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Kjære zen venn! 
 
 
Aller først i denne utgaven nevnes at tidsskriftet nå har fått et eget navn! Takk til Koun for 
ideen. 
 
Dernest vil styret med glede fortelle at RZS denne våren har mottatt svar fra 
Koshin Christopher Cain Osho om at han formelt aksepterer å bli lærer for 
vårt senter. Koshin fikk trening på klosteret til Kyozan Joshu Sasaki Roshi, 
hvor han bodde i perioden 1990-2001. Han representerer dermed en 
kontinuitet i den zen linjen som Herbert Genro Koudela Osho førte inn i 
senteret som vår lærer fra 1991 til 2004. Koshin har ledet våre sesshiner de tre 
siste somrene, og mange av oss har allerede rukket å bli glade i han. 
 
Gjennom våren 2009 har Koun stadig vært bærebjelken i den ukentlig praksisen ved senteret, 
takk for det! Medlemmer har møttes til sitting og uformelle samtaler rundt tekoppen hver 
torsdag og søndag. Vi har også gjennomført to zazenkais. Til seminaret i april fikk senteret 
besøk av Cristoph Toko Anderl, førsteamanuensis ved universitetet i Oslo og tidligere elev av 
Sasaki Roshi, som beriket vår forståelse av zen klassikeren Rinzai-Roku, fortellingene om 
Rinzai linjens grunnlegger. I forbindelse med Buddhistforbundets Vesak feiring åpnet senteret 
døren for alle buddhister til morgenmeditasjon, og Koun ledet senere en prosesjon i stille 
gående meditasjon fra Aker brygge til Stortinget. Denne våren har vi dessuten titt og ofte 
truffet på buddhistforbundets nye koordinator Flemming Skahjem-Eriksen som nå har flyttet 
inn på BF kontoret. 
 
Denne utgaven er dels et vitnesbyrd på den utstrakte reiseaktiviteten som mange av senterets 
medlemmer bedriver. Noe tekstplass er viet til praksis temaet zazen. Dessuten byr den på 
noen litteraturtips, samt en spalte med praktisk informasjon fra styret. Redaksjonen takker for 
alle bidragene. 
 
 

 
”BODHI ZENDO”  
Ama Samy’s zen-senter i Syd -India      
av Petter L. 

 
For andre gang hadde min kone Nora Kremer og jeg i januar i år et opphold ved Bodhi Zendo 
i Syd-India. Jeg vil gjerne fortelle om dette. For to år siden bodde vi der i 2 uker, denne 
gangen i 8 dager, begge ganger også som deltakere i sesshin. Denne sanghaen ligger i 

 
Koshin Christopher Cain  
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naturskjønne omgivelser ved Kodaikanal, 3 timer fra Madurai og med atkomst pr. tog eller 
buss 10-12 timer fra Chennai eller Trivandrum. Det ligger høyt, ca. 1200 m.o.h.. Det er 
forholdsvis kjølig i dette området, ”tidlig norsk sommer” fra desember til februar, og ellers et 
landskap som er godt å reise til i de svært varme sommermånedene i Syd-India.  
Stedet er som et slags kloster med en indre firkantet japansk hage og huset rundt i to etasjer 
med ytre ganger der dørene går inn til rommene, hvorav de fleste har bad og toalett. Flere 
store takterrasser brukes til kinhin eller fysisk trening. Zendoen ligger i 2. etasje, med plass til 
ca. 40 personer, store vinduer ut mot fjellene rundt.  Rundt huset er det grønnsaks- og 
frukthager og flere japanske hager å hvile blikket på. Det meste av maten som sanghaen 
bruker kommer fra egne og nærliggende hager. Måltidene er mindre formelle enn vi er vant til 
fra sanghaen i Oslo. Det finnes et svært innholdsrikt bibliotek med eldre og ny litteratur innen 
zen og buddhisme, religionshistorie, filosofi og psykologi osv.  
 
Bodhi Zendo ligger i et område eid av det katolske erkebispedømme på stedet. Det er store 
kaffe-, appelsin- og bananplantasjer rundt, og landsbyer med flyktninger fra Sri Lanka. 
Sanghaen er ansvarlig for en lang rekke sosiale tiltak blant befolkningen rundt, som 
mikrolånordninger, helseklinikker, skoler og institusjoner for foreldreløse. Disse drives av 
lokalbefolkningen selv i samarbeid med sanghaen og Ama Samy som iherdig drivkraft.   
 

Ama Samy har selv bakgrunn som flyktning. Hans familie tilhørte en 
indisk minoritet i Burma som måtte flykte til India. Han mistet tidlig sine 
foreldre og fikk skolegang på en kristen skole. Han ble etter hvert lærer og 
prest, men ønsket og fikk mulighet til å ta vandrestaven fatt og begi seg ut 
for å søke, slik mange indere gjør i det store religiøse og åndelige 
mangfoldet den indiske kulturen er. Han bodde en periode som eneboer, 
men møtte etter hvert mennesker med kristen bakgrunn fra vesten som 
introduserte ham for zen, og hjalp ham til Japan der han tilbrakte lang tid 
og fikk en lærer. Tilbake i India så han som sin oppgave å bidra til å ta 
buddhismen tilbake til sitt opprinnelsessted og forene spesielt zen, med det 
hinduistiske og kristne han også hadde med seg. Så vidt jeg forstår regner

han seg som en ”hindu-buddhistisk kristen”. Fra samtaler og foredrag og fra 
sanghamedlemmene som hadde bodd lenge på stedet og kjente ham bedre enn oss, forsto jeg 
at Ama Samy i de senere år stadig blir mer opptatt av hindutradisjon og tenkning og for tiden 
utforsker den delen av sin egen bakgrunn. 
 
Ama Samy har sin egen zen-versjon og ”skole”, med 
mange livskraftige sanghaer i Europa, USA, Australia og 
New Zealand. Her i Norden finnes det et miljø i Sverige, 
der han selv kommer årlig og har sesshin. I zendoen står 
det både et kors og en buddha. Sammenliknet med 
formen som Oslo Rinzai Zen senter representerer, vil jeg 
karakterisere Ama Samy’s form som roligere og mindre 
”streng”. Sesshinene er mindre krevende, dagen kortere 
og mindre intens på det ytre planet. De bærende krefter 
på stedet bor der over flere år, og noen i 2-6 måneder av 
gangen. De kommer i hovedsak fra India og Europa.  Dagliglivet består av meditasjon, 
arbeid, studier og samtaler. Noen lever mer stille og tilbaketrukket, andre mer aktivt sosialt. 
Ama Samy arbeider med å gi koan og hjelpe den enkelte i sin prosess. Hans form er ledig og 
åpen med svært mye humor. Ved første besøk hadde jeg en lengre spasertur med ham, der vi 
begge snakket ganske personlig. 

 

Ama Samy 

 
Zendoen 
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Vi ble godt kjent med en kanskje typisk Bodhi Zendo beboer, Andrew, 64 år gammel lektor 
fra Australia. Han hadde i 6 år vært 2-3 måneder i året på stedet. Tidligere hadde han som 
mange som starter med zen, holdt mye på med andre meditasjonsformer. Han var formelt en 
elev av mesteren og bidro med et fast beløp årlig til sanghaen. Han hadde forsøkt flere zen-
miljøer, men fant den rolige formen her god. Fra sitt personlige arbeid kan han fortelle at han 
får god hjelp med litteratur og samtaler med Ama Samy i koan-arbeidet. Han ser at mange 
kommer til stedet med forventninger om mer intensitet og strenghet, men opplever at Ama 
Samy’s stil gir større mulighet og frihet til å finne sin egen vei.  Det er fullt mulig å være 
strengere eller mildere med seg selv slik den enkelte finner det naturlig. 
 
Andrew’s beste tid på døgnet er ettermiddagene når det varme kveldslyset og lydene av fugler 
og andre dyr når inn i zendoen; en hund som gjør langt borte og som alltid har gjort det. Han 
opplever å komme til seg selv, hvile i noe som han vil nærmere. Hans venner og familie var 
forundret over at han valgte å være så lenge i India hvert år. Men de merket etter hvert at noe 
av det hissige og brå i hans væremåte, for eksempel når det gjaldt hans politiske engasjement, 
ble mindre tydelig. Intensiteten i engasjementet var fortsatt der, men det opplevdes kanskje 
ikke like viktig at andre delte det på samme måte. Jeg får følelsen av at Andrew er ganske 
fornøyd med det. Hans sønn har fattet interesse for farens India-opphold, og er på vei for å 
besøke ham nå snart.  
 
Det betyr mye for Andrew at sanghaen driver et utstrakt humanitært arbeid med flyktninger, 
foreldreløse og analfabeter. Han liker godt det han ser av selvhjelp og egenaktivitet for 
eksempel med mikrolånordningene. Selv har Nora og jeg fått del i noen samlinger der kvinner 
som har verksteder, dyrker grønnsaker og driver jordbruk med lån som er rimelige og betales 
tilbake. Stolthet og verdighet knyttet til at det er noe de selv gjør og kan stå for, er slående. Vi 
synes også at opptattheten av noe utenfor meditasjonen, av det å bidra med engasjement og 
innlevelse så godt en kan på en mest mulig likeverdig måte, der det er stor lidelse, bør være en 
naturlig forlengelse av zen.  
 
Vi lar Andrew avslutte denne lille fortellingen fra Bodhi Zendo: 
 
”De fleste kommer hit med en mangel på tilfredsstillelse og kanskje tristhet og savn i det livet 

de lever, eller med vanskelige livshendelser i bagasjen. Som Dalai Lama sier er det første 

skrittet ofte mangel på tilfredsstillelse, kanskje først og fremst med en materialistisk livsstil, 

som ofte er starten på en åndelig reise. Vi har alt vi trenger og mye mer. Men det må være 

noe annet. Kanskje er det ikke lykke, men en form for fred. Men man kan ikke ha fred eller 

tilfredshet uten tristhet. Det er også en del av livet.” 

 

 
Tokyoreise, mars 2009 
av Espen Ore 

Helt siden jeg begynte å lese om japansk kultur, altså for rundt 40 år siden, har jeg hatt en stor 
drøm om å kunne reise dit en gang. Nå fikk jeg en sjanse til en første, kort tur. Dette var en 
jobbreise: mesteparten av tiden gikk med til møter og slikt. Men jeg hadde noen timer den 
første dagen, og jeg fikk sneket meg litt rundt i strøket der vi holdt til (ved Tokyo universitet), 
og vårt vertskap tok oss med til middag på steder der jeg ellers bare så japanere. Som en 
ekstra bonus var mye av det arbeidsrelaterte (jeg var på en workshop) kontakt med mennesker 
som arbeider med buddhistiske ordbøker og buddhistiske tekster på nettet, og noen av disse 
kontaktene tror jeg jeg vil ha glede av fremover. 
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Første dagen hadde jeg en fri 
ettermiddag og dro først til 
området rundt et tempel viet 
Kannon (Avolakiteshvara/Guan-
yin) der marked og tempel gikk 
godt sammen: Handlegatene 
mellom portene i Senso-ji i 
Asakusa. 

Jeg fant etter hvert fredeligere 
steder. Etter å ha sett på det som 
var av kirsebærblomstring i 
Uenoparken, kom jeg over et 
annet tempel der det både var en 
buddhistisk og en shinto-
helligdom: Kanei-ji. 

 

Herfra gikk jeg gjennom Yanaka-
kirkegården (dessverre var det for mørkt 
for kameraet mitt nå) og fant Tenno-ji, 
tempelet der det står en stor buddhafigur i 
bronse, delvis en kopi av den store statuen 
i Kamakura som vi har en kopi av i gangen 
utenfor zendoen til RZS. Her fant jeg en 
åpen port og gikk inn og bukket for 
Buddhaen og så ut igjen. Jeg følte at jeg 
strengt tatt hadde kommet etter stengetid, 
og med en gang jeg stod utenfor, hørte jeg 
at porten jeg hadde brukt, ble låst. 

Rett oppe i gaten fra hotellet/inngangen til 
universitetet fant jeg en liten tebutikk.  
Jeg kunne si "takk" og "ja", og jeg kjente navnet på enkelte tesorter, men ellers hadde vi ikke 
noe verbalt språk. Den gamle lille damen stod i sokkene på tatami bak disken mens jeg stod 
med sko på på utsiden. 
 

Ved siden av teen fikk jeg smakt mye 
japansk mat – og ingen sushi! En del av 
dette ga inspirasjon til de formelle 
måltidene vi serverer i RZS sammenheng. 
Ikke minst har jeg fått mer følelse av hva 
jeg skal være på jakt etter hvis jeg skal lage 
misosuppe. Og det som sitter dypest igjen, 
var opplevelsen av å være i et land, 
sammen med andre mer eller mindre 
akademikere, som hadde et helt naturlig 
forhold til at man holdt på med ikke bare 
en buddhistisk praksis, men som til og med 
kunne ha et forhold til at vi praktiserer i en 
tradisjon fra Myoshin-ji i Kyoto! 

 
Handlegatene mellom portene i Senso-ji i Asakusa 

 

Kanei-ji 

 

Tebutikk langs Hongo-dori 
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The sitting posture  
by Koshin Christopher Cain Osho 
Sesshin in Oslo summer 2008 

 
I thought I would say 
something about perhaps the 
most basic form in zen, 
which is the sitting posture. 
We’ll review that.  
 
The basic thing that sitting 
on a zafu allows us to do is 
to sit for a long time on the 
ground. Sitting up straight. 
And sitting up straight is of 
some importance in this 
posture because if we’re bent 
over a little bit our thoughts 
tend to get a little heavier, 
become a little stickier. At 
least that’s been my 
experience. So we sit up 
straight.  
 
Starting with the legs: The 
best is to have both knees on 
a mat. If you can’t get both 
knees on the mat, put 
something underneath so that 
it can be some downward 
pressure with your knees. 
You don’t have to observe 
any pressure, but that we 
make a tripod is important. If 
one knee is hanging up a bit 
our back collapses, so to 
stick something underneath 
is helpful. It’s also advisable 
to switch legs with some 
regularity, right over left, 
then left over right.  
 
Whether you’re sitting seiza 
or cross-legged, your trunk 
grows from that base like a 
tree. Your lower back should 
roll slightly forward. But to 
push out the lower back is 
too hard. That tree is held up 
by your chest, that’s the way 

I was taught. Your chest 
takes the load. So try some 
times raising your chest. You 
may want to do it in an 
exaggerated way at first just 
to see what it feels like. And 
then drop down. And adjust 
some upward pressure on the 
chest cavity. Not too much, 
and not just sagging. It’s a 
point of exertion. And later it 
doesn’t feel like an exertion, 
but it’s a point of tension in 
your body. In this relaxed 
state of sitting there are a 
few points of tension; that’s 
one. If your back is 
collapsing, try lifting your 
chest a little more, or raising 
your zafu.  A raised chest 
allows you room in your 
belly to breathe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It’s important that when you 
raise your chest you allow 
your shoulders to relax. They 
can kind of relax backward 
instead of forward. Your 
head sits on top. Straight, if 
you can make it straight. 
Another little trick is to 

imagine that you have a 
string coming from the very 
tip top back of your head, 
pulling your head up. 
Sometimes it’s said to tuck 
your chin in. I don’t put 
much awareness on that, but 
it helps some people. Not to 
tuck it down, but to tuck it 
back.  
 
Your tongue resting on the 
roof of your mouth. Not 
sucked up tight, just resting. 
The tip of your tongue 
between your teeth in the 
roof of your mouth, or a little 
back from there. Sometimes 
I notice my tongue is stuck 
to the top of my mouth and 
then I know something is 
going on. Releasing it helps. 
Relax. My teacher in his 
zazen instruction sometimes 
says to flare the nostrils. You 
can try that if you’d like. I 
don’t often. 
 
Eyes down in an about 45° 
angle toward the floor. And 
your arms as if you’re 
holding an egg underneath 
your armpits. Your arms 
shouldn’t be stuck to your 
sides. They should be out a 
little. Not in an exaggerated 
way, certainly not flat out. 
There’s another little point of 
tension. Arms out works well 
with a strong chest. If you 
don’t have a strong chest 
you’ll tend to collapse in 
your arms a little bit. But if 
you do, your shoulders can 
relax as well. 
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Your hands making roughly 
a circle. The top won’t be a 
circle, often, but your 
thumbs should be at least 
above horizontal. At the 
bottom however your fingers 
should be cupped. Holding 
the moon. The full moon. I 
tend to line up my knuckles. 
It’s hard to say exactly how, 
there’s some play there, 
depending on how your 
shoulders and arms work. 
Your thumbs should be 
centred above the middle of 
your hands. Your thumbs 
lightly touching. Not pressed 
together, not apart, as if just 
enough for a kind of 
electricity to pass there.  
 
With this mudra your pinkie 
fingers should make contact 

with your belly, with your 
hara. It kind of comes 
together with your hara, 
which is three fingers below 
your bellybutton. Mine 
comes together little lower 
than that, but somewhere in 
that vicinity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your back should be relaxed. 
It should be a curve at the 
top and a subtle outcurve at 
the bottom. If you look at a 
one year old baby, you’ll get 
a perfect posture. That’s your 
model. 
 
My very first teacher talked 
about something that you 
sometimes hear about, which 
is that you should be 
growing up and down. So 
there’s this subtle pressure 
up in this posture with your 
sternum, as if a tent pole is 
held there. And a pressure 
down as well, on the floor of 
your hara.  
 
Like a tree growing down 
and up. 

 
 

 
 
 
Zazen – Med sinnet på sølvfat 
av Kristian GN 

 
Zazen praksis har vist meg hvordan min eksistens i virkeligheten er tom. Sittende på pute har 
jeg langsomt dypt fått føle at det er egentlig ingenting der, ikke noe spesielt som alene kan 
isoleres og gripes an som endelig meningsfylt. Jeg ser at alt jeg gjør, har, er og vil, liksom alt 
som disse relaterer seg til, forsvinner til syvende og sist, uansett hvordan jeg snur og vender 
på det. Denne erkjennelsen vekker i meg avgrunnens skrekk; hvordan orientere meg i en 
verden hvor ingenting i siste instans er håndgripelig? 
 
I min hverdag håndterer jeg ubehaget ved hjelp av kunsten å flykte: jeg går på jobben, jeg 
skrur på TV’en, jeg surfer på internett, jeg ser en film, jeg leser i en bok, jeg lager og spiser 
mat, jeg tar en øl, jeg tolker og omtolker det som har vært, jeg tenker og planlegger 
morgendagens endeløse liste med nye gjøremål, jeg gjør meg opp atter nye meninger om meg 
selv, mine medmennesker, og om diverse politiske og filosofiske forhold. Slik fortier jeg 
skrekken for realitetens substansløshet for en stakket stund; jeg er reddet, så lenge det finnes 
en ny handling, en ny tanke, en ny plan…skuta lekker på alle kanter, men jeg går ignorant ned 
med flagget til topps! 
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Zazen. For meg i lengden en aktivitet som er lite 
spennende, uspektakulær og uengasjerende, enfoldig og 
langdryg, uten struktur og mål. Verking i kroppen. Trøtt 
og lei. Sulten. Hvor blir det av opplysningen? Ringer 
sluttsignalet snart? I zazen er mitt utgangspunkt igjen 
flukt; men jeg oppdager raskt at jeg har flyktet inn i en 
aktivitet som er svært fri for nye fluktveier, jeg må holde 
ut. Endelig ferdig, sofaen kaller! Men etter kort tid 
dukker igjen følelsen opp av at zazen tiltaket var 
verdifullt, at jeg bør vie mer tid til dette.  

 
Presis hva zazen kaster av seg for den enkelte virker vanskelig å spikre fast. Når jeg skal sette 
ord på det blir et sentralt moment at zazen frambringer en følelse av å berøre noe som er sant 
og ekte. Dette opplever jeg både som forløsende og forferdende på en og samme tid.  
 
Sittende i zazen blir mine møysommelig ansamlede evner til å framprovosere sanselig stimuli 
som kan hjelpe meg til å flykte lagt i jern. Alt jeg har er zen rommets umiddelbare, enkle 
framtoninger. Med zen rommet som lerret får sinnet god anledning til å flakke og flimre for 
åsynet. Å angripe verden med tankene framstår raskt som en jakt på skygger, de springer fra 
ingensteds fram, forblir aldri i ro, glipper stadig ut i intet mellom sinnets glisne gripeklør. Jeg 
følger praksis instruksjonen og kjemper for å slippe tak i tankene, samtidig som jeg vet hvor 
absurd det er å forsøke å slippe tak i noe som allikevel ikke forblir. Å kave rundt i meg selv i 
zazen føles i lange perioder som å forsøke å holde tilbake trykket fra en gradvis tilstrammende 
skrustikke. Samtidig som jeg føler meg mer og mer utmattet er det som om det bygges opp en 
stadig sterkere indre spenning. 
 
Så, en sjelden gang, ofte bare for 
et øyeblikk, er det plutselig som 
om skrustikka brytes, projektoren 
av tanker, sløvhet, frustrasjon og 
smerte skrues av, og den tomme, 
åpne og konkrete tilværelsen får 
åpenbare seg. Bare sitte. Så 
enkelt, så vidunderlig! ”Dette må 
jeg få fanget inn og tatt vare på” 

sier mine reflekser, og da kjenner 
jeg igjen zafuen gnage i baken, 
og en gryende skuffelse over å ha 
snublet. En krusning av frykt for 
det plutselig tomme øyeblikket 
kruser i tankespeilet. Men i 
hjertet har samtidig noe blitt 
helere, skrustikka kjennes et hakk 
løsere. 

 
Dette er bare en fragmentarisk og ufullstendig beskrivelse av hvordan jeg opplever zazen. Det 
jeg forsøker å illustrere med den er min følelse av zazen som en aktivitet der den enkle, 
strenge rituelle konteksten som igjen fordrer slik en rigid kroppslig meditasjonsholdning, gjør 
at sinnet på en ubehagelig effektiv måte fanges, som på et sølvfat, for ubønnhørlig og 
gjennomtrengende beskuelse. For meg motiveres zazen som regel i utgangspunktet, som de 
fleste andre ting jeg gjør, av et behov for å flykte fra hverdagens kjas og mas. Over tid, med 
opplevelsen av smerten og undrene, forvandles zazen imidlertid mer og mer til en tilflukt mer 
enn en utflukt, en tilflukt i et rom hvor virkeligheten er muligheten. 
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Fra biblioteket 
Av Espen O. 

 

RZS har et bibliotek på opptil flere hyllemeter med litteratur. Det er mest buddhistiske tekster 
eller bøker om buddhisme, naturlig nok, men også annet. Vi har ingen oppdatert katalog, men 
jeg holder på å gå gjennom vår papirprotokoll og håper vi har en mer eller mindre komplett 
katalog i høst. Jeg er ikke bare opptatt av å ordne biblioteket. Det er også mye jeg ønsker å 
lese. Her er en liten omtale av to bøker. Den ene går i retning av kaffebordbok (ingenting er 
galt med kaffebordbøker), mens den andre går i mer faglig religionshistorisk retning. 

 

Stuart D. B. Picken, Buddhism – Japan's Cultural Identity, Kodansha International, 

Tokyo/New York/San Francisco, 1982, 80 sider. 

Dette er en kaffebordbok av 
det bedre slaget. Det er mye 
god tekst, spesielt hvis man 
tenker på at det bare er 80 
sider med mange bilder. På 
så liten plass, blir mye også 
bare smakebiter: man skulle 
gjerne fått lest litt mer. Men 
hvis man godtar disse 
innebygde begrensningene, 
er det en interessant bok, det 
er fine bilder, og jeg blir 
sporet til å grave etter mer 
litteratur der jeg ønsker å gå i 
dybden. Det kan være litt 
vanskelig at det nesten bare 

blir brukt japanske navn og 
at det ikke er noe register. 
Jeg må for eksempel grave 
litt for å vite at bodhisattvaen 
Monju er den samme som 
Manjusri på sanskrit. Og det 
blir ikke sagt eksplisitt – 
ihvertfall ikke der det hadde 
vært naturlig – at Kannon er 
den samme som den 
kinesiske Guanyin som igjen 
er en versjon av 
Avalokiteshvara. Slik sett 
egner boken seg best hvis 
man har noe ballast med seg 
når man blar i den. Blant de 

tingene som interesserte meg 
spesielt, var omtalen av 
butsudan som familiealter. 
Dette får meg til å lure på om 
det er riktig bruk av ordet når 
vi omtaler Buddhaalteret i 
vårt zendo som et butsudan. 
Boken er lettlest, og man kan 
notere seg det man ønsker å 
finne ut mer om. Jeg 
anbefaler den som en 
blanding av koselesning og 
lesning for inspirasjon til 
videre studier. 

 

Steven Heine and Dale S. Wright (eds.), Zen Ritual – Studies of Zen Buddhist theory in 

Practice, Oxford University Press, 2007, 337 sider. 

Da jeg begynte å lese denne 
boken, fikk jeg noen aha-
opplevelser. Jeg er kanskje 
lett påvirkelig slik at jeg fort 
går med på forfatterens 
premisser og konklusjoner i 
en velskrevet artikkel, men 
mye av det som står her 
virker også veldokumentert. 
Noe av det som står igjen, er 
at zen (eller chan) ikke er så 
forskjellig fra annen 
buddhisme slik den utviklet 
seg i templer i Kina. I stedet 
er det mer moderne tider som 

prøver å tillegge tidligere zen 
egenskaper som man nå ser 
på som positive: et tidlig 
eksempel er D.T. Suzuki som 
gir inntrykk av at zen ikke 
beskjeftiger seg med ritualer 
og lignende. I kapittel 2, 
"Chan Rituals of Abbots' 
Ascending the Dharmall to 
Preach", mener Mario 
Poceski for eksempel at han 
kan påvise at det innen zen 
har eksistert en tradisjon for 
hvorledes lærere skal opptre 
når de taler til forsamlinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

av munker og legmenn, at 
det tilsynelatende 
anarkistiske i virkeligheten 
er strukturert innen formen 
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av en tradisjonell 
"performance". Og i flere 
artikler kan vi lese om 
hvordan zen i Japan vokste 
frem fra sin virksomhet som 
begravelsesbuddhisme – et 
inntrykk buddhisme 
fremdeles kan ha i Japan: 
flere av templene som de 
eksisterer i dag har vokst 
frem fra gravkapeller 
tilknyttet adelsfamilier i 
shogun perioden. 

Men selv om zen kanskje 
ikke er så unik som vi i vest 
av og til kan tro, er det like 
fullt en buddhistisk retning 
som har etablert seg her. Det 
siste kapittelet, "Dharma 
Transmission in Theory and 
Practice" viser hvordan 

ritualet rundt overføring av 
Dharma, anerkjennelse av 
elever, har fått sin egen 
vestlige form i Nord-
Amerika. Men hva er så 
dette med overføring av 
Dharma? Som vi kan lese 
tidligere i boken, går dette 
tilbake til kinesisk og for den 
saks skyld konfutsiansk 
organisering av klostre: de 
aksepteres innenfor rammen 
av et samfunn fordi de følger 
dette samfunnets regler og 
normer. For å bli godkjent av 
staten som abbed for et 
tempel/kloster, holder det 
ikke at man selv sier at man 
skal være det: man må også 
ha et papir på at man har rett 
til det. Og slik vokste 

tradisjonen med inka 
(lærerens godkjenningattest 
av eleven) frem. 

Selv om denne boken kan slå 
hull på enkelte visjoner man 
kan ha av zen som fritt og 
ubundet av tradisjoner og 
ritualer, hjelper den i hvert 
fall meg til å få ting på plass, 
til å forstå mer om hvor zen 
kommer fra og kanskje 
dermed også hvor zen går 
hen. Selv om noen av 
artiklene kan inneholde 
unødvendig mye tekst der 
det kanskje hadde holdt med 
et eksempel eller to og en 
oppsummering, anbefaler jeg 
boken til alle som har tid å 
avse til litt konsentrert 
lesning. 

– ESO 

 
 
 
Notis til gamle og nye elever av Sasaki Roshi: 
 

Høsten 2009 inviterer Sasaki Roshi alle gamle og nye elever fra 
Europa til det han betegner som et avskjedsmøte. Roshi ønsket 
opprinnelig å komme til Europa, men valgte etter råd fra flere av sine 
nærmeste elever i Europa, som var bekymret for hvordan hans helse i 
hans alder (102 år) ville påvirkes av en slik lang og strabasiøs reise, å 
gjeste møtet i hans kloster på Mt.Baldy i Califorina. Tilstelningen 
foregår fra 3. til 18. oktober. Alle medlemmer av Rinzai-ji affilierte 
sentere ønskes velkomne, uavhengig av om man har erfaring med 
Roshi fra før eller ei. RZS gir reisestipend til medlemmer som ønsker å 
ta turen.  
Dette er en fullkomment unik mulighet til intensiv praksis med en av 
verdens eldste zen mestere! Kontakt Koun for mer informasjon om 
påmelding. 

 
Sasaki Roshi 
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Fra styret: 
 

• Det er kommet brev til huseier fra Plan- og byggingsetaten om at deler av 
huset som RZS ligger i brukes i strid med regulering. Bygget er registrert for 
kontor- og forretningsvirksomhet, ikke for forsamlingslokaler.  Koun har 
sendt brev med forklaring om vår bruk til gårdeier.  Grønlandsleiret 39 (hele 
huset samt enkeltetasjer) er lagt ut for salg. Seksjonering kan bli aktuelt for 
7. etasje der vi nå leier.  Prisantydning er kr. 2,9 millioner.  Muligens kan dette 
forhandles til et lavere nivå.  Styret ser for tiden nærmere på en plan om kjøp.  

• Årets sesshin finner igjen sted på KSI hytta i Nordmarka i tidsrommet 1. -8. 
august. Koshin vil lede sesshinen og gi dharma foredrag om Siddharta 
Gautama Buddha.  Ikke gå glipp av denne sjeldne muligheten til å fordype 
deg i zen praksisen! Påmelding til Koun, tlf. 99 517 999 / e-post 
gordon.geist@getmail.no. 

 
Bidrag til tidsskrift høsten 2009 
 
I denne utgaven har det blitt viet noe plass til temaet ”zazen”. I neste nummer ønsker vi å få 
inn personlige perspektiver på det å ha en lærer i zen praksisen. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Apen griper etter månen 
i vannet, 

Han vil ikke gi opp før døden  
innhenter ham. 

Hvis han bare ville slippe grenen og forsvinne 
 i dypet, 

ville hele verden stråle med 
 glitrende klarhet. 

 
Mester Hakuin (1685-1768) 

 

RZS Oslo 
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Koun Gordon Geist 
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Tlf. 99 517 999 
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