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Kjære zen venn 

Gjennom det siste halvåret har det som kjent kommet fram mange historier om hvordan Joshu 
Sasaki Roshi har utnyttet kvinnelige studenter seksuelt over mange tiår i ly av sin rolle som 
zen mester. Den 16. november skrev Eshu Martin, student og munk under Joshu fra 1995 til 
2008, et innlegg på nettstedet «Sweeping Zen», titulert «Everybody Knows» / «Alle vet». 
Foruten å peke klart og tydelig på Joshu’s upassende seksuelle atferd, fortalte han også om en 
kultur av unnfallenhet, hemmelighetshold og trusler blant hans nærmeste elever. Dermed 
føyde Joshu Sasaki’s Rinzai forening seg inn i rekken vestlige buddhistiske foreninger med 
sekterisk preg. Som en del andre buddhistiske sekter ser det ut til at også Joshu’s forening har 
vært kjennetegnet av er bratt, religiøst legitimert hierarki sentrert rundt en karismatisk 
lærerfigur, betydelig utøvelse av kontroll over medlemmers adferd, systematiske sanksjoner 
mot kritikk og illojalitet, og lukkethet ovenfor omverdenen.  

Saken er en torn i øyet og 
hjertet for hele nettverket 
som Joshu’s virke har 
leiret av seg. Vårt senter i 
Oslo er intet unntak. Også 
her har vi dyrket 
opphøyende forestillinger 
om Joshu’s innsiktt i flere 
årtier. Vi har, og har lenge 
hatt tette bånd til mange 
av hans ordinerte munker 
og lærere, og hatt for vane 
å tillegge deres råd stor 
vekt. Vi har aktivt sponset 
og rost medlemmer for å 
gjøre praksis ved hans 

kritisk ransakelse, både av Joshu’s virke og lære, av måten styre og ordinerte rundt ham har 
håndtert maktmisbruket hans, og, ikke minst, i hvilken grad liknende sosiale dynamikker 
forekommer hos oss. Spørsmålet handler i så måte ikke om hvor vidt det er noe dypest sett 
galt med zen tradisjonen. Dette handler fortrinnsvis om problemer med de vanemessige 

sentre, noe mange har gjort. 
Selv om vi ikke har tilhørt 
organisasjonen formelt, har 
den hatt omfattende 
innflytelse på oss over lang 
tid. Denne innflytelsen kan 
ikke avfeies i en 
håndvending. Under 
diskusjoner på senteret og på 
nettfora gjennom vinteren og 
våren har flere stemmer 
antydet at de ser skygger av 
den kulturen som Eshu 
beskriver også hos oss. Den 
nye informasjonen om vårt 
opphav inviterer til  



 

måtene som vi, zen grupper bestående av mennesker av kjøtt og blod, utøver zen på lokalt, i 
det daglige. Levende sangha. 

Et viktig skritt på veien er å få mest mulig av det som kan være ubehagelig å vite om opp i 
lyset. Det beste utgangspunktet for at Sasaki skandalen skal kunne bidra til en konstruktiv 
videreutvikling av sanghaen og senteret vårt er at flest mulig er best mulig informert om hva 
den har innebefattet. Mye av denne Nordlys utgaven er derfor viet til å gi en samlet 
framstilling, fortrinnsvis av den negative informasjonen som har blitt rørt opp det siste 
halvåret om Joshu Sasaki Roshi og kulturen rundt ham.  

Informasjonen er i hovedsak hentet fra det åpne nettarkivet www.sasakiarchive.com, opprettet 
og driftet av Kobutsu Malone Osho i kjølvannet av Eshus innlegg. Kobutsu tilhører Rinzai  
linjen best kjent som «One Drop Zen». Han var i 1992 med å stifte 
av «the Engaged Zen Foundation», en stiftelse som engasjerer seg i 
sosiale spørsmål i verden basert på en kombinasjon av buddhistisk 
etikk og menneskerettighetstenkning. Kobutsu driftet også et 
lignende arkiv i forbindelse med Shimano skandalen1. Arkivet er den 
beste åpne informasjonskilden til Sasaki skandalen. Mye av 
informasjonen kommer gjennom personlige vitnesbyrd fra folk med 
ulike tilknytninger til miljøet. Felles for de fleste er at de gir 
ambivalente beskrivelser: Konkrete negative opplysninger, og 
vanskelige følelser knyttet til å skulle begripe dem, iblandet en 
generell kjærhet Joshs’s person og lærer gjerning.  

I oppsummeringen av materialet fra Sasaki Archives fokuseres det fortrinnsvis på de negative 
opplysningene. Grunnen er at denne siden av saken har vært så underspilt over så lang tid, og 

fordi det er den som vekker de 
aller vanskeligste spørsmålene. 
Men ettersom arkivet er preget av 
såpass mye subjektivt og tilfeldig 
materiale, og ettersom det i 
framstillingen her bevisst 
fokuseres på de negative 
detaljene, er det både mulig og 
ønskelig at framstillingen leses 
med kildekritisk blikk.  

Utgaven inneholder også bl.a.  
refleksjoner fra Koshin om hvordan saken har påvirket ham personlig i sin rolle som zen 
lærer, ord fra styret om hvordan de håndterer saken, informasjon fra arbeidet med et nytt 
etikkutvalg, en bokanmeldelse av boka «Afterzen», og diverse annet.  

Kristian GN 
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 Eido Shimano Roshi er en annen betydelig Japansk Rinzai mester som har undervist zen i USA i etterkrigstiden. 

I 2010 ble det kjent at han hadde utnyttet kvinnelige elever seksuelt over mange tiår. Eido trakk seg som zen 

lærer som følge av avsløringen.  

 

 

«Negative space» (Joe Weinhofer, 2009) 

Kobutsu Malone 



 

Joshu Sasaki og Rinzai-ji2 – de vonde fortellingene 
av Kristian GN 

Zuigan-ji affæren 

De tidligste indisiene på Joshu’s spesielle appetitt for kvinner stammer fra tiden rundt slutten 
av, og umiddelbart etter 2. verdenskrig. På denne tiden var Joshu i 40-årene og holdt til i et 
tempel ved navn Zuigan-ji. Giko David Rubin, ordinert av Joshu i 1983, utnevnt til osho i 
1999, for så å trekke seg fra miljøet i frustrasjon over Joshu’s atferd og hvordan den ble 
beskyttet av folk rundt ham, gjengir i et åpenhjertig vitnesbyrd detaljer fra private samtaler 
med Joshu om hans seksuelle uvaner. Her skal Joshu selv ha forklart at han på 1940-tallet 
hadde en treningsperiode på ca. 30 år bak seg som inneholdt svært lite kontakt med kvinner. 
Det var synet av hvordan Amerikanske soldater gikk med Japanske kvinner som vekket hans 
seksuelle nysgjerrighet, og som førte til at han gjorde sine første seksuelle erfaringer. Etter 
det, skal han ha fortalt, klarte han ikke å slutte, men ville bare ha mer og mer.  

På denne tiden reiste hans læremester Joten Soko Miura Roshi til Kyoto 
for å tiltre som abbed ved Myoshin-ji3. Dette førte til at Joshu på kort tid 
fikk mer ansvar for Zuigan-ji tempelet hvor han til da hadde tjent under 
Joten Soko. Først ble han utpektt til fusu

4, så fikk han Inka og Roshi-tittel 
og ble tempelets abbed. Tidlig på 50-tallet rullet lokale myndigheter opp 
en sak mot Joshu som omhandlet 
unndragelse av betydelige 
pengesummer fra statlige  
subsidier, ment til restaurering av 
tempelet. I rettssakene tok Joshi 
eneansvar for det sviktende 
bokholderiet, og ble dømt til 8 mnd. 
fengsel. Joten Soko returnerte fra 
Kyoto og Joshi fratrådte sine verv ved 
Zuigan-ji.  

Avisomtalen av saken tyder på Joshu hadde brukt deler 
av de unndratte pengene til å pleie forhold til geishaer5. I 
en avisartikkel nevnes flere kvinner som han under 
denne perioden skal ha forsørget personlig, inkludert to 
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 Rinzai-ji er et zen tempel i Los Angeles som har vært ledet av Joshu Sasaki Roshi. Det brukes også ofte til å 

betegne hele nettverket av formelt tilknyttete sentre og templer 

3
 Myoshin-ji er betegnelsen på den største Rinzai Zen skolen i Japan. Hovedtempelet ligger i Kyoto. 

4
 Ansvar for tempelets finansielle bokhold 

5
 Geishaer er tradisjonelle kvinnelige kunstnere og underholdere. Det har vært vanlig at geishaer også har 

utøvd seksuelle tjenester mot betaling. 
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barn. Om disse var hans egne eller ei er uvisst, men flere andre kilder viser til at Joshu skal ha 
ett eller flere barn i Japan som han ikke har villet vedkjenne seg offentlig. Ovenfor Japanske 
aviser var Joshu stort sett uvillig til å kommentere ryktene om sin omgang med kvinner. I et 
sitat skal han imidlertid ha innrømmet at «forhold som har med kvinner å gjøre er min kval i 
livet».  

Under siste halvdel av 50-tallet skal Joshu ha 
bidratt til restaureringen av et annet Rinzai 
tempel, før Taiko Furukawa Roshi, den nye 
abbeden ved Myoshin-ji, i 1962 ba ham om å 
reise til Amerika for å undervise zen der for 
godt. I en bok om Zuigan-ji’s historie sies det at 
foranledningen var at «…det blåste en kald vind 
fra den buddhistiske verden mot Joshu Sasaki, 
som hadde forårsaket en kriminalsak». Dette 
tyder på at beslutningen om å sende ham til 
USA med enveisbillett hadde sammenheng med 
hans dårlige rykte etter Zuigan-ji affæren. 
Japanske munker som Giko har snakket med 
bekrefter at sentrale krefter i Myoshin-ji var svært bekymret over Joshu’s seksualatferd på 
denne tiden.  

De første årtiene i USA 

De første vitnesbyrdene om Joshu’s overskridende seksualatferd i Amerika stammer fra rundt 
1970. Shari Young, som oppgir å ha vært med på den første sesshinen på Cimarron  

Zen Center6 så vel som første Rohatsu
7 på 

Mt. Baldy8 gir ett. Under disse tidlige 
retreatene, forteller hun, befølte og befalte 
Josu henne å vise fram brystene sine under 
sanzen

9. Han presenterte disse handlingene 
som teknikker som skulle hjelpe henne å 
bryte gjennom begrensningene i eget sinn. 
Et annet vitne er Bob O’Hearn, som bodde 
og praktiserte på Mt. Baldy fra 1971-74. 

                                                           
6
 Bysenteret i Los Angeles som ble åpnet i 1968, som senere ble hetende Rinzai-ji 

7
 Sesshin som holdes sent på høstparten hvert år i forbindelse med tidspunktet for Buddhas oppvåkning. 

Rohatsu sesshin’er følger vanligvis et ekstra strengt praksis-regime. 

8
 Det første av Joshu’s to zen klostre, bygget opp i årene rundt 1970 på basis av en gammel speiderforlegning i 

fjellene utenfor Los Ageles. Mt. Baldy har vært Joshu’s hovedsete siden 1971. 

9
 Sanzen er private intervjuer mellom lærer elev, hvor eleven skal demonstrere sin zen innsikt gjennom å svare 

på et koan presentert av lærere. Under praksisperioder utførte Joshu sanzen 4 ganger daglig med hver elev. 

 

Joshu 1962, omgitt av Myoshin-ji munker 

 
Leonard Cohen (m.) mediterer med Joshu (t.v.) en gang 

på 70-tallet 



 

Han forstod raskt at kvinnen som tjente som klosterets abbed også var Joshu’s elskerinne, og 
at det var vanlig at Joshu befølte og klådde på de kvinnelige studentene under sanzen. Bob 
sier at det heller ikke var uvanlig på denne tiden at studentene på Mt. Baldy også hadde 
seksuell omgang seg i mellom. Stephen Wilder, ordinert i 1977, forteller at han i lengre tid 
fornektet ryktene han hørte om Joshu’s seksuelle overskridelser fordi de ikke stemte overens 
med det bildet han hadde av ham som et opplyst vesen. Det var først da Joshu’s daværende 
inji

10, en nær venn av ham som snart skulle gifte seg, i en følelsesladet situasjon fortalte at 
Joshu ikke stoppet de seksuelle framstøtene selv om hun forsøkte å avvise ham, at han innså 
at ryktene faktisk stemte. Følgelig brøt han med miljøet i 1982. 

Det hersker noe forvirring om hvilken rolle Joshu’s kone, Haruyo 
Sasaki, har hatt i dette. Et anonymt vitnesbyrd fra en som hevder 
å ha vært munk på Mt. Baldy fra 1970-73 forteller at styret på den 
tiden ba Joshu om å ta en kone, som et tiltak for å stagge den 
seksuelle utnyttingen hans. Kort tid senere skriver han at en 
middelaldrende Japansk kvinne ankom for å fylle denne rollen. 
Religionsvitskapsstudenter tilknyttet «the Harvard Pluralism 
Project», som midt på 90-tallet gjorde en undersøkelse i Rinzai-ji 
miljøet, forteller, basert på intervjuer, at Haryo var med Joshu da 
han ankom USA. Uansett synes ikke det at han har hatt en kone 
å ha utgjort noen forskjell for hvordan han omgikk seg seksuelt med sine kvinnelige studenter.  

Utover 80-tallet ble de kritiske røstene sterkere. Blant dem er Gentei Sandy Steward, som 
hadde praktisert med Joshu fra 1960-tallet. I 1992 trakk han seg formelt ut av miljøet, etter det 
han beskriver som et 9 års forsøk på dialog med Joshu, oshoene rundt ham, og styret om 
problemet. I sitt avskjedsbrev gav han en liste over grunnene for hvorfor han trakk seg. Ved 
siden av en påpeking av Joshu’s upassende seksualatferd, inneholder den også flere mørke 
karakteristikker av miljøet rundt ham. Han hevder at styret og de ordinerte unnlot å handle for 
å hjelpe ofrene for utnyttingen, at det manglet formelle kjøreregler for seksuelle forhold 
mellom lærere og studenter, at det manglet vilje blant flertallet av de ordinerte til å snakke om 
saken, at det manglet uavhengig tenkning som stod til hinder for åpen diskusjon, og det 
foregikk et hemmelighetskremmeri som lammet frie ytringer. Gentei’s kone, Susanna 
Steward, som selv praktiserte med Joshu fra 1972-85, skriver i et sint brev til det nåværende 
styret at det ble umulig for henne å ha Joshu som lærer etter hvert som hun opplevde mer og 
mer av hvordan han misbrukte sin makt for å ødelegge ekteskapet deres. 

De senere årtiene 

Mens Joshu var bortreist høsten 1997 avholdt de som da bodde på Mt. Baldy (rundt et dusin 
folk, bestående av munker og lekstudenter, bl.a. Koshin) en håndfull møter for å diskutere 
saken. Beskrivelsene fra disse møtene tyder på at, trass sin alder av 90 år, opplevde hans 
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 Zen mesterens personlige assistent. Har diverse oppgaver rundt zen mesterens privatliv (renhold av private 

gemakker, matlaging, teservering o.l.) 

 

Haryo Sasaki 



 

kvinnelige studenter fremdeles jevnlig seksuelle framstøt.  
Møtene resulterte i et formelt brev til Joshu undertegnet av alle 
som deltok. Det er skrevet i en ydmyk og underdanig tone, men 
inneholder også et varsel om at munkene nå vil begynne å advare 
nye kvinnelige studenter om hans oppførsel i sanzen, og 
oppmuntre dem til å dele sine opplevelser med sanghaen. Giko 
forteller at han ville ha inn flere tiltak, blant annet tredjepersons 
overvåking av sanzen, og å slutte med kvinnelige injier, men at 
disse ble nedstemt fordi de fleste ønsket å ta en mer respektfull og 
mindre kravstor linje. Både Giko og Brian Lesage, som også var 
munk på Mt. Baldy på 90-tallet, forteller at Joshu reagerte på 
brevet med sinne og trusler om å slutte å undervise. Giko forteller 
at størsteparten av studentene tok han i forsvar for å unngå at han 
trakk seg som lærer. I årene som fulgte begynte folk på Mt. Baldy 
imidlertid å føle at de fikk bukt med problemet. Enkelte av 
munkene på Mt. Baldy, deriblant Koshin, begynte å advare nye 
kvinnelige studenter, slik de hadde varslet. Giko beskriver at 
Joshu i private samtaler gradvis innså at det faktisk var noe 
problematisk med seksualatferden sin. Joshu’s stadig økende 
alder var også en grunn til at folk trodde at hans seksualaktivitet 
dempet seg. Tidlig på 2000-tallet gikk også Gentei, som trakk seg 
i 1992, inn i Rinzai-ji igjen. 

Så, i 2007 stod flere kvinnelige studenter fram og fortalte at de stadig opplevde seksuelle 
framstøt fra Joshu under sanzen. Gentei og Giko la nå press på oshoene for å få til en bredere 
diskusjon om temaet. I desember samme år avholdt Osho rådet og styret et diskusjonsmøte. 
Gentei og Giko fikk tre kvinnelige ofre til å skrive vitnebrev som grunnlag for diskusjonen. I 
følge Giko resulterte møtet i sinte reaksjoner mot ham og Gentei fra de andre oshoene. Folk 
ble bedt om ikke å snakke om saken offentlig, i frykt for strafferettslige reaksjoner. Osho 
rådet tok ingen stilling til vitnebrevene, og ville ikke nærme seg en åpen erkjennelse av saken. 
Joshu reagerte som før med å true med at dersom han skulle vedkjenne seg noe så ville han 
også trekke seg som lærer. Giko beskriver miljøet ved dette veiskillet som åpent fiendtlig mot 
kritiske røster, hvor kretsen rundt ham formet en partilinje der all kritikk ble regnet som  

 

   

  Gentei Sandy Steward   Giko David Rubin                Eshu Martin  

3 interne kritikere 



 

blasfemi. Forsøk på å få Joshu til å gå seksualitetsproblemet sitt åpent i møte ble gjort 
ensbetydende med ikke å elske ham. I konsekvens betød det at man burde forlate miljøet. 
Joshu begynte å kalle kritikere for fiender, og stemplet enkelte som «gale». Ofre som skrev 
brev hvor de konfronterte ham med overgrepene ble anklaget for å være 
oppmerksomhetssyke, eller for ikke å fatte læren hans. 

Det er mye som tyder på at frykten for å miste Joshu, og den kilden til opplysning som han 
har syntes å ha representert for veldig mange i miljøet, er kjernen i hvordan han så uforstyrret 
har klart å utnytte så mange så grovt over så mange år. De kanskje mest bevegende 
vitnesbyrdene i Sasaki Archives kommer fra kvinnelige ofre som går tett og personlig inn i de 
hverdagslige møtene de hadde med Joshu. Disse fortellingene gir et finkornet blikk inn i 
hvordan korrupsjonen av miljøet rundt Joshu har blitt til gjennom tusener av bittesmå 
dagligdagse sosiale episoder og følelsesimpulser, hvor mange i og for seg alene nok ikke 
virker så dramatiske.  

I An Essay By "Another Former Inji" forteller en som 
tjente som inji for Joshu på 70-tallet om hvordan hun 
som del av pleien hadde daglig seksuell kontakt med 
ham over flere måneder. Hun forteller også at Joshu en 
gang tilbød henne seksuelt til Leonard Cohen (et tilbud 
han avslo). Det lange og personlige vitnesbyrdet hennes 
gir et intimt blikk inn i hvordan Joshu vevde mer og 
mindre subtile seksuelle framstøt inn i sin daglige 
omgang med henne, og de motsetningsfylte følelsene av 
på en og samme tid å bli invadert og privilegert dette 
vekket. Vitnesbyrdet illustrerer godt hvordan Joshu’s 
religiøse autoritet har virket i praksis innenfor rammen 
av det formaliserte klosterregimet på Mt. Baldy og den 
sekteriske persondyrkelsen rundt ham. Og det ser ikke ut 
til at Joshu selv gjorde store forsøk på å motarbeide 
denne persondyrkelsen. Snarere tvert i mot. I sine  
beskrivelser av samtalene hvor han utfordret Joshu på måten han omgikk sine kvinnelige 
studenter på forteller Giko at Joshu i flere omganger reagert svært skarpt og negativt; han 
smalt tekoppen i bordet så den knuste, påkalte hjelp for å få sjekket blodtrykket sitt, truet med 
å slutte å undervise. I disse samtalene blir det også klart at han ikke var fremmed for å 
rasjonalisere utnyttingen ved hjelp av dharma retorikk: «Jeg er som en doktor, du ville ikke 
bli sint hvis jeg rørte ved din kones bryster og vagina hvis jeg var en lege som undersøkte 
henne?», «Greit, kanskje jeg er syk, men da skal jeg være leder for alle de med den 
sykdommen», «Hånden min bare beveger seg, det er vilje-løshet (ishinashini)».  

Å eksponere det vonde for allmennheten – Noen umiddelbare virkninger 

Susanna Steward mener at det som gjorde at saken endelig kom til offentlig skue sist høst var 
at Joshu i forkant hadde blitt syk, og derved trakk seg tilbake fra sitt virke som lærer på 
ubestemt tid. Med det mistet trusselen om at han ville trekke seg dersom kritikken ble 
offentliggjort mye luft. 

 
Inji med Joshu Sasaki 



 

I den påfølgende prosessen har Osho rådet endelig samlet seg om en erkjennelse av saken, og 
sendt ut en felles offentlig unnskyldning ovenfor alle som har blitt ofre for Joshu’s misbruk. 
Rinzai-ji’s styre har satt i gang en prosess med å utforme klarere etiske retningslinjer.  

Offentliggjøringen har også gjort jobben lettere for krefter som ønsker å redegjøre for det 
faktiske omfanget som utnyttingen har hatt. En uavhengig sannhetssankende gruppe, 
sammensatt av mennesker uten direkte tilknytning til Rinzai-ji, samlet i vinter vitnemål som 
ble oppsummert i en rapport. Giko har også gjennomført en uformell rundspørring i miljøet 
som han redegjør for i sitt vitnesbyrd. Disse er de mest solide kildene til hvilket omfang og 
karakter Joshu’s utnytting har hatt i de senere par tiårene. Hovedlinjene gjengis her: 

Omfang 1: Giko’s undersøkelse 

Giko oppgir å ha fått informasjon fra 42 kvinner, enten direkte, eller via deres partnere. 23 av 
dem hadde sluttet å praktisere, og fortalte om negative opplevelser. Et sted mellom 9 og 14 
var fremdeles studenter av Joshu da han snakket med dem. Utvalget gav delte beskrivelser av 
hvordan de har opplevd hans seksualiserte framstøt, fra sterke og milde positive beskrivelser 
til mer lett frustrerte beskrivelser, eller beskrivelser av hvordan de hadde klart å sette en 
stopper for dem på egenhånd. Nær ¼ fortalte at Joshu hadde forsøkt å beføle dem gjentatte 
ganger, trass i at de har bedt ham å la være. Tidvis hadde dette skjedd flere ganger daglig i 
perioder på flere måneder, noen ganger år. To fortalte at han hadde dyttet dem overende under 
disse framstøtene.   

Omfang 2: Rapport fra sannhetssankende gruppe 

24 personer med diverse fartstid i miljøet gav informasjon. Tolv hadde erfart seksuelle 
framstøt fra Joshu direkte, tretten hadde andrehåndsinformasjon om slikt. Alle episodene 
angikk kvinner. Typisk ble det forklart at framstøtene kom i private, intime settinger, ofte 
under sanzen. Mange fortalte om at de ble bedt om å vise fram brystene sine som en måte å 
svare på koan, eller å demonstrere «ikke-tilknytning». Noen klarte å stoppe disse framstøtene. 
Andre ble overveldet, noe som førte til at Joshu gjorde ytterligere framstøt, som kyssing, 
befaling om å vise fram genitaliene, beføling av brystene, å se på eller å beføle hans 
genitalier, oral sex, og samleie. Flere forklarte at de ble bedt om å sitte på fanget hans for å få 
trøst, hvor de så opplevde seksualiserte framstøt. Et tilfelle ble rapportert til lokale 
myndigheter som en overfallsvoldtekt. Et annet tilfelle ble rapportert til barnevernet fordi 
jenta skal ha vært mindreårig.  

Mange fortalte om at Joshu brukte tvang, og at han beskrev fremstøtene som zen 
undervisning, eller som velgjørende. Mange fortalte at han truet erfarne medlemmer om å 
slutte å undervise dersom de gjorde noe for å avsløre eller stoppe den seksuelle utnyttingen. 
Noen fortalte også at enkelte hadde blitt straffet med å bli fratatt posisjoner/verv, eller 
tillatelse til å delta på spesifikke aktiviteter. Flere fortalte at han hadde forøkt å blande seg inn 
i ekteskap og parforhold blant studentene sine. 

Det kom for øvrig fram fortellinger om at kvinner som ble utpekt til å være inji ble isolert fra 
det øvrige miljøet og klosterlivet. Det ble også fortalt at oshoer ordinert av Joshu har utvist 
liknende seksualisert atferd mot deres egne studenter. 

Det ble uttrykt bekymring over manglende innsyn i foreningens finanser. 



 

En organisasjon i endring. Nye lederfigurer. 

I samband med at Joshu har trukket seg tilbake som lærer (offisielt pga. sykdom), etablerte 
Osho rådet i vår et overgangslederskap for å ta seg av organisasjonens framdrift. Rådet består 
av Myosho Virginia Matthews, Eshin John Godfrey, Gento Steve Krieger, Oren Beth 
Schaefer og Koshin Susan Crozier. Deres uttalte oppgaver er 1) å tilrettelegge for 
kommunikasjon i sanghaen, 2) å videreføre arbeidet med en gruppe som jobber med ofrene og 
med å skaffe ytterligere vitnesbyrd, 3) skissere og prioritere andre områder som har behov for 
å følges opp, og 4) å organisere diskusjonsmøter i sanghaen. 

Den 1. april ble det annonsert at Joshu vil tre tilbake som 
overhode for organisasjonen formelt den 21. juli. Han har 
pekt ut Eshin John Godfrey til å ta over abbed vervet, og 
Gento Steve Krieger og Ginsei Ginger Calloway som 
viseabbeder. Fram til da skal Joshu veilede Eshin slik at han 
blir klar til å ta det fulle ansvaret. Disse utpekingene står i 
motsetning til hva Joshu tidligere har hevdet om han ikke 
ville komme til å peke ut noen etterfølger.  

Hvilken posisjon Eshin Godfrey, Gento Krieger og Ginsei Calloway har hatt i miljøet rundt 
Joshu i forhold til den seksuelle utnyttingen er ikke offentlig kjent. Ingen har svart direkte på 
kritikken mot ukulturen i osho miljøet. I alt er det vanskelig å skille ut rollene som hvert av de 
mellom 20 og 30 medlemmene i Osho rådet har spilt. Eshin Godfrey, den kommende 
abbedden, har trent under Joshu siden tidlig på 70-tallet. Han ble munk i 1982, og osho i 
1989. Siden midt på 1980-tallet har han ledet et zen senter i Vancouver, Canada. I et intervju 
fra Sweeping Zen i 2009 hevder han bl.a. at Joshu har blitt til «en dyrebar, gylden Buddha». 
I «Everybody knows»-innlegget forteller Eshu Martin at da han i 2011 skrev en e-post til 
Eshin med en oppfordring om å gå problemet i møte, fikk han følgende svar:  

«Du ber meg å gjøre alt jeg kan for å møte saken som du ser som ‘Joshu Sasaki Roshi’s 
upassende atferd ovenfor kvinnelige studenter’. Dette er umåtelig overmodig av deg. 
Ettersom du ikke er i familien kan jeg ikke se at du er i en posisjon til å kunne forvente det.»  

Styret på Koshin’s senter, Puget Sound, har ikke tatt endelig stilling til senterets framtidige 
forhold til Rinzai-ji. Inntil videre ønsker de å avvente og se hvordan overgangsprosessen 
utvikler seg. 

Etter at den ble offentlig kjent, ble saken gjenanmeldt til statsadvokaten i New Mexico. De 
har imidlertid foreløpig konkludert med at de har for lite konkret bevismateriale fra de siste 5 
årene til å kunne reise en holdbar påtale. 

Eshin John Godfrey   



 

Trass i at diverse involverte har bedt 
Joshu uttale seg om saken, har han så 
langt vært tyst. Rundt årsskiftet skal det 
ha versert en unnskyldning fra ham på 
nett, som raskt forsvant igjen. I følge 
Susanna Steward startet unnskyldningen 
med følgende ord: «For øyeblikket lider 
jeg, men det virker som om alle andre 
lider mer».  

 

 

Words from Koshin 

by Koshin Christopher Cain 

Many of you will be aware of the allegations of sexual misconduct committed by my teacher, 
Joshu Sasaki Roshi.  The sad truth is that over his long career, he has had inappropriate sexual 
contact with many of his female students.  This is a great abuse of his position as a spiritual 
teacher, for which there is no excuse or justification.   

And yet this situation has left me deeply conflicted.   

The truth is, I have great respect for the Roshi's teaching and the training he set up.  And I 
have a great deal of anger and bewilderment about the Roshi's lack of regard for women. 

I hold opposing emotions about myself these days too.  What I learned from Roshi and my 
life as a monk changed my life, and I believe it made me a better husband, father, and person.  
I feel that the Zen Center Lidunn and I founded ten years ago on Vashon Island is able to 
make a positive difference in people's lives. On the other hand, how deeply flawed was the 
system that allowed so many women to be hurt and disrespected?   I was part of that system, 
and though we brought in some reforms in my time, I feel now that I should have done more.  
Why didn’t I?  Can I teach others when I myself have been taught by a troubled teacher?   

What has kept me putting on my robes is the belief that there is goodness and truth in the 
training I received despite its flaws, and in the practice itself.  Part of my life’s work will be to 
discern the best of that training and to carry it forward.   

A wise and helpful practice has come to us from the East, but it comes intermingled with all 
sorts of things.  Those of us who practice in this tradition have to sift it, and make considered 
judgments about what stays and what goes.  For me that means looking at, among other 
things, the way power and hierarchy have been used for better and worse in Zen.   

Due to my experience at Mt. Baldy I have been particularly aware of the effect that systems 
have upon our practice.  I’ve done my best to set up a healthy system at the Puget Sound Zen 
Center, one that is good for women, men, and children.  Though I think we have a healthy 

 
Hva tenker du om alt dette Joshu?   



 

system here, it’s one we’re continuing to improve.  I’ve talked to other Buddhist teachers and 
to Christian ministers to learn how they handle systems and governance.   

I’ve tried in my role at Rinzai Zen Senter to pay attention not only to the practice but also to 
the system.  I’ve encouraged spreading out responsibility and power rather than the 
concentration of it.  If done skillfully I think this builds a stronger community and sense of 
responsibility, which benefits the practice.  By asking challenging questions , taking a hard 
look at the governance model, experimenting with different forms of practice and service, 
things that the RZS is already doing, I dare to believe we can navigate this well, and hand Zen 
to the next generation in better shape than we received it.   

There are deeper questions too about Zen and Buddhism that I’m interested in.  What effect 
does the concentration of liturgical power have, including the power to promote and demote?  
Do we overemphasize silence to the detriment of talking and debating?   How can we adapt a 
male-oriented monastic practice to become more relevant to women as well as men?    I 
genuinely want to explore these and other matters.  This tradition is in the midst of changing 
and adapting, and I look forward to being part of that – I think I have something to offer, in 
part because of the matrix of problems I struggled with when faced with Roshi’s behavior.   

I’ve got a lot of questions about the tradition and about myself.  Studying with a clearly 
flawed teacher has humbled me, and affected my approach to Zen.  I don’t think Zen solves 
all our problems.  And yet I continue to think it can be a great deal of help.   I look forward to 
practicing together with you this summer.  

 

 



 

Roshi, you are a sexual abuser 
Chizuko Karen Joy Tasaka (1951-2010) 

 

Roshi, you are a sexual abuser 

“Come” you say as you pull me from a handshake onto your lap 

“Open” you say as you push your hands between my knees, up my thighs 

fondle my breasts 

rub my genitals 

french kiss me 

you put my hand on your genitals 

stroke your penis 

jack you off? 

this is sanzen? 

my friend—she was inji 

sex with roshi 

she tried to say no 

you demanded, demanded, demanded 

demon demand the force of a tornado 

sex with roshi 

for whose best interest? 

I told you I don’t like it. 

I asked you why you do this? 

You said, “nonattachment, nonattachment, you nonattachment 

I told you as shoji, “women very angry, very upset” 

I asked you why you do this. 

You said: “Be good daughter to roshi, and good wife to G. [her husband]. 

Roshi, that is incest So many women trying to shake the shame from their voices of 

Sex with roshi 

We came to you with the trust of a student 

You were our teacher 

You betrayed us 

You violated our bodies 

You rape our souls 

You betrayed our previous student-teacher relationship 

You abuse us as women 

You emasculate our husbands and boyfriends 

Roshi, you are a sexual abuser 

Your nuns you make your sexual servants 

Your monks and oshos are crippled with denial 

Roshi, Sexual Abuser. 



 

If you meet the Buddha, kill him  
av Leni Torvbråten 

Jeg startet min zen praksis for snart et år siden. Etter å ha googlet meg frem til Rinzai Zen 
Senter i Oslo, og meldt meg på et introduksjonskurs, begynte jeg å lese om zen på nettet for å 
finne ut mer om hva dette var noe. Man skal ikke lete lenge for å se at vestlig (i hovedsak 
amerikansk) zen har vært preget konflikter, alkoholisme, narkotikamisbruk, maktmisbruk, 
pengerot og alt mellom utsvevende seksualmoral til seksuelt misbruk og voldtekt.  Ikke 
akkurat det man forventer seg av personifiserte buddhanaturer.  

Jeg kunne imidlertid trekke et lettelsens sukk når jeg leste om Rinzai-ji og Sasaki Roshi.  
Ingen store skandaler, bare en mester som lignet på Yoda og som ble beskrevet som det mest 
opplyste menneske i live. Den lettelsen varte ikke lenge. I november dukket Eshu Martin’s 
innlegg på Sweeping Zen opp og i kjølvannet av denne en rekke avsløringer av alt mellom 
frivillige seksuelle relasjoner til regelrette voldtekter.  

Samtidig som jeg ble mer og mer glad i den praksisen vi utfører på RZS var jeg veldig usikker 
på hvordan jeg skulle forholde meg til dette. Jeg praktiserte på et senter hvor det hang et bilde 
av en voldtektsmann på veggen, en voldtektsmann som attpåtil ble ansett som den høyeste 
åndelige leder.    

Nesten uten unntak har alle kvinner i en eller annen form opplevd seksuelle overtramp, 
trakassering eller overgrep.  I situasjoner hvor disse utføres av autoriteter, personer vi 
respekterer eller ganske enkelt tror det aller beste om vil ofrene vanligvis være de første til å 
bortforklare, ta på seg ansvar eller nekte å se hva som virkelig har skjedd. Selv om et seksuelt 
forhold mellom lærer og elev oppleves som frivillig og ønsket av begge parter kan slike 
relasjoner beskrives som misbruk på grunn av maktubalansen mellom dem. Mennesker flest 
er også forfengelige nok til å fryde seg over en følelse av å bli sett og å være den ”utvalgte” 
(dvs. den læreren finner verdig til å ha sex med), og kan derfor aktivt søke seg til slike 
ubalanserte relasjoner. At Sasaki Roshi’s overtramp har funnet sted innenfor de formelle 
rammene av zen praksis gjør dem enda mer alvorlige fordi han har misbrukt sin posisjon som 
lærer for å tilfredsstille egne behov og til å skjule sine ugjerninger. En kvinne som blir bedt 
om å demonstrere non-attachment ved å kle av seg eller å utføre seksuelle handlinger med 
mesteren skal være sterk for å motstå.    

Dessverre er det også slik at overgrep som finner sted i mer eller mindre lukkede, 
mannsdominerte miljøer ofte blir sett gjennom fingrene med.  Både i idrettsmiljøer og på 
arbeidsplasser har det, spesielt i USA, vært en mengde saker hvor ugjerningsmannen har blitt 
hegnet om av ”sine egne” og gjort det svært vanskelig for offeret både å stå frem og å bli 
trodd. Den mye omtalte Steubenville (Ohio)-saken er et eksempel. De samme kreftene har 
vært i sving innen Rinzai-ji. Ønsket om å beholde «den store læreren» har veid tyngre enn 
kvinnenes vitnemål.  

Så det vi sitter igjen med er en zen mester som er overgrepsmann og et system av mennesker 
som har gjort det mulig for ham å fortsette som overgrepsmann over lang tid. Spørsmålet for 



 

meg ble til syvende og sist hvorvidt jeg kunne fortsette å praktisere innenfor Rinzai zen med 
viten om disse opplysningene.  

Jeg har ingen tro på at det finnes helgener i blant oss. Jeg tror ikke på sølibat. Jeg tror heller 
ikke på at zen mestere holder en høyere moralsk standard enn oss som sitter og sliter med de 
mest trivielle tanker uke etter uke på den svarte puta. Jeg er til og med villig til å innrømme 
opplyste mennesker et feilskjær i ny og ne uten at det nødvendigvis rokker ved mester- eller 
lærerstatusen deres. Men jeg kan ikke akseptere at et såkalt opplyst menneske skal ha 
misbrukt andre mennesker seksuelt tiår etter tiår. Det er en kjensgjerning jeg ikke kommer 
utenom enten jeg er buddhist eller ei. Det bør være grunn til å forvente at en zen mester i sine 
handlinger viser at han er mester, og at han er i stand til å leve opp til de mest grunnleggende 
buddhistiske idealer. Jeg forventer at han eller hun igjennom levd liv viser at seksualiteten 
ikke har blitt misbrukt, eller rett og slett at ”Rett handling” har vært etterstrebet.  

Det har vært mye vanskeligere å finne ut hvor jeg står i forhold til Rinzai-ji og Koshin som 
bindeleddet vårt til det hele. Så langt har jeg tiltro til at den prosessen de nå er i gang med vil 
føre til nødvendige endringer og at Rinzai-ji kan bli et sted hvor både menn og kvinner kan 
praktisere på likefot og i trygghet om at tilliten de viser sine lærere ikke blir misbrukt. Rinzai-
ji står midt i en stor prøvelse, og hvorvidt de klarer å gjøre de omveltningene som kreves vil 
være avgjørende for om det er et værende sted i fremtiden. For meg er det liten tvil om at 
mindre mannsdominans, flere kvinnelige oshoer og en viss modernisering vil være smarte 
grep å ta for både å styrke og ivareta tradisjonen. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVINNEGRUPPE 

Som et lite bidrag til mindre mannsdominans 
innen Rinzai zen har vi besluttet å starte en 
kvinnegruppe på Rinzai Zen Senter Oslo – 
hva denne gruppa skal være eller hva vi skal 
ta for oss er åpent for diskusjon, men det er 
ønskelig at den både skal kunne fungere som 
en dharmagruppe og som et sted hvor vi kan 
snakke om hva det betyr å være en kvinne 
innenfor zen.  

Alle som er interessert i å delta kan gjerne 
melde sin interesse på e-post til 
leni.torvbraten@oslobystyre.no. 

 

 



 

Shika’s refleksjoner 
av Koun Gordon Geist 

 

You can fool all of the people some of the time, 

 you can fool some of the people all of the time,  

but you cannot fool all of the people all of the time. 

-- Abraham Lincoln 

Shunryu Suzuki var den første zen mester som jeg møtte, allerede i 1964. Det var et møte som 
snudde mitt liv opp ned (eller ned opp) og satte meg på rett kurs.  Da jeg kom til Norge i 1969 
var det ingen zen mester å finne.  I 1971 døde Suzuki og jeg tenkte at det var slutt med zen for 
meg.  17 år senere fant jeg Zen-skolen, som den het den gangen, og kom dermed i kontakt 
med Sasaki Roshi.  At han var zen mester var jeg ikke i tvil om, og han gjorde et sterkt 
inntrykk på meg.  Han gjorde et sterkt inntrykk på mange.  Han var en helt annen type enn 
Suzuki.  Jeg begynte med Soto zen og dette var Rinzai zen, og Suzuki og Sasaki var to 
forskjellige personer og personligheter.  Året etter reiste jeg til Østerrike sammen med flere 
fra Norge for sesshin med Sasaki Roshi, og gjentok dette hvert år i mange år.  Slik kom vi i 
kontakt med Genro, Osho, som etter hvert ble lærer for oss i Oslo.  Ikke mange år etter min 
første sesshin med Sasaki Roshi ble en av våre medlemmer innblandet i en av Roshi’s sex-
skandaler, og det var noen som ville at Genro skulle bryte med Roshi.  Når Genro ikke gjorde 
det, men bare nøyd seg med å ta saken opp med Roshi, og Roshi kom med noe som var en 
svak innrømmelse, var det noen som forlot vår gruppe.   Dette valg er meget beklagelig, men 
forståelig nok.  I alle fall hadde Roshi ikke nektet forholdet, tenkte jeg.  Det å ha svakheter og 
feil er tross alt menneskelig, men det viste seg å være mer omfattende enn det.  At det var 
mulig å holde omfanget skjult i så mange år kan man undres over.  Skjult var det ikke fordi 
«everybody knows».  Vi ignorerer, vender et blindt øye til, som det heter.  Stikker hodet i 
sanden som strutsen. 

Etiske holdninger og oppførsel er utgangspunkt for meditasjon fordi sinnet roer seg ikke hvis 
det er opprørt av grådighet, hat og innbilning.   Etisk oppførsel springer ut av visdom, etter 
hvert som kilder til uro blir fjernet ved roten.  Dette er noe vi alle jobber med, hver på vår 
måte.  Det ser ut som om Sasaki Roshi’s oppførsel er heller regelen enn unntaket, når det 
gjelder zen sentre i vesten.  Dessverre.  Men dette er en viktig observasjon å ta med seg.  Slik 
er verden og man skal være lykkelig hvis man treffer et perfekt menneske.  I mellomtiden 
gjelder det å beholde en kritisk sans.  Når Buddha døde ble han spurt hvem som skulle være 
lærer.  «La dharma være lærer og frels dere selv med iherdige anstrengelser.» 

Hva skjer når man overgir seg til en som er i en overordnet posisjon, om det er lærer, terapeut, 
politiker, eller hva som helst?  Dette har vært et spørsmål for meg i mange år – kanskje fordi 
jeg kjenner hvordan jeg selv blir lett lurt inn i det som det på en eller annen måte er noe 
muffens med.  Jeg har gått i flere feller, dog klart å bevare en sunn skepsis når det gjelder 
Scientologi og lignende bevegelser.  Den buddhistiske bevegelsen, og især zen har tiltrukket 



 

meg siden jeg kom over en bok om buddhismen i Paris i 1962.  Spørsmål om religion i det 
hele tatt er levende spørsmål for meg den dag i dag.  Jeg synes at det å leve med slike 
spørsmål er viktig. 

Samtidig som Sasaki Roshi har oppført seg på en helt uforsvarlig måte som går imot den 
etiske holdning forventet av en zen mester, er han holdt i stor aktelse av mange som en av de 
største zen mestre i vesten.  Hvordan dette henger sammen er en gåte.  Hvordan Rinzai-ji og 
Mt. Baldy klarer å håndtere dette blir interessant å se.  Alle de som jeg har møtt som har vært 
tiltrukket av Sasaki Roshi, er uten unntak fine mennesker.  At de klarer å snu situasjonen til 
det positive håper jeg inderlige.  Det varmer mitt hjerte å se de første små skritt i den 
retningen.  Fugl Fønix reiser seg forhåpentligvis fra asken. 

Verden vil bedras, sies det.  Rinzai visste dette.  Han advarte: «Ikke la noen lure deg». 

 



 

 

THE PARTY WAS OVER THEN TOO 

Leonard Cohen, 1997 

When I was about fifteen 

I followed a beautiful girl 

into the Communist Party of Canada. 

There were secret meetings 

and you got yelled at 

if you were a minute late. 

We studied the McCarran Act 

passed by the stooges in Washington, 

and the Padlock Law 

passed by their lackeys in Quebec, 

and they said nasty shit 

about my family 

and how we got our money. 

They wanted to overthrow 

the country that I loved 

(and served, as a Sea Scout). 

And even the good people  

who wanted to change things, 

they hated them too 

and called them social fascists. 

They had plans for criminals 

like my uncles and aunties 

and they even had plans 

for my poor little mother 

who had slipped out of Lithuania 

with two frozen apples 

and a bandanna full of monopoly money. 

They never let me get near the girl 

and the girl never let me get near the girl. 

She became more and more beautiful 

until she married a lawyer  

and became a social fascist herself 

and very likely a criminal too. 

 

 

 

But I admired the Communists 

for their pig-headed devotion 

to something absolutely wrong. 

It was years before I found something comparable for myself: 

I joined a tiny band of steel-jawed zealots 

who considered themselves 

the Marines of the spiritual world. It's just a matter of time: 

we'll be landing this raft 

on the Other Shore, 

we'll be taking that beach 

on the Other Shore. 



 

Hvem er «alle», og hvordan «vet» vi?  
av Kristian GN 

All responsen som Eshu Martin’s innlegg vekket viser at tittelen, «Everybody Knows» traff 
godt. Men samtidig er den også noe misvisende. Folk har visst forskjellig ting, og mange av 
dem har vær isolerte erfaringer som alene ikke har virket så alvorlige. Det er først når 
kunnskapen samles og formidles åpent, slik som det nå skjer, at den blir allmenn. Først da blir 
vi klar over hvor omfangsrik og systematisk i Joshu’s utnytting, og fortielsen av den, har vært. 

Hvor mye, og nøyaktig hva den enkelte har visst har altså variert mye. På vårt senter ser vi at 
også erfarne medlemmer hos oss har sittet med puslespillbrikker. Men for de fleste som er 
aktive på senteret nå var saken ukjent og sjokkerende da den ble rullet opp i høst. Det var den 
også for meg. Det trass i at jeg har vart aktiv på senteret i rundt 10 år, trass i at jeg praktiserte 
med Joshu på Bodhimanda klosteret i 3 uker i 2006. I mitt arbeid med å sortere og fordøye all 
den nye informasjonen som har rullet fram det siste har noe også skjedd med måten jeg ser på 
en del opplevelser fra min tid innenfor miljøet. Og jeg har blitt klar over at også jeg er viklet 
med tråder fra den veven av makt og mytologi som har blitt spunnet rundt Joshu gjennom 
årenes løp.  

Her en tråd: Under turen til Bodhimanda i 2006 hadde jeg planlagt å gjøre et intervju med 
Joshu, tenkt som et bidrag til dette tidsskriftet. Jeg hadde forberedt et par jordnære spørsmål 
hvor hensikten var å få noen råd fra Joshu til hvordan å tilrettelegge for zen praksis på et lite 
og såpass perifert zen senter som vårt. Hosen, klosterets vise-abbed, godkjente 
intervjuforespørselen. Men hun la også aktive føringer for hvordan det skulle foregå. Jeg 
skulle legge til side spørsmålene jeg hadde forberedt, og isteden å stille spørsmålet «Hvorfor 
kom Joshu til vesten?». Spørsmålet bærer en finurlig assosiasjon til det berømte koanet om 
hvorfor Bodhidharma kom fra vesten11. Da intervjuet skulle begynne, og jeg med Hosen, tolk  

og lydopptaker til stede, lett forlegent stilte 
spørsmålet hun hadde gitt meg, smilte 
Joshu og ba meg forklare hvorfor jeg stilte 
akkurat dette spørsmålet. Da jeg begynte å 
svare, som sant var, at Hosen hadde bedt 
meg å stille det, sendte hun meg et strengt 
blikk, mens tolken unnlot å oversette. Da 
jeg så isteden refererte til berømte koanet 
om Bodhidharma nikket Joshu tilfreds og 
gav meg en halvtimes lang forelesning, som 
på de fleste måter var lik de daglige dharma 
foredragene hans. Ingen invitasjoner til, 
eller rom for oppfølgingsspørsmål ble gitt. 
Da intervjuet var ferdig gav Hosen meg 
beskjed om at de ville transkribere 
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 Koan nr. 38 i den klassiske koansamlingen Mumonkan / The Gateless Gate 

 



 

intervjuet for meg, men at Joshu måtte godkjenne innholdet før jeg kunne få og publisere det. 
Trass flere e-poster til Hosen hørte jeg aldri mer om det. 

Episoden er bare en liten flik av hverdagslivet ved et av Joshu’s klostre, og selv om måten jeg 
ble regissert på framstår som litt snodig så virker episoden i seg ikke veldig farlig. Men i lys 
av det større bildet som nå tegner seg blir den til et eksempel på hvordan myten om Joshu 
sannsynligvis har blitt vevet nettopp gjennom slike små situasjoner. Episoden illustrerer også 
hvordan mange av hans nærmeste oshoer sannsynligvis har bidratt ganske aktivt til denne 
vevingen.  

Videre viser episoden at Eshu Martin hadde rett: Også jeg visste. Noe. Her noen tråder om 
vårt senter som har blitt mer klare for meg i det siste: Opphøyende fortellinger om Joshu’s 
mesterlige zen kvaliteter har vært hverdagskost rundt tekoppen også hos oss. Kritiske 
perspektiver på hans posisjon og hans dharma retorikk har vært nær sagt fraværende. Blant 
folk som har involvert seg i styre og stell ved senteret gjennom de siste 10-15 årene har det 
vært et flertall konflikter som har vært lite uttalt for den bredere sanghaen. Som en følge av 
slike konflikter har det ikke vært uvanlig at medlemmer med stort engasjement har valgt å 
trekke seg delvis eller helt ut. Konsekvensen er at vår sangha typisk har vært preget av et 
ganske sterkt erfaringsgap; den har gjerne vært sammensatt av en liten håndfull mennesker 
med langstrakt erfaring, og en større håndfull som er relativt nye. Disse kjensgjerningene 
reiser viktige spørsmål om hvilke vaner vi har tillagt oss når det gjelder fordeling av 
kunnskap, makt og innflytelse mellom ulike lag av vår sangha, og hvor godt vi egentlig evner 
å romme meningsforskjeller og uenighet. 

Lyskastingen over Rinzai-ji’s skyggesider aktualiserer altså ikke bare spørsmål om Joshu og 
hans eventuelle medløpere, men også om hva de med lengre fartstid og høyere status hos oss 
har visst, hvordan de har forholdt seg til dette, og om det finnes spor av Rinzai-ji’s 
organisasjonskultur her. Måten jeg forholdt meg til manipulasjonen jeg opplevde ved 
Bodhimanda var å tvile på de intuitive motforestillingene jeg kjente, å fortelle meg selv at det 
var nok noe større i disse episodene som jeg, på grunn av manglende innsikt, ikke forstod. 
Måten jeg har forholdt meg til myten om Joshu har vært å la den tjene som en allmenngyldig 
målestokk for zen innsikt. Ved å bekrefte den i ord, tanker og handlinger har jeg så gradvis 
vevet bilder av meg selv og andre på senteret som mer eller mindre realiserte. Små 
næringsdrypp til åndelig hierarkisering av sanghaen. 

Slike spørsmål er smertefulle å prosessere; mer smertefulle desto mer vi har investert av oss 
selv sosialt og mentalt i dette praksisfelleskapet. De bærer også i seg mange kimer til sosiale 
gnisninger. Samtidig byr de imidlertid også fram en gyllen mulighet til å øke 
gjennomsiktigheten i sanghaen vår. For meg tilsier de skitne opplysningene som har kommet 
fra USA i senere tid, og sporene av dem i kulturen på senteret i Oslo, at vi kan ha ting tjene på 
å reflektere dypere rundt i hvilken grad vårt samkvem preges av uformelle innsiktshierarkier. 
Det tror jeg på sikt kan styrke sanghaen’s kapasitet til å romme og vokse på interne 
motsetninger. 



 

Forslag om et etikkutvalg ved Rinzai Zen Senter Oslo  
Av Petter Lohne 

Etter behandling i styret 15/4 2013 ble det lagt frem et forslag om utredning av opprettelse av 
et etikkutvalg for sangha møte i RZS 18/4 2013. Forslaget vakte tilslutning i sanghaen og det 
ble konkludert med at en slik utredning skal ende i et forslag til årsmøtet i RZS i 2014. 
Varamedlem til styret for RZS Petter Lohne la frem forslaget, og i tillegg til ham ble Violetta 
Arnesen og Odd Reiersøl valgt til å utrede saken. Ordlyden i forslaget fra Petter Lohne var 
følgende:  

”Innspill til møte 15. april 

Forslag om opprettelse av et etikkutvalg ved RZS Oslo. Forslaget legges frem til drøfting og 
tas opp på årsmøtet til gjennomføring, dersom det kommer til enighet om saken.  

-utvalget består av f.eks 2 personer med integritet og kompetanse til å bidra i etiske spørsmål 

-utvalget velges på årsmøtet. Det har selvstendig posisjon og kan henvende seg til shika, 
styre og sangha medlemmer om utvalget finner det nødvendig. Det kan også bidra til samtale 
og konfliktløsning og eventuelt foreslå at styret eller årsmøtet gjør henvendelser til 
enkeltpersoner 

-utvalgets mandat er å engasjere seg i etiske spørsmål i den daglige driften av RZS. Det skjer 
ved at utvalget selv tar initiativer til drøfting av slike forhold og tar imot henvendelser fra 
sangha medlemmer og andre deltakere, som gjelder eventuelle overskridelser av alminnelige 
normer for god oppførsel i sanghaen. Dette kan for eksempel gjelde måten praksis og 
organisasjon ledes eller uetisk utnyttelse av autoritetsposisjon til å dekke egne behov.  

-utvalget rapporterer til årsmøtet og har minst ett møte hvert halvår» 

Det ble kommentert på møtet at et slikt utvalg 
i tillegg til det ovenstående bør se på 
muligeetiske retningslinjer ved RZS og 
undersøke relevant praksis og relevante 
retningslinjer innen norsk og internasjonal 
offentlighet, for eksempel innen 
profesjonsforeninger og i 
menneskerettserklæringene, så vel som innen 
ulike zen sentra og –organisasjoner. 

Om sangha medlemmer eller andre 

interesserte har forslag eller innspill i disse 

diskusjonene, ber vi om at vi blir kontaktet. 

Odd Reiersøl, solverv@solverv.com  

Violetta Arnesen, vioar@online.no  

Petter Lohne, petterlohne@gmail.com   



 

Afterzen – verdt å lese 
Bokanmeldelse av Espen S. Ore 

Janwillem van de Wetering (1931 - 2008) er kjent 
både for sine kriminalromaner og for to tidligere 
bøker om egne erfaringer med zen praksis: The empty 

mirror, der han skriver om sitt opphold ved Daitoku-ji, 
et Rinzai tempel i Kyoto12, og A glimpse of 

nothingness, der han diskuterer videre erfaringer med 
zen praksis lagt rundt en sesshin i Maine under ledelse 
av Walter Novick som van de Wetering også kjente fra 
Kyoto. Den fulle tittelen på den siste boken hans er: 
«afterzen - Experiences of a Zen Student Out on His 
Ear». Dette er en bok som kan og må leses på mange 
nivåer. Van de Wetering er en profesjonell forfatter 
som skriver godt, og i en tid som har opplevd 
Knausgaards Min kamp i seks bind, bør vi være 
forsiktige med å ta alt som er skrevet i jeg-form som 
ren selvbiografi. På ett nivå kan man lese denne boken 
som en bok skrevet av en trist og skuffet mann - hva 
var vitsen med det hele?, men den kan også leses ut 
fra et ståsted der det ikke er så viktig om det er noen 
hensikt med det hele. Og hvem er det som skriver 
denne boken? I det oppsummerende siste kapittelet 
skriver van de Wetering: 

«Master Dipshit, Sensei, Bobbie-san's suicidal abbot, monks, nuns and laymen, and even some 
aspects of the Tibetan masters I describe here are collages, put together to carry certain ideas. 
The actors on this stage aren't linked too closely to my actual life. » 

Jeg er fristet til å tro at dette langt på vei også gjelder jeg-personen i boken, man skal i hvert 
fall ikke ta for gitt at alt som står her skal leses rett frem som et forsøk på å beskrive en fysisk 
virkelighet. Van de Wetering gjør ett unntak: Roshi, abbeden fra Daitoku-ji er et forsøk på å 
beskrive en virkelig person - og å beskrive ham med kjærlighet. Ellers fant jeg personlig at 
den «Rinpoche» som også dukker opp, langt på vei bygger på Chögyam Trungpa og hans 
senter i Skottland. 

Jeg skrev innledningsvis at denne boken kan leses på flere nivåer. Dette betyr at man kan lese 
den flere ganger, og avhengig av hvor man selv befinner seg, vil man finne diskusjoner man 
kan gå inn i. Dette nummeret av Nordlys tar spesielt opp lærer-elevforhold og læreres 
utnyttelse av elever. Van de Wetering har i en av sine mange roller vært hjelpepoliti i 
Amsterdam, og i denne boken viser han til en tekst han studerte i den sammenhengen, «On 
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 Daitoku-ji ble grunnlagt av Daito Kokushi, som skrev en oppfordring til sine studenter som vi resiterer 

søndager, torsdager og på retretter 

 



 

Psychotic Behavior in Isolated Cult Groups» der det ifølge van de Wetering blant annet står at 

«[c]ult leaders ... like to enforce their homemade rules. When these self-appointed dictators 
exercise power in small isolated groups, there is real danger of criminal behavior. Normally 
there is some control in larger organizations. Bishops check on abbots. Complaints can be 
lodged by the lower ranks, religious peons, monks, or nuns, and will be investigated by some 
kind of religious police. There is a church law laying down at least a minimum of mutual 
understanding and respect for personal freedom. So much for the ideal situations, but in the case 
of a community away from the mother church, a leader's power tends to become absolute. » 

Og denne beskrivelsen kan etter min mening langt på vei også brukes om Mt. Baldy: stedet er 
fysisk isolert, og så langt jeg vet har Joshu Sasaki Roshi vært ganske uavhengig fra et større 
religiøst hierarki etter at han kom til USA. I afterzen og dens mange lag av virkelighet og 
fiksjon bor jeg-personen i Sorry, Maine. Van de Wetering levde de siste årene av sitt liv i 
Surry, Maine, og han bodde nær eiendommen til Walter Novick (1926-2013). Novick ledet et 
senter på eiendommen før han ga opp arbeidet som zen lærer og gikk over til å konsentrere 
seg om musikk og internasjonalt fredsarbeid. I denne boken finnes det én som blir omtalt som 
Sensei som har et senter i Sorry, Maine. Så langt er det lett å se at personen har tatt elementer 
fra Novick, men det er vanskelig å tro at den relativt negative omtalen boken gir av «Sensei» 
er ment å skulle beskrive Novick, boken er faktisk dedisert til ham. Men van de Wetering er 
opptatt av å vise forskjellige lærer typer, og her fremstår «Sensei» som manipulerende, som en 
som lover opptil flere av sine studenter at de skal bli hans åndelige arvtagere. Og her er vi ved 
et annet punkt jeg mener er viktig: de lærere som sitter med muligheten til å dele ut eller ikke 
dele ut et gode eller overgi status, kan bruke det som en del av sine manipulasjoner. Hvem er 
lærerens venner? Hvem er det som ikke får tilgang til statusgivende posisjoner i gruppen? Og 
så videre. Slikt virker spesielt sterkt hvis man er isolert fra omverdenen slik at man ikke har 
noen reality check på hva man virkelig oppnår ved å overgi seg helt til lærerens nykker. Flere 
og flere av de zen sentrene som ser ut til å ha overlevelsesmulighet innser at de må ha en form 
for struktur som er sterkere enn enkeltpersoner og enkeltlærere. Vi inngår ikke i noe 
internasjonalt hierarki som vi kan bygge på - og dette gjelder enda mer for Rinzai enn for 
Soto, men vi kan bygge en organisasjonsstruktur med elementene vi kjenner i vår kultur. 
Dette er noe av det vi er i gang med i Rinzai Zen Senter, og én av måtene vi prøver å gjøre 
dette på, er at alle roller og funksjoner er beskrevet i dokumenter man kan referere til og ikke 
bygger på uformelle muntlige avtaler. Vi har et stykke vei å gå, men vi er i gang. Og i tillegg 
til at vi prøver å bygge en sterk, personuavhengig organisasjon, ser vi også at det er viktig å 
ha instanser medlemmer kan henvende seg til når noen blir utsatt for misbruk eller utnyttelse. 
Derfor arbeider vi nå med å få i stand et etisk utvalg som forhåpentligvis også vil ha en slags 
ombudsmannsfunksjon. Og dette ser vi også at skjer mange steder hva man enn kaller 
institusjonen. 

Etter denne digresjonen vil jeg gjerne også si, eller gjenta, at afterzen er en bok som jeg 
personlig vet at jeg kommer til å lese flere ganger. Jeg vet også at jeg kommer til å lese den på 
forskjellige måter avhengig av hvor jeg befinner meg. Og boken kommer også inn på temaer 
jeg bare så vidt har nevnt her som er verdt sine egne artikler. Jeg anbefaler den til alle. RZS 
har den tilgjengelig i biblioteket! 



 

Rinzai Zen Senter Oslo og Joshu Sasaki Roshi 
v/Styret 

Siden 1981 har Rinzai Zen Senter (og forløperne til dagens senter: Oslo Zazenkai) hatt en viss 
tilknytning til Rinzai-ji og Joshu Sasaki Roshi. RZS Oslo har aldri vært formelt knyttet til 
Rinzai-ji, men vi har hatt en indirekte tilknytning ved at våre lærere har vært medlemmer i 
Rinzai-ji og våre medlemmer har deltatt i retretter arrangert ved sentre tilknyttet Rinzai-ji. 
Senterets nåværende lærer Christopher Koshin Cain og hans forgjenger Herbert Genro 
Koudela ble ordinert til lærer (Osho) av Sasaki Roshi etter at de hadde vært hans elever i flere 
år. Rinzai Zen Senter har igjennom mange år hatt kontakt med andre Zen sentre som har vært 
ledet av Joshu Sasaki Roshi og flere av våre medlemmer har deltatt på sesshiner som har vært 
ledet av ham.  

Høsten 2012 kom det frem opplysninger fra ulike hold om at Sasaki Roshi har utnyttet 
kvinnelige studenter seksuelt. Som en følge av dette ble det vinteren 2012-13 nedsatt en intern 
granskningsgruppe blant Rinzai-ji’s oshoer (lenke til nettidene deres: 
http://www.rinzaijioshos.org/) og en uavhengig sannhetssankende gruppe sammensatt av 
mennesker uten direkte tilknytning til Rinzai-ji. Uansett hva som kommer ut av dette arbeidet 
er det tydelig at Sasaki Roshi ikke har forholdt seg til studentene sine på den måten som man 
skulle forvente av en lærer og det finnes ingen unnskyldning for dette. Vi opplever at den 
tilliten hans elever har vist ham ved å inngå i nære elev-lærer relasjoner til ham har blitt 
misbrukt.  

Rinzai Zen Senter Oslo ønsker at alle som praktiserer zen hos oss skal føle seg trygge og 
styret arbeider nå for å få på plass et uavhengig etisk utvalg og etiske retningslinjer for å sikre 
dette.  

Koshin Cain har vært lærer ved vårt senter i fire år. Styret ved RZS Oslo har fremdeles tillit til 
ham. Samtidig er det som har hendt i Rinzai-ji og den prosessen som pågår noe vi både følger 
nøye og diskuterer åpent hos Rinzai Zen Senter og med Koshin Cain selv. Koshin’s rolle som 
ledende munk på Mount Baldy gjennom mange år blir også drøftet.  

I styret kjenner vi ingen aktive eller tidligere aktive personer i RZS som så langt vi vet er blitt 
utsatt for seksuelt misbruk av Joshu Sasaki Roshi eller andre lærere eller ledere ved RZS. 
Men hvis det er noen som selv har opplevd noe slikt, ber vi dem kontakte oss i styret: 
post@rinzai-zen.no, eller å ta kontakt direkte med Petter Lohne som arbeider med å få på 
plass et etisk utvalg i RZS: petterlohne@gmail.com.  

 

 



 

Praktisk: 

� Årets sesshin går av stabelen fra 3. til 10. august på Solobservatoriet i nærheten til 
Harestua. Sesshinen blir ledet av Koshin Osho. Tema for dharma foredragene hans blir 
«The Two Pillars of Zen: Wisdom and Compassion». I år er det også mulighet til å 
melde seg på elektronisk. Ta kontakt med Koun (gordon@rinzai-zen.no) eller Espen 
(espeno@rinzai-zen.no). 

 
Takk for meg 

Fordi jeg står på trappene til å flytte utenlands, er dette den siste utgaven av Nordlys som jeg 
redigerer. Jeg startet opp Nordlys i 2008, inspirert av tidsskriftet til Puget Sound ZC. Målet 
har hele veien vært å legge til rette et åpent forum hvor sangha medlemmer kan dele spor av 
egne zen erfaringer med hverandre. Terskelen har ment å skulle være lav og takhøyden stor; 
ingen har for lite eller mye erfaring til å kunne bidra, formen er i stor grad fri. 

Den siste vendingen i historien om Joshu Sasaki’s zen har 
gjort dette til en spesiell utgave å redigere. Saken har 
imidlertid styrket min tro på at det finnes mye verdifull 
zen praksis også innenfor rammen av tanker og ord. Jeg 
håper at mange fler sangha medlemmer, gamle som nye, 
vil gripe den praksis muligheten som ligger i et slikt felles 
skriftlig forum i årene som kommer. 

Ønsker du å engasjere deg i Rinzai’s Nordlys i framtiden, 
enten i redigeringsarbeidet, eller med et enkelt tekstbidrag?  
Ta kontakt med styret v/Espen Ore, tlf. 913 90 748 / 
espeno@rinzai-zen.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse: 

Grønlandsleiret 31 
0190 Oslo 

Tlf. 99 517 999 

Webadresse: 

www.rinzai-zen.no 

All dårlig karma 

jeg noen gang har gjort, 

i grådighet, hat og 

innbilning. 

Jeg erkjenner dem nå, 

og befrir meg helt. 
 

  

  Email: office@stillsitting.com 

   Web: www.stillsitting.com 

«Mongaku’s botsøvelse» (1885),  

av Taiso Yoshitoshi (1839 - 1892)  


