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Nyhetsbrev vår/sommer 2008Nyhetsbrev vår/sommer 2008Nyhetsbrev vår/sommer 2008Nyhetsbrev vår/sommer 2008    

    

Velkommen til nytt nyhetsbrev 

Kjære zen venner. Det er herved min glede å 
presentere første nummer av vårt nye nettbaserte 
nyhetsbrev. Ønsket er at det blir et levende 
uttrykk for virket på senteret og i sangha, og at 
det kan inspirere og hjelpe den enkelte leser til å 
fornye sin zen praksis. 

Pr. i dag ønsker vi å kunne lage to utgaver i året, 
og håper å kunne fylle sidene med personlige 
bidrag fra sanghaens medlemmer. Mulighetene er 
i prinsippet endeløse, kun sinnet setter grenser. I 
dette nummeret vil lesere finne fortellinger fra 

aktiviteter på senteret, reiseberetninger, 
personlige zen filosofiske betraktninger, diverse 
praktisk informasjon, samt lett zen 
underholdning. 

Redaksjonen ønsker i framtiden velkommen alle 
som ønsker å praktisere zen gjennom ordets 
aktivitet i dette forum. Gjennom å dele våre zen 
erfaringer og perspektiver hjelper vi hverandre 
videre på veien. 

God fornøyelse, og tusen takk for 
oppmerksomheten!

 

Innvielse av nytt senter og zendo 
Etter drøyt 15 års ukentlig 
aktivitet i våre lokaler i 
Christian Krohgs gate førte 
markedsutviklingen til at vi i 
fjor måtte se oss om etter et 
rimeligere sted å videreføre vår 
zen praksis. Takket være Koun 
Gordon Geists arbeid med å 
finne et nytt sted deltok en 
håndfull medlemmer i et 
flytteprosjekt gjennom 
nyttårshelgen. Vi er nå kommet 
vel på plass i nyoppussede 
lokaler sentralt på Grønland. 

 

Helgen 26-27. januar 2008 var 
det tid for første zazenkai i de 
nye lokalene. Etter at zazenkai 
var avsluttet søndag 27. januar 
var det formell innvielse av 
zendoen. Det var mellom 20 og 
30 gjester, blant andre Egil 
Lothe som er forstander for 
Buddhistforbundet, samt 
representanter fra Den 
thailandske buddhistforening 

og Karma Tashi Ling. Koun 
Gordon Geist ledet en 
seremoniel åpning av zendo.  
Zendo ble dedisert til praksis i 
Rinzai tradisjonen som Joshu 
Sasaki Roshi og Genro Koudela 
Osho underviste i, og som nå 
føres videre ved hjelp av 
Koshin Cain Osho fra USA. 
Etter at medlemmer i RZS 

hadde resitert Hjertesutraen, 
spilte Kevin Firth en nydelig 
improvisasjon på shakuhachi 
(japansk bambusfløyte). Etter 
den seremonielle delen feiret vi 
begivenheten med forskjellige 
former for fingermat og 
sprudlende drikke. 
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Buddhistforbundet i Norge 

Rinzai Zen Senter er medlem i 
Buddhistforbundet i Norge. BF 
er en paraplyorganisasjon der 
medlemmer i utgangspunktet er 
organisasjoner, slik som for 
eksempel RZS eller Det 
vietnamesiske 
buddhistsamfunn. Det er også 
mulig for enkeltpersoner å være 
direkte medlemmer av BF uten 
å ha tilknytning til noen av 
medlemsgruppene. Hver av 
medlemsgruppene i BF deltar 
med to representanter i BFs 
styre. 

 (Mer informasjon på BF 
hjemmesider: 
www.buddhistforbundet.no ) 

 

På vårt siste årsmøte var det 
vanskelig å finne noen som 
frivillig lot seg velge som våre 
representanter. Slikt arbeid kan 
kanskje virke litt uvesentlig; 
mange i RZS er kanskje mer 
opptatt av vår praksis og regner 
seg kanskje ikke som 
buddhister? Det kan jo også fort 

bli en zenklisjé å svare at man 
ikke kan si at man er buddhist, 
sier man det har man allerede 
gått i dualismefella og så videre 
og så videre. På våre 
hjemmesider understreker vi jo 
at vår praksis er åpen for alle 
uansett livssyn, og når BF er 
registrert  

 

 

 

 

 

 

 

som eget trossamfunn i henhold 
til norsk lov, kan det nok virke 
som en selvmotsigelse når RZS 
er medlem der. Men RZS - eller 
vår forløper Zen-skolen - var 
faktisk en av de grunnleggende 
organisasjonene som opprettet 
BF. Og ved at BF er registrert 
som trossamfunn, fører dette til 

at man mottar statlig og 
kommunal støtte. Etter fradrag 
av overhead til administrasjon 
og felles arrangementer som 
Vesak og Lysfest (denne siste er 
opprettet spesielt for oss som 
følger japanske buddhistiske 
helligdager og er lagt nær 
Rohatsu), blir resten fordelt på 
medlemsgruppene i BF 
proporsjonalt med medlemstall. 
Dette er faktisk vår største 
inntektskilde. Så ved siden av 
det panbuddhistiske arbeidet i 
BF, som for meg personlig i seg 
selv synes viktig, er støtten vi 
får som del av et registrert 
trossamfunn viktig for vår drift: 
Vi får mer penger her enn 
gjennom medlemskontingenten. 
Så jeg oppfordrer dere: Meld 
dere inn i Buddhistforbundet 
hvis dere kan, merk av 
tilknytning til RZS og still opp 
når vi skal velge representanter 
til BF-arbeidet! 

 

 

Espen Ore 

 
 

 

 
Fotoarkiv 
 
Det jobbes med å opprette et nettbasert arkiv over fotografier tatt i sammenheng med Rinzai Zen 
Senters aktiviteter opp gjennom årene. Vi håper et slikt arkiv kan være en morsom arena for mimring, 
og for å studere vår utvikling i. Har du bilder å bidra med, enten digitalt eller på papir, ta kontakt 
med Espen, e-post espen.ore@buddhistforbundet.no.
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Bodhi Manda, Jemez Springs, New Mexico USA. 
av Kristian Garthus Buer 
 

 
I et støvete, lite tettsted, pakket bort på ca. 2000 
m høyde i en avsides fjelldal syd i de tørre, røde 
Rockey Mountains, ligger Bodhi Manda Zen 
Center. Inspirert av flere års praksis ved Oslo 
Rinzai Zen Senter, og takket være økonomisk 
støtte fra senteret, var jeg så heldig å få tilbringe 
tre uker i retrett her i skiftet april/mai. 
 
Driftige zen-idealister grunnla BMZC med 
Sasaki Roshis velsignelse for snart 40 år siden. 
Senteret er i dag er det mest betydningsfulle 
Rinzai-ji studiested, nest etter Roshiens eget sete 
på Mt. Baldy. Opprinnelig var komplekset et 
katolsk kloster, og dagens sovebrakker, 
gjestehus, spisehall, kontorhus og 
hagebruksanlegg stammer fra de dager. For snaut 
20 år siden tok den canadiske  

nonnen og zen-læreren Hosen Osho over ledelsen 
av stedet Hun hadde allerede da studert med 
Roshi i en årrekke. I 2003 fikk hun reist ”Center 
of Gravity” Sutra hall, et vakkert 
tempelkompleks hvor tradisjonell japansk 
tempelarkitektur møter moderne arkitektur. 
 
Gjennom året driftes Bodhi Manda av en liten 
håndfull bofaste mennesker, noen munker, andre 
frivillige legfolk. Hver vår og høst arrangeres 
Kessei, en seks uker lang monastisk 
treningsperiode som samler zen studenter fra 
fjern og nær, noen munker med mange årtiers 
erfaring, andre studenter som har kommet for sitt 
første møte med zen praksis. Inntil den dag i dag 
ledes hver Kessei av den nå 101 år gamle Joshu 
Sasaki Roshi. 

 

 

Kessei 
 
Kesseis’ seks uker består av tre 
uker Dai-Sesshin (’stor-
sesshin’), da zazen er den 
toneangivende aktiviteten fra 
grytidlig morgen til kveld, 
avløst av økter med 
sutraresitasjon og av måltider. 
I de avvekslende tre ukene med 
generell sesshin erstattes daglig 
en håndfull timer zazen av 
praktisk arbeid, ’nitten soji’, på 
området.  
 
Under Kessei instrueres 
deltakere til å minimere 
ordbruk, fritid og søvn. En serie 
regler for kroppslig bevegelse 
og framtoning foreskrives slik 
at deltakerne drilles til en 
presist koordinert koreografi 
som blir bærebjelken for 
sanghaens praksis gjennom 
perioden. Effekten av det som 
på overflaten kan virke som et 
svært rigid regime er et 
treningsfelt hvor det gis minst 
mulig rom for villet 
individualitet. Gevinsten er 
sjansen til å fult ofre seg til et 

livsrom fritt for krav om valg 
og for behov om tankers kvaler. 
For meg ble de tre ukene jeg 
var på Bodhi Manda i denne 
virkeligheten preget av mye 
mentalt og kroppslig ubehag. 
Samtidig, og langt mer 
betydelig, gav den meg også en 
dypt rystende følelse av 
personlig forløsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kessei/Sesshin opplevelse 
gripes vanskelig med ord. I zen 
tradisjonen er det vanlig å 
tenke at zen-forståelse primært 
gror gjennom tålmodig praksis. 
Jeg prøver meg allikevel på den 
kommende siden med noen 
enkeltstående tekstbroker fra 
erfaringer jeg gjorde på Bodhi 
Manda. Håpet er at lesere kan 
få en smakebit av mitt zen-
eventyr  

Hagestatue, pyntet til Hana Matsuri (Buddhas bursdag) 
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Nitten Soji 
 

Vannrør og elektrisitet til sutrahallen utbedres. 
Spader og svette, bøyde rygger, tak for tak graves 
grøft ut av rød jord. Vabler i hendene, huden 
sprukket til blods av den tørre lufta og det harde 
vannet. Solen brenner i hodebunn og nakke, 
vinden fokker tørt støv i øyne og nese. Vår tilflukt 
blomstrer mens kropp og selv skrapes og slipes. 
 
Roshis gave: Cerveza med lime og pizza 
pepperoni, lystig banjo visesang på sørstatsmål. 

 

Zendo, Zazen 
 

I zendo hilses sangha velkommen av sorte, stumme puter, pyntelig oppstilt på rekke og rad langs knehøye 
trebenker. Der, I stram givakt, dør og fødes time etter time. Der kjærtegner ører bruset fra en leken fjellbekk 
og kvitrespillet fra fremmede fuglearter. Der glipper øyne før de kiler furer og kvister langs plankegulv. Der 
vugger nesebor søtlig eim fra meter etter meter brennende røkelse. Der rødmer rumper langsomt for 
zafu’ens myke, tålmodige disiplinering. Pling dreper stillhet dreper bukk dreper taktfaste skritt dreper klakk 
dreper pling, igjen…igjen…I sesshin blir zendoen tumleplass for zenkroppens søke-sinn, spørre-sinn, flykte-
sinn, sove-sinn, forvirret-sinn, være-sinn, i endeløst fall mot avgrunnen. Der venter bare stort sinn. Ingen 
retning. Ingen vei. Ingen betingelser  
 
Så fødes en tanke og jeg, sinnets blanke flate får krusninger. Dagen er over, steinkald natteluft har erstattet 
heten. Naken kropp, stiv rygg og ømme knær, senkes i boblende varmekilde under en himmel av titusen 
stjerner. Jeg speider etter stjerneskudd og sender varme ønsker til kjære på den andre siden av kloden.  

 

Kjøkken-zen 
 

Hosen spør: Vil du hjelpe til på kjøkkenet?  
Jeg tenker ’Nei, jeg vil bare sitte zazen’, 
jeg sier ’ja naturligvis, jeg hjelper gjerne til’.  
Løgn?  
 
16 timers skift (ingen arbeidsmiljølov!),  
Kjøkkeneleven koker i sitt sinn,  
koker i drømmen om sin tapte zafu pidestall 
og angriper atter oppgaven.  
Armadaer av kopper, spisepinner, kjeler og fat  
fosser gjennom vaskekummen.  
 
Dai-Ten finstiller kjøkkenelevens oppmerksomhet:  
”Slik fylles vaskevann i kummen!” 
”Slik skjæres gulrøttene!” 
”Slik brekkes en kjeks i to!”  
Dogens’ ord til Tenzo:  
’La ditt sinn entre maten, og la maten entre ditt sinn.” 
Buddha danser med svidde langpanner og potetskrell.  

 

 

 

BMZC Zendo 

Center of Gravity Sutra Hall 

 
BMCZ Hagelandskap 

Roshi. Liten, gammel japansk krokrygg med blank isse og sorte, 

grunnløse øyne, over et århundre med praksis slipt inn i kroppen.  
Kom til USA for å undervise zen i 1962. Tar fremdeles nye 
studenter, leder enda over 20 dai-sesshins’ i året rundt om i 
Amerika. Ønsker gjennom Dai-sesshins inntil 50 mennesker 
velkommen en og en for san-zen (koan-intervju) fire ganger daglig.  
 
‘True love is disappearing both from being and no-being.’ 
- Dharma tale 
 
‘I love Norway-people; they always disappear in love with me.’ 

- San-zen 

PS. Rinzai Zen Senter Oslo budsjetterer hvert år  
med reisestøtte for medlemmer som ønsker å dra 
på studieturer til Zen sentra i utlandet! 
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Hvorfor praktiserer vi? av Koun Gordon Geist 
 
Shunryu Suzuki snakker om ’big mind’.  ’Big mind’ og ‘small mind’.  ‘Small mind’ er greit 
nok, men hva mener han med ’big mind’?  ’Big, big mind’, sa han noen ganger.  Dette er noe 
som jeg lurte på i mange år – og fremdeles funderer på.  ’Big mind’ omfatter alt.  Absolutt alt.  
Ingenting er utelatt.  ’Big mind’ er ikke diskriminerende.  ’Small mind’ er diskriminerende, 
ego.  Jeg. Meg. Mine. 
 
Vi sier at hva enn du gjør, så er det zen.  Å drikke te, å spise, å sove, å gå, å sitte.  Spørsmålet 
er hvordan du gjør det – med hva slags forståelse?  Gjør du det for deg selv eller av hensyn til 
sannheten eller av hensyn til Buddha eller av hensyn til mennesker?   

 
Når vi velger frukt eller grønnsaker velger vi gjerne den 
beste og ikke den som er litt skadet.  Her diskriminerer 
vi, og en idé om selv kommer først, og diskriminering 
følger.  Hvis vi velger et skadet stykke er det også 
diskriminering, men vi er ikke selviske.   
 
Poenget er om du utvikler din idé om selvet, eller om du 
utvikler buddha-sinnet i hverdagspraksisen.  For å følge 
buddha-sinnet er det nødvendig å erkjenne buddha-
sinnet.  Hvordan vi virkeliggjør buddha-sinnet er zazen 
praksis.  Gjennom praksis vil du vite intuitivt hva som 
er buddha-sinnet etter hvert som selviske ideer eller 
’small mind’ minker.  Gjennom praksis blir du vant til 
det. 
 
Genro snakket ofte om at zen-praksisen er å praktisere 
no-self, ikke-selv.  Ikke-selv er en av de tre kjennetegn 
til eksistensen: forgjengligheten (’anicca’), lidelsen 
(’dukkha’) og ikke-selv (’anatman’).  De er tre 

sammenhengende aspekter ved eksistensen.  Forgjengligheten resulterer i lidelse når vi prøver 
å holde oss fast i noe.  Jeg.  Ikke-selv er en følge av den kontinuerlige forandring som alt 
undergår. Det er ingenting som er unntatt forgjenglighetens lov.  Også selvet er forgjengelige 
og foranderlig, noe som kommer og går etter de forskjellige omstendigheter som vi befinner 
oss i.  Buddha oppfordret oss til å undersøke dette, og ikke bare akseptere hans ord for det.  
Hva er det som vi kaller 'jeg'?  Hvem er jeg? 
 
Sasaki Rroshi snakker om ’dharma-activity’.  Dharma-aktivitet er universets kontinuerlige 
aktivitet som består av ’expansion’ og ’contraction’, utvidelse og sammentrekning – 
universets rytmiske bevegelser som vi ser i årstider, døgnrytme og pusten.  Dharma-aktivitet, 
sier han, foregår uten vilje.  Gresset gror uten vilje eller intensjoner.  Et vulkanutbrudd eller 
orkan som dreper mange skjer uten intensjoner.  Krig er intensjon.  Mye intensjon og vilje. 
 
Spørsmålet om hvorfor vi praktiserer har med hvem vi praktiserer for – hvis vi praktiserer 
med en selvisk idé for å oppnå noe spesielt for meg, eller for å utvikle ’buddha-mind’, 
buddha-sinnet.  For å utvikle buddha-sinnet er det nødvendig å virkeliggjøre buddha-sinnet.  
Zazen-praksisen er hvordan vi virkeliggjør buddha-sinnet.  Zazen er også måten vi fordøyer 
buddha-sinnet på.  Det må fordøyes for at det skal komme til uttrykk i vårt hverdagsliv.   

Koun Gordon Geist 
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Fotnoter dedikert til Bodhidharma 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Påsken 2008 på tur med Norsk Taiji Senter. Bildet 
er fra hagen til Bodhidharma, vi praktiserte Taiji. 
Han var ikke hjemme.  

2. Vi fløy ned fra Beijing, og landet i Chiangfan til en merkelig Twin Peaks stemning. Mørke 
tomme flyplass lokaler, med skilter på elendig engelsk, som ”Service Lounter” og ”Baggage 
Llaim”. Vi ble mottatt av en guide på bussen, som snakket halvgod engelsk, men med et 
voldsomt ekko, som minnet om en sliten bar, der en forsøker å få noen fra publikum til å 
komme opp på scenen. 
Vi ankom Chiangfan, nesten ikke en sjel å se. Og dette var Kina. Hotellet vi ble innlosjert på 
hadde en utsøkt minimalistisk stil, som nettopp en David Lynch film, men badet skilte seg ut 
som en liten båtlugar i plastikk. Resepsjonen hadde den mest originale lysekronen jeg har sett 
på lenge og et flott akvarium, stående tomt. 
Den neste dagen bar det opp til Shaolin området.  

3. Trening med Shaolin-munker utenfor stedet til Bodhidharma, omkring oss flere tusen barn 
som også gikk i trening. Vi forsøkte oss med litt kulturutveksling, og sang ”Kjerringa med 
staven” for våre lettere militante trenere. Tilbake fikk vi oppvisning i hvordan knuse betong, 
og treverk, eller å henge etter haka i lotus.   

4. Fra gravplass, der siste mester ligger begravet, fikk utsmykninger av mer moderne preg. 
I stedet for de vanlige illustrasjonene av hest og kjerre, var det innhugget pc, fly og 
videokamera.  

5. Over pissoaret inne på Shaolin området, stod det noe som burde hengt over ethvert pissoar. 
”Sing like nobody is listening” ”Dance like nobody is watching” ”Live like it is heaven on 
earth”. 

6. Forlot mine gamle kungfu sko, som har vært til god nytte. 
 
For en litt annerledes reisebeskrivelse, sjekk ut; http://walp.diinoweb.com/blog/1206529168 
 
Gassho, Pål Jakob Walstad 
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Øvrig praktisk informasjon 
 
Sesshin 
 

Sommerens sesshin nærmer seg. Igjen har vi det sjeldne privilegiet å kunne oppleve en uke med 
intensiv meditasjon ledsaget av zenlæreren Koshin Christopher Cain, mangeårig elev av Sasaki Roshi. 
Koshin leder til daglig Puget Sound Zen Center i USA (http://www.pszen.org/). 
 
Sesshin 2008 finner sted på KSI hytta i Nordmarka, og går fra 2. til 9. august.  
Påmelding til Koun Gordon Geist, tlf. 99 517 999 / e-post gordon@rinzai-zen.no. 
 
 
Høstprogram 
 

Høsten vil forløpe med ukentlig formell meditasjon torsdag kl. 18:30-21:00 og søndag 10:00-12:00. 
Som alltid er det anledning til en kopp te og en prat i etterkant av sittingen. Det finnes også mulighet 
for å gjennomføre morgenmeditasjon dersom interesse meldes. 
 
Det vil også settes opp to søndagsseminarer og månedlige zazenkai. Meld gjerne inn ønsker for datoer 
for arrangementer, og eventuelle seminar tema. Tider blir å finne på våre nettsider ved utgangen av 
august. 
 
 
Bidrag til nyhetsbrev 
 
Har du noe på zen hjertet som du vil dele med dine sangha venner innenfor rammen av dette 
nyhetsbrevet? Ta kontakt med Kristian, tlf. 90 73 66 26 / kristianbuer@gmail.com. 
 
 

Praktiser med varme og visdom. 
 

Gassho 
Redaksjonen v/Kristian 

 

RZS styre 2008: 
 
Koun Gordon Geist 
Peter Davami 
Kristian Garthus Buer 
 
Vararepresentanter: 

Espen Ore 
Pål Jakob Walstad 
 
BF representanter: 
 
Koun Gordon Geist 
Espen Ore 
 

Besøksadresse: 
Grønlandsleiret 39 
0190 Oslo 
 
Tlf. 99 517 999 
 
Webadresse: 

www.rinzai-zen.no 
 


