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Fra redaktøren
Velkommen til første nummer av Zen-praksis. Tidsskriftet er utgitt 
av Rinzai Zen Senter Oslo (RZS), men vi håper det kan være av 
interesse til zen- og andre buddhister i Norge uavhengig av skole-og 
gruppetilknytning. I dette første nummeret har vi også gravd litt i 
historien til Zen-skolen som fire av de nåværende gruppene stammer 
fra. Her vil jeg gjerne sende en takk til mange som har bidratt med 
informasjon og bilder. Vi har tatt med en (i mine øyne) spennende 
artikkel om tomhet som bygger på et innlegg som ble holdt på RZSs 
samtaleforum - et mer eller mindre månedlig arrangement. RZSs 
lærer har også bidratt med en tekst tilknyttet tema i 
dharmaforedragene på årets sesshin. Vi går også tilbake til de 
buddhistiske kildene - Kåre A. Lie har gitt oss lov til å trykke opp en 
liten sutra fra Palikanon som også har relevans for zenbuddhistisk 
meditasjonspraksis. På RZSs retretter (sesshin og zazenkai) spiser vi 
vegetariansk mat i formelle måltider, og det er meningen å bringe 
noen oppskrifter i hvert nummer.

Zen-praksis skriver ikke seg selv, så vi ønsker velkommen bidrag - 
man trenger ikke være medlem av RZS for å bidra, men redaksjonen 
vil vurdere for mulig publikasjon alle innsendte bidrag.

Bidrag kan sendes til: zen-praksis@rinzai-zen.no

1A drawing of priests caricatured as animals. Fra Encyclopaedia Britannica 1923, 
Public Domain
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Dette første nummeret lider av en stor svakhet som dessverre også 
gjenspeiler kjønnsfordelingen i RZS: det er ingen tekster skrevet av 
kvinner. Jeg håper dette blir siste gangen det er tilfellet.

Oslo oktober 2016

Espen S. Ore
Redaktør
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Tanker om tomhet
Petter Lohne

(Teksten nedenfor er en utvidet utgave av et innlegg i Samtaleforum 
ved Oslo Rinzai Zen Senter september 2015)

The realization of emptiness without compassion
Will never lead you on the sublime path.
But meditation on compassion alone
Will leave you (in samsara) and also not lead you
        to liberation.

(Saraha, tidlig Buddhistisk poet)

I dette innlegget vil jeg først gjennomgå en tekst av Katagiri Roshi 
(d.1990), om tomhet,  knytte noen kommentarer til denne og ta frem 
noen eksempler fra europeisk poesi som etter mitt skjønn blant annet 
har tomhet som tema. Jeg vil trekke noen paralleller til vestlig, særlig
kristen kontemplativ tradisjon. Zen ser etter min vurdering ut til å 
åpne opp for ny og for mange vestlige mennesker en anderledes 
forståelse av deres egen religiøse og kanskje kulturelle tradisjon mer 
generelt. 

Den andre teksten jeg vil drøfte er Mark Epstein´s diskusjon av ”The 
klesha ”I am not”” i boka ”Going on Being”(Epstein praktiserer Zen 
og er psykoanalytisk orientert psykoterapeut). Her trekker han 
sammenlikninger mellom zen og noen sider ved psykoanalytisk 
forståelse. Etter min mening er det et viktig problemområde her 
knyttet til den psykologiske tomheten som kan oppleves som et 
grufull avgrunn, en desperasjon, angst eller oppgitthet, ved møte med
kontemplativ (meditativ) praksis. 
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Jeg har heldigvis vett nok til ikke å gi meg ut på noen fullstendig 
beskrivelse av eller redegjørelse for tomhetens vesen, men drister 
meg til å foreslå at vi prøver å samtale omkring temaet. Jeg håper 
flere er interessert. Oversettelsene til norsk av Katagiris og Epsteins 
tekster har jeg gjort selv, med alle de feil og de mangler en ukyndig 
oversetter kan begå.

Og så har jeg noen spørsmål til zen-praksis slik vi driver den.  

Dainin Katagiri (fra ”Returning to Silence, s 49 ff, 
oversettelse pl)

”Den Buddhistiske læren om tomhet er ganske vanskelig å forstå, 
men det er en lære som er svært viktig for oss. Tomhet er det som 
gjør oss i stand til å se direkte hva væren er. Hvis etter nøye 
overveielse vi bestemmer oss for å gjøre noe som vi tror er det beste, 
så bør vi gjøre vårt beste fra begynnelse til slutt. Vi må respektere vår
evne, vår kunnskap, uten å sammenlikne oss med andre, og så bruke 
vår kunnskap og evne til å tenke igjennom hvordan vi bør handle. 
Svært naturlig vil da et resultat fremkomme. Vi bør ta ansvar for 
resultatene av hva vi har gjort, men det endelige målet bør være at vi 
ikke henger oss opp i (”obsessed with”) resultatet, hva enten det er 
godt eller ondt eller nøytralt. Dette kalles tomhet. Dette er den mest 
vesentlige mening med tomhet.”

Katagiri beskriver hvordan hans læremester gjennom et langt liv 
møtte store prøvelser. Han valgte å bo i et lite avsidesliggende 
kloster for å ta vare på sin mor, han mistet så nær som alle sine 
følgesvenner, i sykdom, død, fysiske angrep på ham og ulykker. Han 
kunne uttrykke sin sjalusi på mer heldige mennesker, som Katagiri 
selv. Likevel holdt han fast i det så godt han kunne å ”så gode 
såkorn”. Han mente at den karmiske følgen av våre handlinger 
inntreffer i det livet vi lever nå, i det neste livet eller i påfølgende liv, 
og det som ikke hender nå, vil hende siden en gang. Loven om årsak 
og virkning gjelder på den måten at det  vi gjør av gode ting har god 
virkning, og det vi gjør av onde ting har ond virkning. Det 
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menneskelige livet kan ofte synes ikke å virke på denne måten. Vi 
prøver å gjøre noe godt, og noe ondt skjer. Det er vanskelig å forstå, 
og vi synes det er urettferdig at mennesker som ødsler med ting og 
handler umoralsk tilsynelatende er lykkelige.

”Det viktige poenget er at vi ikke henger oss fast i eller lar oss slå 
ned av de resultatene vi ser, føler og erfarer. Alle resultater, enten de 
er gode, onde eller nøytrale, må vi godta fullt ut. Alt vi må gjøre er å 
så gode såkorn dag etter dag, uten å etterlate noen spor av gode 
såkorn, uten å utvikle noen binding (”attachment”) til dem. Derfor 
fortsatte min lærer, til sin død bare med å praktisere og hjelpe 
mennesker. Dette er meningen med tomhet”

”Tomhet betyr ikke å ødelegge vårt liv eller å ignorere ansvar eller 
moralfølelse, vår kunnskap eller vår evne. Vi bør bruke vår 
kunnskap, vår evne, vår karriere, alt vi har å bidra med, for å gjøre 
vårt beste for å oppnå det vi har bestemt oss for å gjøre. Resultatene 
kommer helt naturlig, hvis vi gjør vårt beste. Resultatene kan være 
en god pekepinn som viser oss hva vi kan gjøre videre, så vi bør helt 
og fullt akseptere dem. Dette er tomhet, dette er hvordan vi bør leve, 
hvordan vi bør håndtere vårt daglige menneskelige liv.”

Katagiri beskriver videre hvordan Zazen er metoden vi kan bruke for
å håndtere dagliglivet på denne måten. Han nevner distraksjoner som
kritikk, vurderinger og beundring fra andre, som vi kan henge oss 
opp i, som vi kan se og akseptere, og gå videre på en klok måte. 

”Buddhistisk tro er ikke en ide. Det er praktisk handling, noe vi må 
realisere. Selv om vi inngående kan forklare hva Buddhistisk tro er, 
hva zazen er, så er det til slutt litt igjen som vi ikke kan forklare. 
Dette er kjernen i zazen eller tro. Dette er kjernen i væren. Zazen, 
nese, munn, ører, hva det enn er, er noe vi må realisere i vårt daglige 
liv ved hjelp av kropp og sinn. Religiøs tro kan bli noe farlig som 
skader mennesker, så vi må rense (polish) vår kunnskap, rense våre 
sanser igjen og igjen. Dette er da Buddhistisk tro, som er basert på 
tomhet.”
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Kommentarer til Katagiris tekst:

Teksten har sin styrke i hvordan Katagiri knytter tomhet til 
menneskelig etisk eller moralsk praksis. Det er ingen abstrakt ide, 
men likevel er det noe ved tomheten som ikke kan la seg forklare 
med ord, noe som gjenstår. 

Hos Nagarjuna og i mange andre Buddhistiske tekster knyttes læren 
om tomhet til erkjennelses- eller virkelighetsforståelse. Tomhet betyr 
i korthet at alle ting er i forandring og at ingen ting eksisterer i kraft 
av seg selv, men kun i kraft av å være relatert til andre ting som 
eksisterer. Ingen ting er dermed varig eksisterende eller eksisterer 
med noen egen substans. Derimot henger alt sammen, virkeligheten 
er ”hel” eller ”ikke-delt”.

Når det gjelder ”selvet” eller menneskets innerste, er det flere 
retninger innen Buddhistisk tradisjon. I det minste er det to retninger,
der den ene hevder klart at det ikke finnes noe ”selv”, mens den 
andre hevder at det verken finnes noe selv eller ”ikke-selv”.

Det er kanskje en misforståelse i vesten omkring tomhet i 
Buddhistisk forstand. Det betyr ikke at noe er ”tomt” i bokstavelig 
mening, som et glass man tømmer for vann. Den etymologiske 
opprinnelsen til tomhet i sanskrit (sunuyata) ligger nær ”åpenhet”, og
et sted understrekes også at ordet har forbindelse til livmoren, et sted 
som er tomt på den måten at det er åpent for noe som skal vokse, 
utvide seg, for det nye livet. 

En annen vel benyttet liknelse eller assosiasjon til tomhet (også i 
Zen) er speilet, som bare viser akkurat det som er, verken mer eller 
mindre. En assosiasjon til dette igjen er speiling i vestlig psykologisk
tradisjon, som utviklingsprosess og som psykoterapimetode. 
”Tomhet” som ”speiling” blir  vel da noe nærmere det vi kan kalle 
bekreftelse eller anerkjennelse av den Andre og en forutsetning for 
dannelse av et subjekt eller selv i verden. I møtet med barnet faller 
dette i de aller fleste tilfelle helt naturlig for moren og andre som har 
omsorg for det. 

Jeg tenker at Zen har sterk tro på at selvet må tømmes eller igjen og 
igjen frigjøres fra begjær, ambisjon, forfengelighet osv., for å gjøre 
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seg tilgjengelig som speil for den andre. Et svært vanlig uttrykk for 
dette i kulturen vår er ønsket som mange uttrykker om å ”bli sett”, og
ønsket om å lære seg å ”se” den Andre uten forbehold eller 
forutgående tanker eller bilder av det som skal ses . At dette behovet 
ser ut til å komme så sterkt til uttrykk i vår tid, tror jeg har med det å 
gjøre at vi ”later som” vi ikke utsettes for de voldsomme kravene til 
konformitet, ”perfekte” idealer om kropp eller prestasjoner. Vi har 
ansvaret hver enkelt av oss for en utvendig, innbilt lykke, som jeg 
tror er ufri. Vi ”speiles” ikke som ”sterke arbeidsfolk” eller 
”omsorgsfulle mødre” lenger, men som ”pene”, ”fleksible”, 
”ansvarlige for egen lykke” osv.   

Har vi Zen tvers over gaten? Noen henvisninger til og 
illustrasjoner fra vestlig poesi og tenkning og fra kristen 
tradisjon, som peker mot tomhetens betydning

Mot slutten i den oversatte teksten av Katagiri understreker han det 
mystiske eller ikke-beskrivbare ved tomhet. Jeg vil trekke noen 
paralleller til noen utvalgte vestlige forfattere og poeter og til kristen 
tradisjon. Jeg synes det er slående at tomheten fra Zen-Buddhismen 
finner sine svar også i vestlig tradisjon. Og vi behøver ikke å lete 
lenge i vår kristne tradisjon for å finne uttrykk som kanskje Zen 
hjelper oss i å forstå og trenge inn i på nye måter.

Den jødiske filosofen Emmanuel Levinas har beskjeftiget seg med 
det som på norsk er oversatt til ”De Annens Humanisme”. 
Mennesket er dypest sett ”fange” av den Andre, vi blir oss selv i 
møtet med den Andre igjen og igjen, og ”søker hen” til hverandre 
først av alt vi gjør, før vi tar til å fordype oss i hvorfor eller hvordan 
tingene er som de er. Vi kan ikke beskrive oss selv som 
”individualiteter”, men vi blir til i en helhet av mennesker og andre 
vesener. 

”Sjelens reserverte område lar seg ikke stenge av fra innsiden” 

og
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”Hjemmet” er ikke en avstengt sfære, men et sted som defineres av 
vertens ønske om ”velkommen” til den som kommer som gjest.

Dikteren Tomas Transtrømer formulerer det slik i to strofer
fra diktet ”Vermeer” (Samlede Dikt, 2012)

”Det gör ont att gå genom väggar, man blir sjuk av det
men det er nödvendigt.
Världen er en. Men väggar…..
Och väggen er en del av dig själv – 
man vet det eller vet det inte men det er så för alla
utom för små barn. För dem ingen vägg.
Den klara himlen har stält seg på lut mot väggen.
Det er som en bön til det tomma.
Och det tomma vänder sitt ansikte til oss
och viskar
”Jag är inte tom, jag er öppen”.

En annen dikter, den portugisiske Fernando Pessoa berører tomheten
på sitt vis i diktsamlingen ”Det er ikke meg  jeg forestiller”, oversatt 
av Henning Kramer Dahl (1988). Fraværet av ”mystikk” som noe vi 
kan ta og peke på, fraværet av tanker og ideer, følelser eller 
hukommelse, skinner igjennom i diktene. Her er noen eksempler:

Hallo, Sauehyrde

Hallo sauehyrde,
Du der ved kanten av veien, 
Hva sier den deg, vinden som blåser forbi?”

”At den er vind, at den blåser forbi,
At den har blåst her før,
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At den kommer til å blåse igjen.
Og hva sier den til deg?”

”Mye mer enn som så,
Den snakker til meg om mange andre ting.
Om minner og om sorger
Og om ting som aldri var”

”Du har aldri lyttet til vinden.
Vinden snakker bare om vinden.
Det du hørte var en løgn
Og løgnen er inne i deg”

Og her et dikt som på underfundig vis raljerer over 
”mystikerpoeten”:

I dag leste jeg nærmere to sider

I dag leste jeg nærmere to sider
I en bok av en mystikerpoet,
Og jeg lo lik en som har grått meget.

Mystikerpoeter er syke filosofer
Og filosofer er gale menn.

For mystikerpoeter sier at blomstene kan føle
Og de sier at stenene har sjel
Og at elvene er ekstatiske i månelyset.

Men hvis blomstene følte, var de ikke blomster,
De var mennesker;
Og hvis stenene hadde sjel var de levende vesener, ikke stener;
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Og hvis elvene ble ekstatiske i månelyset,
Var elvene syke mennesker.

Bare når du ikke vet hva blomster og stener og elver er,
Kan du snakke om følelsene deres.
Å snakke om steners og blomsters og elvers sjel
Er å snakke om seg selv og om sine villfarelser.
Takk Gud for at stenene bare er stener
Og at elvene bare er elver
Og at blomstene intet annet er enn blomster.

For min egen del skriver jeg min prosa på vers
Og er tilfreds
Fordi jeg vet jeg bare kjenner Naturen utenfra;
Jeg kjenner den ikke fra innsiden
Fordi Naturen ikke har noen innside;
Ellers var den ikke Natur.

Eller  et lite ”lærevers”, fra diktet ”Det vi ser av tingene”

Det essensielle er å kunne se.
Å kunne se uten alltid å tenke.
Å kunne se når man ser
Og ikke tenke når man ser
Eller se når man tenker”
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Dalai Lama forteller om sine samtaler med Thomas Merton

By Center for Interfaith Relations from Louisville, United States [CC BY 
2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Fra kristen tradisjon

Her kan kanskje noen enkeltsitater fra Det Nye Testamentet og 
Thomas Merton stå som noen få utvalgte eksempler på det tomme sin
plass i tenkning og kontemplasjon eller meditasjon.

-Paulus: ”Han så og han så intet” (Paulus ved Damaskus, ”lyset av 
Gud”)
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-”Underet i de tomme hender”, fattigdomsidealet, ”løftene” (Frans av
Assissi)

- ”Salige er de fattige i ånden, for Guds rike hører sådanne til” ,  
Dominikanermunken fra 13-hundretallet Mester Eckart som 
viderefører dette til ”ikke ville”, ”ikke vite”, ”ikke ha”.                       

- Kjærligheten som noe udelt og som omfatter alt og intet (2. Brev til
Korinterne)             

  

-Thomas Merton: ”Den som våger å stå ensom kan få oppleve at 
tomheten og unyttigheten som menneskene i alminnelighet frykter 
og fordømmer, er nødvendige vilkår for sannheten.” …..”Gud viser 
seg i tomheten”.

-Samtalen mellom den kristne mystikeren Thomas Merton og Dalai 
Lama, om Dhyana (konsentrert kontemplasjon) og Sunyata 
(tomheten som alle tings innerste natur), fra Thomas Merton, ”Seeds 
of Contemplation”,  (oversatt fra svensk, pl)

”Mot slutten havnet vi i en ganske teknisk diskusjon omkring 
forholdet mellom prajna eller dhyana (bevissthet/innsikt) och sunyata
(tomhet). På det abstrakte planet kan man se dem som dialektiske 
(vekselvirkende på hverandre), men ikke når prajna betraktes som 
noe virkeliggjort. Den største feilen er å feste seg ved tomheten som 
om det var et objekt, en absolutt sannhet. Det er bortenfor Gud.”

Spørsmål:

Står vi overfor en spenning innen Buddhismen så vel som i 
Kristendommen, mellom en forståelse av tomheten eller 
”opplysning” som noe ”virkeliggjort” eller noe vi kan beskrive med 
ord som (vi) er og blir på den ene side, og på den andre siden et 
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mysterium som ikke kan beskrives og ikke kan nås (helt og fullt), for 
de aller fleste kanskje bare noe vi kan nærme oss?

Mark Epstein: ”Psykologisk tomhet” (fra ”Going on 
Being”, 2008, s 74 ff)

Epsteins utgangspunkt er D.H. Winnicotts tenkning om det lille 
barnet som helt naturlig inngår i et lekende samspill før og utenom 
ordene med mennesker og gjenstander omkring seg. Det er dette som
er starten på for ”going on being”. Det forutsetter ”good enough 
mothering”, dvs. trygghet og tillit i relasjon til mor eller den nære 
omsorgspersonen i barnets liv. Det er ikke resultatene av handlingene
hos barnet som er viktige, men handlingene i seg selv, og 
menneskene omkring har som oppgave å speile og tone seg inn på 
barnets lek og kontaktform.

Dette samspillet kan bli vanskelig og få traumatiske konsekvenser 
om mor selv er redd, avvisende og ute av kontakt eller lei seg over 
tid, og barnet toner seg inn på selv å ivareta mor, å passe på at mor 
har det bra. Og videre kan barnet for å få kontakt forsøke å svare på 
omsorgspersonenes forventninger om å innfri ønskene deres om selv 
å bli ivaretatt, eller om hva de skal få til av resultater, prestere på 
skole og etter hvert i arbeid osv. Barnet utvikler det som i 
psykoanalytisk tradisjon har vært kalt et falsk selv, som etter hvert 
undertrykker, kanskje omformer eller utraderer nesten helt 
menneskets evne til å finne retning i eget liv, til å skape og glede seg 
over livet og samliv med andre. 

For Epstein er vår vestlige kultur helt ned til barnets første år intenst 
pregende på hvordan menneskene skal tilpasse seg når det gjelder 
arbeid, fritid, utseende, kroppslig nytelse, hvilke prestasjoner som 
verdsettes på det ytre plan, kravet om ”å lykkes” osv. (Samtidig som 
negative følelser som hat og aggresjon henvises til spill og tv-serier 
eller skriftestol og øvelser i ”mindfullness”, og til ”de andre”, 
muslimer osv. Det er også naturlig å se dette i sammenheng med den 
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”skamløse” dyrkingen av selvet, narsissismen i kapitalistiske 
samfunn - pl).

Psykoanalytisk psykoterapi og Buddhismen har i følge Epstein selv-
refleksjon som metode til å nå frem til frigjøring. Imidlertid stopper 
psykoanalysen i følge Epstein opp ved at ego, det mestrende ved 
personligheten lager kompromisser mellom drifter og instinkter og 
samfunnets krav og moral på den andre siden. (En slik forståelse av 
psykoanalysen bestrides for øvrig av flere psykoanalytiske retninger, 
som heller betoner frigjøring fra etablerte autoriteter og strukturer og 
mer tilstivnede ”utvendige” eller påtvungne væremåter. D.H. 
Winnicott er en av disse.)

Tomhet som ”klesha”

Epstein diskuterer så klesha i Buddhismen. Ideen med dette er 
”kraftfulle reaksjoner som har evnen til å ta sitt grep om oss og drive 
frem vår adferd. Vi tror på disse reaksjonene mer enn vi tror på noe 
annet, og de blir måtene vi både gjemmer oss for oss selv og forsøker
å mestre en verden av stadig endring og uforutsigbarhet. De tre 
giftige grådighet, hat og innbilning (ignorance) er de klassiske 
Buddhistiske eksemplene, mens andre inkluderer overlegenhet 
(conceit), skeptisk tvil, ”spekulative synsmåter”, syn på selvet som 
binder og begrenser oss. Kleshaene tar over og griper tak i oss, og 
har både emosjonell og mer kognitiv karakter. De fanger oss helt.”

En slik klesha er psykologisk tomhet, mener Epstein. Dette er noe 
annet og mer harmfullt (sinister) eller skadelig enn tomhet i 
Buddhistisk tenkning. Det dreier seg om ”vage følelser av ikke å 
være helt virkelig, eller falskhet eller verdiløshet koblet til en følelse 
av lengsel”

Epstein opplever dette som typisk for mange av hans og hans 
kollegers pasienter i dag. Jeg deler denne erfaringen. I meditasjon og 
i psykoterapi konfronteres vi med den.  

Buddhismens bidrag i dette feltet ser Epstein i lys av historien om 
Khemaka i litteraturen. Denne munken sier til sine tilhørere at han 
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ikke har nådd opplysning fordi han fortsatt har følelsen av at ”jeg 
er”, men ”jeg ser ikke klart denne jeg er”. Det er som ”lukten av en 
blomst” som ikke er lukten av dens ulike deler som kronblad, pollen,
eller synet av fargen blomsten har, men blomsten selv. Han insisterte 
på at selv i tidlige stadier  av oppnåelse eller innsikt så forblir denne 
vage følelsen av ”jeg er” hos ham. ”Kanskje er det som lukten av 
nyvaskede klær”, foreslo han. For oss i dag er kanskje følelsen av 
”jeg er ikke”, kraftigere og mer vesentlig enn den var for Khemaka, 
som mer vektla ”det jeg er”.  ”Det jeg ikke er” kan avstedkomme 
sterke negative følelser som angst, likegyldighet, frustrasjon og 
sinne. ”Avsløringen” som den enkelte står overfor når ”jeg er ikke” 
trer frem i meditasjon, kan utløse særlig sterke følelser av skam. Og 
med skammen kan det følge angst, tristhet og sinne.

Epstein mener at hos Buddha selv var det noe av det samme som 
skjedde i hans lengsel etter ”ikke-væren” (non-being). Men hos 
moderne mennesker skjer altså denne kontakten med en vond og for 
mange skremmende tomhet. Det forekommer i psykoterapi og i 
meditasjon, og kan oppleves som et utrygt og meningsløst sted. Det 
er en følelse av ”jeg er ikke” som vi må se og erfare om vi vil videre.
Den kan ses som en variant av ”jeg er”, men ”sentrert rundt intethet” 
(nothingness) i stedet for noe. 

Jeg tror denne tomheten eller ”tomhetsfølelsen” er det som uttrykkes 
når vi forholder oss til tomhet som et skall, et dogme, noe som blir et
fastlåst, ”stivt”, ”dødt”, ord.

Det er den Buddhistiske filosofen fra 3-hundre-tallet, Nagarjuna som 
kommer Epstein (og oss) til hjelp i dette:

”Tomhet har blitt sagt……….. å være utslettelsen av synsmåter, 
men……………de som holder fast på synspunktet om tomhet er 
uhelbredelige.”

Epstein sier videre at ””dette kan synes som et sterkt ord, særlig for 
noe som, to tusen år senere, er så vanlig forekommende. Men 
Nagarjunas advarsel er verd å huske på. Følelsen av ”jeg er ikke” kan
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ikke sammenliknes med lukten av en blomst. Det er ikke noe slikt 
positivt ved den. Som Winnicott har sagt, det er mer som følelsen av 
å bli forlatt for alltid.””

Spørsmål og et svar?

Denne psykologiske tomheten, er den reell og vanlig, og rir den oss 
slik Epstein hevder? Og om den er vanlig forekommende i zen-
praksis, hvordan forholder vi oss til den? Kan det hende at vi faller 
inn en ”nihilistisk” eller amoralsk snarere enn en ivaretakende form 
eller stil overfor hverandre når vi står overfor dette? Kan det være at
vi havner i ”tomhet som et objekt”, motsatt ”tomhet som åpenhet”?

Og til slutt; dette understreker etter min oppfatning betydningen av å
ha et fellesskap (sangha) med evne til ivaretakelse og støtte for den 
enkelte zen-praktiserende, og lærer og religiøs leder som så godt han
eller hun kan er til stede når ”veggen” vi står overfor synes 
ugjennomtrengelig. 

Avslutning

I diskusjonen i Rinzai Zen Senters samtaleforum høsten 2015 kom 
flere interessante synspunkter frem. Det ble for eksempel hevdet at 
kanskje det er bedre å uttrykke at noe er tomt, kanskje mer eller 
mindre tomt, fremfor å lage et begrep om tomhet. Et tomhetsbegrep 
blir kanskje bare nok en avgrensing eller et bidrag til oppdeling. Det 
kom også frem at sunyata har vært oversatt til engelsk med 
”boundlessness”, kanskje ”grenseløshet” på norsk. Dette peker hen 
på at vi forsøker å beskrive noe som ikke kan beskrives med 
konkrete, rasjonelle begreper. Nei, man kan kanskje bare uttrykke 
noe som nærmer seg dette gjennom kunst, musikk, poesi eller ved å 
”leve det”. 

Flere har beskrevet erfaring av naturopplevelse og bevegelse i for 
eksempel dans i de diskusjonene vi har hatt omkring Zen-praksis ved
sentret. Kanskje kan det virke banalt. Men det er vel en felles 
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menneskelig erfaring at det å la naturen, været, vinden, jorden og de 
umiddelbare møtene vi gjør i livet med alt det levende,  ”strømme 
inn i oss”, eller ”bevege oss”, kanskje ved å slippe taket i tanker og 
ord, at noe i oss åpnes for det tomme eller grenseløse, det som ikke 
har grenser. 

Jeg tror det er noe paradoksalt i dette. Sansene og bevisstheten er 
tomme i følge hjertesutraen. Likevel er de kanskje inngangsportene 
til det som ikke kan beskrives. Vi kan ikke utslette dem ved en 
læresetning eller en sitte-praksis. De må leves. Jeg tror vi som 
mennesker stadig kan og vil, eller ”er bestemt til”, å utforske dem for
derigjennom å nærme oss noe ”ikke-delt”, eller et ”ikke-selv”.

Til slutt et lite sitat å grunne på, av filosofen Jean Wahl, vedrørende 
Emmanuel Levinas sin meditasjon om væren:

”det værende melder seg for ham (Levinas) vesentlig som ansikt, 
som det menneskelige ansikt. Og bak dette menneskelige ansikt er 
det, når vi leser i det, at vi føler og utsettes for det guddommelige 
ikke-ansikt”.
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Anapanisatisutta - Oppmerksomhet
på pusten

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene, nr. 118

Oversatt av Kåre A. Lie, 
hentet fra tekstsamlingen Buddhas Budskap utgitt på

Buddhistforbundet forlag

Slik har jeg hørt det. 

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Østparken i 
palasset til Migaras mor. Sammen med ham var mange kjente og 
berømte munker, som Sariputta, Moggallana, Kassapa den store og 
Kaccayana den store, Kotthika den store, Kappina den store, Cunda 
den store, Anuruddha, Revata og Ananda, samt mange andre berømte
og kjente munker. 

Ved denne anledningen underviste de eldre munkene nye munker og 
ga dem veiledning. Noen av de eldre munkene underviste grupper på 
ti nye munker. Andre underviste grupper på tjue, tretti eller førti 
munker. Og de nye munkene som ble undervist og veiledet av de 
eldre og erfarne munkene oppnådde etter hvert gode resultater. 

Dette skjedde på helligdagen den femtende dagen i måneden etter 
regntidens slutt. Det ble kveld og fullmånen lyste på 
himmelhvelvingen. Mesteren satt ute i parken omgitt av alle 
munkene. Han så seg omkring i den tause forsamlingen der ikke en 
lyd var å høre. Så sa han: 

“Jeg er glad for å se at dere virkelig praktiserer, munker. Jeg blir glad
til sinns over å se slik praksis. Så fortsett slik, og arbeid enda hardere
for å oppnå det dere ennå ikke har oppnådd, komme fram til det dere 
ennå ikke har kommet fram til, og for å virkeliggjøre det dere ennå 
ikke har virkeliggjort. Nå blir jeg her i Savatthi fram til 
lotusfestivalen i den fjerde måned, munker.” 
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Munkene i distriktet fikk høre at Mesteren ville bli i byen fram til 
lotusfestivalen, og de vandret derfor inn til Savatthi for å se ham. 
Dette førte til enda mer undervisning og veiledning blant munkene. 
Noen av de eldre munkene underviste grupper på ti nye munker. 
Andre underviste grupper på tjue, tretti eller førti munker. Og de nye 
munkene som ble undervist og veiledet av de eldre og erfarne 
munkene oppnådde etter hvert gode resultater. 

På lotusfestivalens fullmånenatt satt Mesteren ute i parken omgitt av 
alle munkene. Han så seg omkring i den tause forsamlingen der ikke 
en lyd var å høre. Så sa han: 

“Denne forsamlingen er stille og driver ikke med tomt prat, munker. 
Den har nådd fram til renhetens kjerne. En slik munkeforsamling 
som denne fortjener respekt, heder og gaver. Den fortjener at man 
hilser ærbødig på den og dette er den beste åker å så i for å høste 
gode fortjenester. Og slik er denne forsamlingen at den som gir lite 
til disse munkene, får mye tilbake, og den som gir mer, får enda mer 
tilbake. Dette er en forsamling som man sjelden ser maken til her i 
verden. Det ville være bryet verd å slenge nistesekken på ryggen og 
vandre mange mil for å se denne forsamlingen, munker. 

I denne forsamlingen finnes det munker som har nådd det høyeste 
stadium og tømt sinnet for forurensninger, som har gjennomført 
treningen, gjort det som skulle gjøres og lagt fra seg sin byrde – 
munker som har nådd fram til det som er godt og som har brutt alle 
bindinger til videre lengsler. Her i denne forsamlingen finnes det 
munker som har brutt de fem bindingene som binder oss til en lavere 
tilværelse, som kommer til å våkne spontant og finne nibbana der de 
er og ikke kommer til å falle tilbake fra den tilstanden. Det finnes 
munker her som har brutt tre bindinger, som har redusert lidenskaper,
hat og forvirring, som bare kommer til å bli gjenfødt én gang og 
deretter gjøre slutt på lidelsene. Her finnes også munker som har 
brutt de tre bindingene og gått ut i strømmen. De kommer ikke til å 
falle tilbake og er på sikker vei mot full oppvåkning. Slike munker 
finnes det her i denne forsamlingen. 
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Her i denne forsamlingen finnes det også munker som er ivrig 
opptatt av å praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene, 
som er opptatt av å øve de fire formene for rett bestrebelse, de fire 
formene for kraftige handlinger, de fem evnene, de fem kreftene, de 
syv oppvåkningsfaktorene og den edle åttedelte veien. Slike munker 
finnes det her. Her finnes også munker som er arbeider iherdig med å
øve vennlighet og medfølelse med alle levende vesener, som øver 
evnen til å glede seg over andres framgang og evnen til å betrakte alt 
med sinnsro. Her finnes også munker som øver seg i å betrakte det 
som er urent og i å se at alle ting er forgjengelige. 

Her finnes det også munker som øver seg i å betrakte pusten med full
oppmerksomhet. Hvis oppmerksomhet på pusten blir utviklet og 
trent flittig, munker, gir det rike frukter og gode resultater. En 
veltrent og velutviklet oppmerksomhet på pusten vil perfeksjonere 
oppmerksomheten på de fire hovedområdene. En veltrent og 
velutviklet oppmerksomhet på de fire hovedområdene vil 
perfeksjonere de syv oppvåkningsfaktorene. Syv veltrente og 
velutviklede oppvåkningsfaktorer vil gjøre visdommen og 
frigjøringen fullkommen. 

Og hvordan skal oppmerksomheten på pusten trenes og utvikles for å
gi rike frukter og gode resultater, munker? 

Du går ut i skogen, under et tre eller i enerom og setter deg ned med 
korslagte bein. Du holder kroppen rak og fester oppmerksomheten 
framfor deg. Så retter du oppmerksomheten mot innånding og 
utånding. 

Hvis du foretar en lang innånding, merker du deg: ‘Jeg foretar en 
lang innånding.’ Hvis du foretar en lang utånding, merker du deg: 
‘Jeg foretar en lang utånding.’ 

Hvis du foretar en kort innånding, merker du deg: ‘Jeg foretar en kort
innånding.’ Hvis du foretar en kort utånding, merker du deg: ‘Jeg 
foretar en kort utånding.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg hele 
pusteprosessen.’ 
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Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, lar jeg kroppens 
enkeltfaktorer falle til ro.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg glede.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg lykke.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg følelser
og sinnsstemninger.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, lar jeg følelser og 
sinnsstemninger falle til ro.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg sinnet.’

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet oppleve 
glede.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet bli 
konsentrert.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet bli fritt.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan alt er i
forandring.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, ser jeg at ingenting er 
bryet verdt å holde fast på.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan alt tar 
slutt.’ 

Du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan jeg 
kan slippe taket.’ 

Slik skal oppmerksomheten på pusten trenes og utvikles for å gi rike 
frukter og gode resultater, munker.’ 

Og hvordan skal oppmerksomhet på pusten trenes og utvikles for å 
perfeksjonere oppmerksomheten på de fire hovedområdene, munker?

Når du foretar en lang innånding og merker deg dette idet det skjer, 
når du foretar en lang utånding og merker deg dette idet det skjer, når
du foretar en kort innånding og merker deg dette idet det skjer, når 
du foretar en kort utånding og merker deg dette idet det skjer, når du 
observerer hele kroppen mens du puster ut og inn og merker deg 
dette idet det skjer, og når du lar kroppens enkeltfaktorer falle til ro 
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mens du puster ut og inn og merker deg dette idet det skjer – da har 
du gitt slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter 
kroppen som kropp, iherdig og med oppmerksomhet og klar 
forståelse. For det sier jeg, munker, at pusten hører med til kroppen. 
Derfor betrakter du kroppen som kropp mens du trener slik, iherdig 
og med oppmerksomhet og klar forståelse – uten grådighet eller 
motvilje overfor verden. 

Når du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn observerer jeg 
glede,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn observerer jeg lykke,’ – 
og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn observerer jeg følelser og 
sinnsstemninger,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn lar jeg følelser
og sinnsstemninger falle til ro,’ – da har du gitt slipp på grådighet og 
motvilje overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, iherdig 
og med oppmerksomhet og klar forståelse. For det sier jeg, munker, 
at omhyggelig observasjon av pusten hører med til følelsene. Derfor 
betrakter du følelsene som følelser mens du trener slik, iherdig og 
med oppmerksomhet og klar forståelse, – uten grådighet eller 
motvilje overfor verden. 

Når du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn observerer jeg 
sinnet,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet oppleve 
glede,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet bli 
konsentrert,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet bli 
fritt,’ – da har du gitt slipp på grådighet og motvilje overfor verden, 
og betrakter sinnet som sinn, iherdig og med oppmerksomhet og klar
forståelse. For det sier jeg, munker, at den som mangler 
oppmerksomhet og klar forståelse, kan ikke praktisere 
oppmerksomhet på pusten. Derfor betrakter du sinnet som sinn mens 
du trener slik, iherdig og med oppmerksomhet og klar forståelse – 
uten grådighet eller motvilje overfor verden. 

Når du trener deg slik: ‘Mens jeg puster ut og inn ser jeg hvordan alt 
er i forandring,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut og inn ser jeg at 
ingenting er bryet verdt å holde fast på,’ – og slik: ‘Mens jeg puster 
ut og inn ser jeg hvordan alt tar slutt,’ – og slik: ‘Mens jeg puster ut 
og inn ser jeg hvordan jeg kan slippe taket,’– da har du gitt slipp på 
grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter fenomenene som 
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fenomener, iherdig og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når 
du ser hvordan grådighet og motvilje overfor verden blir borte, 
betrakter du det hele med fullkommen likevekt i sinnet. Derfor 
betrakter du fenomenene som fenomener mens du trener slik, iherdig
og med oppmerksomhet og klar forståelse – uten grådighet eller 
motvilje overfor verden. 

Slik skal oppmerksomhet på pusten trenes og utvikles for å 
perfeksjonere oppmerksomheten på de fire hovedområdene, munker. 

Og hvordan skal oppmerksomhet på de fire hovedområdene trenes 
og utvikles for å perfeksjonere de syv oppvåkningsfaktorene, 
munker? 

Når du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter
kroppen som kropp, iherdig og med oppmerksomhet og klar 
forståelse, nettopp da, i det øyeblikket, er oppmerksomheten fast og 
du blir ikke distrahert. Og i det øyeblikk oppmerksomheten er fast og
du ikke blir distrahert, begynner oppmerksomheten å bli en 
oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler oppmerksomheten seg som 
oppvåkningsfaktor i deg, og da når oppmerksomheten sin full-
kommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg. 

Når du har etablert denne oppmerksomheten, begynner du å utforske 
de fenomenene som du observerer. Du undersøker dem, studerer dem
og utsetter dem for en gjennomtrengende og dyptgående analyse. Og 
i det øyeblikk du oppmerksomt utforsker, undersøker og studerer 
fenomenene og utsetter dem for en gjennomtrengende og dyptgående
analyse, da begynner utforskning av fenomenene å bli en 
oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler utforskning av fenomenene 
seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når utforskning av feno-
menene sin fullkommengjørelse i deg. 

Når du utforsker de fenomener som du observerer, når du undersøker
dem, studerer dem og utsetter dem for en gjennomtrengende og 
dyptgående analyse, da oppstår pågangsmot og iherdighet i deg. Og i
det øyeblikket du utforsker fenomenene med pågangsmot og 
iherdighet, da begynner iherdighet å bli en oppvåkningsfaktor for 
deg, da utvikler iherdigheten seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da
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når iherdigheten sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i 
deg. 

Når du føler du har iherdighet, oppstår det en glede som ikke har noe
med materielle faktorer å gjøre. Og i det øyeblikket din iherdige 
innsats gir deg glede, da begynner gleden å bli en oppvåkningsfaktor 
for deg, da utvikler gleden seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da 
når gleden sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg. 

Når du har indre glede, får du fred i kropp og sinn. Og i det 
øyeblikket din indre glede gir deg fred i kropp og sinn, begynner 
denne indre fred å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler den 
indre fred seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når den indre fred 
sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg. 

Når du opplever denne fred og lykke, blir tanken din konsentrert. Og 
i det øyeblikket din indre fred og lykke gjør tanken din konsentrert, 
begynner denne konsentrasjonen å bli en oppvåkningsfaktor for deg, 
da utvikler konsentrasjonen seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da 
når konsentrasjonen sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor 
i deg. 

Med en slik konsentrert tanke er det lett å betrakte det hele med 
likevekt i sinnet. Og i det øyeblikket denne konsentrerte tanken gjør 
det lett å betrakte det hele med likevekt i sinnet, begynner denne 
sinnslikevekten å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler 
sinnslikevekten seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når 
sinnslikevekten sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i 
deg. 

På samme måte trener du de syv oppvåkningsfaktorene med 
utgangspunkt i betraktningen av følelsene som følelser, 
betraktningen av tankene som tanker og betraktningen av 
fenomenene som fenomener. 

Slik kan oppmerksomhet på de fire hovedområdene trenes og 
utvikles for å perfeksjonere de syv oppvåkningsfaktorene, munker. 

Og hvordan skal de syv oppvåkningsfaktorene trenes og utvikles for 
å gjøre visdommen og frigjøringen fullkommen, munker? 
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Basér treningen av oppmerksomhet som oppvåkningsfaktor på 
ensomhet, basér den på lidenskapsløshet, basér den på avslutning, så 
vil den føre til at du blir fri. Basér likedan treningen av de andre 
oppvåkningsfaktorene: – utforskning av fenomenene, iherdighet, 
glede, konsentrasjon og sinnslikevekt på ensomhet, basér den på 
lidenskapsløshet, basér den på avslutning, så vil den føre til at du blir
fri. 

Slik kan de syv oppvåkningsfaktorene trenes og utvikles for å gjøre 
visdommen og frigjøringen fullkommen, munker.” 

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens 
ord. 

Anapanasatisutta, Majjhima Nikaya 118 
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Brev fra Koshin
Christopher Koshin Cain, Osho

At the last sesshin I gave some talks about Dogen’s Instructions to 
the Tenzo.  I really enjoyed diving into this text.  If you haven’t read 
it, I recommend it.  It’s not really about cooking, it’s about caring, 
paying attention to detail and big picture, about treating ingredients, 
people, and duties with “equal sincerity.”  It’s about living.  

Dogen is known for his philosophical texts, but this one is down to 
earth, human, and warm.  I’m particularly fond of the last section of 
his Instructions, where he encourages his sangha members to 
cultivate three states of being - three heart-minds.  They are:  A 
Joyful Heart, a Parent’s Heart, and a Vast Heart.  

I think cultivating these three hearts can help our practice and our 
life.  
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Joyful Heart

In this section Dogen reminds us to be grateful for our lives.  
Grateful to be born as humans.  He reminds us that we might have 
ended up in the realm of gods or devas (too lazy and petty), or the 
lower realms (too painful or ignorant).  Our realm has enough 
suffering and enough ease to make it a place of practice, to allow us 
to change and grow.  Dogen tells us not to take this for granted, but 
to be happy to have this chance. 

Furthermore, Dogen says, we are in a sangha – what a gift that is!  
We have a group of fellow practitioners to share the way with, to 
help us along.  Dogen calls sangha the chance to “live beyond the 
narrowness of social fabrications.”   The sangha helps widen our 
view, beyond common social conventions.  I think we have to 
remember to be grateful for our sangha, and treasure it with all its 
glories and faults.  Dogen encourages gratitude and respect for all in 
the sangha.  “There may well be differences between those who have
been practicing over many years and those who have just begun, or 
between those gifted with great intelligence and those not so gifted.  
Even so, all are the treasures of the sangha.”  

I believe the practice of zazen naturally leads us to a broad sense of 
gratitude.  Sitting practice allows me to drop all of my concerns and 
joys, and leads me down to a zero point.  When I come back from 
that zero point to my human life, I find I have a subtle, broad feeling 
of gratitude for simply being alive, and find joy in the simplest 
things:  a flower, the feeling of the breeze on my face, the colors of 
fall, my wife and children, the food I eat.  I am grateful for being 
human.  

Parent’s Heart

This is a caring heart.  Dogen asks his monks to look at the love a 
parent has for his or her child and take that as a model for 
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themselves.  He says a parent knows the kind of love that 
instinctively cares more about another than oneself.  

Our Zen practice gives us the seeds of care, by teaching us to pay 
attention to things without them being in relation to ourselves.  
Without worrying whether we like them or not.  Without our selves 
so much in the equation.  

But care is more than attention.  Though in Zen we may learn the 
skill of paying close and careful attention to the cleaning of a 
bathroom, we also have to learn to care in appropriate ways for more 
complex tasks and people.  In caring for my own children I have had 
to learn to change as they change, pay attention to what works and 
what doesn’t work.  I’ve failed over and over, but I keep trying.  
Sometimes the clean lines of a zendo and the beautiful way a Zen 
practicioner serves tea can leave an impression that Zen practice is 
always tidy and careful.  In order to care we must risk making 
mistakes, looking foolish, being messy.  

Our core practice is to give ourselves up – a very valuable practice.  
We give ourselves up not to learn to be silent and stoic all the time, 
but in order to meet the messy situations of life, to move with them 
and through them in a way that more ably takes care of situations and
people – rather than in a way that is defensive and selfish.  

Dogen was so impressed with the Tenzos he met in China.  He found 
the Japanese Tenzos selfish and careless.  They left the cooking to 
others while “he ensconced himself in his office, sometimes 
reclining, sometimes chatting and laughing, sometimes reading 
sutras, and sometimes reciting prayers.“    The Chinese tenzos he met
cared about the kitchen, the cooking, the sangha.  They saw it not as 
toil, but as their practice.  
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Vast Heart

A vast heart is one that has a wide perspective.  Dogen says it is like 
“a great expanse of ocean or a towering mountain.  It views 
everything from the most inclusive and broadest perspective.”  

This is a heart that I have felt so many times in Zen practice.  One 
that has helped me navigate tumultuous times in my life with more 
equanimity.

I often feel that Zen gives me a different place to stand, a place that 
is not in the middle of my busy life.  It gives me a chance to view my
world from the broadest of perspectives – without myself in the 
middle of it.  I feel that the ability to gain this perspective is one of 
the greatest benefits of Zen practice.  

Dogen puts it beautifully.  He says that this mind “does not follow 
the sounds of spring or try to nest in a spring garden; it does not 
darken with the colors of autumn.  It sees the changes of the seasons 
in one movement.”  

But it is possible to see all the seasons of our life as part of a whole.  
We will have our warm summers, and we will have our winter 
storms.  When we are sad it is possible to see that sadness as a part of
a cycle of sadness and happiness.  This view takes a wide 
perspective, and there is a certain equanimity that comes with more 
often feeling that wide perspective.  It’s an equanimity that helps us 
navigate the ups and downs of life, and helps others through 
fluctuations in their lives.  

Zen practice can help us bring forth all three of these hearts.  But 
they do not develop and mature automatically.  We have to work with
these three aspects with some intention.  That’s why Dogen brings 
them to our attention.  Work toward having a more joyful, caring, 
and broadminded heart, he says.   That’s work that benefits not only 
ourselves, but others in our lives.  
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Zen og Buddhisme i Norge

Allmøte i Oslo zazenkai 28. januar 1993. Alle de fire eksisterende
gruppene i dag er representert på dette bildet. (Fotograf ukjent)

Innledning

Espen S. Ore

Det er i dag fire buddhistgrupper i Norge som alle har vokst frem fra 
Zen-skolen som ble opprettet tidlig på 1970-tallet. Disse fire er (i 
alfabetisk rekkefølge):

Dharmagruppa (en paraplygruppe for flere individuelle sanghaer)

Rinzai Zen Senter Oslo

Zen Fredrikstad
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Zen-skolen

Disse gruppene er i mine øyne likeverdige etterkommere etter Zen-
skolen. To av dem har medlemmer fra den opprinnelige Zen-skolen 
mens en tredje sitter på kontinuitet ved at de har arkivet fra Zen-
skolen. Et forenklet utviklingstre kan se omtrent slik ut:
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Zen-skolen

Drivende skyers sangha

Oslo Zazenkai

Dharmagruppa

Hridayagruppa

Zen-skolenRinzai Zen Senter Zen Fredrikstad



I tillegg til at alle fire er grener som har vokst ut fra den opprinnelige
Zen-skolen, har de det til felles at de bygger på Rinzai- eller Lin-Chi-
skolen. Zen-skolen var også gruppen som opprettet 
Buddhistforbundet og fikke det registrert som trossamfunn og  
inviterte Karma Tashi Ling til å bli med i forbundet. I 1979 begynte 
Zen-Skolen med nybegynnerkurs i zazen, og det hadde jeg gleden av 
å være med på i februar 1981. Zen-skolen utga tre numre av 
tidsskriftet Zen-Gata. I det første fra 1982 var det én artikkel om 
Zen-skolens historie og én om buddhismen i Norge. I kommende 
numre av ZenPraksis planlegger vi å gå litt nærmere inn på 
utviklingen frem til de nåværende gruppene, men i dette nummeret 
ser vi på historien frem til 1982. I den anledning har vi har fått 
tillatelse til å trykke opp de to artiklene fra første nummer av Zen-
Gata (artiklene er gjengitt i originalortografi):

Litt om Zen-Skolens historie
Helge G. Gundersen

Den 4. februar 1972 møttes omkring 10 mennesker i en leilighet i 
Niels Juels gate i Oslo. Zen-Skolen hadde sitt første møte. Det var 
Arne Tørjesen som tok initiativet.

Den første tida var det møte hver 14. dag, seinere hver uke. Vi møttes
i klasserom, private stuer og møterom i bedrifter; en sjelden gang 
under trærne i parken.

Nokså snart etter starten fant vi fram til en fruktbar arbeidsmåte. Vi 
startet møtene med 20 - 30 minutter meditasjon (zazen) for å riste av 
oss dagens kjas og mas. Resten av tida var det samtale. Temaet var 
"quest og mondo", det vil si et viktig spørsmål eller problem (quest) 
og en liten zenhistorie (mondo) som belyste spørsmålet. Det var hele 
tida forutsetningen at vi arbeidet hjemme mellom møtene både med 
zazen og samtaletemaet. Etterhvert kom mondoen mer i forgrunnen. 
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Noen ganger hadde vi ny mondo til hvert møte, men mest arbeidet vi 
med den samme et halvår av gangen.

Etter en tid ville vi forsøke med mer intense meditasjonsperioder. I 
juni 1975 dro 6 personer første gang på weekend-sesshin - eller 
"hyttetur" som vi helst kalte det. Siden reiste vi 3 - 4 ganger årlig på 
slike korte sesshin hvor vi satt 15 - 20 timer zazen i en weekend. I 
dag holder vi sesshin omtrent en gang i måneden i vår- og 
høstsemesteret. Vi sitter opptil 4 dager når det er anledning til det. 
Det er gjerne 5 - 10 personer med, og tilsammen har vi nå hatt over 
30 sesshin. Målet er å arrangere ukes-sesshin.

Opp gjennom årene har vi nå og da tatt inn nye medlemmer, ofte 
etter en annonse og et orienteringsforedrag. Fra januar 1979 har vi 
hatt faste lokaler i Langesgate 5 i Oslo. Fra samme høst har vi 
regelmessig holdt separate nybegynnerkurs i zazen. Etter kursene blir
gjerne noen med i Zen-Skolen og fortsetter arbeidet.

Årsskiftet 1978/79 markerer også et annet skille i virksomheten. Vi 
registrerte Buddhistforbundet etter "Lov om trudomssamfunn og 
ymist anna".Betegnelsen Buddhistforbundet hadde vi brukt helt fra 
starten, men først fra 1979 fikk vi registrert det. I forbindelse med 
registreringen tok Zen-Skolen kontakt med folkene på karma Tashi 
Ling som praktiserer tibetansk buddhisme. De ble også med i 
forbundet, og det ble starten på et hyggelig samarbeide. Med 
registreringen av Buddhistforbundet var en gammel tanke om å 
samle buddhistene i Norge i en felles organisasjon virkeliggjort, selv 
om det nok ennå er mange vi ikke har nådd fram til.

Etter innflyttingen i Langesgate har aktiviteten i Zen-Skolen økt 
betydelig. Det er nå møter flere ganger i uka, og quest/mondo 
opplegget er supplert med andre arbeidsformer. Medlemstallet har 
økt til over 30 aktive og vi har derfor måttet lage flere grupper.

Av dem som startet Zen-Skolen i 1972 er nå bare Arne Tørjesen og 
Helge Gundersen fremdeles aktive. men mange som kom med i 
årene like etter har fortsatt. Disse danner nå en stabil kjerne.
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I februar i år fylte Zen-Skolen 10 år. Vi er ingen stor organisasjon, 
men en døgnflue kan ingen kalle oss.

Buddhismen i Norge
Vidar Ringstrøm

Buddhismen i Norge kan føres langt tilbake i tiden, hvis en vil tro C. 
A. Holmboe. I 1857 skrev han en bok om buddhisme i Norge før 
kristendommens innføring. "Traces de buddhisme en Norvége" 
(Paris 1857) er underholdende lesning. Bl.a. blir vi fortalt at æsene er
buddhistiske misjonærer og Odin en forvanskning av Buddha. Han 
sammenligner gravhaugene med stupaer, og finner likhetstrekk 
mellom gravleggingen av Halfdan Svarte og Buddha. Han finner i 
det hele tatt mange pussige likheter, men det ser ut som han blander 
buddhisme og hinduisme: "L'adoration du linga ou membre 
générateur de l'homme est très-ancienne dans l'Inde, particularement 
parmi les buddhistes, ..." (s. 37)

Det er mulig at vikingene på sine ferder kom i kontakt med 
buddhisme, og norske sjøfolk har helt sikkert gjort det. Det fantes 
mange norske sjømenn i hollandsk tjeneste på 16-1700 tallet i det 
fjerne østen. En svenske i Ostindia-kompaniet har ihvertfall vært i 
Japan og beskrevet sitt møte med bl.a. buddhisme i en reiseskildring 
fra 1667. Iflg. han var også mange nordmenn i samme farvann.

De første som tok opp noen buddhistiske tanker som sine egne var 
teosofene. Teosofi ser for en utenforstående, ut til å være en 
forferdelig smørje av hinduisme, buddhisme, kristendom og rene 
fantasier. Grunnleggeren H. P. Blavatsky, hevdet at hun hadde fått 
læren overlevert av to representanter fra den hemmelige 
organisasjonen "Det hvite brorskap". De mente at buddhismen var en
videreutvikling av hinduismen på samme måte som kristendommen 
var kommet fra jødedommen. Teosofien var en videreutvikling av 
begge to. Den buddhismen de tok opp synes å ha vært god theravada,
se f.eks. "Buddhistisk katekes" (Sth. 1890). Buddhist Society i 
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London sprang ut fra en teosofisk organisasjon og bærer i visse ting 
preg av det ennå. Teosofien i Norge ble knekket av en utbryter fra 
den teosofiske bevegelse - østerrikeren Rudolf Steiner. etter at Annie 
Besant som overtok etter Blavatsky, utropte en ung inder 
(Krishnamurti) til en ny Messias, brøt han overtvert. Rudolf Steiner 
bekjente seg til en form for kristendom. Han gir sitt syn på 
buddhismen i en foredragsrekke fra Berlin 1911-12 ("Vendepunkter i
åndslivet", Oslo 1955). Han snakker om buddhismens negative syn 
på jordelivet, og om gjenfødelse. Et av hans argumenter går på at 
Kristus er en engangsforeteelse, mens buddhister vil hevde at det 
finnes en lang rekke Buddhaer. "Hvis historie skal være virkelig, så 
må den forløpe slik, at den blir dirigert ut fra ett punkt" (s. 116). 
Kristus-begivenheten er en enestående hendelse som hele den 
historiske utvikling henviser til. At historie skal kunne gjenta seg 
viser at buddhister ikke har forståelse for den virkelige historie, det 
har da antroposofene. Men teosofenes mer positive holdning henger 
fortsatt igjen i antroposofien. Hermann Beck sier f.eks. at "østens 
utstrålende lys" (dvs. Buddha) kan gjennomtrenges av Kristi lys som 
da er "den sande verdens og jordens sol" og dermed føies det høyeste
til og kroner det hele, og ingenting går da tapt av "den førkristelige 
fortids rike aandskatte" ("Fra Buddha til Kristus", Oslo 1926).

Et miljø som hadde kontakt med levende buddhisme av en litt annen 
sort, var kristne misjonærer. Norske misjonærer har ihvertfall vært i 
Kina, Tibet og Japan. Mesteparten av det de skrev er av polemisk og 
egenoppbyggelig karakter. Et lite unntak er Kina-misjonæren Karl 
Ludvig Reichelt. Reichelt (1887 - 1952) var åpen for mahayanas 
religiøse innhold og konsentrerte seg om dialog med 
buddhistmunker. Han kom til Kina i 1903. Sommeren 1905 var han 
på et ukeslangt besøk i Weishan-klosteret. Han følte at han ikke fikk 
formidlet kristendom til munkene, siste dagen var han oppe på 
toppen av det fjellet Weishan ligger på, der hadde han en religiøs 
opplevelse som ga ham grunn å stå på og kraft til å formidle det han 
trodde på. Reichelt grunnla et senter hvor buddhist- og taoistmunker 
kunne komme og leve som de var vant til fra sine egne klostre. I sin 
søken etter å finne tilknyttningspunkter mellom mahayana og 
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kristendom lette han etter det som virkelig betyr noe - direkte 
erfaring/erkjennelse. Men det primære var å omvende 
buddhistmunker til kristendommen, og det skinner gjennom id et 
meste han har skrevet. Reichelt ville ikke bare formidle kristendom 
til østen, han var også en flittig skribent om buddhismen og andre 
kinesiske religioner, for nordiske interesserte. For en vurdering av 
Reichelts bøker vises il Edsmans artikkel i "En kristen banebryter i 
øst-Asia" (Oslo 1954). En god innledning til hans misjonstanker gir 
Eilert i "Boundlessness" (Århus 1974).

Den første som kalte seg buddhist i Norge var sannsynligvis Ananda 
Acharya, inderen som bodde på Tronfjell i Alvdal 1917 - 1945. I sin 
første norske bok ("Indisk filosofi", Oslo 1915) legger han fram ren 
vedanta-filosofi. Inspirasjon fra Vivekananda var for øvrig en av 
grunnene til at han reiste til Europa. Etterhvert regnet han seg som 
inkarnasjon av Buddha (og Lao-tse) og gikk under navnet Tathagata 
Amoghasiddi Maitreyya Buddha (se i den forbindelse Einar Beers 
forord i "Kosmiske lysord" Alvdal 1957). Acharya står for en slags 
universell religion, hvor alle store religiøse personer forkynner den 
samme store sannhet. "Selv Jesus var en østerlandsk munk, og hans 
lære var den rene buddhismen som på hans tid levde og blomstret 
over hele Østen." ("Kosmiske lysord" s. 21).

Danmark hadde en organisert buddhistgruppe fra 1921 til en stund 
etter krigen. Finland hadde en gruppe fra 1945 som var aktiv en 10-
års tid. Stiftet i 1972, er Zen-skolen den første organiserte 
buddhistgruppe i Norge.
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Ryōkan - diktermunken
Espen S. Ore

It is not that
I avoid mixing
with the world;
but I do better

playing alone. 
(Selvportrett og kalligrafi (public domain)- verset er gjengitt i oversettelse
fra  Sky Above, Great Wind: The Life and Poetry of Zen Master Ryokan,

Kazuaki Tanahashi)
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På vårens zazenkai fortalte Koshin om munken Ryōkan og leste noen
av hans dikt. Jeg ble så inspirert av dette at jeg kjøpte et par bøker 
med gjendiktninger. Og så på sommerens sesshin der 
dharmaforedragene hadde Dōgens veiledninger til kokken (tenzo), 
kom det sannelig mer om og av Ryōkan også. Jeg merket hvilken 
kjærlighet Koshin ga uttrykk for når han snakket om Ryōkan og leste
hans dikt, og jo mer jeg har lest av og om Ryōkan, jo mer kjærlighet 
ser jeg der. Han var spesielt glad i å omgås barn, og etter en 
koppeepidemi skrev han dette diktet:

When spring arrives 
From every tree tip 
Flowers will bloom, 
But those children 
Who fell with last autumn’s leaves 
Will never return. 
(Hentet fra https://allpoetry.com/For-Children-Killed-In-A-Smallpox-
Epidemic-)

Ryōkan levde fra 1758 til 1831. Etter at han hadde fått overlevert 
inka (offisiell godkjennelse av hans satori) fra sin lærer Kokusen og 
denne døde, tilbrakte Ryōkan en del år på vandring før han slo seg 
ned som eneboer i nærheten av sin families hjemsted. Ryōkan hadde 
opprinnelig navnet Yamamoto Eizō og fikk navnet Ryōkan som 
munk. (Han fikk etterhvert tilnavnet Taigu som betyr "stor narr" - 
hele navnet han er kjent for, Ryōkan Taigu, kan oversettes som "den 
storhjertede narren".) Og når man leser hans dikt og historiene om 
ham, er det først og fremst "godhjertet" som fester seg.

Ryōkan brød seg ikke mye om eiendeler. Han gjør snarere et poeng i 
sine dikt av at man kan klare seg med lite eller ingenting. Samtidig 
virker det som om det ganske raskt etter hans død ble skrevet og 
samlet historier om hans liv der enkelte av dem kan se ut til å 
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inneholde mer mytiske elementer enn rene fakta. Et av Ryōkans dikt 
er:

The thief left it behind:
the moon
at my window. 
(Hentet fra https://allpoetry.com/  The  -  Thief-Left-It-Behind)

Med utgangspunkt i dette diktet ser det ut til at noen har fylt det ut 
med en historie om at Ryōkan overrasket en innbruddstyv i sin lille 
hytte. Siden Ryōkan ikke hadde noe av verdi, tilbød han tyven sine 
klær, og tyven skal litt forvirret ha tatt imot klærne og ha forlatt 
hytten mens Ryōkan satt igjen og betraktet månen og skrev diktet 
over. Vi her fort over i historier av samme type som fortellingen om 
den unge George Washington og kirsebærtreet. Men uansett om slike
anekdoter er mer av legendetypen enn biografiske fakta, viser de 
hvilket bilde av Ryōkan omgivelsene satt med og som de ønsket å 
overlevere.

Ryōkan levde på mange måter utenfor standardnormen for en munk. 
I tillegg til at han var glad i saké, hadde han i de siste årene av sitt liv
nært kontakt (men for all del, gjerne platonisk) med en nonne, 
Teishin, og det var til henne han leste sitt dødsdikt i 1831:

Showing its back
and showing its front,
a falling maple leaf.
(Oversettelse fra  Sky Above, Great Wind: The Life and Poetry of Zen 
Master Ryokan, Kazuaki Tanahashi)

eller en annen oversettelse:
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Now it reveals its hidden side
and now the other—thus it falls,
an autumn leaf.
(Oversettelse fra Hoffmann, Yoel (translator). Japanese Death Poems. 
Tuttle, 1986. ISBN 0-8048-3179-3 p268 funnet på 
https://en.wikipedia.org/wiki/  Ryōkan)

En god del av Ryōkans dikt er tilgjengelig på internett. Ellers finnes 
det også flere bøker, mange av dem tilgjengelig som elektroniske 
bøker for for eksempel Kindle.

Statue of "Warabe to Ryokan"(children and Ryokan)
CC-lisens CC-BY-SA こ の 利 用 者 は日本語 の母語話者で す 。
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Zen-mat
Fra RZSs sesshiner og zazenkai

Innledning

Espen S. Ore

Til de formelle måltidene på retretter (zazenkai eller sesshiner) i RZS
har det som regel blitt servert lakto-ovo-vegetariansk mat, det er altså
brukt egg og melkeprodukter ved siden av råvarer fra plante- og 
soppriket. De siste årene har det også noen ganger vært rent vegansk 
mat - dette har i praksis vært avhengig av kokkens innstilling.

På retrettene spiser vi normalt med pinner fra skåler. Dette har litt å 
si for hva slags mat som egner seg bedre og dårligere: for eksempel 
er basmatiris ikke så godt egnet til pinner som en mer klebrig ris er. 
Tradisjonelt har det med unntak av grøt til frokost blitt servert mat 
for to skåler: én for korn-/melmat i vid betydning (ris, pasta, 
couscous, brød, quinoa mm) og én for saus/tilbehør/salat. 
Hovedmåltidet midt på dagen har blitt avsluttet med misosuppe, og 
det er den ene oppskriften vi kommer med i dag. I senere nummer er 
det meningen å komme med flere retter som har vært laget til RZS-
retretter. Siden det har vært varierende antall deltagere på retrettene, 
er det også varierende mengder mat som har vært laget. Vi vil prøve 
å si noe om hvor mange porsjoner/deltagere de enkelte rettene er 
beregnet for, og så kan man justere ut fra det antall mennesker man 
skal lage lage mat for. Alternativt vil vi orientere om hvor mye vi 
lager, for eksempel suppe, så kan man selv planlegge ut fra størrelse 
på porsjoner og suppeboller.

Misosuppe

Espen S. Ore

Misosuppe kan være så mye avhengig av kraften man bruker og 
misoen man blander inn. Men grunnoppskriften er enkel nok: lag en 
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kraft, rør inn miso, sett til litt pynt og/eller proteintilskudd (for 
eksempel tofu). Den grunnleggende kraften i Japan kalles ichiban 
dashi (dashi nummer 1). Den lages på kombu og flak av tørket fisk. 
Til våre retretter lager vi vegetar-dashi uten fisk, men gjerne med 
kombu. Kombu kan være et fellesnavn for flere beslektede taresorter,
men betyr vanligvis Saccharina japonica, en tare som er i slekt med 
den norske Sukkertare (Saccharina latissima). Kombu bidrar med 
umami som er viktig for at misosuppen skal bli god. I tillegg kan 
man bruke tørket sopp som gir enda mer smak. Når jeg har laget 
dashi på kombu og tørket shiitake (sopp), har jeg som regel kastet 
kombustykket, men brukt sopphattene i videre matlaging etter at 
kraften (dashien) er ferdig.

For å lage en drøy liter dashi  trenger man:

1 l. vann
10 g. kombu
5 - 10 tørkede shiitake

Tørk av kombustykket med en fuktig ren klut for å få bort rusk og 
støv som kan ha satt seg under tørkingen. Skyll soppen raskt. Klipp 
snitt inn i kombustykket for å få større kantflater - dette trekker ut 
mere smak. Legg kombu og sopp i kaldt vann og varm opp på en 
ikke altfor varm plate (altså slik at det tar ca 10 minutter før man 
nærmer seg kokepunktet). Før det begynner å koke ordentlig, tar man
gryten av platen og siler vekk kombu og sopp. Hvis vi vil ha tofu og 
vårløk i suppen, kan man nå skjære dette i biter. Tilsett miso til 
kraften - dette må smakes til siden mengden som trenges, varierer. 
Når smaken er riktig, kan det varmes opp til litt under kokepunktet 
(suppe med miso i skal ikke koke), og tofu og vårløk (eller hva man 
bruker) kan tilsettes. Denne siste delen kan varieres: hvis vi ønsker å 
bruke tofu eller annet som skal koke i suppen, kan vi ta av litt dashi, 
og mens resten av kraften koker, kan vi røre miso inn i den kraften vi
tok til side. Så kan dette røres inn i kraften igjen når den er ferdig 
kokt og tatt av platen. For å få til dette, må man ha en viss formening
om hvor mye miso man skal bruke.
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Enkel potet-curry

Christian Meaas Svendsen

God mat trenger ikke å være komplisert, og en enkel oppskrift gir 
mer rom for tilstedeværelse i matlagningen i motsetning til 
kompliserte oppskrifter som fragmenterer konsentrasjonen. Det er 
fint når forberedelser og gjennomføring kan fungere som praksis, og 
ikke føles som en intens kamp med tiden. Ikke det at det at man alltid
har dårlig tid — man trenger tross alt ikke være i en retreat-situasjon 
for å lage mat — men det er belønning i seg selv å kunne følge 
prosessen fra råvare til ferdig rett med et årvåkent sinn. Samtidig er 
det et par punkter ved denne retten som krever perfekt timing for å 
hente ut det beste av ingrediensene. Retten er plantebasert.

ENKEL POTET-CURRY, 4 personer:

1 ss kokos-olje (eller annen vegetabilsk olje)
2-3 hvitløksfedd, finhakket
1 medium løk, hakket
4 små poteter, terninger
1 boks (400ml) kokosmelk
250 g hakkede tomater
250g frosne erter
litt chili
1 ts karri
1 ts gurkemeie
1 ts salt
1 ss fersk, revet ingefær
søtning (agave, lønnesirup)
Koriander, finhakket

1. Varm opp olje på medium varme å ha i hvitløk.
2. Når hvitløken begynner å lukte, ha i løk og fres til løken blir lett 
gjennomsiktig. Ca 5. minutter
3. Ha i kokosmelk, tomater og krydder. Rør om
4. Skru ned varmen, ha i poteter å la det småkoke under lokk til 
potetene er møre. 10-15 minutter
5. Ha i frosne erter, å la stå i ca. 5 minutter
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6. Smak til med salt, søtning og evt. noe surt (sitron/lime) og server 
sammen med fersk koriander.

Et par tips:

- Ertene mister den klare grønne fargen hvis de blir liggende for 
lenge.

- Det eneste som gir den curryen noe tyggemotstand er potetene, så 
ikke la de bli for møre. Husk at de skal stå enda 5 minutter etter at 
ertene er kommet oppi.

- Gjør alt klart på forhånd. Kutt opp hvitløk, løk og poteter. Ha alle 
krydderne klare.

Koshin Cain gjør kjøkkenarbeid på zazenkai februar 2014.Foto:
Espen S. Ore
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Praksis og ritualer - invitasjon til
diskusjonen

Espen S. Ore
Opp gjennom årene har jeg opplevd flere samtaler om formen rundt 
praksis ved RZS. Dette fikk meg til å skrive følgende på Facebook 
tidligere i høst:

"Hvor mye kinesisk/japansk stæsj trenger vi i norsk zen?
På siste sesshin slo det meg at vi på den ene side prøver å kjøre et 
veldig japanskinspirert opplegg (dvs filtrert gjennom Mt Baldy og 
innspill fra Genro da han var vår lærer) - samtidig som det nå siden 
Genro sluttet har manglet noe vesentlig: vi har ikke bruk av koan, så 
strengt tatt er halvparten av praksisen borte. Når vi da allerede har 
laget et så forenklet opplegg, kunne vi kanskje gå gjennom hele 
praksisen og tenke litt på hva vi egentlig trenger. Er det slik at vi skal
være et leke-kloster der vi liksom skal være zenmunker/-nonner med 
rare klær og slikt, eller kan det tenkes at vi kan endre på dette og lage
en norsk praksis?"

Når lignende spørsmål har vært tatt opp tidligere i RZS, har det ofte 
kommet svar fra de som vil beholde ting som de er som går på at det 
er for tidlig for oss å ville endre noe, det vil skje etterhvert når tiden 
er moden osv. På facebook kom det kommentarer både i den 
retningen og litt annet om at formen virket bra uansett. en 
kommentar var for eksempel denne:

"Jeg synes det er fint med ting som binder formen sammen. Jeg har 
ingen andre referanser ettersom jeg kun har praktisert hos RZS, men 
det virker som om vi har en relativt stram form."

Andre kom med en variant av den argumentasjonen jeg nevnte 
ovenfor: 

"Zen-miljøet i Norge er lite og jeg tror det er langt fram til "norsk" 
zen. Jeg tror vi bør tenke på zen som et mer internasjonalt fenomen. 
Kanskje vestlig zen, europeisk eller amerikansk? Det er også fint at 
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zen har en slags fellesnevner i bunn, når man besøker et zen-senter et
annet sted i verden...

Klarer vi å etablere en sterk praksis og sangha i Norge tror jeg 
formen vil og bør tilpasses - slik at den fungerer best mulig ift vår 
vestlige hverdag.. Men jeg tror dette må gjøres fra "innsiden" av en 
sterk og helhjertet praksis og forståelse - ikke gjennom lange av 
diskusjoner våre egne oppfatninger / hva hver og en av oss liker eller
misliker."

Jeg har ett stort problem med argumentasjonen over: det virker som 
om man mener at noe vil skje på magisk vis gjennom praksis uten at 
man snakker om det, og det har jeg vanskelig for å skjønne at kan 
virke.

Men jeg ser fort at det kan være jeg som er den sære som ikke 
skjønner det fine i at vi gjør ting som vi gjør dem, og jeg inviterer 
alle som måtte mene noe om dette til å skrive noe om hva de mener 
med tanke på at det kan komme med i neste nummer av Zen-praksis. 
Det er en fordel om man kan skrive såpass mye at det egner seg som 
en egen tekst, altså ikke bare en setning av typen "Jeg er enig med de
som mener xx", men heller noe om hvorfor man måtte mene det ene 
eller det andre. Jeg listet opp noen deler av formen ovenfor, men her 
er en stikkordsliste over elementer som går inn i vår praksis:

- egne typer klær

- bruken av japanske (eller sinojapanske) termer

- farger i zendo

- chanting (resitasjon) - i seg selv og valg av språk

- organisering av formelle måltider

og alt mulig annet en kan komme på.

Innlegg kan sendes til: zen-praksis@rinzai-zen.no
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Military Costumes in Old Japan, Photographed by K. Ogawa, Under the
Direction of Chitora Kawasaki of Ko-yu-kai (Tokyo Fine Art School),

Tokyo, K. Ogawa, 1895 (Meiji 28) (Public domain)
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Morgen i Zendo, september 2016. Foto: Espen S. Ore
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