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Kjære zen venn, 

Velkommen til en ny utgave av Rinzais Nordlys. Mye av denne utgaven er fylt med historier 
om betydningsfulle arrangementer siden sist. Den inneholder også fortellinger til inspirasjon 
fra medlemmer som har reist til USA for praksis med Joshu Sasaki Roshi. Til sist har vi også 
fått inn bokanmeldelse og intervju med nylig avdøde Joko Beck. 

Her ved starten benytter vi anledningen til å peke ut en særlig viktig hendelse i senterets liv og 
leven. Etter 15 år i Christian Krohgs gate og 3,5 år i Grønlandsleiret 39 flyttet vi i høst inn i 
Grønlandsleiret 31. Våre 285 kvadratmeter rommer kontor og møterom for 
Buddhistforbundet, allrom med plass til større møter, kjøkken, WC, felles lagerrom, kontor 
for Rinzai Zen Senter og zendo. Vi har vært så heldige at alle våre tidligere leietakere har 
fulgt med oss inn i de nye lokalene. Det betyr en stabilitet som vi setter stor pris på. Bildet 
under viser den nye, romslige zendoen. Lenger ut i utgave finnes mer stoff om det nye 
senteret. 

 



Sesshin på Mt. Baldy, California, mars 2011 

Av Espen S. Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2011 dro jeg til et nesten to ukers opphold på Mt Baldy Zen Center (MBZC): først 
introduksjonsdager for meg som nykommer og så en sesshin. På bildet over er vi kommet til 
torsdag i en lørdag-til-lørdag sesshin. Jeg står som nummer tre fra høyre i midterste rad, og 
det er ikke uten grunn at det ser ut som jeg lener meg til den ene siden: etter å ha prøvd å 
tvinge ryggen til å sitte rett i zendoet, fikk den en tendens til å slå tilbake som en spent fjær 
hver gang jeg var i en annen situasjon enn på en zafu i zendoet. Men det føltes nesten pinlig å 
klage over kroppslige problemer når jeg tenkte på arbeidsdagen til Joshu Sasaki Roshi som 
var nesten 104 under denne sesshinen: han gjennomførte sanzen (lærer-elev-samtale rundt 
koanarbeidet) fire ganger hver dag med rundt 30 personer, altså 120 samtaler og i tillegg ga 
han en teisho (dharmaforedrag) hver dag. 

Jeg har ikke hatt koanpraksis siden Genro sluttet som lærer ved RZS, men jeg kjente igjen 
følelsene som kom, og de var enda sterkere nå: vekslingen mellom å ønske seg et helt annet 
sted - vite at man må sitte overfor de gjennomtrengende øynene til læreren som venter et svar 
og som ikke lar seg avfeie med tull og prat - og lykken de gangene det har oppstått en 
kommunikasjon og jeg har følt at jeg har kommet et lite skritt videre, en lykke som også kan 
være full av dyp sorg på samme tid. Sanzen (dokusan i Soto) er en av de tingene som gjøres 
voldsommere i Rinzai enn i Soto så langt jeg vet. Det var ingen brukne armer eller bein, men 
det var ikke fordi det ikke kunne ha skjedd. En ivrig student som hadde løpefart fra nesten 
helt innerst i zendoet holdt på å ta med seg hele alteret med butsudan og det hele. Jeg var ikke 
så voldsom selv om jeg nesten klarte å gjøre det samme. Men nøyde meg med å rive opp en 
del av drakten. Og dette er typisk for det jeg opplevde på Mt. Baldy: intenst konsentrerte 

 

Deltagere på Mars-sesshinen på Mt. baldy 2011 (Foto: MBZC, gjengitt med tillatelse) 



deltagere, både fastboende og tilreisende. Praksisen rundt ytre forhold er også mer intens enn 
vi pleier å ha på RZS-retretter. 

Oppe i dette følte jeg hele tiden at jeg hadde minst to hatter: én som en reisende student som 
skulle lære mest mulig ved å se hvorledes ting ble gjort på Mt. Baldy for å kunne ta med idéer 
og kunnskap tilbake og én som personlig zen-praktiserende som nå fikk sjansen til å se et 
etablert senter og ikke minst få møte og få undervisning fra Sasaki Roshi. Blant de ytre 
tingene jeg spesielt la merke til, var hvor godt det fungerte med selve stedet. Det er en 
gammel speiderleir med mange hus i forskjellig størrelse. Slik sett kommer Shedrup Ling 
nærmere enn KSI-hytta der vi hadde sesshin i noen år. I hovedzendoet på Mt. Baldy er det to 
dører: én man bruker når man kommer utenfra, fra den verdslige verden (i den grad noe er 
verdsliog der) og én som brukes så lenge man er inne i det rituelle som tilhører zendoet. 
(Strengt tatt er jo hele døgnet rituell praksis under en sesshin.) Dette ble gjort slik at vi hadde 
utesko plassert ved begge dører. Døren inne i den rituelle verden ble brukt når vi hadde kinhin 
eller sanzen mens den andre døren ble brukt ved start og slutt på sitteblokker, når vi skulle til 
resitasjonshallen eller matsalen osv. 

Måltidene hadde noen forskjeller fra hvordan vi har gjort det i RZS når jeg har deltatt på 
sesshiner der: maten blir ikke sendt nedover bordet, istedet blir den servert av personer som 
har den rollen for måltidet. Det ble også servert tre ganger (pluss en rituell fjerde gang) og 
ikke to. Drikke blir servert i eget glass og ikke i skålen slik vi gjør. Før og etter maten blir det 
også resitert mer enn vi pleier å gjøre. Jeg vet ikke om det er noe poeng for oss å skulle følge 
et slikt mønster til punkt og prikke, men det kunne være en idé å bruke servering i stedet for å 
sende maten slik vi stort sett har gjort. 

I alt dette intense livet var det også noen sider 
jeg ikke vet om jeg synes er helt gode. I 
amerikanske filmer kan man ofte se en nesten 
klisjéaktig figur som er drillsersjant, 
fotballtrener eller lignende. Og det slo meg at 
det virket som om det var denne rollen alle 
autoritetene lett falt inn i på Mt. Baldy enten 
det var jikijitsu/joko, shoji eller eldste munk - 
en egen rolle her. Det ga en veldig sterk 
følelse av at dette var et manns-sted der ting 
skulle gjøres på macho-vis. Med min 
grunnleggende anarkistiske legning kunne 
dette til tider føles litt latterlig. Men jeg vil 
ikke klage på de som måtte ha militær 
bakgrunn: da jeg kom til Mt. Baldy hadde jeg 
noen dager der jeg arbeidet utenfor zendo og 
hadde en overordnet (som var Shoden for 
sesshinen) som hadde bakgrunn nettopp fra 
militæret. Hun var svært flink til å hjelpe meg 
inn i måten ting ble gjort der og var i praksis 
en mentor som jeg er meget takknemlig 
overfor. Tusen takk og et dypt bukk til Oren. 

Jeg fikk støtte til reisen fra Rinzai Zen-senter i Oslo og takker også for det med et dypt bukk.  

 

 

Våren dukker frem på Mt. Baldy (Foto: Espen S. Ore) 



Sesshin med Koshin Osho på Karma Shedrup Ling, august 2011 

styret v/Tove Pi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til årets sesshin hadde RZS fått leie Karma Shedrup Retreatsenter på Siggerud ikke langt fra 
Ski. Koun og Peter Davami handlet inn, pakket og dro ut dagen før for å gjøre alt i stand før 
deltakerne kom lørdag 30. juli. Peter ble mens Koun returnerte til byen grunnet familiære 
forhold. 

Mye var annerledes her enn i Nordmarka. Blant 
annet var deltakerne spredt over et større område og 
innkvartert i hytter, mens vi før hadde holdt til i 
samme hus. Fordelen var at dette stedet lå helt for 
seg selv uten at syklister og turgåere passerte forbi 
under kinhin. 
 

 

Koshin Christopher Cain Osho ledet årets sesshin med dokusan 
2 ganger daglig og dharmatale hver morgen. Gjennomgående 
tekst på årets sesshin var ”The Platform Sutra of Hui-neng”. 
Han ledet også en spesiell sørgeseremoni for å hedre de mange 
liv som gikk tapt i Regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli. 
 

 

 

Kinhin 

Gruppebilde foran hovedhuset 

 

Koshin hadde i år med hele familien til Norge. 

Her med datteren Eva 



Innvielse av ny zendo 2. oktober 2011 
styret v/Tove Pi 
Den nye zendoen ble innviet med 
en egen seremoni den 2. oktober 
med 18 deltakere på mattene og 
nesten like mange gjester på 
fremsatte stoler. Koun hadde sin 
seremonielle festdrakt og hvite 
japanske sokker på. Foran 
Butsudan sto et bord med hvit duk, 
to tente lys og skåler med vann for 
klarhet, ris for fruktbarhet og salt 
for havet. Litt fra hver skål ble 
sprinklet i de fire himmel-
retningene og symboliserte altet 
eller dharma. Seremonien fortsatte 
med egne dedikasjoner og 
resitasjoner.  

Kreg Viessermann sang egen tekst til gitarakkompagnement. Koun holdt tale og takket ved 
navn alle som har bidratt på de mange dugnadene. Rannveig Zachrisen overrakte blomster fra 
styret til den som har bidratt mest av alle, Koun. Egil Lohte fra BF holdt også tale. Det hele 
ble avsluttet med sosialt samvær og forfriskninger. 

 

Half Baked News   
 
How did the morning come to this? 
Gone, the ones I’ve come to miss 
With drums and guns and Sisyphus 
creeping along the valley.   
 
How can the house of stone be gone 
that echoed once with laughter and song- 
Lain beneath the spring grass long 
leaping above in rally?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brother, brother do you know?  
So hard to leave, but so good to go! 
Found you again in the flight of a crow 
weeping for those who dally  
 
Why did the tender turn to go 
from the blinking eyes - the thinking slow? 
With numbered days they slumber low 
Sleeping among the tally. 
 
Where can the pilgrim go to avoid 
the winds that rush from void to void 
and leave the half-baked news destroyed 
sweeping along the alley? 
 

  

 

By Kreg Viesselman 
 

Stort oppholdsrom med garderobe 

 



Kessei på Bodhi Manda Zen Center, New Mexico høst 2011 

av Leif-Christian 

Da jeg deltok på høst Kessei på Bodhi Manda Zen 
Center i New Mexico fikk jeg æren av å møte 
kanskje verdens mest erfarne zen master. Mitt 
inntrykk av Joshu Sasaki Roshi begynte da jeg 
traff hans elever. Etter jeg nevnte at dette ville bli 
mitt første med Roshi ristet de på hodet, smilte og 
sa «you’re up for something big». Jeg bygde meg 
selvfølgelig opp en del forventning men la meg si 
at førstehåndserfaringen var uendelig mye større.  
Faktisk føler jeg mine sanzen møter som ekstremt 
personlige, fordi jeg ikke er i stand til å redusere 
min opplevelse til en verbal forklaring.   

Jeg kan si en ting, og det er at en veit aldri hva en har i vente før det blir ens tur til å entre 
Sanzen rommet til Joshu Sasaki Roshi. Studenter gikk ut fra sanzen med smil om munnen 
eller tårer i øynene. Under den daglige Teishoen fikk jeg oppleve en glødende Roshi med 
voldsom entusiasme. Av og til måtte jeg spørre meg selv dette: hvor i alle dager får han 
energien sin ifra? Med sine 104 år er Sasaki Roshi en forsvinnende ressurs som jeg håper 
snart å kunne gjenforenes med.  

 

In memoriam: Charlotte Joko Beck 

av Tove Pi 

 

Charlotte Joko Beck døde stille i juni 2011, 94 år gammel. Hun blir her intervjuet av Donna Rockwell, 
forfatter av boka ”True Stories About Sitting Meditation”. Boka, der intervjuet av Charlotte Joko 
Beck er et av fire, ble utgitt i mars 2003 i Shambala Sun Magazine. Donna Rockwell er psykoteraperut 
og meditasjonslærer bosatt i Detroit. 

Donna: Hvor gammel var du da du begynte å 
meditere? 
Joko: Trettini, førti, noe sånt. 
Donna: Fikk du noen innsikt under 
meditasjonen? 
Joko: Nei. Naturligvis får vi alle innsikter, 
men det er ikke det som får oss til å meditere. 
Donna: Vil du si noe mer om det? 
Joko: Jeg treffer alle slags folk som har hatt 
alle slags opplevelser og de er fremdeles 
forvirret og får ikke noen særlig orden på 

livene sine. Opplevelser er ikke nok. Studentene 
mine lærer at hvis de har såkalte opplevelser, så er 
jeg ikke spesielt interessert i å høre om dem. Jeg 
sier bare til dem, ”Ja vel, det er OK. Hold ikke fast 
ved den. Og hvordan kommer du overens med 
moren din?” Hvis ikke, blir de sittende fast der. 
Det er ikke det viktigste i praksis. 
Donna: Og får jeg spørre deg hva det er? 
Joko: Å lære seg hvordan en skal forholde seg til 
sitt personlige, egoistiske jeg. Det er selve jobben. 
Svært, svært vanskelig. 

 

Med Roshi 



Donna: Men likevel er det noe å tjene på det, 
fordi du føler deg levende i stedet for død. 
Joko: Jeg ville ikke akkurat si tjene. Du 
vender tilbake til kilden, kan du si – det du 
alltid har vært, men som var fullstendig 
tildekket av ditt indre selvbilde og alle dets 
systemer. Og når de svekkes, føler du glede. 
Jeg mener, da er det ikke noe stort problem å 
vaske opp og gjøre rent i huset og gå på jobb 
og slike ting. 
Donna: Å vaske opp er en flott meditasjon - 
spesielt hvis du hater det… 
Joko: Vel, hvis oppmerksomheten din vandrer 
til andre ting mens du vasker opp, er det bare 
gå tilbake til oppvasken. Meditasjon er ikke 
noe spesielt. Det er ikke en spesiell måte å 
være på. Det er ganske enkelt å være bevisst på 
hva som foregår. 
Donna: Er ikke sittende meditasjon en 
forberedelse til å gjøre det? 
Joko: Absolutt. Den gir deg styrken til å møte 
de mer kompliserte tingene i livet. Du møter 
ikke stort når du sitter annet enn ditt lille sinn. 
Det er ganske lett sammenlignet med noen av 
de kompliserte situasjonene vi er nødt til å 
gjennomleve. Det å sitte gir deg evnen til å 
arbeide med livet ditt. 
Donna: Jeg leser bøkene dine. 
Joko: Å du leser. Vel, slutt med det, OK? 
Donna: Skal jeg slutte å lese bøkene dine? 
Joko: Tja, de er ålreit. Les dem en gang og det 
er nok. Bøker er nyttige. Men noen leser i 
femti år, vet du. Og de har ikke kommet i gang 
med praksisen sin. 
 

 

 

 

 

 

Donna: Hvordan vil du beskrive oppdagelsen av 
selvet? 
Joko: Du er egentlig bare en fortløpende serie av 
hendelser: pang, pang, pang, pang, pang, den ene 
etter den andre. Bevisstheten følger med på disse 
hendelsene, og ser livet ditt utfolde seg slik det er, 
ikke dine ideer om det, ikke dine bilder av det. 
Forstår du hva jeg mener? 
Donna: Hvordan vil du definere meditasjon? 
Joko: Bevissthet om hva som er, mentalt, fysisk. 
Donna: Kan du være så snill å fullføre de 
følgende setningene for meg? ”Erfaringen av 
meditasjon er…” 
Joko: ”…bevissthet om hva som er.” 
Donna: ”Meditativ bevissthet har forandret livet 
mitt på følgende måte…” 
Joko: ”Den har forandret livet mitt i retning av å 
være mer harmonisk, mer tilfredsstillende, mer 
fylt av glede og antakelig mer nyttig.” Men jeg 
tenker ikke så mye i de begrepene. Jeg våkner ikke 
om morgenen med tanken om å være nyttig. Jeg 
tenker egentlig på hva jeg skal ha til frokost. 
Donna: ”Det mest vesentlige bevisstheten har lært 
meg, og som jeg vil dele med alle mennesker, er 
at…” 
Joko: Jeg vil ikke dele noe med alle mennesker. 
Donna: Hvem vil du dele med? 
Joko: Ingen. Jeg lever bare livet mitt. Jeg går ikke 
rundt og ønsker å dele noe. Det er ekstra. 
Donna: Kan du si litt mer om det? 
Joko: Vel, det er en liten nyanse av fromhet som 
sniker seg inn i praksis. Du vet, ”Jeg har denne 
vidunderlige praksisen, jeg ønsker å dele den med 
alle.” Det ligger det en feil. Du kunne antakelig 
finne ut det selv. 
Donna: Jeg tror det er noe jeg må lære. 
Joko: Du og jeg vet at det ikke er noe som vil få 
meg til å løpe raskere bort enn at noen kommer og 
ønsker å hjelpe. Skjønner du hva jeg mener? Jeg 
vil ikke at folk skal hjelpe meg. Jeg vil bare leve 
mitt eget liv. 
Donna: Synes du at du gir av deg selv? 
Joko: Ja, men hvem er det? 

 Joko Beck 



Noen sjeldne ord fra Roshi 

Bokanmeldelse av ”Mind Body Zen” 
 – Hokaku Jeffrey Maitland 

v/Kalle Risan Sandås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er både forvirrende og morsomt å tenke 
på hvordan Zen buddhisme, en praksis som 
vektlegger en sannhet hinsides språk og 
konsepter, har gitt opphav til så utrolig 
mange bøker om temaet. Et søk etter ”Zen 
buddhism” på Amazon.com gir i skrivende 
stund 8 031 resultater. Noen av disse bøkene 
er akademiske avhandlinger skrevet med 
intensjonen å si noe vitenskapelig gyldig om 
Zen, andre er bøker skrevet av praktiserende 
zen buddhister, hvor fokus er satt på praksis.   

”Mind Body Zen” av Hokaku Jeffrey 
Maitland er en bok av den siste typen og er 
skrevet for praktiserende eller mennesker 
som ønsker å komme i kontakt med Zen. 
Maitland skriver som erfaren Zen prakti-
serende, men Maitland er også tidligere 
filosofiprofessor og nå en form for aktiv 
healer. Dette skal vi se påvirker bokens 
innhold og tilnærming til Zen på enkelte 
måter.  

Boken er skrevet som korte essays som kan 
leses hver for seg, men bokens perspektiv på 
Zen buddhisme er helhetlig. Maitland 
vektlegger at Zen verken kan forstås som 

filosofi eller religion, men mer som en 
praksis der enkel og direkte erfaring av 
verden og det værende står i sentrum, 
kroppslig, hverdagslig og våkent.   

Maitland velger likevel i flere essays å 
klargjøre Zen via sammenligninger med et 
knippe vestlige filosofer av betydning, i 
første omgang Descartes og Kant, men også 
den tyske filosofen Martin Heidegger. For 
denne leseren oppleves dette som unød-
vendig for bokens prosjekt ved første 
øyekast, samtidig har nok Maitland rett i at 
den vestlige filosofiens historiske påvirkning 
på moderne tenkning kan forhindre en sann 
forståelse av Zen. Vi vil ofte ubevisst ta med 
oss konseptuel bagasje fra vår egen 
intellektuelle tradisjon som farger og 
påvirker hvordan vi forstår noe. Zen skiller 
f. eks ikke mellom et erfarende subjekt og et 
erfart objekt, slik den vestlige filosofiske 
tradisjonen har gjort siden Descartes. Det 
fikserte selvet slik vi finner det i den vestlige 
intellektuelle tradisjon er en vrang-
forestilling innenfor Zen. Men i følge 
Maitland kan Zen heller ikke forstås som en 
form for dekonstruksjon hvor man 
underminerer all form for kunnskap, fornuft 
og verdi, slik enkelte postmoderne filosofer 
mener. Zen-praksis skjærer igjennom disse 
posisjonene og dualismene og dette gjør 
Maitlands omvei via vestlig idéhistorie 
forståelig.     

Maitlands bok er interessant. For sanghaens 
del er det kanskje først og fremst verdt å 
nevne at Maitland har praktisert på Mt. 
Baldy med Joshu Sasaki Roshi, Zen 
mesteren som vårt senter er tilknyttet til 
gjennom Genro, og nå Koshin. Roshi har 
aldri skrevet noe selv, bortsett fra en samling 
transkriberte foredrag (”Buddha is the center 

of gravity”). I Maitlands bok gjenfortelles en 

 



rekke små historier fra Mt. Baldy om møter 
mellom praktiserende og Roshi, gjerne fra 
dokusan. Fortellingene er underholdene og 
interessant lesning og gir et innblikk i 
Roshis stil og tilnærming til Zen-praksis på 
Mt. Baldy.  

Det mest interessante i boken kommer 
likevel fra gjengivelsen av Roshis 
tathagatha-lære, dette er Sasaki Roshis egen 
måte å formulere Zen på. Selve ordet 
tathagatha stammer fra sanskrit og er det 
ordet Buddha brukte for å benevne seg selv. 
Det er et paradoksalt ord og kan leses både 
som ”den som har kommet” (tatha-agatha) 
og ”den som har gått” (”tatha-gata”). Det er 
ment å betegne det som går hinsides, forut 
for eller balanserer mellom (her er ikke jeg 
kyndig nok til å avgjøre) varighet og 
forgjengelighet, selve kilden Zen-praksis er 
ment å komme i kontakt med. I Roshis 
tathagatha-lære, finner vi Zen-innsikt 
formulert som en bevegelse mellom en rekke 
ulike poler: å komme/å gå. Plus og minus. 
Sammentrekning og utvidelse. Fødsel og 
død. Separasjon og enhet. Roshi, formulert 
gjennom Maitland, ser alt værende komme 
fra en enhet, separeres og bli til individuelle 
objekter for så å samles igjen i død. 
Dagliglivet selv inneholder de samme 
prosessene. Vi mister oss selv i aktivitet og 
erfaring, forenes med det vi arbeider med, 
for så å separeres fra kilden i øyeblikk av 
inaktivitet og selvbevissthet. Da kan vi se 
oss selv som et individuelt og uavhengig 
”subjekt”, men dette vil igjen gå tapt i det vi 
forenes med det værende. Dette er en tanke 

vi finner igjen hos nevnte filosof Martin 
Heidegger, hvis fenomenologiske eksistens-
filosofi har mange likhetstrekk med Zen 
generelt og det perspektivet Maitland 
skisserer opp i Mind Body Zen.  

I boka er det enkelte ideosynkratiske 
elementer fra tid til annen. Maitlands 
bakgrunn som Rolfing-healer fører blant 
annet til et essay kalt ”Zen and the art of 
Healing”. Essayet knytter som tittelen 
antyder en forbindelse mellom den form for 
tilstedeværelse Zen aspirerer til og 
Maitlands egen healing-virksomhet. Dette er 
ikke bokas sterkeste del i mine øyne. Essayet 
handler mer om Maitlands egen bakgrunn og 
hans eget prosjekt, enn om Zen generelt, 
selv om dette sikkert henger sammen for 
Maitland i hans egen praksis.  

En i mine øyne mer vellykket del av boka er 
en nedskrevet dialog mellom Maitland og 
Zen-studenter om holdning og sittestilling 
for zazen. Her kan det være gode tips å hente 
for mange. Boka er ellers stort sett 
velskrevet og forklarer de fleste poenger på 
en måte som gjør at man som leser henger 
med. Delene om Tathagatha Zen er 
vanskelige, men Maitland kommer likevel 
med eksempler som konkretiserer og kan 
gjøre det lettere å forstå Roshis egen måte å 
formulere Zen på. Hadde jeg fått velge ville 
jeg ønsket meg mer Roshi og mindre av alt 
det andre. Jeg vil likevel anbefale boka, 
kanskje spesielt for de av senterets 
medlemmer og besøkende som ønsker å 
forstå mer av Roshis tilnærming til Zen.      

       
(Boka er til salgs i senterets bokhandel) 



Nytt fra styret: 
 

- Grunnet manglende kandidaturer ved årsmøtet er styresituasjonen for 2012 uavklart. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes 15. mars kl 1730. Innkalling og saksliste blir sendt ut. 

Se tidligere utsendt årsmelding for 2011 for øvrig informasjon.   

 

Bidrag til neste tidsskrift 

Rinzais Nordlys er et åpent forum hvor mennesker med tilknytning til RZS sangha kan dele sporene 
fra egne zen erfaringer og engasjementer. Ingen har for lite erfaring til å kunne bidra, og form på 
bidrag er i stor grad fri. I tillegg gamle kjente har denne utgaven har budt på flere nye stemmer.   
Ønsker du å dele noe med dine sangha i neste utgave? Ta kontakt med Kristian, tlf. 90 73 66 26 / 
kristianbuer@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse: 

Rinzai Zen Senter 
Grønlandsleiret 31 
0190 Oslo 

Tlf. 99 517 999 

Webadresse: 

www.rinzai-zen.no 

  

  Email: office@stillsitting.com 

   Web: www.stillsitting.com 

Gamle Feng-kan sover med sin tiger i favnen, 

tett sammenklynget med Shih-te og Han-shan. 

De drømmer sin store drøm, som varer og varer, 

mens et skjørt, gammelt tre klamrer seg til den kalde klippens kant. 

Shao-mu fra Hsiang-fu tempelet folder hendene i hilsen.. 

 

‘De fire sovende’ 

av Mokuan Reien (død 1345) 

 

 


