
 1 

Rinzai Zen Senter, Oslo 
Tidsskrift forTidsskrift forTidsskrift forTidsskrift for høst høst høst høstenenenen 2008 2008 2008 2008    

 
 

 
Kjære zen venn! 
  

Rinzai Zen Senter, Oslo har nå kommet til veis ende ved vårt første år i nye lokaler i den flerkulturelle 
gryta på Grønland. Gjennom de nye lokalene har vi fått kontaktflate til nye livsverdner. I oppgangen 
har vi truffet på fattige Oslofolk som kommer til matutdeling i fattighuset i andre etasje. Om 
torsdagskveldene har vår zazen blitt fylt av klagende bønnerop fra den muslimske menigheten i etasjen 
over oss. Og under meditasjonene søndag formiddag opplever vi trestemt klokkeklang fra Grønland 
kirke rett over gata.  
 
Disse kulturmøtene har bidratt til å kaste lys over våre egne grenseland, og utfordrer stadig våre 
forestillinger om zen praksis. Hører vår rituelle zen praksis best hjemme i et stille fjelltempel, eller kan 
den også komme til sin rett i den multikulturelt vibrerende østkanten av Oslo sentrum? Slike spørsmål 
har informert medlemmers praksis og diskusjon gjennom vårt første år i det nye senteret. Det synes nå 
som om skepsisen mange følte på til å begynne med er i ferd med å avløses av en inspirert forundring 
over zen praksisens evne til omfavnelse, og å inkorporere i seg også våre nye naboers uvante 
utfoldelser. Kanskje er våre nye horisonter også å spore i tekstene i dette høstnummeret? 
 

 
Hjertesutraen, RZS 2007-2008 
 
I det siste året vi løftet fram hjertesutraen som inspirasjon til undring, refleksjon og dialog rundt vår 
praksis. Høsten 2007, så vel som denne høsten har den vært utgangspunkt for våre seminarer. Under 
sommerens sesshin holdt Koshin sine dharmaforedrag over denne klassiske sutraen, og Koun har også 
diskutert den under høstens zazenkais. Underveis har vi blant annet støttet oss på kommentartekster av 
Red Pine (”The Heart Sutra”, 2004) og Dalai Lama (”Essence of the Heart Sutra”, 2005), tekster som 
har belyst tekstens innholdsmessige betydning, så vel som dens historiske kontekst og språklige 
kompleksitet.  
 
Flere av oss har fått oppleve 
hvordan denne kompakte, og ved 
første øyekast noe obskure teksten 
serverer oss buddhismens kjerne-
innsikter på et sølvfat; tomhet og 
form, edle sannheter, skhandaer, 

karma, dhukha og nirvana virvles 
fram og filleristes for ideologiske, 
politiske og egoistiske assosia-
sjoner. Vi har erfart hvordan 

hjertesutraen maner oss til et aktivt, 
praktisk og personlig forhold til 
buddhistisk lære i våre daglige liv, 
snarere enn å følge den som dogma. 
Det er bare slik, dynamisk 
manifesterende i våre hjerter og 
sinn, at denne sutraen på sitt 
underfulle vis blåser bort våre 
plager. 

 
På senteret finnes kommentartekstene, Koshins dharmaforedrag på lydspor, samt involverte 
medlemmer som gjerne deler sine erfaringer med andre som ønsker å veve hjertesutraen inn i sine 
livseventyr. En stor takk til alle som har deltatt og bidratt med erfaringer og perspektiver underveis! 
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En zen buddhist i Bangkok      av Espen O. 
 

13-15/11 2008 var jeg i Bangkok på vegne av Buddhistforbundet for å motta en gaveutgave av 
Tipitaka, den theravadabuddhistiske kanon på pāli. Vi mottagere var representanter for ti 
institusjoner/organisasjoner i like mange land, og overrekkelsen skjedde i forbindelse med 
kremeringen av kongens eldre søster, prinsesse Galyani Vadhana, som hadde vært utgaveprosjektets 
beskytter. Et av hovedpoengene i utgaven er at pāli ikke er bundet til noe skriftsystem og at man derfor 
like gjerne kan lage en som bruker latinsk alfabet og som derfor er mer lettlest internasjonalt enn en 
som bruker for eksempel burmesisk eller thailandsk skrift. 

Besøket var en blanding av pompøsitet på den ene siden og dypt følte ritualer på den andre. Bøkene 
ble formelt overrakt av presidenten i Consitutional Court – den samme domstolen som nettopp har 
fratatt statsministeren og mange av hans kolleger sine politiske verv. Men før dette var vi med på en 
masseresitasjon på "Rådhusplassen" i Bangkok. Først kom det formelle elementet: Vi ble fotografert 
sammen med prinsesse Soamsavali (som var i Norge i forbindelse med åpningen av det nye tempelet 
på Wat Thai på Frogner). 

Fra Bangkok rådhus før 
resitasjonen 

Etter fotosesjonen gikk vi ut på 
plassen foran rådhuskomplekset. Vi 
offisielle besøkende ble plassert i 
samme paviljong som prinsessen og 
resitasjonen begynte: Først en for-
leser på pāli og så gjentok alle vi 
10.000 den samme setningen. Etter 
at et vers var ferdig, ble det samme 
gjort på thailandsk. I våre 
(gjestenes) resitasjonshefter stod det 
også oversettelser til engelsk, så vi 
kunne hele tiden følge med i det vi 
resiterte.  

Selv for en inngrodd zen-/mahayana buddhist som meg, var dette veldig sterkt. Og jeg synes det var 
vellykket å ha den engelske teksten tilgjengelig under resitasjonen. Vi har tidligere snakket om å lage et 
hefte med oversettelser av det vi resiterer i RZS, og det mener jeg vi bør ta opp igjen og gjøre ferdig. 

Dagen etter resitasjonen og overrekkelsen av bøkene var det kongelig kremeringsseremoni. Det er 
fristende å tro at dette ble brukt politisk. Den døde prinsessen hadde vært meget populær, og under 
dagene rundt kremeringen var det en slags våpenhvile i den politiske borgerkrigen i Thailand. Om 
morgenen fikk jeg følge av en av medarbeiderne i utgaveprosjektet bort til palassporten der urnen med 
prinsessens legeme ble båret ut og den store prosesjonen bort til kremeringsplassen skulle begynne. 

Mens man venter på prosesjonen 

Prosesjonen tok flere timer på de to kilometerne fra palasset til 
kremeringsplassen. Plassen er vanligvis gressplen, men her var det nå 
steinlagt, det var anlagt parkanlegg og bygget et eget hus – krematorium – 
som siden skal tas ned og settes opp igjen i et tempel. Under nesten hele 
seremonien ble det resitert etter thailandsk kongelig tradisjon. Det vil si at 
nesten ingen, heller ikke de som kjenner tekstene, klarte å følge med i hva 
som ble resitert. Men det var ikke viktig her. Resitasjonen og etter hvert 
instrumenter bygget opp en intens stemning før de kongelige tente en 
symbolsk kremeringsflamme.  
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Kremeringskapellet 

Etter denne turen har jeg bestemt meg for å lære pāli og å lese i hvert fall 
mye av Tipitaka. Jeg har ingen illusjoner om å lese det hovedsaklig på pāli, 
men jeg håper å lære meg nok til at jeg med kan sjekke oversettelsen jeg 
leser ved hjelp av en ordbok og en grammatikk. Selv om en god del av 
tekstene finnes basert på sanskritversjoner i den kinesiske kanon (som er den 
Zen i utgangspunktet bygger på), er Tipitaka sannsynligvis den eldste 
samlingen, i hvert fall når det gjelder de fleste tekstene. 

 

 
 
World Fellowship of Buddhists konferanse i Tokyo 
 av Koun Gordon Geist 
 
Møtet med Japan i november vekket minner i meg fra 1953 da jeg var i Nagoya for et par måneder.  
Min far var i Japan i forbindelse med Korea-krigen og han fikk ta med seg familien.  Jeg var 12 år 
gammel, gammel nok til at det var festet noen minner.  Siden den gang har både Japan og jeg forandret 
oss.  Men Japan var gjenkjennelig selv om ikke jeg er det. 

 
Min kone Else og jeg reiste tre dager før konferansen for å 
justere oss til Tokyo-tid.  Vi besøkte Nasjonalmuseet som 
ligger i Ueno parken, der det var en spesiell utstilling om 
Rinpa mestrene fra det 17. århundre.  Der myldret det av 
japanere og noen få blekansikter innimellom.  Vi spiste lunsj i 
museets restaurant.  Hver gang en kunde gikk ut, hilste alle 
servitørene i kor – tynne kvinnelige stemmer i kor.  Bukking 
og bukking.  Da vi forlot hotellet vi hadde før og etter 
konferansen, sto alle fire ansatte på rad bak disken og bukket 
samtidig.  

 
The World Fellowship of Buddhists arrangerte den 24. 
General Conference i Tokyo 14.-17. november.   

WFB ble dannet for 50 år siden i Sri Lanka, og siden 1963 har 
hovedkvarteret vært i Thailand.  Buddhistforbundet ble medlem for fire år 
siden.  Selve konferansen var veldig interessant.  Temaet var meget aktuelt 
med hensyn til kriser som verden opplever for tiden: "Buddhists’ 
Contribution to Resolving Social Problems."  For å sette tonen for 
konferansen ble en film som the International Society for Ecology and 
Culture har produsert vist, "The Economics of Happiness."  Helena 
Norberg-Hodge som er direktør, var til stede for å kommentere filmen.  
Filmen fokuserer på "economic localization" som en motgift til 
globalisering. Den ga meg et ekko av "Small is Beautiful" og kan minne 
om Muhammad Yunus og hans Grameen Bank. 
 

 
Konferansen ble holdt på Asakusa View Hotel i nærheten til 
Senso-ji Tempel, Tokyos eldste tempel, som er viet til Kannon 
(Guanyin eller Avalokitesvara).  Konferansen ble avsluttet med 
en fredsseremoni i tempelet.  Det er 30 år siden WFB konferansen 
ble holdt i Japan. 

 

 

 

 

 

Dammen i Ueno parken 

Senso-ji 

Koun med Noritake 
Shunan fra Myoshin-ji 
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Bowing      
dharma-talk given by Koshin Christopher Cain Osho, Sesshin in Oslo summer 2008 

 
 
I thought this evening I’d say 
something about the practice of 
bowing. When we bow, we first 
bring our hands together into 
gassho. The right hand – form – 
meeting the left hand – 
emptiness – coming together. 
That’s what gassho is about. 
With those two things having 
met – the two sides of existence 
and non-existence – then we 
bow. That’s a little bow, done 
standing or sitting.  
 
Another kind of bows are the 
full bows that we do after 
chanting, the sampai. We start 
with a regular bow and then go 
down all the way to the ground, 
making ourselves into a ball. 
It’s not possible for all of you 
to get all the way down with 
your bottom not in the air, but 
that’s the idea. Making yourself 
completely small – your head, 
underneath your heart – 
touching the ground. Then we 
raise our hands. On the palms 
of our hands stands the Buddha. 
You’re raising Buddha above 

your head. You’re raising your 
Buddha nature higher. You 
becoming low, going right 
down to zero and raising your 
Buddha nature.  
 
That’s the full bow. But we 
don’t stop there. There’s no 
stop at the bottom. We go 
down, and then right away – 
without hesitation – come back 
to resurrect from that zero 
point, back to standing. That’s 
the bow.  
 
Just like with this continuous 
motion in the sampai, most 
things in our ritual move, and 
keep moving. There isn’t a 
stopping point, except for 
zazen. Everything, perhaps 
particularly in Rinzai Zen, 
doesn’t stop but rather keeps 
going. Likewise, the eko from 
Ino during the chanting should 
rise straight out of the chant 
before it. There shouldn’t be a 
kind of a gap there with 
everybody waiting. One thing 

leads to the next thing leads to 
the next thing – like that.  
Left comes together with right. 
But in the zendo, if there was a 
contest, left would win. In the 
zendo, left has priority over 
right. We enter the zendo – or 
are supposed to, monks do at 
any rate – with our left foot 
first. When the Shoji comes to 
serve the tea, he bows and 
comes over to the left. Left 
toward the Buddha, right away 
from the Buddha. When 
Jikijitsu finishes his bows in 
front of the Butsudan, he steps 
back with his right foot. Our 
left hand is over our right hand 
in kinhin, our robes fold left 
over right. Left wins in the 
zendo. The zendo is the place 
for the left hand. The zendo 
represents that left side of 
existence.  
 
But then we leave the zendo, 
and outside there left doesn’t 
take priority. Outside of the 
zendo we go out into the world 
and do our thing. 

 
 

The duality  
of bowing 

by Pål Jakob W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In the book “Means 
without end – Notes on 
Politics” (2000) written by 
Giorgio Agamben, there is 
a subtle passage on 
gesture: 
 
“It has precisely nothing to 
say because what it shows 
is the being-in-language of 
human beings as pure 
mediality. 

However, because being-in-language is 
not something that could be said in 
sentences, the gesture is essentially 
always a gesture of not being able to 
figure something out in language 
(Agamben, p. 59). 
 
Mediality implies the constant transition 
in time without end; 

the constant residing in 
the openness of the 
moment. Bowing is a 
means of fighting all 
constrictions; to let it 
all go and returning to 
the humble fullness of 
being.  
 
The greatness of 
bowing lies in its 
duality, the bothness 
of “Here you are” and 
“Thank you” in the 
same moment. Like 
saying “Hello” and 
“Goodbye” at the same 
time – wordless 
rendering and present.  
 

(((All clinging to words are just like following stars, instead of waiting for the sun))) 
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Å overgi meg       av Kristian GN 
 
Det siste halve året har brakt 
meg flere hendelser som har 
veltet om på tilværelsen min. 
Felles for dem er at de alle på et 
svært grunnleggende vis 
utfordret, og fortsetter å 
utfordre meg til å overgi meg 
selv til noe som overstiger min 
konvensjonelle, komfortable 
virkelighet. Min konvensjonelle 
virkelighet oppsummerer jeg 
enkelt i ordene ”jeg, meg og 
mitt”. I praksis betyr det det 
levevis hvor egne tanker, behov 
og ønsker får forrang i mitt 
daglige liv og leven. Dette 
leveviset har jeg inntrykk av at 
er naturlig og allmenn-
menneskelig, og tidvis strengt 
nødvendig. Men ikke altom-
spennende. 
 
Den første hendelsen var møtet 
med Roshi i san-zen sist vår. 
Dag etter dag listet, løp, snublet 
eller stred jeg inn i san-zen 
rommet til et spill iscenesatt av 
formelle rituelle bevegelser og 
kryptiske koan. Om det finnes 
noe endelig formål med san-zen 
ble aldri klart for meg, og noen 
klar opplevelse av oppnåelse 
fikk jeg heller ikke. Men 
underveis var det noe som 
begynte å demre for meg: San-
zen var en gyllen anledning til å 
gi avkall på alle forventninger 
og forhåpninger, og å øve på å 
gi meg selv opp fullstendig til 
san-zen-møtet i seg selv, hver 
eneste lille krik og krok av det. 
Jeg måtte gang på gang 
smertelig konstatere at ved et 
hvert ørlite forberedt og villet 
forsøk på å prestere noe foran 

Roshi ble jeg kastet på dør med 
beskjeden ”mer zazen!”. Slik 
vokste san-zen for meg, noe på 
samme måte som chanting, 
bukking og kinhin også stadig 
gjør, til å bli atter en variant av 
zazen i bevegelse, en aktivitet 
hvor det eneste som til slutt 
bringer meg videre er å slippe 
tak og gi opp enhver refleksiv 
beven i strømmen av erfaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så, i sommer, ned strømmen av 
mitt konvensjonelle liv fløt til 
min store lykke trolovelsen til 
min nåværende kone. Denne 
hendelsen markerte begynn-
elsen for en høyst virkelig 
praksis av selvoppofrelse 
innenfor rammen av mitt 
daglige liv. Da jeg forberedte 
min bryllupstale oppdaget jeg 
at ordet ”gifte” er gammelnorsk 
for ”gi”. Dette gav løftet om ”å 
gifte meg” med min 
tilkommende en alvorlig og 
vakker dybde; helt reelt og i all 
offentlighet sverget jeg på å gi 
mitt liv for et annet menneske. 

Løftet har blitt til en praksis 
som jeg forsøker å forfriske 
kontinuerlig hver dag. I 
forlengelsen av ekteskapet ble 
vi også tidlig i høst velsignet 
med vårt første barn, som ble 
den tredje store selvover-
givelseshendelsen som råket 
meg. Jeg erfarer nå at et lite 
barn (kanskje i likhet med en 
Roshi?) er et vidunderlig mål 
for uforbeholden oppgivelse av 
mine egne ønsker og behov; og 
at å gjøre dette attpåtil bringer 
meg dyp glede! 
 
Felles for disse tre hendelsene 
er at de underveis har båret med 
seg mange vanskelige følelser. I 
forsøkene på å overgi meg selv 
har jeg underveis møtt på 
redsel, blyghet, unnvikelses-
trang, frustrasjon, sinne, 
vemod, utmattelse og 
håpløshet. Hvorfor lovpriser jeg 
da egentlig dette med å overgi 
seg selv? Fordi zen praksis har 
lært meg at veien til et 
lykkeligere liv har lite å gjøre 
med velbehag i konvensjonell 
forstand. Snarere tvert i mot; 
veien til uforbeholden og varig 
ro går for meg tvers gjennom 
alle de vanskelige følelsene 
som i det daglige til stadighet 
melder sitt ubehagelige nærvær. 
Ved å ydmykt praktisere 
selvovergivelse i møtet med 
meg selv og andre mennesker 
erfarer jeg at det åpner seg nye 
og stadig mer omfangsrike rom 
hvor jeg og mine med-
mennesker får plass til å gro og 
blomstre. 

 
 
 
 

„Det er aldri for sent å gi opp.“ 
– Nils Fredrik Nielsen 

       Tristesser i utvalg (1993) 
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Kouns hjørne 
– dharma ord fra høstens zazenkais 
 
Buddhadharma – våken sannhet eller våknet 
sannhet – buddhadharma påpeker sannheten 
som er alltid med deg, om du er klar over det 
eller ikke.  Den må bare vekkes – buddha. 
 
Sasaki-roshi snakker om dharma-aktivitet.  
Uansett hva han begynner å snakke om, ender 
han opp med å snakke om dharma-aktivitet: 
expansion and contraction, universets rytme 
som foregår ustanselig, uten begynnelse eller 
slutt – vår, sommer, høst, vinter, vår.  Dharma-
aktivitet foregår uten vilje.   
 
Dharma, sannheten, det som er, er.  Vi kaller 
det det.  Det regner.  Det er kalt.  Det er lyst.  
Det er mørkt.  Det gjør vondt.  Det er godt.  
Det kan ikke navngis, men vi kan bruke 
dharma eller ta, foreløpig.  Tathagata, den eller 
det som er kommet frem eller kommet frem til 
sannheten – tathaāgata den som er gått. 
 
Mennesker – vi mennesker har to 
grunnleggende mentale tilstander: til stede og 
tenkende.  Buddhadharma er det som alltid er 
til stede.  Tankene dreier seg om fortiden eller 
fremtiden, det som ikke lenger er til stede eller 
som ikke enda er til stede.  Innen nåtiden er 
oppfattet er det fortiden.   

 
Tankene kan ikke stoppes.  Det finnes ingen 
avknapp.  Og når en tanke dukker opp, dukker 
den opp i nåtiden.  Det kan vi iaktta.  Men når 
vi vikler oss inn i tankene blir vi ikke lenger til 
stede.  Dette kan vi også iaktta.  Ved å komme 
tilbake til pusten kan vi igjen være til stede, til 
stede i det som er, i kontakt med vår livskraft, 
eller livskrefter som gjennomstrømmer alt.  Å 
følge pusten er ikke bare en teknikk.  Pusten er 
livet, vår åndelige side.  Når vi puster inn, kan 
vi ikke si "min luft".  Vi puster bare luft som er 
overalt – uten grenser.  Det finnes ikke "Norsk 
luft".  Bare luft.  Og pusten er vi stort sett ikke 
oppmerksomme på. 
 
I zenpraksis dyrker vi tilstedeværelsen – åpent, 
imøtekommende og klar for hva som helst.  
Etter hvert kan tankene roe seg ned og bli helt 
borte.  Når tankene begynner igjen er vi klar 
over det.  Da kan vi la være å gi dem næring 
og være til stede. 
 
Tusen takk! 
 
 

 
Ny Kai-Han 
 

Etter Sesshin 2007 gjorde Koshin oss oppmerksomme på at vi 
har savnet en Kai-Han som supplement til våre mer intensive 
meditasjonsopplegg. En Kai-Han er en tretaburett som henger i 
zen klostre. Ved soloppgang og solnedgang slår Shoji en bestemt 
serie av myke og harde slag med en trehammer på Kai-Han. 
 
Koun hadde allerede en tid samlet på et emne for dette formålet, 
og til sesshin 2008 hadde han laget vår nye Kai-Han ferdig til 
bruk. Den har også vært i bruk under høstens zazenkais. 
 
Tradisjonelt dekoreres Kai-Han med en inskripsjon eller 
kalligrafi med dharma innhold. Vi venter enda på at vår skal få 
en slik utsmykning. 
 
I Japan knyttes Kai-Han til følgende formaning: 
 

 
Livet og døden er en alvorlig sak. 

Tiden flyr hurtig som en pil. 

Enhver må være årvåken og oppmerksom, 

Aldri skjødesløs, aldri ødsel. 
Ny Kai-Han 
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Fra styret: 
 
 
• Koshin Christopher Cain Osho ledet i sommer sin tredje sesshin med vår gruppe, og har takket 

ja til å komme igjen i 2009. Sesshin blir i første uka i august (1.8.-8.8.). Etter myndighet fra 
årsmøtet 2008 har RZs i år donert 1000$ til Koshins gruppe i USA, og vi ønsker å fortsette å 
gi dhana dit også i framtiden. Vi er glade for å se at båndet mellom Oslo RZs og Koshin 
modner. 

• Praksis høsten 2008 har stått støtt i vårt nye senter. Hver torsdag og søndag har vi holdt 
meditasjoner. Vi har gjennomført tre zazenkais, to seminar dager, zendomøte med zendofest, 
samt en natt Yaza i tilknytning til Rohatsu. Det har til nå ikke vært interesse for 
morgenmeditasjon. Takk til alle deltakere! 

• Etter en lengre diskusjon velger vi til våren å la innføringskurs utgå, og isteden fronte 
søndager som arena for nye interesserte. Dette fordi vi mener at zen veien ikke lar seg særlig 
godt modulere i kursform, og at nye like gjerne kan inviteres til å hoppe rett ut i praksisen. Vi 
håper slik å dyrke en kultur for praksis med tyngdepunkt på personlig engasjement og med 
regelmessighet. Gradering av erfaring er mindre vesentlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bidrag til tidsskrift våren 2009 
 
I denne utgaven har det blitt viet en del plass til temaet ”bukking”. I neste nummer ønsker vi å få inn 
personlige perspektiver på zazen. Ønsker du å dele noe knyttet til dette temaet, eller har andre tanker 
som du vil dele med dine sangha venner innenfor rammen av dette tidsskriftet? Ta kontakt med 
Kristian, tlf. 90 73 66 26 / kristianbuer@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. 
That’s why they call it present.” 

–  Tortoise kung fu master Oogway, 
    Kung Fu Panda (2008) 

• Årsmøtet for 2009 går av stabelen torsdag 26. februar, og vi håper at flest mulig kommer. Her 
skal bl.a. nytt styre velges, og det er åpent for alle medlemmer å stille kandidatur. Det er 
dessuten sterkt behov for nye personer til engasjement i BF, da Espen O. nå ønsker å fratre 
denne posten. Vi takker Espen for hans gode innsats gjennom mange år! 

 

RZs styre 2008: 
 

Koun Gordon Geist  Vararepresentanter: 
Peter Davami   Espen Ore 

Kristian Garthus-Niegel Pål Jakob Walstad 
 

BF representanter: 
 
Koun Gordon Geist 

Espen Ore 

Besøksadresse: 
Grønlandsleiret 39 
0190 Oslo 
 
Tlf. 99 517 999 
 
Webadresse: 
www.rinzai-zen.no 

 

 


