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Kjære zen venn!

En kald og snørik vinter er for lengst tødd bort av våren, som ved sin avskjed rakte oss lyse 
sommernetter.  På senteret  har både gamle  og nye  medlemmer  bidratt  til  at  den ukentlige 
praksisen ufortrødent har gått sin gang. 

Senteret har tilbudt formell meditasjon mandag og torsdag om ettermiddag/kveld, lørdag og 
søndag  om  morgen/formiddag.  Vårens  søndagsseminarer  har  tatt  for  seg  materiale  fra 
samlingen av buddhistiske tekster i norsk oversettelse som ble utgitt av buddhistforbundets 
forlag i vår. En liten smakebit fra den samlingen er også å finne i denne utgaven av Rinzais 
Nordlys.  Tre zazenkais  har blitt  gjennomført,  den første i februar foregikk i  tilslutning til 
Koshins første vinterbesøk til senteret. Tidligere i uka holdt han et foredrag på Deichmanske 
bibliotek på Grünerløkka under tittelen ”Radical silence”. Lydopptak kan høres på senterets 
nettsider.  Under zazenkaien  gav han  dharma-foredrag over  koanet  ”Ordinary Mind is  the 
Way” fra Mumonkan. Lydopptak herfra finnes til utlån på senteret. Koshin har signalisert at 
han framover fortsette seg å fortsette også med jevnlige vinterbesøk.

I denne utgaven av Rinzais Nordlys er flere av bidragene tenkt som inspirasjon til refleksjon 
over  sangha.  I  tillegg  inneholder  utgaven  flere  vitnesbyrd  fra  våre  sangha medlemmers 
reiseerfaringer.
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Buddhas ord om vennskap
Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i sakyaenes land, holdt han til i en av byene deres som het 
Nagaraka. Da gikk Ananda bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden 
av ham. Så sa han:

”Godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone utgjør halvparten av det 
opphøyde liv, Mester.”

”Nei, Ananda. Ikke halve, men hele det opphøyde liv består av godt vennskap, godt 
samhold og en vennlig omgangstone! En munk som tar vare på godt vennskap, godt samhold 
og en vennlig omgangstone vil lettere kunne praktisere den åttedelte veien og gjøre framgang 
i den.

Hvordan gjør han det?
Hvis en munk utvikler rett syn basert på tilbaketrukkethet, lidenskapsløshet og opphør og med 
sikte på å slippe taket, og deretter utvikler rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, 
rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon basert på de samme tingene – da 
praktiserer  han  den  åttedelte  veien  og  gjør  fremgang  i  den  mens  han  tar  vare  på  godt 
vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone.

Når jeg derfor sier at hele det opphøyde liv består av godt vennskap, godt samhold og 
en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda. Det er nettopp fordi jeg viser 
godt vennskap at levende vesener som er underlagt tilblivelse, forfall, undergang, sorg, klage, 
smerte, tungsinn og mismot blir befridd fra disse tingene.

Når jeg derfor sier at hele det opphøyde liv består av godt vennskap, godt samhold og 
en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda.

Uppadhasutta, Samyutta Nikaya 5, 1, 2 (PTS 5, 2), 
norsk oversettelse i Buddhas Budskap (2010)

Forestillinger om en Rinzai Zen Senter sangha
av Kristian GN

Gjennom mine  år  på  Rinzai  Zen  senter  har  jeg ofte  opplevd  at  senterets  medlemsmasse, 
deltakelse på meditasjon og andre arrangementer har blitt diskutert ved flere anledninger. Av 
og til har bekymringer vært å spore: Har vi godt nok oppmøte? I styret har vi diskutert hvor 
vidt vi kan gjøre mer for å profilere senterets aktiviteter for medlemmene, hvorvidt vi bør 
prioritere flere uformelle sosiale aktiviteter, og om vi er flinke nok til synliggjøre senteret for 
utenforstående. 

Etter forholdene er Rinzai Zen senter en relativt liten buddhistisk gruppe: Et drøyt 100-talls 
personer  har  gjennom  årene  oppgitt  tilhørighet  til  Rinzai  Zen  senter  ved  innmelding  i 
buddhistforbundet.  I  praksis,  slik  jeg  kjenner  senteret  gjennom  drøyt  7  år  trekker  våre 
arrangementer  gjerne fra en liten håndfull  til  20 mennesker.  Senteret  er  en plass som ser 
mange  mennesker  komme  og gå.  Kun et  fåtall  tar  opp forpliktelser  for  å  bære  senterets 
daglige praksis aktiviteter over lengre årrekker. På lærersiden har det vært utskiftinger, jeg har 
selv møtt tre lærere på senteret i min tid. 
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Jeg hadde gleden av å kunne diskutere dette hodebryet med Koshin for en stund siden og høre 
hans tanker.  Etter at  Koshin forlot Mt. Baldy i  2002 og stiftet  Puget Sound Zen Center i 
Seattle  har  han  vært  spesielt  opptatt  av  sangha spørsmål  i  forbindelse  med  vestlige 
buddhistiske  legfolkssentre.  Jeg  har  selv  hatt  lett  for  å  måle  senterets  aktivitetsnivå  etter 
oppmøte på formell zen praksis. For meg var det derfor overraskende og tankevekkende å 
høre  hvordan  Koshin  i  mindre  grad  vektla  deltakelse  i  rituell  zen  praksis  som  mål  for 
sanghaens vitalitet.  Koshin  var  opptatt  av  å  være  oppmerksom på  sangha medlemmenes 
kvaliteter  og å legge disse til  grunn for potensielle  senteraktiviteter.  På PSZS har Koshin 
oppmuntret senterets medlemmer til å dele sine ideer og energier med sanghaen. Til eksempel 
har Koshins sanhga på Puget Sound utviklet en rekke egne aktiviteter, som helge-retreats for 
familier, årlige rusken aksjoner i nærmiljøet (’zen-trash’) og zen-jam ved midtsommer.

En grunnleggende aktivitet ved et zen senter er formidling og videreføring av formell zen 
praksis. Samtidig har Koshin ved flere anledninger sagt at zen ikke har til hensikt å skape 
mennesker som sitter, går, tenker og snakker likt. Rom for energiene den enkelte bringer med 
seg, brytningene mellom de enkeltes energier, og de aktivitetene som skapes derav, er levende 
zen-sangha-praksis.
 
Koshin konseptualiserte et 
senters sangha som en mengde 
mennesker fordelt over flere 
konsentriske sirkler. Den rituelle 
zazen praksisen en 
kjerneaktiviteten som fordrer en 
grunnleggende zen praksis 
orientert holdning til alle andre 
senter-aktiviteter. Til en hver tid 
vil mange sangha medlemmer av 
årsaker i den enkeltes liv ikke ha 
anledning til å vie seg til utstrakt 
rituell zazen praksis. Mitt eget 
zazen engasjement har for 
eksempel i de senere årene blitt 
betydelig begrenset av 
familieforpliktelser. 

Like  viktig  for  sanghaen som  den  rituelle  zazen praksisen  er  imidlertid  alle  de  andre 
energibidragene medlemmer gir. Om man har anledning til å ta på seg et styre-verv, ta i et  
praktisk tak når det er et arrangement på plakaten, delta på et seminar eller en sangha fest, 
meddele noe i dette tidsskriftet, låne en bok eller et dharma-foredrag lydopptak fra senterets 
bibliotek, ta en kikk innom nettsiden i ny og ne, lese informasjon som sendes ut i posten, sitte 
zazen hjemme en gang i mellom, eller om man vier senteret en positiv tanke i ny og ne: Alle 
slike handlinger er verdifulle bidrag til Rinzai Zen Senters sangha.
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Not the best guy embracing the job
utdrag fra Q & A sesjon med Koshin under offentlig foredrag på Deichmanske Bibliotek

When I was a monk I liked that things go OK, and conflict was not my first choice in things.

Once the head monk told me to go to negotiate with this guy who had hit our truck; he had 
damaged it, and claimed it wasn’t his fault, but we thought it was. I was the guy who was 
picked to go down there and be ‘the hard negotiator’. Well, that’s just something that comes 
up. It was great that this head monk picked me. My feeling was that he picked me because I 
wouldn’t be the best guy for the job. 

This is a very important thing that happens in Zen communities: The best person is not picked 
for the job. Then things won’t go nicely, they won’t go smoothly. It’s going to be ugly, but it 
will help everybody and it will help that person.

When I  went  to do the negotiation I  wasn’t  in  my robes,  but I  was a practitioner.  I  was 
representing the Zen centre. I had to do this thing that was uncomfortable for me whilst being 
under the ‘Zen tent’. I did the best I could and I got the money. 

I feel that an important reason for why we need community in this practice is that community 
is difficult.  It  includes different people and different personalities.  Personality clashes and 
various conflicts happen. This of course happens everywhere, but everywhere doesn’t happen 
under the Zen tent. 

I think it’s really important that it happens under the Zen tent because then it really becomes 
your practice to work with that situation. You have to work with these different energies, not 
just block them off in yourself and in other people. You may just have had a great, wonderful 
sit,  you’re  feeling  open  and  accepting,  and  here  suddenly  this  guy  comes  at  you!  The 
encounter allows you to open up to that other energy that exists in the universe, which really 
also is a part of you too. It’s hard, but it’s a really important function of the sangha. 

It’s especially hard in lay life because you’d rather just say ‘screw it’ and go home. In lay life 
you usually have that option quite readily available, unlike in a monastery where you pretty 
much  have  to  stick  it  out.  That’s  why it’s  goo to  be  insanely  committed  to  the  sangha 
(laughs). No, I’m not really saying that, but I believe it’s good to stick it out. And not just  
have conflicts outside, but also inside the Zen centre.

Myōshin-ji- og Myōshin-ji-linjen - hva er dette?
av Espen O.

På våre nettsider står det: "Praksisen følger den japanske Rinzai Zenbuddhistiske tradisjonen 
(Myōshin-ji linjen)". Men hva er Myōshin-ji, og hva slags linje er det? Ved å lese litt og ved å 
lete litt på nettet, har jeg etterhvert funnet ut at Myōshin-ji er et tempel i Kyōto i Japan. (-ji er  
et suffiks som betyr tempel, så Myōshin-ji betyr egentlig Myōshin-tempelet.) I vår var jeg i  
jobbsammenheng i  Ōsaka og fikk tid  til  en fridag der jeg dro på pilegrimsferd med tog, 
antikvarisk trikk og til fots for å få sett Myōshin-ji. Tempelet ligger litt nordvest for sentrum 
av Kyōto, og jeg planla turen slik at jeg først besøkte et annet, nærliggende tempel som også 
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tilhører Myōshin-ji-linjen: Ryōan-ji som er kjent for sin zen-hage. Etter å ha gått av toget fra 

Ōsaka, fant jeg en 
trikkeholdeplass for trikken 
til Myōshin-ji/Ryōan-ji. 
Kyōto ble ikke bombet 
under annen verdenskrig, 
og denne trikken så ut til å 
være fra lenge før dette. 
Etter først å ha fulgt noen 
gater, gikk den videre i sitt 
eget (enkelt-)spor med 
blomster, gress og lave hus 
på begge sider. Ryōan-ji har 
ikke bare en hage med 
singel og steiner. Her er det 
også flere andre hager og 
en innsjø, og siden jeg var 
her tidlig om morgenen før 
turistbussene hadde dukket 
opp, var det vakkert og 
fredelig.

Fra Ryōan-ji  var  det  et  drøyt  kvarter  å  gå ned til  Myōshin-ji,  og jeg følte  det  litt 
spesielt: nå nærmet jeg meg senteret for den praksisen vi følger, et sted der Sasaki Roshi har 
studert. Det første som slo meg da jeg kom innenfor porten, var hvor stort det var, og hvor 
mye mer enn bare et tempelområde det føltes som. Ryōan-ji var lukket inne med hage og 
gangstier og alt som ga en rolig meditativ stemning. Myōshin-ji har bilveier, parkeringsplasser 
og det var fullt  av mennesker som hastet  effektivt på vei til  eller  fra arbeid så det ut  til.  
Tempelet gir navnet Myōshin-ji til  den største Rinzai-skolen med mer enn 3000 templer i 
Japan. Til forskjell fra andre japanske Zen-skoler kan lærere i  Myōshin-ji-skolen finne på 
egne koan som de synes passer for eleven: de av oss som har arbeidet med koan med Genro, 
har vel av og til følt at det ikke er tradisjonelle japanske koan vi har stått overfor. I Myōshin-ji 
tar man også høyde for utenlandske besøkende:
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Dette tempelet eller undertempelet i Myōshin-ji har forøvrig en lang historie når det gjelder 
Zen i vesten: D. T. Suzuki har blant annet plantet noen av blomstene som fortsatt vokser i 
hagen her, og han hadde her diskusjoner om den japanske buddhismens fremtid med te-mester 
og filosofiprofessor Shin'ichi Hisamatsu.

I tempelet finnes det ved siden av enkeltgjenstander som Japans eldste tempelklokke 
og et berømt dragemaleri også tradisjonelle bygninger på rekke og rad: "Fjellport" (sanmon), 
Buddha-hall også videre.

Myōshin-ji, sanmon (  山門 - "fjellporten")

(For de som har språklig interesse, er sisteleddet i "sanmon", "mon" det samme vi finner i 
koansamlingen Mumonkan – eller The gateless gate som den blir kalt på engelsk.)
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Bilder fra Sri Lanka
Pål Jakob W. besøkte i fjor høst Sri  
Lanka, og deler disse bildene fra turen 
med sanghaen.
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Bidrag til tidsskrift   høsten 2010  

I denne utgaven har det blitt viet ekstra plass til temaet ”sangha”. I neste nummer ønsker vi å 
få inn personlige perspektiver på ”Selv”. 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.

The true person is
Not anyone in particular;

But like the deep blue colour
Of the limitless sky,

It is everyone,
Everywhere in the world.

- Dogen Zenji
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\
‘Tiggende munker’

 av Deiryu Izawa (1895-1954)
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