
Kappen og kragen som bæres av alle munker og nonner er et symbol på 
Buddha og Dharma. Lekfolk kan etter innvielse bære en krage. 
Overrekkelse av disse kledebon har fulgt i rekken av de mange matriarker 
og patriarker siden Buddhas tid. Kledebonet insenseres (føres over 
røkelse), før de overrekkes for så å plasseres på hodet. Med samlede 
hender leses kappeverset tre ganger.  

 
KAPPEVERS 
O - uforlignelige frelsens kappe.  
Formløs som hav av visdom.  
I oss den sanne lære åpenbare.  
Med alle mennesker all lidelse forgå.  

I ettertid, når spesielt kappen skal aksles, er det vanlig å vende seg mot 
Buddha, knele og plassere kappen på hodet. Med samlede hender 
resiteres kappeverset. Kappen aksles dernest mens knelende.  
 
DEN HELLIGE LITURGIENS FARGER 
Fargene varierer noe fra kultur til kultur. I vår orden benyttes disse 
fargene i flagg, strimer og i fargekappen som oftest brukes for å 
markere søylehallen i et tempel. 

 
Rød – Nåden  
Hvit – Frelsen  
Lilla – Visdom  
Grønn – Medlidenhet  
Safrangul – Middelveien  
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I Japan forklares fargene også med de fem elementene: jord, vann, vind, ild og 
metall. Når vi bruker liturgiske farger i Norge er det naturlig at vi benytter de 
farger som følger vår Sotozen tradisjon. 

 
DET HELLIGE LEGEME 
Buddha forsikrer oss at i alle mennesker finnes en Buddha-natur, vi kan alle 
våkne til en Buddha-åndsnærværelse og bli en Buddha. Det hellige ligger i 
denne natur, om vi erkjenner dette eller ei, om vi tilkjennegjør dette eller 
ei.  
 
Å BLI HELLIGET VED DØDEN 
Der det i Vesten brukes ord som avdød og lik, benytter japansk 
zenbuddhisme utrykket hotoke – Buddha. Den avdøde kjenner nå det 
hinsidige, både liv og død, for om kort tid skal vedkommende gjenfødes. 
Det er kunnskapen om dette som gjør at vi helliggjør og ikke bare minnes 
den avdøde.  
 
DET HELLIGE I LOVSANG 
Et lovsangkor markerer spesielle anledninger, enten i ordenskalender eller 
i tjeneste. Sangtekstene hyller Buddha eller andre viktige personer og 
kaster glans over begivenheter som vigsel eller bisettelse. Stemmen i 
sangen og sangens tonedrakt skal løfte det seremonielle og hellige 
rommet.  
 
HVER DAG ER EN HELLIG DAG 
Om ingenting og alt er hellig, hvilke dager skal man holde hellige? Om hver 
ukedag er selve dagen da et menneske kan våkne opp og bli en Buddha, så 
er hver dag en hellig dag. Høytidsdager er derimot noe annet. 
 
DEN HELLIGE TREENIGHET 
Buddha, Dharma, Sangha er en treenighet. De er adskilt med hver sin 
betydning og hvert sitt formål. De kalles for treenige fordi ingen av de tre 
kan stå alene. De står i et gjensidighetsforhold. Faller én bort, så faller alle.  
 
VÅR ORDEN ER HER, FOR OG I ÅNDELIGHET 
Sotozen orden er en inkluderende og tjenestegjørende orden. For det 
alminnelige menneske som ønsker å ta del i Buddhas lære. For det 
alminnelige menneske som søker stillhet og meditasjon. Det alminnelige 
menneske er et åndelig menneske, og vår orden er her for de som søker 
det åndelige fellesskap i Buddha, Dharma og i Sangha.  
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Å VÆRE ETT MED DET TREENIGE 
Når et menneske følger Buddhas vei, er dette et ønske eller en lengsel 
etter å ta del i det treenige følge. I det treenige følge kan vi ta del på 
mange vis. For eksempel ved:  
 
BARNESIGNE 
Når et barn velsignes av en munk eller nonne, føres barnet fram i Buddhas 
lys. Barnets foreldre og de som bivåner dette lover å hjelpe barnet på sin 
vei med respekt, forståelse og kjærlighet for hverandre. For likeså hjelpe 
barnet til å finne styrke i ånd som i legeme og søke den visdom som 
forener mennesker i glede og i fred.  

 
KONFIRMASJON 
Ved konfirmasjonen bekrefter konfirmanten det han eller hun har lært 
under forberedelsene. Verdiene i det treenige følge er i sentrum av 
undervisningen .  Undervisningen har ikke som formål å overbevise, men å 
stimulere og forberede konfirmanten på voksenlivets utfordringer. En 
overgang fra barn til nesten voksen er en gjensidig forpliktelse. De voksne 
deler av sin kunnskap og visdom, de unge tar instruksjon og lærdom, og 
tilkjennegir aktelse og veloppdragenhet.  
 
INNVIELSE 
Når et barn, ungdom eller voksen ønsker å la seg innvie og motta et navn i 
Dharma, blir mennesket en del av det treenige følge. Personer under 18 år 
må ha foresattes tilslutning. Innvielsen foretas av munk eller nonne med 
innvielsesmyndighet, og kan utføres alene eller sammen med flere. 
Innvielse skjer i en relasjon mellom supplikant (den som mottar innvielsen) 
og minestrant (den som utfører ritualet). Ved innvielse avlegges løfter. 
  
ORDINASJON 
Når en innvidd har postulert et års tid og fått innsikt i hva som kreves og 
forventes av en ordensbror eller søster, kan vedkommende forberede seg 
på ordinasjon. Personer under 18 år må ha foresattes tilslutning. 
Ordinasjonen foretas av munk eller nonne med ordinasjonsmyndighet 
(prestevigslet), og kan utføres alene eller sammen med flere. Ordinasjon 
skjer i en relasjon mellom ordinand (blivende munk eller nonne) og 
ordensfar eller ordensmor. Ved ordinasjon avlegges flere løfter en ved 
innvielse. Da ordinand fra før er innviet og har fått et Dharmanavn legges 
et nytt navn til dette (som et for- og etternavn).  
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DET HELLIGE ORD 
DEN TREFOLDIGE VERGE, BEKJENNELSEN OG DE HELLIGE LØFTER 
Ved den trefoldige verge tar vi del i det treenige følge (Buddha, Dharma, 
Sangha). Når den hellige treenighet er nådig, bygger den på Buddha og 
den sanne læres ord om medmenneskelighet, forsonelighet, medlidenhet 
og tilgivelse. Ved bekjennelsen holder vi oss selv ansvarlig for våre tanker, 
ord og gjerninger. For det første lover jeg å aldri drepe (Det første av de ti 
edle bud). Det hellige kommer til syne ved at et menneskeliv er noe annet, 
noe mer og noe større enn det som det ordinære mennesket forstår.  
Ved løftene og budene lover supplikant eller ordinand å etterleve og 
oppfylle disse. Det kan stilles spørsmål om hvorvidt dette er mulig, men et 
ønske og ikke minst et siktemål om å oppnå nettopp dette står mer 
sentralt enn i hvilken grad dette er ventelig. 

 

DEN TREFOLDIGE VERGE 
Ære være Buddha, ære være Dharma, ære være Sangha 
I ett med Buddha, den ærverdige og uforlignelige Mester.  
I ett med Dharma, den ærverdige renhetens Lære  
I ett med Sangha, den ærverdige hellige freds Orden  
Nådige Buddha, nådige Dharma, nådige Sangha  

 

BEKJENNELSEN  
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig.  
Av endeløs grådighet, hat og forvirring.  
Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger.  
For dette jeg nå bekjenner, og bøyer meg i forlatelse.  
 

DE TRE EDLE LØFTER 
Jeg lover for det første å ende all ondskap.  
Jeg lover for det andre å leve i rettskaffenhet.  
Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende.  
 

DE TI EDLE BUD 
For det første lover jeg å aldri drepe.  
For det andre lover jeg å aldri stjele  
For det tredje lover jeg å aldri tale usant.  
For det fjerde lover jeg å aldri være utro.  
For det femte lover jeg å aldri i beruselse mitt sinn fornedre.  
For det sjette lover jeg å aldri tale nedsettende om andre.  
For det syvende lover jeg å aldri meg opphøye og på andre legge skyld.  
For det åttende lover jeg å aldri fare i begjærlighet.  
For det niende lover jeg å aldri ledes av vrede og av hat.  
For det tiende lover jeg å aldri ringeakte den treenige helligdom.  
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DE FIRE HELLIGE LØFTER 
Uansett menneskehetens mangfold, jeg lover å redde dem alle,  
Uansett hvor utrettelige mine vrangforestillinger, jeg lover å slette 
dem alle,  
Uansett hvor omfattende Dharmas lære, jeg lover å mestre dem alle,  
Uansett hvor endeløs Buddhas vei, jeg lover å følge den. 

 
På spørsmålet som stilles underveis, om hvorvidt du vil etterleve og 
oppfylle disse, besvares det med et Ja! 

 
28. DEL - BUDDHISMEN OG VERDENSERKLÆRINGEN OM        
                  MENNESKERETTIGHETENE 

 
Erklæringen ble vedtatt av FNs Generalforsamling den 10. desember 1948. 

 
Vi bemerker at de buddhistiske verdier, oppfatninger og definisjoner 
omkring buddhistisk troslære, buddhistisk arv, buddhistisk kultur og 
buddhistisk praksis som herunder presenteres, er den av Den norske 
sotozen orden. Styret i ordenen sammen med munker og nonner av det 
hellige freds kollegium samles under disse artikler, men respekterer den 
enkeltes frihet til å forholde seg; delvis enig, enig, delvis uenig eller 
uenig - jf. Artikkel 1, 18 og 19.  
 

Artikkel 1. 
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og 
menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet, 
og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. 

 
Buddhismen er en trosretning som bygger på Shakyamuni Buddhas 
lære, ikke en lære gitt av en gud eller guder, eller som fremholder at 
mennesket er skapt av en skaper. Buddhismen utelukker derimot ikke 
eksistens av en gud eller guder. Vi tror at mennesket er født som et 
resultat av årsak og betingelser, en ikke-determenistisk lov der hvert 
individs skjebne ikke er forutbestemt, men der den enkelte bidrar til å 
styre sitt eget liv og sin skjebne. Menneskets frihet er et resultat av 
fødselen. Vi er alle født likeverdige og med en Buddhanatur. Buddha 
snakker om anerkjennelse av likhet i verdighet og rettigheter i det han 
kaller attakāra (personlige anstrengelser), purisakāra (menneskets 
bestrebelse), purisathāma (menneskets styrke), purisaviriya 
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(menneskets energi), purisaparakkama (menneskets mot) og 
purisadhorayha (menneskets ansvar).  
Buddha sier i Dhammapada vers 160: For du er din egen frelser, hvilken 
annen frelser finne det vel? I et veltemmet sinn har du en frelser du ikke 
finner andre steder. Videre i vers 380: For du er din egen frelser, din egen 
framtid former du selv. Individets frihet kommer med ansvar for eget liv. 
I vår bekjennelse leser vi: Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. 
Av endeløs hat og forvirring. Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger. 
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse.  
 

Artikkel 2. 
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne 
erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, 
farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, 
nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet 
forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den 
politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det 
land eller det område en person hører til, enten landet er 
uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen 
måte har begrenset suverenitet. 

 
Buddhas lære Dharma (sanskrit) eller Dhamma (pali) oversettes ofte 
med ord som naturlov eller virkelighet, lov, sannhet eller rettferdighet. 
Mennesket er, ifølge denne loven (se Artikkel 1), er alle født like og 
likeverdige uavhengig av rase, hudfarge, intellektuell aktivitet, kjønn 
eller seksuell legning. Buddha, om ikke ganske med det samme, 
ordinerte også nonner inn i det hellige freds kollegium og etablerte en 
sangha, et fellesskap for nonner. Den første nonnen var hans egen tante 
og fostermor Mahapajapati Gotama. Hun er innstifter av den 
matriarkalske linjen. Både patriarkene og matriarkene er like viktige i 
linjen tilbake til Shakyamuni Buddha. Munker og nonner er underlagt 
den samme ordinans (lover og regler), bærer de samme klærne, har lik 
utdanning og de samme plikter og rettigheter. Buddha fant glede i at 
man skulle kunne lære Dharma på sitt eget språk (Vinayapitaka bind 5). 
Buddha gav munkene sågar forbud mot å forkynne hans ord på et språk 
fremfor et annet.  

 
Artikkel 3. 
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 
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Alle mennesker ønsker å være lykkelige. Alle levende vesener som av 
naturlige årsaker ikke kan leve i total frihet, skal behandles med omsorg 
og kjærlighet. I Dhammapada vers 5 kan vi lese: I denne verden vil ikke 
hat ta slutt av mer hat, men kun ved kjærlighet opphøre.  
For se at det i sannhet er en lov til evig tid. Det er ikke i samsvar med 
Dharma å bruke ytringsfriheten dersom denne fører til krenkelse, håner, 
ydmyker eller på annet vis fører til skade. I det tredje løfte (De tre edle 
løfter) står det: Jeg lover for det tredje å gjøre vel mot alle levende.  
I De ti edle bud leser vi bl.a.: For det første lover jeg å aldri drepe. Dette 
handler i første omgang om mennesker. Vi er ikke pasifister i den 
forstand at vi er likegyldige til overgrep på egen kropp eller andres, men 
verdsetter livet, og vil bevare dette så langt det står til å redde. Fritak 
fra denne moralske lov krever særskilte omstendigheter.  
I synet på det ufødte liv sier norsk lov: Svangerskapsavbrudd kan skje 
etter eget ønske før utgangen av tolvte svangerskapsuke, og etter 
utgangen av tolvte svangerskapsuke når det er stor fare for mor og barn. 
Kvinnen kan ta bestemmelsen selv når graviditeten er et resultat av 
overgrep.  
Dharma lærer oss at vi selv er ansvarlige for våre handlinger. I 
Dhammapada vers 131 kan vi lese: Den som søker lykke for seg selv ved å 
skade andre som søker sin lykke – han finner ingen lykke senere. 
 

Artikkel 4. 
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle 
former er forbudt. 

 
Sotozen orden bygger på en hierarkisk struktur, uten at de av lavere 
rang eller lavere kompetanse har mindre verdi. Hierarkiet er ikke ment å 
skulle undertrykke noen eller opphøye andre, men viser en naturlig 
fordeling av plikter og ansvar. Noviser (munker og nonner i lære) må 
lære å tjene andre om de en dag skulle inneha en høyere rang eller 
status som tilsier at man i sin tur, og i noen grad, blir tjent. 
Tjenestebegrepet står sentralt og finnes i alle ledd innenfor Sotozen- 
ordenens struktur. Sotozen er en tjenestegjørende orden.  
I historien om Buddha fortelles det om Buddha og Ananda som pleiet en 
munk med dysenteri. Da den syke munken ikke kunne tjene andre var 
det heller ingen som ville tjene ham. Buddha sa til munkene: Dere har 
ingen far og mor som kan trøste og pleie dere, og om dere ikke skulle pleie 
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hverandre, hvem skulle ellers gjøre det? For dette sier jeg dere, den av 
dere som i sannhet tjener meg, tjener de som er rammet av sykdom.  
Medlemskap og ordinasjon bygger på frivillighet. Jf. Sotozen ordenens 
ordinans (lover og regler for munker og nonner) kan munker og nonner 
fratre fritt og på egen begjæring, jf. Artikkel 1. i norsk lov som forbyr 
organisasjoner å kreve livslang tilhørighet. I Sotozen orden plikter ikke 
lekfolk å tjene ordenens munker og nonner ved å lage deres mat eller 
holde rent i templet, enten de er av lavere eller høyere rang. Arbeide 
(samu) er en del av munker og nonners gjøren og laden, enten de er å 
betrakte som geistlig, sekulær eller begge deler. Lek og lærd, sekulær 
eller geistlig er likeverdige, under loven som i vårt daglige virke. Munker 
og nonner utfører ikke ordenens liturgi alene for sanghaen 
(forsamlingen), men sammen med sanghaen.    
 

Artikkel 5. 
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff. 
 

I lignelsen om Buddha og massemorderen Angulimala som gikk til 
angrep på ham, fortelles det at han tok imot Dharma og ble munk i Den 
hellige freds orden. Buddhas lære handler om å respektere 
menneskelivet og se hele mennesket. I Norge har alle krav på en 
rettferdig rettergang, jf. Artikkel 10. Straffedømte skal behandles med 
respekt uavhengig av hva de et dømt for. Sotozen ordenen betrakter 
dødsstraff som overlagt drap. De som har sonet sin straff og ønsker å 
vende tilbake og bidra til samfunnet skal få en slik mulighet uten å bli 
diskriminert.   
 

Artikkel 6. 
Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som 
rettssubjekt. 
 

Ingen mennesker er lovløse noen steder. For Buddhas lære, Dharma, 
betyr naturlov eller virkelighet. I buddhismen oversettes den ofte som: 
Læren om den underliggende eller universelle sannhet. I denne sannhet 
skal vi vise respekt for alt liv, det liv i form av planter og dyr som 
opprettholder menneskenes liv, det liv som ennå ikke er født, samt 
mennesker som har brutt samfunnets lover. Alle mennesker har 
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Buddhanatur og ved den samme natur evne til å nå oppvåkning og bli 
en Buddha.  
 

Artikkel 7. 
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme 
beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot 
diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver 
oppfordring til slik diskriminering. 

 
Den norske stat har gjennom lov om likeverd mellom tros- og 
livssynssamfunn gitt offisielt registrerte medlemmer av Sotozen orden 
(som et offentlig registrert trossamfunn) en årlig støtte i form av 
refusjon av kirkeskatten. Alle mennesker betaler ca tusen kroner pr. år i 
såkalt kirkeskatt. Denne søker Sotozen orden hvert år fylkesmannen om 
å få overført for sine medlemmer.  
Buddhanaturen vurderes ikke ut fra kognitive eller fysiologiske evner. 
Alle ansees for å ha lik mulighet til å våkne opp og bli en Buddha. 
Buddhas ord er en universell lov om rettskaffenhet og rettferdig-
gjørelse. Dharma er lik for alle og diskriminerer ikke mellom fattig og rik, 
munker og nonner, lek eller lærd. Shakyamuni Buddhas ord er av det 
gode, og for alle som ønsker å ta imot hans ord.  
 

Artikkel 8. 
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale 
domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende 
rettigheter, han er gitt i forfatning eller lov. 
 

Ved leie av bolig, i henhold til husleieloven heter det: «Ved utleie av 
husrom kan det ikke tas hensyn til etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, seksuell orientering, språk, religion eller livssyn». 
Videre viser vi til Forbud mot diskriminering § 1.8 er oppsigelse usaklig 
og ulovlig når leieren blir sagt opp fordi han/hun bekjenner seg til en 
annen tro enn huseieren. Som det presiseres i Mahavatsu: Når man står 
overfor en uoverensstemmelse skal konge eller dommer vie begge sider 
like mye oppmerksomhet og lytte likeverdig til begge parter før en riktig 
beslutning kan fattes. I utredningen skal dommeren på ære og 
samvittighet styre unna «de fire veier til urettferdighet» (Dhighanikaya 
iii 228) Fordomsfullhet / forutinntatthet (chanda), hat (dosa), frykt 
(bhaya) og uvitenhet (moha).    
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Artikkel 9. 
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller 
landsforvisning. 

 
Et grunnleggende buddhistisk prinsipp kalles godhet (maitri) og ikke-
voldelighet (avihimsa). Ikke bare gjelder dette mot andre mennesker, 
men alle levende vesener. Når noen etter loven arresteres eller 
fengsles; skal dette etter buddhistiske verdier følge loven om godhet, 
verdighet og respekt.  
 

Artikkel 10. 
Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og 
offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans 
rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot 
ham skal avgjøres. 

 
Den enkeltes rettigheter vil alltid stå sentralt, skjønt det i buddhistisk 
etisk tenkning oppfordres til at man i stor grad er gruppe- eller 
samfunnsorientert i motsetning til å være selvsentrert. Kollegiets 
formelle forum er konventet, en forsamling av alle munker og nonner av 
den norske sotozen buddhistorden. I konvent behandles og besluttes 
saker som tilhører ordenens indre anliggende som ordenens liturgi, og 
ordinans (regler og forskrifter for munker og nonner). Medlemmer av 
kollegiet som etter innkalling ikke møter til konvent oppgir med dette 
sin rett til å avgi stemme. Konventet er et forum for ordenens justis. 
Konflikter og tvister føres for konventet. Ved alvorlige forseelser må en 
munk eller nonne svare for konventet. Munker og nonner som har 
begått alvorlige brudd på ordinans eller den norske lov eller på annet vis 
har opptrådt i strid med den buddhistiske moral, kan stilles for 
konventet. Det er kun i konvent, og når kollegiet er samstemmig, at en 
munk eller nonne kan kreves å fratre og forlate ordenen.  
Fratredelse skal rapporteres til biskopen i Europa. I tvister mellom 
kollegiet og ordensstyret skal saken føres for biskopen i Europa. 
Biskopen kan henstille styret om å innfri konventets anmodning. 
Dersom biskopen og hovedordenskontoret i Japan finner styret 
særdeles urimelig og mekling ikke fører fram, kan biskopen kreve en 
oppløsning av styret og sørge for at et nytt opprettes. Konventet drives 
etter alminnelige demokratiske prinsipper.  
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En ordstyrer og en referent velges i hvert konvent. Konventets 
kunngjørelse, erklæring eller avgjørelser føres i protokoll og signeres av 
referent og dekanus/dekana. I dekanus/dekanas fravær signerer 
broder/søster av høyest rang. Revisjon av ordenens ordinans foregår i 
konvent.  
 

Artikkel 11. 
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli 
ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig 
domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er 
nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven. 
2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som i henhold 
til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar, på den tid da 
den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere 
straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den 
straffbare handling ble begått. 

 
Med hensyn til rettferdig dom. Jf. Artikkel 10  
 

Artikkel 12. 
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem 
og korrespondanse, eller for angrep på ære, og anseelse. Enhver 
har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike 
angrep. 

 
I andre og tredje vers i De tre edle løfter lover vi å leve i rettskaffenhet 
og gjøre vel mot alle levende. I den Edle åttedelte vei har Shakyamuni 
Buddha gitt oss åtte leveregler. Ved å etterleve disse og ved rett syn, 
rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett 
holdning og rett konsentrasjon, vil man være i overensstemmelse med 
artikkel tolv. Som buddhister har vi rett til å tro på vår buddhistiske 
troslære og at denne er sann, samtidig skal vi respektere andre for 
deres troslære eller ideologi, og at de har den samme rett til å holde den 
for sann. Sotozen er ikke et trossystem, men en trosretning som skal 
antyde en vei i livet samt stimulere, utfordre og gi individet frihet til å 
være undrende og kritisk.  
Sotozen orden lar individet beholde sin frihet til å finne partnere, 
kjærlighet og samliv med den de selv ønsker, på tvers av kultur og 
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religion, men innenfor norsk lovgivning om samliv og ektepakt, jf. 
Artikkel 16.   
 

Artikkel 13. 
1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholds-
sted innenfor en stats grenser. 
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet 
sitt eget og til å vende tilbake til sitt land. 

 
Som medlem av Sotozen orden er ethvert individ fri til å delta i religiøse 
møter, feiringer og høytider, innenfor som utenfor våre egne tempeler. 
Videre kan et medlem av ordenen fritt forlate den for så å vende tilbake 
om man ønsker det. 
Buddha sendte seksti munker ut for å spre renhetens lære. I 
Rådyrparken i Isipatana var de ved å avslutte stilledagene. Buddha talte 
til de seksti munkene som var samlet og sa: For slik som jeg er fri, 
munker, fra alle bånd, både guddommelige og menneskelige, slik er også 
dere fri fra alle bånd, både guddommelige og menneskelige. Gå så ut og før 
et rent liv, til fordel for mange mennesker, som fremmer lykke for mange 
mennesker, med medfølelse med denne verden, for det gode, det 
berikende, for guder som for mennesker. Gå så ut, ikke alene, men forkynn 
sammen den praktfulle læren som fra begynnelse til slutt er uforlignelig. 
Forkynn et liv av fullkommen renhet. Det finnes dem som er evig slave av 
sitt begjær, og om de ikke får høre sannhetens lære, vil de aldri finne 
sinnets fred og frelsen, men se at der er de som læren vil erkjenne. Slik som 
dere munker nå går ut, går så også jeg, til Uruvela i Senani for å undervise 
alle mennesker i den sanne lære.  
Med disse ord oppfordret den høyst ærverdige, alle munkene til å gå ut 
til alle kanter av verden. 
 

Artikkel 14. 
1. Enhver har rett til i andre land å søke, og ta imot asyl mot 
forfølgelse. 
2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har 
reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider 
mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper. 
 

Vårt land er vårt land fordi det er her vi bor. Vårt land Norge forvaltes av 
alle som bor eller har sitt virke her. Vi har alle en plikt til å verne om vårt 
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land og våre ressurser, og leve med hverandre i fredsommelighet. Å 
leve i denne velstand forplikter, enten man er født her eller flyttet hit.  
Vi alle har som borgerplikt å hjelpe de som blir forfulgt og de som er på 
flukt fra krig. Dhammapada v. 331: Det er vidunderlig å ha venner som 
hjelper til når det trengs. Det er vidunderlig å være tilfreds med det man 
har. Det er vidunderlig å vite at man har gjort gode ting, når livet går mot 
slutten. Det er vidunderlig å bli fri fra all lidelse. 

 
Artikkel 15. 
1. Enhver har rett til et statsborgerskap. 
2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes 
retten til å forandre det. 

 
Dharma lærer oss at alle mennesker har verdi og kan bli en opplyst slik 
som Shakyamuni Buddha. Ethvert menneske skal derfor behandles som 
en borger av en stat, uavhengig av kunnskap eller evne. Selv om 
Shakyamuni Buddha var født i India, er verken Buddha eller Dharma 
bundet av eller knyttet til landets grenser. Dharma ble tidlig spredt til 
store deler av Asia og siden i Vesten. Dette misjonsarbeidet hadde ikke 
til hensikt å erobre landområder eller spre bud om India, indisk kultur 
eller indere som et opphøyet folkeslag. Det var derimot Buddha og hans 
lære som ble sett på som en opphøyet, uforlignelig og sann lære. 
Dharma betraktes som en universell lov, uavhengig av tid og sted, 
kultur, språk eller hudfarge. 

 
Artikkel 16. 
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie 
uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller 
religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av 
ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning. 
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de 
vordende ektefeller. 
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet 
og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. 

 
I henhold til norsk lov ekteskapsloven § 12 skal munker og nonner av 
den norske Sotozen orden med vigselsmyndighet, knyttet til et gitt 
distrikt eller med hele landet som tjenestedistrikt, til enhver tid følge 
gjeldende lovverk knyttet til vigsel.  
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Fra 1. oktober 2004 ble det folkeregistret oppgave å prøve 
ekteskapsvilkår (vurdere om brudefolket, etter loven, kan inngå 
ekteskap, et virke som tidligere var underlagt presten/vigsler). Når 
folkeregisteret har gjennomført prøvingen utstedes en 
prøvingsattest/melding om vigsel som brudefolket tar med seg til 
vigselen. Munk eller nonne med vigselsmyndighet signerer og stempler, 
før kopi sendes folkeregisteret. Originalen oppbevares i ordenens 
vigselprotokoll.  
Likekjønnet ekteskap er en betegnelse på en ekteskapslovgivning som 
gir også to av samme kjønn muligheten til å inngå ekteskap. Endringene 
som trådte i kraft fra 1. januar 2009 gav likekjønnede par rett til å gifte 
seg etter samme lov som par av ulike kjønn. Dessuten fikk likekjønnede 
par samme rett som ulikekjønnede til å bli regnet som potensielle 
adopsjonsforeldre. For kvinnepar der den ene eller begge blir befruktet 
ved hjelp av donorsæd (f.eks. ved hjelp av inseminasjon), søkte en 
likestilling med ulikekjønnede par, ved at begge blir regnet som 
foreldre.  
Sotozen orden diskriminerer ikke mellom heterofile og homofile der 
ordenens vigselsliturgi har vært kjønnsnøytral fra før loven om 
likekjønnet ekteskapslov trådde i kraft i Norge. Ordenen støtter likeså 
loven som gir likekjønnede par samme rett som ulikekjønnede til å bli 
regnet som potensielle adopsjonsforeldre. Det samme gjelder for 
kvinnepar der den ene eller begge blir befruktet ved hjelp av donorsæd 
(f.eks. ved hjelp av inseminasjon), og at begge blir regnet som foreldre. 
 

Artikkel 17. 
1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre. 
2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom. 

 
I Sotozen orden finnes ingen regler for hva eller hvor mye den enkelte 
kan eie. Dhammapada vers 355: Rikdom ødelegger den uforstandige, men 
ikke den som søker et opplyst sinn. Den uforstandige som av grådighet vil 
eie mer, ødelegger både seg selv og andre. 
 

Artikkel 18. 
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne 
rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten 
alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi 
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uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, 
tilbedelse og ritualer. 

 
Ved inn- og utmelding av trossamfunn kan enhver over 15 år, jf. norsk 
lov, selv bestemmes sin tilhørighet i et tros- eller livssynssamfunn. Barn 
under 15 år følger som regel automatisk trossamfunnet mor tilhører, 
men kan ved foresattes underskrift stå som registrert medlem av et 
annet trossamfunn. 
 

Artikkel 19. 
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter 
frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta 
og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelses-
middel og uten hensyn til landegrenser. 

 
Selv om Sotozen ordenen i sin observans har en troslære, har ordenens 
medlemmer frihet til å tilslutte seg disse helt eller delvis, eller gjøre seg 
opp sin egen mening. Shakyamuni Buddha oppfordret alle til å være 
kritisk til hans lære. I Jnanasara samuccaya sier Buddha: Ikke ta mine ord 
for sannhet, ikke tro på mine ord kun fordi jeg har sagt dem. Som den vise 
tester gullet ved å smelte det og kutte det, slik skal du tro på meg etter å 
ha undersøkt mine ord, og sett at det er godt og nyttig i ditt liv.  
 

Artikkel 20. 
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og 
organisasjoner. 
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. 

 
Fra fylte 15 år kan man, jf. norsk lov, fritt melde seg ut og inn av religiøse 
organisasjoner. Før fylte 15 år behøves foresattes signatur ved endring 
av medlemskap i et tros- eller livssynssamfunn. Før fylte 15 år tilhører 
barnet automatisk det samme tros- eller livssynssamfunn som mor. 

 
Artikkel 21. 
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom 
fritt valgte representanter. 
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land. 
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. 
Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle 
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valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning 
eller likeverdig, fri stemmemåte. 

 
Sotozen orden legger ingen føringer for den enkelte medlems 
medlemskap i politikk eller politiske partier. Ordenen har ingen tro på 
religiøse partier. Styremedlemmer i den norske Sotozen Buddhist Orden 
velges blant Ordenens medlemmer og i tråd med alminnelig praksis for 
demokratisk virksomhet.  
Styreleder velges av styret som består av både kvinner og menn, lekfolk 
og medlemmer av Den hellige freds kollegium. Styrets representanter 
er fri til å trekke seg fra sitt verv på egen begjæring.  
Ordenens medlemmer eller medlemmer av styret har ingen mandat i 
forhold til Den hellige freds kollegium. Kollegiet som består av ordenens 
munker og nonner, anmodes om å avstå fra verv i partipolitiske 
organisasjoner. Dette har sin sammenheng med ønsket om at munker 
og nonner skal bruke sin tid på studier, praktisering og formidling av 
Buddhas lære.    
 

Artikkel 22. 
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og 
har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er 
uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans 
personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og 
internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats 
organisasjon, og ressurser. 

 
Shakyamuni Buddha ga råd til konger og regenter om å gi folket tilgang 
til vann og land slik at de kunne dyrke jorda, holde husdyr og livnære 
seg. Dette ville gjøre folket glade i deres konge og føre til stabilitet og 
produktivitet i landet. At noen ble fratatt denne økonomiske og sosiale 
tryggheten ville bare føre til strid, tyveri og vold.  
Sotozen orden gir sin tilslutning til et samfunn som styres av folket og 
for folket. Et samfunn der innovasjon og verdiskapning bidrar til den 
enkeltes velferd så vel som til fellesskapets. Et inkluderende samfunn 
som rommer alle og som lar seg berike av mangfoldets ulikheter. 
Medlemmer av landets kongehus, eller et presidentskap, skal ha frihet 
til selv å velge tros- eller livssyn, men i sitt virke være for hele det 
flerreligiøse norske folk. 
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Artikkel 23.  
1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og 
gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet. 
2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid. 
3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling 
som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, 
og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse. 
4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å 
beskytte sine interesser. 

 
Selv om enhver har rett til fritt valg av yrke oppfordres man, etter 
buddhistiske verdier, å tenke grundig igjennom yrkesvalg og arbeid som 
befatter seg, direkte eller indirekte, med salg eller produksjon av, 
eksempelvis våpen, deler til våpen eller ammunisjon, som har det ene 
formål å ta andre menneskers liv.   
 

Artikkel 24. 
Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av 
arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn. 

 
Norsk lov gir arbeidstakere (som ikke tilhører den norske kirke) to 
religiøse fridager med lønn per år. Sotozen orden er for likhet med 
offentlige, religiøse høytidsdager som inkluderer alle tros- og 
livssynssamfunn. Det skal ikke bare være offentlige fridager kun knyttet 
til en trosretning, men alle religioner skal inkluderes og markeres med 
en helligdag. I sum blir det samlede antall fridager det samme.   
I følge Sotozen ordenens klosterpraksis holdes sam-pachi (3-8-dager) 
dvs. den 3. 8.13.18.23.28. og 31. i hver måned. På disse dagene gis 
munker og nonner fire timer fri om ettermiddagen, og får forlate 
klosteret for nødvendige ærend eller hvile. Dagen etter sam-pachi kalles 
shi-ku-nichi (4-9-dager). På disse dagene er det ingen zazen 
(morgenmeditasjon), og munker og nonner kan hvile en time ekstra.  
 

Artikkel 25. 
1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans 
og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, 
bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til 
trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

234 

 

enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter, 
som skyldes forhold han ikke er herre over. 
2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal 
ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i, eller utenfor 
ekteskap. 

 
Buddhas lære fremholder kjærlig omsorg for alle levende som en 
grunnleggende verdi. Buddhismen skiller ikke mellom barn født i eller 
utenfor ekteskap. Buddha viste den samme kjærlighet og omsorg for et 
forlatt barn, som sin egen sønn Rahula.  
 

Artikkel 26. 
1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være 
gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. 
Elementær undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha 
adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til 
høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner. 
2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige 
personlighet og styrke respekten for Menneskerettighetene, og de 
grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og 
vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse 
grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å 
opprettholde fred. 
3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning 
deres barn skal få. 

 
Skolen er en arena for alle. Den skal samle og forene barn og ungdom 
for utvikling og læring i et godt, trygt og forutsigbart læringsmiljø.  
Skolen:  

Skolen skal legge til rette for undervisning i religion og livssyn på 
alle klassetrinn. Skolen skal ikke favorisere én tro eller ett livssyn 
fremfor andre, selv om et flertall av elevene tilhører ett tros- 
eller livssynssamfunn. Skolen, som i dag har elever fra et 
mangfold av kulturer, tradisjoner, tro og livssyn, skal vise dette 
ved å markere høytider og merkedager i alle tros- og 
livssynssamfunn som er representert.  
Elevene skal medvirke til arrangementene og stolt informere og 
demonstrere de ulike tradisjonene til medelever og lærere. 
Skolens undervisning skal baseres på formidling av kunnskaper 
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og opplevelser. Undervisningen skal ikke inneholde elementer 
av forkynning eller religionsutøvelse som kan være i strid med 
den enkelte elevs rett og frihet til å velge tro eller livssyn.   
Skolen skal legge til rette for ulike arrangement i forbindelse 
med årsavslutning. På årets siste skoledag skal vi takke 
hverandre for året som gikk og gi hverandre gode ønsker for det 
nye året. Etter skoletid skal elevene få mulighet til å delta i 
religiøse markeringer, slik mange har tradisjon for. Ingen skal 
tvinges til, i skoletiden, på årets siste skoledag å forsamles i et 
forsamlingshus tilhørende en spesiell religion eller livssyn. 

Læreren: 
Læreren, som alle andre, har frihet til å velge sitt eget tros- eller 
livssyn. Lærerens personlige overbevisning skal ikke formidles 
på en slik måte at andre tros- eller livssynsretninger blir 
oppfattet som mindreverdige. Læreren skal sette seg inn i og 
følge den oppsatte læreplanen.  
Læreplanen skal ta hensyn til religions- og livssynsmangfoldet, 
og gi elevene kunnskap om og innsikt i de ulike tradisjoner. 
Læreren skal ikke bruke bønn(er) eller sang(er) kun fra sitt eget 
tros- eller livssynssamfunn som regelmessige markeringer ved 
for eksempel måltider eller spesielle tider i skoleåret.  
Dersom læreren sammen med elevene ønsker slike markeringer, 
skal alle tros- eller livssynssamfunn tas med. Læreren skal ikke 
invitere representanter fra bare ett tros- eller livssynssamfunn til 
å snakke for klassen, uten at det er enighet om dette i klassen. 
Tros- eller livssynssamfunn skal ikke kunne bruke skolens 
område for egen misjonsvirksomhet.  

Eleven: 
Eleven, som alle andre, har frihet til å holde på, eller konvertere 
til, et annet tros- eller livssyn. Eleven kan ikke velge bort 
undervisning de ikke ønsker i religion eller livssyn.  
Eleven kan ikke velge bort deltakelse på ekskursjon / skolebesøk 
der klassen har bestemt å besøke ulike gudshus eller tempeler 
osv. Skolebesøk der poenget er å knytte teori til praksis 
gjennom opplevelser er en viktig del av undervisningen.  

Foreldre eller foresatte: 
Foreldre, som alle andre, har frihet til å velge sin egen tro eller 
livssyn. Foreldre kan ikke ta sine barn eller ungdommer ut av 
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undervisning, eller søke fritak fra undervisning i tros- eller livssyn 
de ikke ønsker.  
Foreldre har rett til å søke sine barn eller ungdom fri for to 
religiøse høytidsfeiringer per år (dersom de ikke står tilsluttet 
Den norske kirke). Foreldre har rett til å påvirke undervisningen i 
skolen gjennom organer som foreldreutvalg osv.     

 
Artikkel 27. 
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å 
nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang, og dens 
goder. 
2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle 
interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært 
eller kunstnerisk verk som han har skapt. 

 
Sotozen orden legger ingen artikkel til hinder for at den enkelte skal få 
delta i det sosiale fellesskap de måtte ønske. Ordenen oppfordrer til å 
søke kunnskap og opplevelser som beriker, og som bidrar til individets 
utvikling og vekst. Det legges ingen artikkel til hinder for å benytte den 
vitenskap som bidrar til å helbrede sykdom og forlenge liv, der det er 
naturlig og ønskelig, slik som blodoverføring og organdonasjon.  
 

Artikkel 28. 
Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut 
kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter, som er nevnt i denne 
erklæring. 
 

Buddha var opptatt av lykke og velferd for hele menneskeheten. Med 
Dharma viste Buddha et sentralt element i etablering av en sosial og 
internasjonal orden. Den edle åttedelte vei: Rett syn, rett tanke, rett tale, 
rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett 
konsentrasjon. Buddha mente at disse, sammen med velvilje og 
menneskekjærlighet, er sentralt i å skape et godt samfunn. Han 
presiserte at som samfunnsborger med rettigheter følger også plikter.                                                                                                                                                  
I vår buddhistiske historie er det riktig å si at sosial velferd og 
helsetjenester startet med Shakyamuni Buddha.   
Det er en fortelling om Buddha og Ananda som pleiet en syk munk. 
Siden den syke munken ikke tjente andre, var det heller ingen som tjente 
ham. Da Buddha og Ananda inspiserte et kloster, fant de den syke 
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munken som lå forlatt i et møkkete værelse. Ananda ble sendt av sted 
etter vann, og mens Buddha helte vann over den syke munken vasket 
Ananda hans kropp. De la så den syke forsiktig på en benk.  
Buddha samlet munkene og sa til dem: Dere har ingen far og mor som kan 
trøste og pleie dere, og om ikke dere skulle pleie hverandre, hvem skulle 
ellers gjøre det? For dette sier jeg dere, den av dere som i sannhet tjener 
meg, tjener de som er rammet av sykdom. 
 

Artikkel 29. 
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og 
fulle utvikling av hans personlighet mulig. 
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare 
være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov 
utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og 
respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som 
moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et 
demokratisk samfunn, med rette stiller. 
3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid 
med De Forente Nasjoners formål og prinsipper. 
 

Dhammapada vers 109: Virkelig velsignet er han som ærer de som æres 
bør. Når Buddha ble spurt om hvordan å leve et langt liv, svarte han: Ved 
å respektere og ære de eldre, og de som er vise og rettskafne, lever man 
ikke bare lenger, men oppnår skjønnhet, lykke og styrke.  
 

Artikkel 30. 
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe 
eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen 
handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og 
friheter som er nevnt i Erklæringen. 
 

Som buddhister, sammen med mennesker fra alle verdenshjørner og fra 
alle tros- og livssynssamfunn, har vi med dette et inderlig håp og et 
ønske om å oppfylle de ovennevnt artikler. 
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29. DEL - BUDDHISMENS HELLIGE STEDER 
 

Felles for alle buddhistiske kulturer og tradisjoner er den høyst 
ærværdige Buddhas historie. Med historien følger steder som for 
buddhister ansees for hellige.   
 
HELLIGE STEDER I INDIA 
Uavhengig av tradisjon eller nasjonalitet, er de fire stedene nevnt her av 
betydning for alle buddhister. Hit kommer det selvsagt ikke bare 
buddhister. Den kommende Buddha ble født i Lumbiniparken utenfor 
byen Kapilavatsu. 

 

       Mayadevi templet i Lumbini                    Ruiner etter byen Kapilavatsu                            
 

Mahabodhi-tempelet 
 
Den store oppvåkningens tempel ligger i Gaya 
distriktet, ca ti mil fra hovedstaden i den nord-
indiske staten Bihar. Det høyeste tårnet er på 55 
meter. På tempelets vestside står det hellige 
Bodhitreet. Bodhitreet er et sentralt sted i 
Buddhismens historie. Bodhitreet Siddharta 
Gothama mediterte under og ble en Buddha, er 
et viktig pilegrimssted for mange troende 
buddhister.  

 
Kushinagar eller Kusinara (Japansk: Kuchinagara) er en by i den indiske 
delstaten Uttar Pradesh. Her gikk Shakyamuni Buddha bort og steg over i 
Parinirvana, en tilstand av evig liv fri fra gjenfødelse og død.  
 
 



                                                   Den Norske Sotozen Buddhistordens Observans 

 

239 

 

       Ramabhar Stupaen i Kusinara, stedet der Buddha ble kremert.  
 

 
Mahaparanirvana templet i Kusinara.           Den hvilende Buddha. 
 
HELLIGE STEDER I KINA 
 

Tendozan (Tien-t`ung-shan): Klosteret der Dogen «våknet» under 
veiledning av zenmester Nyojo. Dharmahallen ved Tendoji Kloster. 
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Buddhahallen på 1920-tallet før den store brannen. Klosteret er 
gjenoppbygget og er et sentralt pilegrimssted for mange zenbuddhister. 
 
Shorinji tempel 

Bodaidharuma,  den 28. patriark  (Japansk: Bodhidharma) reiste fra India 
til Kina i ca. år 500 e.v.t. Han er også kalt Zenbuddhismens far. Templet 
ligger i Honan-provinsen og er reist i Bodhidharmas minne. 
 
HELLIGE STEDER I JAPAN 

Kenninji Tempel  
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Tempelet tilhører Rinzai ordenen og ligger i Kyoto. Dette er det eldste 
zenbuddhistiske tempelet  i Japan. Her studerte Dogen Zenji som ung. 

 

Eiheiji Kloster (Det eldste av to hovedklostre i Sotozen orden) 
 

 
Sojiji kloster (Det andre av to hovedklostre i Sotozen orden) 
 

Gotanjoji kloster 
Grunnlagt av erkebiskop Koshu Itabashi Zenji 
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DET FØRSTE STEGET 
I 2002 kom vi fra Japan med en konteiner full av tempelutstyr donert av 
abbeder og privatpersoner. Formålet var å etablere et sotozen tempel i 
Norge. Siden har oppgavene vært mange og abeidstimer utallige.  
Det viktigste var å opprette en buddhistisk praksis og samtidig arbeide 
med å presentere ordenen for et norsk publikum. Alt arbeid er gjort i 
stor dugnadsånd og hvor alle inntekter går til prosjekter og forvaltes av 
styret i samsvar med vedtektene. 
 
UVURDERLIG HJELP OG STØTTE 
Det ble nødvendig med en hjemmeside og en stor takk til Kristoffer 
Sandven som satt opp en flott side og som han drifter for oss.  
 
Filosof og tekstforfatter Tron Furu har vært en fantastisk støttespiller 
når språket i liturgien skulle presenteres på Norsk. 
Dernest laget vi en side på Facebook hvor flere tusen følger oss. Her har 
vi møtt og treffer stadig nye buddhist-interesserte fra hele landet. Vi har 
også medlemmer i Sverige. 
 
Da vi hadde vært virksomme i ti år og svart på en lang rekke 
henvendelser fra kontoret i Kristiansand, ble det satt ned et utvalg som 
fikk i oppdrag å presentere ordenen. Det resulterte i et omfattende 
arbeid og denne beskjedne boken som nå er revidert for jubileumsåret 
2017. En stor takk til utvalgets medlemmer for en flott og viktig jobb. 

 
VEIEN VIDERE 
EN VOKSENDE MEDLEMSMASSE 
Vi er avhengig av registrerte medlemmer som gir organisasjonen et årlig 
statlig tilskudd. Det er også viktig med velgjørere som bidrar med en 
liten månedlig donasjon. Vi håper at buddhistintereserte vurderer vår 
orden og vår visjon et medlemskap verdig. Om du ikke allerede er et 
medlem av vårt fellesskap og vurderer å støtte oss med et medlemskap, 
ta kontakt med ordenskontoret: kontoret@sotozen.no eller meld deg 
inn via vår hjemmeside: www.sotozen.no 
 
UTDANNING AV PRESTER OG TJENESTEFORSTANDERE 
Det er vanskelig å tenke seg en utvikling av organisasjonen uten 
dedikerte munker og nonner. Som en skole trenger gode lærere, er det 
viktig med aktive munker og nonner med ulik bakgrunn og kompetanse. 

mailto:kontoret@sotozen.no
http://www.sotozen.no/
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Ordenen sammen med Stiftelsen må legge til rette for utdanning og 
etterutdanning av munker og nonner mot både spesialkompetanse i 
teoretiske/praktiske fag og profesjonseksamen og prestevigsel. I løpet 
av de neste årene vil vi få behov for langt flere prester i tjeneste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søster Anjun Reiman er ordens første kvinnelige prest i Norge. Hun ble ordinert 
i vårt tempel i Kristiansand 2007, tok klosterskolen i Japan og ble prestevigslet i 
november 2016. 

 
MÅNEDLIGE RETREATER 
I et tempel som passer vår virksomhet vil vi kunne arrangere en sesshin 
(retreat) en fast helg hver måned. Sesshin betyr: «Å samles i 
tilstedeværelse», og er et sentralt begrep i forståelesen av zen. 
 
ET FREMTIDIG ZENBUDDHISTISK KLOSTER I NORGE 
Det er viktig å kunne samles om etablering av et senter for vår 
virksomher. I tillegg til utdanning av munker og nonner vil vi også ha en 
egen skole for zen-lærere, enten det er for egen interesse og praksis 
eller for å få kompetanse nødvendig for å drive et zen-senter. For å klare 
dette kreves et møysommelig arbeid og en kollektiv innsats. Alle kan 
bidra med noe. 
 

SELVSTENDIG  OG BÆREKRAFTIG  
Målsetningen er at Den norske sotozen buddhistorden blir en 
institusjon knyttet til en kultur bestående av gode holdninger, sedvaner, 
ferdigheter, kunnskaper og visdom. Dette er avgjørende dersom 
ordenen og arbeidet som gjøres skal kunne føres videre til kommende 
generasjoner. 
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UTGIVELSER – BUDDHOLOGISK FORLAG 
Buddhologisk Forlag ble etablert av ordenen i 2008 og har utgitt flere 
publikasjoner.  
 

Ordenens teksbok - Hardcover [174 sider] 
Hellige Buddhistiske Skrifter  
ISBN 978-82-92692-03-5  
Kr. 185 + porto i Norge kr. 65 
 
CD  [ti lydspor fremført av munker og nonner]  
Hellige Buddhistiske Skrifter  
ISBN 978-82-92692-02-8 
Kr. 125 + porto i Norge kr. 15 

 
Tekstbok med CD kr. 355 inkl. porto i Norge   
 
 
 

 
Den norske sotozen buddhistordens observans 
Papirutgave – Hardcover  
ISBN: 978-82-92692-05-9                                       
Kr. 200 + proto (i Norge) kr. 65 
 
Elektronisk utgave PDF ISBN: 9788292692066                                                               
Dene utgaven kan lastes ned gratis på vår hjemmeside: 
www.sotozen.no 

 
 

 
50 fortelling er om Buddha 
ISBN 978-82-92692-07-3 Hardcover 115 sider. 
Kr. 280,- inkl. porto i Norge. 
Boken presenterer et knippe fortellinger om 
prinsen fra kongeriket Shakya som ble den 
historiske Buddha sammen med to av Buddhas 
taler, den første og den siste. Du finner 32 vakre 
illustrasjoner sammen med bilder fra noen av 
buddhismens hellige steder i India. 
 

http://www.sotozen.no/
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Zenbuddhistiske Lovsanger 
Hardcover - 26 sider 
ISBN 978-82-92692-08-0 
Kr. 260,- inkl. porto i Norge 
For første gang i Norge 
presenterer vi et knippe buddhistiske lovsanger. 
Sangene er selvsagt på norsk sammen med 
notasjon. Boken kommer med CD. Disse ti utvalgte 
lovsangene brukes ved ulike anledninger i vår 
tradisjon.  

 
PUBLIKASJONER FOR ORDENENS MUNKER OG NONNER [ikke for salg] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstbok for munker og nonner. Tekstboken er 132 sider med symboler 
for bruk av de liturgiske instrumenter som tilhører messer, seremonier 
og ritualer. Boken er et oversettelsesarbeid av buddhistprest og 
spesialpedagog Såzen Larsen. 
 
Liturgihåndboken er på 436 sider og er et internt dokument forbeholdt 
ordenens munker og nonner. Arbeidet med boken har tatt 13 år og over 
4500 arbeidstimer. Boken inneholder både monastisk-liturgiske skrifter 
samt tjenesteliturgien, og er uunnværlig i munker og nonners daglige 
praksis og arbeid. Boken er oversatt og tilrettelagt av buddhistprest og 
spesialpedagog Såzen Larsen Osho.  
 
Ordinans er et internt dokument inneholder regler og forskrifer for det 
hellige freds kollegium, munker og nonner, av den norske sotozen 
buddhistorden. I sin hovedform bygger den på Sotozenordenens 
internasjonale regler og forskrifter for munker og nonner. Ordinans skal 
best mulig tilpasses norsk kultur, skikk og bruk. Ordinans kan ikke 
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innbefatte lover og regler som er i strid med norsk lov. Første utgave 
ble godkjent i konvent av 11. desember 2005. Revidert november 2008, 
april 2011 og janua 2016. 
 
PROSJEKTER UNDER UTARBEIDELSE  

 
Komplett oversettelse av Dhammapada 
Dhammapada - betyr sannhetens ord eller 
den sanne vei og er en samling av 
Shakyamuni Buddhas ord. Boken består av 
26 kapitler og inneholder 423 vers sammen 
med 305 fortellinger. Dette er et sentralt 
verk innen de kanoniske palitekstene.  
 

 
Zenmester Eihei Dogen  

 
Hardcover 
En liten biografi om en stor mann»  
Til tross for sine 53 år levde denne japanske 
buddhistmunken et fascinerende liv. Dogen er 
grunnlegger av Sotozen orden. Han er ikke bare en 
nasjonalskatt i sitt fødeland, men en bauta i en 
lang og omfattende zenbuddhistisk historielinje.  
Boken skrives av Takuån Folkestad som har 

doktorgrad i engelsk litteratur og arbeider ved   
universitetet i Agder, internasjonal avdeling. 
  

Zen – Oppmerksomt nærvær 
 
Hardcover   
Et knippe fra zenbuddhismens hellige tekster.  
Dette er en bok som viser opphavet til de 
liturgiske tekstene som benyttes i Sotozen orden. 
To tekster fra India (de kanoniske sanskritt-
tekstene), sammen med en to kinesiske og to 
japanske tekster. 
Tekstene oversettes av broder Såzen. 
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ANBEFALT LITTERATUR 
 

BØKER PÅ NORSK 
Tittel: Zen-sinn, Begynner-sinn – Forfatter: Shunryu Suzuki - Forlag: Buddhistforbundets Forlag. 
ISBN: 82-90787-03-0 
 

Tittel: Buddhismen - Forfatter: Prof. Knut A. Jacobsen - Forlag: Pax Forlag A/S ISBN: 8253022085 
 

Tittel: Spor av oksen - Forfatter: Mester Sheng-yen (oversatt av Prof. Jon Wetlesen) - Forlag: Solum 
Forlag. ISBN: 8256014768 
 

Tittel: Selverkjennelse og frigjøring [Et buddhistisk perspektiv] - Forfatter: Prof. Jon Wetlesen - 
Forlag: Buddhistforbundets Forlag. ISBN: 8290787022 
 

Tittel: Brødrenes sanger - Forfatter: Kåre A. Lie og Tone Lie - Forlag: Pax Forlag. ISBN: 8253028865 
 

Tittel: Søstrenes sanger - Forfatter: Forfatter: Kåre A. Lie og Tone Lie - Forlag: Pax Forlag. ISBN: 
8253021453 
 

Tittel: Buddhas lære - Forfatter: Walpola Sri Rahula (oversatt av Kåre A. Lie) Forlag: Solum Forlag. 
ISBN: 8256008261 
 

Tittel: Buddhas samtaler [De lange tekstene Digha Nikaya] - Forfatter: Oversatt av Kåre A. Lie -  
Forlag: Solum Forlag. ISBN: 8256008407 
Tittel: Smaken av frihet [Et humanistisk perspektiv på buddhismen] - Forfatter: Kåre A. Lie – Forlag: 
Emilia Forlag. ISBN: 9788274191181 
 

Tittel: Jesus og Buddha [Paralelle uttalelser fra kristen og buddhistisk tradisjon] - Forfatter: Kåre A. 
Lie - Forlag: Emilia Forlag. ISBN: 8274190963 
 

 

 
 
BØKER PÅ ENGELSK – ZEN-LITERATUR 
Tittel: Asking about zen - Forfatter: Jiho Sargent  - Forlag: Weatherhill. ISBN: 083480494-8 
 

Tittel: The Essence of Zen - Forfatter: Sekkei Harada - Forlag: Kodanshita. ISBN: 4-7700-2199-2 
 

Tittel: Appreciate Your Life [The essence of zen practice] Forfatter: Taizan Maezumi - Forlag: 
Shambala Pub. Inc. ISBN: 1-57062-228-0 
 

Tittel: Questions to a Zen Master - Forfatter: Taisen Deshimaru - Forlag: Rider. ISBN 0-09-159941-5 
 

 
 
 

BØKER AV OG OM ZENMESTER DOGEN (Grunnlegger av Sotozen Orden 1200-1253) 
Tittel: Shobogenzo i 4 bind - Forfatter: Zenmester Dogen (oversatt av Gudo Nishijima og Chodo 
Cross) - Forlag: Windbell Publications Ltd.ISBN: 0 952300214 
 

Tittel: The Zen Poetry of Dogen - Forfatter: Prof. Steven Heine - Forlag: Tuttle. ISBN: 0-8048-3107-6 
 

Tittel: Dogens extensive record [A translation of the Eihei Koroku] - Forfatter: Taigen Dan Leighton 
& Shohaku Okumura - Forlag: Wisdom Publications. ISBN: 0861713052 
 

Tittel: Did Dogen og to China? [What he wrote and when he wrote it] - Forfatter: Prof. Steven Heine 
- Forlag: Oxford University Press. ISBN: 0195305922 
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Tittel: Eihei Dogen [Mystical Realist] - Forfatter: Hee-Jin Kim - Forlag: Wisdom publications. ISBN: 
0861713761 
 

Tittel: Dogens manuals of zen meditation - Forfatter: Prof. Carl Bielefeldt – Forlag: University of 
California Press. ISBN: 0520068351 
 
Tittel: Moon in a dewdrop [Writings of zen master Dogen] - Forfatter: Kazuaki Tanahashi – Forlag: 
North Point Press. ISBN: 139780865471863 
 
Tittel: Nothing is Hidden [Zen Master Dogens instructions for the cook] - Forfatter: Jisho Warner, 
Shohaku Okumura, John McRae and Taigen Dan Leighton – Forlag: Waterhill. ISBN: 0834804786 
 

BØKER AV ZEN-MESTERE – SOTOZEN ORDEN 
Tittel: Each moment is the universe [Zen and the way of being time] - Forfatter: Dainin Katagiri  – 
Forlag: Shambala. ISBN: 9781590300482 
 

Tittel: On zen Practice [Body, breath & mind] - Forfatter: Taizan Maezumi & Bernie Glassman  – 
Forlag: Wisdom Publications. ISBN: 086171215x 
 

Tittel: Crooked Cucumber [The life and teaching of Shunryu Suzuki] - Forfatter: DavidChadwick - 
Forlag: Broadway Books. ISBN: 0767901045 
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Styret i ordenen, stiftelsen, munker og nonner 
takker alle våre medlemmer og viktige støttespillere  

for 15 fine år!  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Vennlig hilsen Såzen, Kandå, Dåshu og Anjun
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